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 תקנות שירות בטחון(כנווד), תשי״ג—1952
 הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת פטור מם׳ 1

 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי תקנח 1 לתקנות שירות בטחון
 (פטור), חשי״ב—1952 1, מיניתי את סרן יוסף בן״גד להיות מיום
 ט״ז באלול השכ״ו (1 בספטמבר 1966) חבר בועדת פטור מס׳ 1

 במקום סרן אשר מנהיים.
2 תתוקן לפי זה. ן נ ע מ  ההודעה בדבר מינוי ועדות פטור, אזורן ו

 י״ז ב?;לול תשכ״ו(2 בספטמבר 1966) לוי אשכול
 (חמ 70442) שר הבטחון

 1 ק״ח 276, תשי״ב, עמי 1024.
 2 י״פ 475, תשט״ז, עמי 914; 633, תשי״ט, עמי 318; 753, תש״ך,
 עמי 1198; 805, תשכ״א, עמ׳ 314; 910, תשכ״ב, עמ׳ 386;

 941, תשכ״ב, עמי 1628.

 פקודת ועדות החקירה
 צו מינוי חבר לועדת חקירה

 הואיל וביום מ״ז באייר תשט״ז (27 באפריל 1956) מינה שד
 המשפטים ועדת פטור מס׳ 1 כועדת חקירה, כמשמעותה בפקודת
 חידות ההקירה 1 (להלן.הפקודה), אשר הרכבה ותפקידה צויינו בצווי
 המינוי שפורסמו בילקוטי הפרסומים 475, תשט״ז, עמ׳ 914; 633,
 תשי״ט, עמ׳ 318; 753, תש״ך, עמ׳ 1198; 805, תשכ״א, עמ׳ 314;

 910, תשכ״ב, עמי 886, ו־941, תשכ״ב, עמ׳ 1628;
 והואיל וסרן אשר מנהלים פרש מן הועדה;

 לכן בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודה, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
 לפקודת םדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני ממנה את סרן

־ ג ד להיות חבר הועדה במקום סרן אשר מנהיים. וסף ב ן  י

 י״ז באלול תשכ״ו(2 בספטמבר 1966) לוי אשכול
 (חמ 70442) ראש הממשלה

 1 הוקי א״י, ברך א׳ פרק כ״א, עמי 152; עייר 1945, תוס׳ 1 מם׳
 1423, עמי 89.

 2 ע׳יר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 הורעה בדבר מינוי חברים לועדת מומחים לענין

 קרקע חקלאית
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לתוספת הראשונה לחוק
 התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 1, אני ממנה את האנשים ששמותיהם
 נקוב־• מ להלן להיות חברים בועדת מומחים. לענין הכרזת קרקע

 כקרקע חקלאית לענין החוק:
 עמנואל קרין
 שלום ברלנד

 ההודעה בדבר מינוי ועדת מומחים לענין קרקע חקלאית שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 1283, תשכ״ו, עמ׳ 1317, תתוקן לפי זה.

 ט״ו באלול תשכ״ו(31 באוגוסט 1966) חיים גבתי
 (המ 76580) שר החקלאות

 נ סייח 467, תשכ״ה, עמי 307.

 הודעות
 נמסרת בזה הודעה כי אישור־הסמיכות המייפה את כוחו של מר
 מקם פלש(Max Fiesch) לכהן כקונסול כבוד של אקואדור בתל־אביב
 (תחום סמכותו: מחוזות תל־אביב, חיפה והצפון), ניתן ביום ל׳ באב

 תשכ״ו(16 באוגוסט 1966).

 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) אריה לבבי
 (חמ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

 נמסרת בזה הודעה כי אישור־הסמיכות המייפה את כוחו של מר
 דניאל ליפשיץ (Daniel Livshitz) לכהן כקונסול כבוד של פרו בתל־־
 אביב (תחום סמכותו מחוז תל־אביב) ניתן ביום י״ז באב תשכ״ו (3

 באוגוסט 1966).

) אריה לבבי r 1 9 < 6  כ״א באלול תשכ״ו( בספטמבר 6
 (חמ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

 נמסרת בזה הודעה כי אישור־הםמיכות המייפה את כוחה של מרת
 דיינה ענטבי דה ציסר (Reina Entebi de Ceasar) לכהן כסגן קונסול
 כבוד של פנ0ה בחיפה (תהום סמכותה מחוז חיפה) ניתן ביום י״ה

 בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). -

 ב״א באלול תשב״ו(6 בספטמבר 1966) אריה לבבי
 (חמ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

 חוק השופטים, תשיי׳ו.—1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אני מודיע,
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון> מיניתי את זלמן יהודאי, שופט של בית
 משפט שלום, לכהן כשופט בית המשפט המחוזי בחיפה בפועל, החל
 ביום ד׳• בתשרי תשכ״ז (18 בספטמבר 1966) עד יום ו׳ בשיט

 תשכ״ז(17 בינואר 1967) ועד בכלל.

 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) יעקב ש׳ שפירא
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ם״ח 132, תשי״ג, עמ׳ 149.

 חוק השופטים, תשי׳׳ו,—1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אני מודיע,
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית־המשפט העליון, מיניתי את א לעז ר הל וי, שופט ראשי של
 בית־משפט שלום, לכהן כשופט .בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 בפועל, החל ביום ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) ועד יום ב׳

 בטבת תשכ״ז(15 בדצמבר 1966) ועד בכלל.

 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) יעקב ש׳ שפירא
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח 132, תשי׳יג, עמי 149.

 2 ילסומ הפרסומים 1302, ר׳ בתשרי תשכ״ז, 18.9.1966



 תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות
 לנפגעי עבודה), תשטי׳ז—1956

 תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
 בהתאם לתקנה 27 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות

 לנפגעי עבודה), תשט״ז—1956 1, אני קובע כי —

 (1) שמות הרופאים הנקובים להלן ייכללו ברשימת חברי הועדות
 הרפואיות לערעורים שפורסמה בילקוט הפרסומים 1015/
 תשכ״ג, עמ׳ 1238, ובילקוט הפרסומים 1179, תשכ״ה, עמי

:1802 
פו י ב־  תל־אבי

 ד״ר אפשטיין קורט ד״ר סוליביציק משה
 דייר גולדמן ליאון ד״ר פרין יצחק

 ד״ר דרזנר יונתן ד״ד קלורפיין ישראל
 דייר וסרמיל מנדל דייר קמחי אלפרד

 ד״ר דיים רפאל
 ד״ר שוופי יצחק

 ד״ר יכיני יוסף
 ד״ר לוי נסים

 דייר אילסד שמעון ד״ר ליכטנשטיין הרמן
 דייר אינהורן אביגדור ד״ד ניסן שמואל

 איזכור עיר ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים בא
 לציין את מקום מגוריו של חבר הועדה ולא להגביל את תחום

 פעולתו.

 (2) שמותיהם של הרופאים ששמותיהם נקובים להלן יימחקו
 מהרשימה האמורה:

 ירושלים
 דייר מייקין מאיר ד״ד נוימן צבי

 דייר מיכאלםון יצחק ד״ד פלדמן אוטו

 חל־אביב
 ד״ר בירר גדעון ד״ד גנם פריץ י'

 ד״ר זילברשטיין משה ד״ר קיסמן אלכם
 ד״ר נוימן אויגן ד״ר רדט פאול

 חיפה
 ד״ר יוליוסבורגר שלמה ד״ד פרוינד ארטור

 ד״ר צליוק אברהם ד״ר רייכנבך ברנהרד

 יגאל אלון
 שר העבודה

 י״ז באב תשכ״ו(3 באוגוסט 1966)
 (חמ 750305)

 1 ק״ת 612׳ תשט״ז, עמ׳ 864.

 פקודת האניות (הגבלת העברתן ומשבונן),
 תש"ט-1948

 הודעה על העברת סמכויות
 אני מודיע,,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת האניות
 (הנבלתהעברתןומשכונן),השייט—11948,העברתי למשה לוצקי,
 רשם כלי שיט, חיפה, את סמכותי לפי סעיף 1 לפקודה, לגבי אניה

 שתפוסתה אינה עולה על 500 טונות ברוטו.

 י״ט באלול תשכ״ו(4 בספטמבר 1966) משה כרמל
 (חמ 7565) שר התחבורה

 1 ע״ר תש״ט, תוס׳ אי, מס׳ 33, ,עמ׳ 49.

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד—1954
 הודעה על מינוי מפקח עבודה אזורי בפועל

 בהתאם לסעיף 2 (ג) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, חשי״ד-
 11954, אני מודיע שמיניתי את יצחק מינס' להיות מפקח עבודה
 אזורי בפועל החל מיום י״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966) עד

 יום ה׳ בכסלו תשכ״ז(18 בנובמבר 1966).

 יגאל אלון
 שר העבודה

 כ׳ באלול תשכ״ו(5 בספטמבר 1966)
 (חמ 75140)

 1 ס״ח 164,. תשי״ד, עמי 202.

 הודעה על ביטול מינוי
 בהתאם לסעיף 2 (ג) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד-
 11954, אני מודיע, כי ביטלתי את מינוים של משה ליברכט ויוסף
 מנדבה כמפקחי עבודה, שהודעה עליהם פורסמה בילקוט הפרסומים

 782, תש״ך, עמ׳ 1969.

 כ׳ באלול תשכ״ו(5 בספטמבר 1966) יגאל אלון
 שר העבודה (חמ 75140)

 1 םי׳ח 164, תשי״ד, עמ׳ 202.

 חוק עבודת הנוער, תשיי׳ג—1953
 } היתר כללי להעברת צעירים בלילה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 (ה) ו־26(ב) לחוק עבודת הנוער,
 תשי״ג—1953 1, אני מחיר בזה את ההעבדה עד שעה 24.00 של
 נערים שמלאו להם 16 שנה אך עדיין לא מלאו להם 18 שנה (להלן -

 צעירים), בתנאים וסייגים אלה:

 (א) היתר זה חל בתחומי המועצות האזוריות הגליל־העליון, מעלה־
 הגליל, מרום־הגליל וסולם־צור לגבי העבדה במפעלי תעשיה

 שבהם עובדים במשמרות:

 (ב) צעיר המועבר לפי היתר זה ייבדק בדיקת ביקורת רפואית כל
 שלושה חדשים החל מהמועד שהתחיל לעבוד במשמרת השניה

 שסיומה אחרי שעה 21.00;

 (ג) תחילת המשמרות וגמירתן וכן סדר החליפין במשמרות לגבי כל
 צעיר ייקבעו מראש לתקופה של שבוע אחד לפחות והפרטים

 האמורים יירשמו מראש בפנקס או ברשימה מיוחדת לכך;

 (ד) לא יועבד צעיר במשמרת שניה יותר משבוע אחד תוך שבועיים;

 (ה) בין יום עבודה למשנהו תהיה לצעיר המועבר לפי היתר זה מנוחה
 של 14 שעות לפחות;

 (ו) לצעירים המועבדים לפי היתר זה יסדר המעביד מקום מתאים
 למנוחתם בעת הפסקות העבודה הדרושות לפי סעיף 22 לחוק;
 בעת ההפסקה של חצי שעה יספק המעביד לצעירים שתיה חמה;

 (ז) לצעירים המועבדים לפי היתר זה יסדר המעביד בגמר המשמרת
 השניה אמצעי תחבורה כדי להחזירם הביתה אם אי־אפשר

 להסתייע אותה שעה בשירות תחבורה רגיל.

 כ׳ באלול תשכ״ו(5 בספטמבר 1966) יגאל אלון
 (חמ 75188)

 1 סייח 128, תשי״ג, עמ׳ 115.

 ילקוט הפרסומים 1302, ד׳ בת׳טרי תשכ״ז, 18.9.1900 3



 חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"גי-&196
 הודעה על מינוי חוקר

 אני מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירות המדינה
 (משמעת), תשכ״ג-1963 1, מיניתי את שמואל בן יצחק להיות

 חוקר לענין החוק האמור,

 ראובן שרי
 נציב שירות המדינה

 י״ט באלול חשכ״ו(4 בספטמבר 1966)
 (חמ 72053)

 1 ס״ח 390, תשכ״ג, עמ׳ 50.

 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951
 הודעה על מינוי מפקד הגא מחוזי

 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א) לחוק ההתגוננות
 האזרחית, תשי״א-11951, מיניתי את סגן־אלוף יצחק בלסקי
 להיות מיום ט״ז באלול חשכ״ו(1 בספטמבר 1966) מפקד הגא מחוזי

 למהוז הגא ירושלים במקום סגן־אלוף אריה לנגר.
 ההודעה על מינוי מפקדי הגא מחוזיים שפורסמה בילקוט הפרסומים

 1131, תשכ״ה, עמ׳ 541 — תתוקן לפי זה.

 י״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966) שמואל גודר, אלוף־משנה
 (חט 73177) ראש הגא

 חוק הפער (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש
 : ונעדרים)׳, תשט״ו—1955

 הודעה על מינוי פקידי סעד ועל ביטול מינויים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד(סדרי דין בעניני קטינים,
 חולי נפש ונעדרים),.תשט״ו—1955 1, אני מתקן את ההודעה על מינוי
 פקידי סעד ועל ביטול מינויים שפורסמה בילקוט הפרסומים 1287,

 תשכ״ו, עמי 1875 כך: <
 (1) במקום ״מועצה אזורית מודיעין״ יבוא ״מועצה אזורית מודיעים״:
 (2) במקום ״מועצה מקומית רמת־פנקס״ יבוא ״מועצה אזורית אונו״;
 (3) במקום ״מועצה מקומית מטח יהודה״ יבוא ״מועצה אזורית מטה

 יהודה״;
 (4) במקום ״מועצה מקומית נהריה״, יבוא ״עירית נהריה״.

 י״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966) יוסף בורג
 שר הסעד (חמ 78020)

 1 ס״ח 187, תשט״ו, עמ׳ 126.

 1 סייח 71, תשי״א, עמי 78; ס״ח 429, תשכ״ד, עמ׳ 126.

 הודעה בדבר מינוי פקיד סעד
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין
 בעניני קטינים> חולי נפש ונעדרים), תשט״ו—1955 1, מיניתי את
 משה שטפל להיות פקיד סעד לענין החוק האמור במחוזות חיפה

 והצפון.
 י״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966) יוסף בורג

 (חמ 78020) שר הסעד
 1 ס״ח 187, תשט״ו, עמי 126.

 חוק בנק ישראל, תשיי׳ד—1954
 תיקון דרישה בדבר הגשת דינים וחשבונות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 1, אני מתקן את התוספת לדרישה בדבר הגשת דינים
 וחשבונות שפורסמה בילקוט הפרסומים 1271, תשכ״ו, עמי 1460, כדלקמן:

 בחלק א׳ של הדו״ח על נכסים נזילים מפקדונות במטבע ישראלי —

 סכום הנכסים במקום סעיפים 2א. ו־3. יבוא:
 הנזילים שיש

 להחזיק
 לירות

, הורוביץ  ד
 נגיד בנק ישראל

 שיעור
 הנזילות
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 לירות

(1) 

 ״2א. מסכום כל פקדון המופקד על מנת לרכוש בו ניירות
 ערך מאמיסיה, ושיש להפקידו לפי תנאי אותה

 אמיסיה
 סה״כ

 3. מסכום כל פקמן (או הלוואה), שלפי תנאיו אין
 המפקיד רשאי לגבותו לפני תום ששה חדשים מיום
 ההפקדה, ולא גבה אותו למעשה לפני תום אותה

 תקופה

 בסעיף 8, במקום הקטע המתחיל במילים ״סכום זה לא
 יעלה על 23%״ ועד ״של נכסים נזילים״ יבוא:

 ״״ סכום זה לא יעלה על 243% מהפקדונות שפורטו
 בסעיפים 2. ו־2א. לעיל, לפי החלוקה שנקבעה
 בהודעה בדבר סכום ההפחתה של נכסים נזילים.״

 כ״ד באלול תשכ״ו(9 בספטמבר 1966)
 (חמ 72215)

 1 סייח 164, תשי״ד, עמי 192.

(2) 

 ילקוט הפרסומים 1302, ד׳ בתשרי תשכ״ז, 18.9.1006
 ו
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 חוק ההגבלים העסקיים, תשיי׳ט—1959
 הודעה על רישום הסדר כובל

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים/ תשי״ט—11959, אני
 מודיע שנרשם הסדר כובל לגבי טיפול רפואי רנטגני(איבחון וריפוי)

 הנוגע למחירי השירות.
 הצדדים להסדר הם 125 חברי איגוד הרנטגנולוגים בישראל
 ששמותיהם מפורטים ברשימה המצורפת לבקשה לרישום הסדר כובל.
 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,

 בנין פלס, ירושלים.

 ט״ז באלול תשכ״ו־(1 בספטמבר 1966) י'יפה
 (חמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ם״ח 286, תשי״ט, עמ׳ 152.

 הודעה על רישום הסדר כובל
 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״נן—11959׳
 אני מודיע שנרשם הסדר כובל לגבי קידוח בארות מים ועבודות

 אחרות הקשורות באספקת מים, הנוגע לאירגון העבודה ומחירים.
 הצדדים להסדר הם:

 1. החברה המאוחדת לקדוח בע״ני, תל־אביב.
 2. ״השדה״ חברה לקדיחת בארות בע״מ, תל־אביב.

 3. בארות מים בע״מ, הרצליה.
 4. ״אגמון״ חברה לקדוח בארות בע״מ, הרצליה.

 5. ריבקינד ברוך, פתח־תקוה.
 6. עמנואל יוסף, פתת־תקוה.

 7. קב׳ רחובות: (א) ט׳ דשא, כפר בילו;
 (ב) י׳ גורודיסקי, רחובות.

 8. וינברגר שמעון, רחובות.
 9. ברגמן צבי, פתח־תקוה.

 10 . גלובצ׳יק נחמן, תל־אביב.
 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,

 בנין פלס, ירושלים.

, יפה  י״ב באב תשכ״ו(29 ביולי 1966) י
 (חמ 70120) ־. הממונה על הגבלים עםקייפ

 1 ם״ח 286, תשי״ט, עמ׳ 152,

 תקנות התקנים (תו־תקן), תשט״ו—1955 ־
 הודעה על מחיקת היתר לסמן מצרך בתו־תקן

 בהתאם לתקנה 10 (ב) לתקנות התקנים(תו־תקן), תשט״ו—11955,
 אני מודיע כי:

 (1) ביום ט״ז בתמוז תשכ״ו(4 ביולי 1966) בוטל תקפו של היתר
 מס׳ 205 שניתן ביום כ״ז בתמוז תשכ״ה(27 ביולי 1965) על ידי
 מכון התקנים הישראלי ל״אלקט־פרום״ (אלבס שבתאי), יפו,
 לסמן בתו־תקן ״נטלים 40 ווט לשפופרות פלואורסצנטיות

 הפועלות עם מדלק״ 2.
 (2) ההיתר האמור נמחק מרשימת ההיתרים.

, הדם  י׳ באלול תשב״ו(22 באוגוסט 1966) פ
 (חמ 74086) מנהל המכון

 . 1 ק״ת 504, חשט״ו, עמ׳ 693.
 2 י״פ 1257, תשכ״ו, עמ׳ 1109.

 תקנות התעכור,ה, תשכ״א—1961
 הודעה בדבר אצילת סמכויות

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א-11961,
 י  אני מודיע כ

 (!) אצלתי ליעקב פרישר את סמכויותי לכל המחוזות-
 (א) לפי תקנה 32 לתקנות - להורות על הצבתו, סימונו, קביעתו
 והחזקתו של כל תמרור ועל סילוק כל תמרור שהוצב, סומן
 או נקבע על פני דרך או בקירבתה, למעט תמרור שהוצב,
 סומן או נקבע כאמור על ידי רשות התימרור המרכזית על

 פי אצילת סמכויות;
 (ב) לפי תקנה 37 (א) לתקנות.

 (2) ביטלתי את אצילת הסמכויות ליהודה תמרי, שהודעה עליה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1287, תשכ״ו, עמ׳ 1879.

 כ״א באלול תשכ״ו(6 בספטמבר 1966) י יהודה גיא
 (חמ 756119) המפקח על התעבורה

 ! ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425.

 תקנות המודדים, תשכי׳ה—1965
 הודעה בדבר חידוש רשיונות מודדים

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 (ב) לתקנות המודדים,
 תשכ״ה—1965!, חידשתי לשנת 1966/67 את הרשיונות לאנשים
 ששמותיהם מפורטים להלן וששילמו את אגרת החידוש למעלה מחודש

 אחרי שפקע תקפו:
 דיים מקס

 אזיה אברהם

ר ט ם ל א /  ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) י
 (חמ 75103) מנהל מחלקת המדידות

 1 ק״ת 1755, תשכ״ה, עמ׳.2498.

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר שינוי בעתון

 נמסרת בזה הודעה, כי העתון ״לומא מאגזין״, שהודעה על מתן
 ) הרשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים 1271, תשכ״ו,
 עמ׳ 1465, ושהודעה על שינוי בו פורסמה בילקוט הפרסומים 1281,

 תשכ״ו, עמי 1718, ייערך מעתה בידי סלמון יוסטר.

 ב״א באב תשכ״ו(7 באוגוסט 1966) ל׳ גרי
 (חמ 76721) סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיון להחזקת בית דפוס
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום ב״ט בתמוז תשכ״ו(17 ביולי 1966),
 ניחן לאליהו בן־אפרים, בית 291/1 אילת, רשיון מם׳ 665, חתום ביד
 הממונה על מחוז הדרום, להחזיק באזור התעשיה א׳, אילת, בית־דפוס

 בשם ״אילת״.

, גרי  כ״א באב תשכ״ו(7 באוגוסט 1966) ל
 (חמ 76722) סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

 ילקוט הפרסומים 1302, ד׳ בתשרי 1זשכ״ז, 18.9.1966 5



 פקודת הקרקעות(פידור זכות הקניין)
 הודעה בדבר הצגת לוח-זכויות בהתאם

 לסעיף 33(2) לפקודה
ר הגוש 14178׳ ריחנית, ח הזכויות עבו , כי לו  מודיעים בזה לקהל
ר סידור חיפה, ו ן בלשכת הפקיד המסדר לאז ו ת צפת, הוצג לעי פ  נ

אצל ראש ועד הכפר ריחנייה.  בלשכת קצין המחוז צפת, ו

) יעקב טרטקובר G 1 9 6 3 ( באוגוסט 0 ו ״ כ ש ל ת ״ד באלו  י
 מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

 הודעה בדבר הצגת לוח-זכויות בהתאם
 לסעיף 33(2) לפקודה

ן כ נין ו ח הזכויות של גוש 19322 סח׳ ו י ל  מודיעים בזה לקהל, כ
ון בלשכת , הוצגו לעי ו כ ת ע פ נין, נ  בגוש 19290 חלקה 122 סח׳
ת פ ל נ ו בחיפה, בלשכת הממונה ע כ ור סידור ע  הפקיד המסדר לאז

נין. , ובלשכת המועצה המקומית סח׳ ו  עכ

(1 בספטמבר 1966) יעקב טרטקובר ל תשכ״ו  ט״ז באלו
 מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

 הודעה בדבר התחלת סידור קרקעות
״ל  מודיעים בזה לקהל, כי הוצאה הודעה לפי סעיף 7 לפקודה הנ

 בנוגע לקרקעות המתוארות להלן:
. צרת  העיר: נ

 גוש רישום מספר: 16525.
זרעאל. ר הסידור: י ו  אז

 לשכת הסידור: חיפה.
׳ באלול תשכ״ו(17 באוגוסט 1966). ך הוצאת ההודעה: א  תארי
״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966). ך התחלת הסידור: י  הארי

ו בקרקעות הסמוכות , א ו ל התובע טובת־הנאה בקרקעות אל  כ
. ״ל ל בהתאם להוראות הפקודה הנ ך לפעו י ר  הגובלות אותן, צ

 י״ד באלול תשכ״ו(30 באוגוסט 1966) יעקב טרטקובר
 מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת סידור קרקעות
, כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5(1)  מודיעים בזה לקהל
ננים לעשותו בקרקעות המפורטות דור שמתכו ל סי ״ל ע  לפקודה הנ

 להלן:

ם. רושלי  העיר: י
ת בגוש שומא 30029. כללו : הקרקעות הנ  גוש מס׳

ם.  אזור הסידור: ירושלי
ם.  לשכת הסידוק: ירושלי

ל תשכ״ו(28 באוגוסט 1966). ב באלו ״ ך הוצאת ההודעה: י  תארי
ך התחלת הסידור בקירוב: י״ח בתשרי תשכ״ז(2 באוקטובר  תארי

.(1960 

, או בקרקעות הסמוכות ו ל בת הנאה בקרקעות א ל התובע טו  כ
. ״ל ל בהתאם להוראות הפקודה הנ ך לפעו , צרי  הגובלות אותן

 אפשר לעיין בהודעה הנ״ל בלשכת הפקיד המסדר לאזורי הדרום,
ן הרוסים, י  הנמצא במשרד מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות, בנ

ם. , ירושלי ׳  קומה ג

ל תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) יעקב טרטקובר  ט״ז באלו
 מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

 תקנות התקנים(תו־תקן), תשט״ו—1955
 הודעה על מתן היתר לסמן מצרך בתו־תקן

ת התקנים (תו־תקן), תשט׳יו-11955, ו  בהתאם לתקנה 9 לתקנ
ן התקנים הישראלי נתן ביום כ״ה באייר תשכ״ו י מכו ע, כ די י מו  אנ
י סעיף 11 (ב) לחוק התקנים,  (15 במאי 1966), בתוקף סמכותו לפ
ר, מצתים למנועים בע״מ, ״איגניס״, ׳ טמי א ־  תשי״ג—1953 2, ל
־תקן את מוצרו הנקוב מטה, ׳ 229 לסמן בתו ס ה, היתר מ  פתח־תקו

 המתאים לדרישות התקנים הישראליים:
ועי שריפה פנימית.  מצתים למנ

ל תשב״ו(23 באוגוסט 1966) פ״ הדס ׳ באלו  ז
 (חמ 74086) מנהל המכון

׳ 693. מ , ע ת 504, תשט״ו ״  1 ק
׳ 30. מ , ע  2 ס״ח 116, תשי״ג

 תקנות המכם, תשבי׳ו—1965
 הודעה מם׳ 56 בדבר פתיחת מחסן רשוי פרטי

ת המכס, תשכ״ו—1965 1, ו ה 23 לתקנ  מודיעים בזה בהתאם לתקנ
פו 175, ב י ות בע״מ הנמצא ברחו י נ י המחסן של חברת המזרח למכו  כ
י פרטי החל מיום כ״א באב ם, אושר כמחסן רשו רושלי  רוממה, י

ד באוגוסט 1966). ) ו ״ כ ש  ת

ל תשכ״ו(17 באוגוסט 1966) ד׳ פלד ׳ באלו  א
 (חמ 72800) מנהל המכס והבלו

׳ 274. מ , ע ו ת 1796, תשכ״ ״  1 ק

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציכור), 1943
 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

ת הנמלים ושהודעה עליה פורסמה  בכוח ההרשאה שניתנה לרשו
, עמ׳ 1969, נמסרת בזה הודעה, כי  בילקוט הפרסומים 1290, תשכ״ו
י ת הנמלים לחלוטין לצרכ  הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לרשו
ל רכישת הקרקע תן ע לי כנה לישא ו ת הנמלים מו י רשו כ ר ו בו  צי
ל שהן בקרקע בת הנאה כ כות או טו ל התובע לעצמו ז  האמורה. כ
ת הנמלים - , נדרש לשלוח לרשו ך ל כ רוצה לקבל פיצוי ע  האמורה ו
ו ל זכותו א ו ברשומות — הרצאה ע ם הודעה ז ו ס ר ך חדשיים מיום פ  תו
ות לחיזוק ו בקרקע האמורה, בצירוף ראי בת הנאה אשר ל ל טו  ע
ו — בפנקסי רישום ם ישנ ח פרטי הרישום — א כללו א , שי  תביעתו
בע ת הפיצויים שהוא תו , והודעה המפרטת לסעיפיהם א ן  המקרקעי

ף. ל סעיף וסעי כ  וחישוב הסכום הנתבע ב
ד ות מי נת לקנ ו ת הנמלים מתכו י רשו ן נמסרת בזה הודעה, כ  כ
י הציבור י שהיא דרושה באופן דחוף לצרכ  י חזקה בקרקע האמורה מפנ
ל אדם כ רה בזה, ש ת הנמלים מו  שלמענם עומדים לרכשה, ורשו

ת החזקה בה.  המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד א

 תוספת
ר המהוות חלקות 17, ״ לל 680 מ ר שטחן הכו ש ע א ק ר  חטיבות ק

 26,24, 38 ו־40 בגוש 10821, חיפה.
 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום בתשריט מספר

ר האוצר.  הפ/282/109 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד ש
פקד במשרדי ראש אגף רישום והסדר  העתק התשריט האמור מו
ל המעונין כ ל המחוז, חיפה, ו ם, ובמשרדי הממונה ע ת, ירושלי  הקרקעו

ת. לו י ר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרג ב ד  ב
(9 בספטמבר 1966) ל תשכ״ו ד באלו ״  כ

 (חמ 72510) חייםלםקוב
ת הנמלים  המנהל הכללי של רשו
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 פקודת העיריות

 ־תמצית תקציב עירית פתח־תקוה לשנת הכספים 1966/67

רות  לי

1,567,250 
4,862,920 
9,066,520 
2,018,310 

 ס״ה 17,515,000

 תשלומים

ת י ל ל  הנהלה כ
 שירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים
 9. מפעלים

ת רו  לי

9,480,000 
250,000 

2,430,000 
2,745,000 
2,630,000 

 ס״ה 17,535,000

 תקבולים

 1. מסים .
י  10. מענק כלל

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים

 חיים משה שפירא
 שר הפנים

 נתאשר.
״ג באלול תשכ״ו(29 באוגוסט 1966)  י

 (חמ 8059)

 תמצית תקציב עירית בני-ברק לשנת הכספים 1966/67

רות ת תשלומים לי רו  תקבולים לי

ת 884,230 י ל ל  1. מסים 6,449,000 6. הנהלה כ
י 315,000 ד. שירותים מקומיים 4,840,870 ל ל  10. מענק כ
 2. שירותים מקומיים 3,616,800 8. שירותים ממלכתיים 7,474,370
 3. שירותים ממלכתיים 2,473,500 9. מפעלים 1,841,550

 4. מפעלים 1,799,000 0. תשלומים לא רגילים 40,000
 אשראי לאיזון 427,720

 ס״ה 15,081,020 ס״ה 15,081,020

. ר ש א ת  נ
ל תשכ״ו(29 באוגוסט 1966) חיים משה שפירא ״ג באלו  י

ר הפנים  (חמ 8059) ש

 תמצית תקציב עירית גבעתיים לשנת הכספים 1966/67

רות  לי

794,230 
3,498,360 
5,571,150 

979,660 

 ם״ה 10,843,400

 תשלומים

ת י ל ל  6. הנהלה כ
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממלכתיים
 9. מפעלים

ת רו  לי

5,748,000 
80,000 

1,872,600 
2,031,070 

969,700 
142,030 

10,843,400 

 תקבולים

 1. מסים
י ל ל ק כ  10. מענ

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 אשראי לאיזון

 ס״ה

 חיים משה שפירא
ר הפנים  ש

 נתאשר.
ג באלול תשכ״ו(29 באוגוסט 1966) ״  י

 (חמ 8059)
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 פקודת העיריות
 תמצית תקציב עירית רחובות לשנת הכספים 1966/67

 לירות תשלומים לירות

 4,283,000 6. הנהלה כללית 843,910
 115,000 ד. שירותים מקומיים 2,615,774
 1,785,000 8. שירותים ממלכתיים 4,951,678

 1,874,158 9. מפעלים 859,611
912,800 

1,800 
300,000 

 9,271,758 0״ה 9,270,973

 תקבולים

 1. מסים
 10. מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 תשלומים לא רגילים

 אשראי לאיזון

 ס״ה

 חיים משה שפירא
 שר הפנים

 נתאשר.
 י״ג באלול תשכ״ו(29 באוגוסט 1966)

 (המ 8059)

 תמצית תקציב עירית נתניה לשנת הכספים 1966/67

 תשלומים לירות

 הנהלה כללית 1,213,573
 שירותים מקומיים 4,907,208
 שירותים ממלכתיים 7,066,444
 מפעלים 1,092,647
 תשלומים עי׳ח תקציבים קודמים 1,448,000

 ס״ה 15,727,872

 לירות

7,951,000 
115,000 

2,986,850 
3,160,500 
1,515,500 

15,728,850 

 תקבולים

 1. מסים
 10. מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים

 ס״ה

 חיים משה שפירא
 שר הפנים

 נחאשר.
 י׳״ג באלול תשכ״ו(29 באוגוסט 1966)

 (חמ 8059)

 סבא לשנת הכספים 1966/67

 תשלומים לירות

 6. הנהלה כללית 320,510
 7. שירותים מקומיים 1,593,210
 8. שירותים ממלכתיים 2,913,810

 9. מפעלים 34,470

 ס״ה 4,862,000

 חיים משה שפירא
 שר הפנים

 תמצית תקציב עירית כפרי

 תקבולים לירות

 1. מסים 2,361,000
 10. מענק כללי 345,000
 2. שירותים מקומיים 735,360

 3. שירותים ממלכתיים 1,046,100
 4. מפעלים 109,540
 אשראי לאיזון 265,000

 ם״ה 4,862,000

 נתאשר.
 י״ג באלול תשב״ו(29 באוגוסט 1966)

 (חמ 8059)
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 פקודת העיריות
 תמצית תקציב עירית הרצליה לשנת הכספים 1966/67

 תקבולים לירות תשלומים לירות

 1. מסים 5,723,500 6. הנהלה כללית 784,900
 10. מענק כללי 70,000 7. שירותים מקומיים 2,785,290
 2. שירותים מקומיים 1,537,850 8. שירותים ממלכתיים 5,372,500

 3. שירותים ממלכתיים 1,532,500 9. מפעלים 395,160
 4. מפעלים , 484,000 0. תשלומים לא רגילים 10,000

 ס״ה 9,347,850 ס״ה 9,347,850

 נתאשד.
 י״ג באלול תשכ״ו(29 באוגוסט 1966) חיים משה שפירא

 (חמ 8059) י שר הפנים

ות הנמלים, 1943  תקנ
 הודעה בדבר טובין בלתי נתבעים, (מספר 6), תשכ״ו-1966

 בתוקף הסמכויות שהועברו אלי על ידי שר התחבורה, בהודעתו בדבר העברת סמכויות רשות הנמלים שנתנה לפי סעיף 3 ב לפקודת
 הנמלים, ובהתאם לסעיף 14 ד לפקודת הנמלים ותקנה 9 (1) לתקנות הנמלים, 1943, הנני מודיע בזה, כי הטובין המפורטים להלן ונמצאים ללא
 תובעים בנמל חיפה ובנמל הקישון, יוצאו למכירה אם לא ישוחררו תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, רשימה נוספת של טובין

 בלתי נתבעים במשגודים שערך כל משגור הוא פחות מ־500 לירות מתפרסמת על לוח המודעות בבית המכס.

 מספר שם תאריך שם
 התיק האניה מצהר היבוא תיאור הטובין סימנים המקבל

 נק/245/65 א. פרינס 381/211 16.3.65 1 ארגז, חלקי מכונות דפוס Ariz Mza 23773 לא ידוע
 נק/3/66 ; תמר 1215/71 26.8.65 1 ארגז, חפצים פרטיים Cpl Ferris לא ידוע

 נק/81/66 רחל 1529/110 27.10.65 1 קרטון, מכשיר טלביזיה M. H. 45 ארנה לוקטו
 נק/1550/65 אסתר 700/157 19.5.65 1 ארגז, מכשיר ריסוס Binks Intern Order לא ידוע
 לא ידוע

-
 נ/142/66 א. אמםדור 521/368 10.4.65 4 קרטונים, חלקי חילוף

 לא ידוע
-

 נ/426/66 ישראל — 31.1.65 1 מכונית נוסעים משומשת
 לא ידוע

-
 נ/428/66 איסקנדרון 228/52 14.2.65 1 מכונית נוסעים משומשת ״לינקולן״

 לא ידוע
-

 20.8.64 1 מכונית נוסעים משומשת ״פונטאק״
-

 נ/429/66 ישראל
 23.5.65 1 מכונת כביסה Dinesh 5658 לא ידוע

-
 נ/478/66 ציון

- לא ידוע  27.10.65 1 מכשיר טלביזיה
-

 נ/600/66 בילו

, פלד  ו׳ באלול תשכ״ו(22 באוגוסט 1966) ד
 מנהל המכס והבלו

 תקנות המכס, תשכי׳ו—1965
 הודעה בדבר מכירת טובין בלתי נתבעים, (מספר 7), תשכ״ו-1966

 בהתאם לתקנה 35 (א) 2 לתקנות המכס, תשכ״ו—1965, אני מודיע בזה כי הטובין הרשומים להלן הנמצאים במחסן אי, נמל חיפה, יוצאו
 למכירה אם לא ישוחררו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 מס׳ סידורי שם האניה תאריך תיאור הטובין סימנים שם המקבל
 חלפה חואטו לצל בין יהודה

 109/1, אשדוד־ים
 ממ/160/65 פלמיניה 16/5/62 מקלט טלוויזיה חדש •

 רשימה נוספת של טובין בלתי נתבעים במשגורים שערך כל משגור הוא פחות מ־500 ל״י מתפרסמת על גבי לוח המודעות אשר בבית
 המכס תל־אביב־יפו.

 ד׳ פלד
 מנהל המכס והבלו
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 הוי! התכנון והפניה, תשכ״ה—1965

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) יי גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שרונים, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ/1/40״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 8130 חלק מחלקות 13-11, 15, גוש 7876 - חלק מחלקות
.13-11 ,8 

 גוש 7871 חלק מחלקות 1—3, 23.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) י׳ גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1985, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ בר/48״,
 שהודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1242, תשכ״ו, עמ׳ 671.
 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שורקות,
 וכל מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה וכן מי שהשמיע, לפי סעיף 106
 לחוק, טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה, רשאים ברשות הועדה
 המחוזית לערער על אישור התכנית בפני המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה.
 ט״ו באלול תשכ־יו(31 באוגוסט 1966) י'גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, רחובות, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רח/157״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:

 גוש 3703 ח׳ 531, 530.
 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ק גובתי /  י״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) י
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, רחובות, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ רח/152 — בית חולים

 קפלן״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 3798, 3816, בחלקם.
 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל •פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 י״ז באלול תשכ״ו(2 בספטמבר 1966) י, גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון־לציון,
 הופקד שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳

 רצ/6/78״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 3926, חלקות: 19, 20, 22—24, 26, 175, 176, 294, 297,
 298, 353-350, וחלקים מחלקות: 371, 373, 375.
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 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,^

 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מסי חפ/1243 — שינוי תכנון הצד
 הצפוני—מזרחי של רחוב איינשטין״ המהווה שינוי לתכנית מס׳
 חפ/1די, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ב־ע״ר 1154, מיום

 18.12.1941, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה חם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10783 חלקות 47-32:
 גוש 10784 חלקות 17-1;

 גוש 10798 חלקות 18-1, 24-22, 62-54, 68, 71.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו׳נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשייש
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באלול חשב״ו(1 בספטמבר 1966) מ׳ כהנא
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל .

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חוף הכרמל, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ חכ/57 — גן לאומי עתיקות

 קיסריה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גושים 10669, 10670 בשלמותם;

 גוש 10619 חלק חלקה 1;
 גוש 10623 חלקה 3; חלקי חלקות 1, 2;

 גוש 10625 חלקות 1—3, 7, 8; חלקי חלקות 4—6, 9;
 גוש 10636 חלקות 3—5; חלק חלקה 2;

 גוש 10637 חלק חלקה 1.

 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) מ׳ כהנא
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שרונים, החליטה
 בישיבתה מיום י״א בתמוז תשכ״ו (29 ביוני 1966) להכין תכנית

 מפורטת הצ/71.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 8013 חלק מחלקה 55.

 גוש 8022 חלקה 11 וחלק מחלקה 23.

 כ׳ בתמוז תשכ״ו(8 ביולי 1966) ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שרונים

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שרונים, החליטה
 בישיבתה מיום י״א בתמוז תשכ״ו (29 ביוני 1966) להכין תכנית

 מפורטת הצ/1/5.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 7799 חלקות: 24,21,12 וחלק מחלקות 18, 20, 25, 27, 29.
 גוש 7800 חלקות: 7, 9, 86, 87, ׳90—141, וחלק מחלקות 4, 10.

 כ׳ בתמוז תשכ״ו(8 ביולי 1966) ד״ רזניק
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון. ולבניה

 שדונים

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מס׳ חפ/1199 — תחנת דלק חוף הכרמל — דרך חיפה — תל־
 אביב״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/32 — פאר השרון, שהודעה
 על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1125, תשכ״ה, עמ׳ 349.
 השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 מי שהתנגדותו לשינוי התכנית נדחתה וכן מי שהשמיע, לפי סעיף
 106 לחוק, טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה, רשאים ברשות הועדה
 המחוזית לעדור על אישור שינוי התכנית בפני המועצה הארצית
 לתכנון ולבניה תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 ט״ז באלול תשב״ו(1 בספטמבר 1966) מ׳ כהגא
 יושב ׳ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה
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 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) מ׳ כהנא
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, השומרון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ׳׳תכנית מס׳ ש/43 — שכונת מגורים
 לסגל המורים במדרשית נע״ם בפרדס חנה״ המהווה שינוי לתכנית
 מס׳ 228 ״שכונה כפרית דרומית מפרדס חנה, תיקון לתכנית מס׳ 29
 פרדס חנה״, שהודעה בדבר אישורה מחדש פורסמה בילקוט הפרסומים

 945, חשכ״ב, עמ׳ 1738, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10103 חלקי־חלקות 9, 100, 101—104;

 גוש 10104 חלקי־חלקות 1, 97.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחג
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, כהנא  ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) מ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום׳
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ ד/531 —
 רובע ח׳ אשדוד (גושים 2073, 2074, 472), שהודעה על הפקדתה,
 יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1258,

 תשכ״ו, עמ׳ 1157.
 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, אשדוד, וכל מעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ח׳ באלול תשכ״ו(24 באוגוסט 1966) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, השומרון, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ש/5 - העתקת דרך משטח
 תעשיח אבן וסיד בע״מ, שפיה זכרון יעקב״ ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 11337 חלקה 1, חלקי חלקות 13, 26,14, 29;

 גוש 11328 חלק חלקה 3.

 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באלול תשכ״ו(1 בספטמבר 1966) מי׳ כהנא
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, השומרון, הופקדה
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מס׳ ש/17 — תכנית מיתאר

 כרכור״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 10072 — בשלמות;
 גוש 10073 — בשלמות;
 גוש 10074 — בשלמות;
 גוש 10075 — בשלמות;
 גוש 10078 — בשלמות;

 גוש 10070 — כל הגוש, פרט לחלקות 8, 13—24, 27—31;
 גוש 10071 — כל הגוש, פרט לחלקות 1—41,6;

 גוש 10076 — בל הגוש, פרט לחלקות 7—10.
 גוש 10068 — חלקות 29—42, 47—50;

 גוש 10069 — חלקות 1—11,3—18, 43;
 גוש 10077 — חלקות 1, 3, 8;

 גוש 10080 - חלקות 6-4, 11-8, 27-14, 57, 58, 61, 62,
 64—67; חלקי חלקות 56, 59, 60;

 גוש 12225 — חלקה 69.

 יכל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
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 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה. י

 ט׳ באלול תשכ״ו(25 באוגוסט 1966) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מחוזי, מחוז הדרום
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-־1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ ד/549 — ישוב בדואים

 ליד שבט אל־הוזייל״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

. רה  הועדה המקומית האמו

 י׳ באלול תשכ״ו(26 באוגוסט 1966) י׳ ודדימץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מחוזי, מחוז הדרום

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ ד/550 — ישוב

 בדואים ליד חרבת מלחתה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

ודדימץ /  י׳ באלול תשכ״ו(26 באוגוסט 1966) י
 יושב ראש הועדה המחוזית 1לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שקמים, טובים ואשקלון

 . הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שקמים, טובים,
 ואשקלון, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳
 ד/497 תכנית באזור חוף ניצנים״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ׳ כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 י״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966) י'ורדימץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 14 לתכנית מפורטת מם׳
 ד/370 — אפרידר, חלוקה ובנוי בגושים 1933—1241 חלקות 15—7״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ב באלול תשכ״ו(28 באוגוסט 1966) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה^בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ד/183 י״ד — תכנית מיתאר אשקלון שינוי יעוד משטח
 ירידים ותערוכות לאזור מסחרי ב׳״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 חלקי גושים 1929, 1930.
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 הזמנות בתיי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 236/66
 בענין צוואת המנוחה מרים(מרי) לוין לבית וולף מירושלים,

 שנפטרה בירושלים ביום י״ב בניסן תשכ״ו(2 באפריל 1966),
 והמבקשים יוחנן, זאואר מרחוב ההסתדרות 22, ירושלים,
 עדנה זאואר מרחוב ההסתדרות 22, ירושלים ומרדכי וגשל

 מרחוב חרל״פ 46, ירושלים.
 להווי ידוע, כי המבקשים הגישו בקשה למתן צו קיום צוואת
 המנוחה מרים (מרי) לוין לבית וולף ולמתן צו למינוי המבקשים

 כמנהלי העזבון.
 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוחה הנ״ל, הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש תוך חמישה עשר יום
 מיום פרסום הזמנה זו, התנגדות למתן הצווים המבוקשים, שאם לא

 כן יתן בית המשפט צווים כטוב בעיניו.

 י׳ וייס, רשם

 תיק עזבונות 238/66
 בענין עזבון המנוח ציץ בן אברהם עזרי מירושלים, שנפטר

 בטהרן(איראן) ביום 1 באוקטובר 1965,
 והמבקש אלברט עזרי מרחוב עזה 46, ירושלים.

 להווי ידוע, כי הוגשה לביית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
 ירושת המנוח הנ״ל.

 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון
 המנוח, והרוצה להתנגד להכרזה, להגיש תוך חמישה עשר יום מיום
 פרסום הזמנה זו, התנגדות להכרזה המבוקשת, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

 י׳ וייס, רשפ

 תיק עזבונות 239/66
 בענין צוואת המנוחה רחל גורוכובםקי שהיתה ידועה גם
 כרחל גורן מירושלים, שנפטרה בירושלים ביום ב׳ בםיון תשכ״ו

 (25 במאי 1966),
 והמבקש יעקב גורן מירושלים.

 להווי ידוע, כי הוגשה בקשה לבית המשפט למתן צו קיום צוואת
 המנוחה רחל גורוכובסקי שהיתה ידועה גם כרחל גורן.

 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוחה הנ״ל והרוצה להתנגד למתן הצו, להגיש תוך חמישה עשר יום
 מיום פרסום הזמנה זו, התנגדות למתן הצו המבוקש, שאם לא כן יחן

 בית המשפט צו כטוב בעיניו.
 י׳ וייס, רשם

 תיק עזבונות 218/66
 בענין צוואת המנוח הרצל סימן טוב מירושלים, שנפטר

 בירושלים ביום 3 ביוני 1966,
 והמבקשת לאה סימן טוב מעיר גנים א׳ א/6, ירושלים.

 להווי ידוע, כי הוגשה לבית משפט זה בקשה למתן צר לקיום צוואת
 המנוח הנ״ל.

 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוח, והרוצה להתנגד להכרזה להגיש תוך חמישה עשר יום מיום
 פרסום הזמנה זו, התנגדות להכרזה המבוקשת, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

 י׳ וייס, רשם

 תיק עזבונות 221/66
 בענין צוואת המנוח אברהם חיים דגיאנו מירושלים, שנפטר

 בירושלים ביום ז׳ בסיון תשכ״ו(26 במאי 1966),
 והמבקש רפאל דגני מרחוב מםריק 20, בת־ים.

 להווי ידוע, כי המבקש הגיש לבית משפט זה בקשה לקיום צוואת
 המנוח הנ״ל.

 הריני מזמין בזה כל אדם שיש לו טובת הנאה בעזבון והרוצה
 להתנגד לבקשה הנ״ל, להגיש כתב התנגדות בבית המשפט תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו

 כטוב בעיניו.
 י׳ וייס, רשם

 תיק עזבונות 229/66
230/66 
 בענין צוואת המנוח שוקרי נסים לוי, שנפטר בירושלים ביום

 1 ביולי 1966,
 והמבקשים אברהם שרון ושלמה שרון.

 להווי ידוע, כי המבקשים הגישו בקשה למתן צו קיום הצוואה של
 המנוח ולמתן צו מינוי מנהלי עזבון.

 הריני מזמין בזה כל אדם שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוח
 הנ׳יל, והרוצה להתנגד למתן הצווים המבוקשים להגיש תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, התנגדות למתן הצווים המבוקשים,

 שאם לא כן יתן בית המשפט צווים כטוב בעיניו.

 י׳ וייס, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 ומינוי מנהל עזבון של המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם הרוצה להתנגד לבקשות הנ״ל להגיש
 תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, התנגדות למתן הצו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1956/66
 בענין צוואת המנוח מאיר מלניצקי, שנפטר ביום 12 ביוני

,1966 
 והמבקש אוריאל טל מרחוב רופין 38, תל־אביב.

 להווי ידוע, כי הוגשה בקשה לבית המשפט לצו קיום צוואה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע, בי הוגשה לבית המשפט בקשה לממן צו קיום
 צוואתו של המנוח צ׳רלס סלומון קםטרו וקביעת היורשים וזכויו

 תיהם לפיה.
 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוח והרוצה להתנגד למתן הצו׳ להגיש תוך חמישה עשר יום
 פרסום הזמנה זו, התנגדות למתן הצו המבוקש, שאם לא כן יתן

 בית המשפט צו כטוב בעיניו.
 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1971/66
 בענין צוואת המנוח פריצקר חיים מרחוב הנביאים 8, תל־

 אביב, שנפטר בתל־השומר ביום 19 ביולי 1966,
 והמבקשים חגי פרי, שלמה להט ולוי קולקר.

 הריני מזמין בזה כלי אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים
 לא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום הצוואה׳
 ומדוע לא יתמנה חגי פרי, שלמה להט ולוי קולקר כמבצעי הצוואה,

 שאם לא כן, יתן בית המשפט תעודה זו כאמור.

, ולך, רשם  ד

 תיק עזבונות 1972/66

 בענין צוואת המנוחה ליכט פריבה,
 והמבקשים לבקוביץ יהודה ופינקםפלד דורה.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוחה הנ״ל, ומדוע לא יינתן צו
 קיום הצוואה ומדוע לא יתמנה יהודה לבקוביץ כמבצע הצוואה, שאם

 לא כן, יתן בית המשפט צו זה כאמור.
 ד׳ ולך, רשם
 תיק עזבונות 1974/66,
 בעניין צוואת המנוחה שרה איגנר, 'שנפטרה ביום 1 באוגוסט

,1966 
 והמבקש רוברט איגנר מרחוב כצנלסון 30, גבעתיים.

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו קיום
 צוואה.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, אם יש לו טעם כלשהוא,
 מדוע לא יינתן צו קיום צוואת המנוחה, שאם לא כן, יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו.
 ד׳ ולך, דשם

 תיק קיום צוואה 1981/66
 בענין צוואת המנוח יוסף נוימן מרחוב מורדי. הגיטאות 27,

 תל־אביב, שנפטר בתל־אביב ביום 3 באוגוסט 1966.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

 של המנוח, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1957/66
 בענין עזבון המנוח יעקב גרושקה, שנפטר בדרך לבית החולים

 קפלן ביום 5 במרס 1966,
 והמבקשת רבקה גרושקה מרחוב כ״ט בנובמבר 46, תל־אביב.
 להווי ידוע, כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה ליתן צו
 המכריז על ירושת המנוח הנ״ל וצו המכריז על ישראל גרושקה, בנו

 של המנוח, כמנהל עזבון המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון,
 להתנגד לה ולהגיש תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו,
 התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

, ולך, רשם  ד

 תיק עזבונות 1959/66
 בענין עזבון המנוח נסים אבו״עזיז מנוה עמל, בלוקונים 36,

 הרצליה, שנפטר ביום 8 בדצמבר 1965.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא יינתן לפרחה אבו־
 עזיז צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין, הזכויות, החובות והמקרקעין
 מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח נסים אבו־עזיז, שאס לא כן יגש

 בית המשפט ליתן את הצו הנ״ל כאמור.
 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1963/66
 בענין צוואת המנוח אהרון ביגל מרחוב הנביאים 26, תל־

 אביב, שנפטר בתל־אביב ביום 13 ביולי 1966,
 והמבקשת אסתר ביגל מרחוב הנביאים 26, תל-אביב.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תקויים ולא תירשם
 צוואתו האחרונה של המנוח הני׳ל מיום 6.4.48 ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה למבקשת, ומדוע 'לא תמונה המבקשת למנהלת

 העזבון, שאם לא כן, יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1964/65
 בענין צוואת המנוח שמידט שבתאי משיכון סלע, רחוב אסירי־
 ציון 12, אבו־כביר, תל־אביב, שנפטר ביום י״ג בכסלו תשכ״ו (6

 בדצמבר 1965),
 והמבקשת הגיה שמידט משיכון סלע, רחוב אסירי ציון 12,

 אבו־כביר, תל־אביב.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 צוואה להניה שמידט הנ״ל, שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה

 זו כאמור.
 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1967/66
 בענין צוואת המנוח צ׳רלס 0לומץ קםטרו, שנפטר בנויי

 סור סיין, סיין, צרפת ביום 21 במאי 1965,
 והמבקשת מרגריט קסטרו מלוזאן, שוויצריה.
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזה כל אדפ
 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק עזבונות 1965/66
 בענין עזבון המנוח יוסף בן אריה שפר (שפתםקי) מרחוב
 הקשת 36, תל־אביב, שנפטר ביום ב׳ בתמוז תשכ״ו(20 ביוני 1966),

 והמבקשת אביבה שפר(שפרנסקי).

 תיק עזבונות 1966/66
 בענין עזבון המנוח אברהם חיטין, שנפטר בפתח-תקוה ביום

 א׳ בתמוז תשכ״ו(19 ביוני 1966),
 והמבקשת רבקה חיטין מרחוב מהר״ל 12, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1969/66
 בענין ירושת המנוח יהושע אשכנזי, שנפטר בתל־אביב ביום

 10 בינואר 1966,
 והמבקשת דהה אשכנזי מרחוב השופר 8, קרית שלוס, תל-

 אביב.

 תיק עזבונות 1970/66
 בענין ירושת המנוח שמחה מימיני מרחוב פיכמן 19, רמת־

 אביב, תל־אביב, שנפטר בתל־אביב ביום 20 ביולי 1966,
 והמבקשים ד״ר שרונה בנימיני ויורם בנימיני.

 תיק עזבונות 1973/66
 בענין ירושת המנוח שור שמואל מרחוב ככרויצמן 8, חולון,

 שנפטר בחולון ביום 22 ביולי 1966,
 והמבקש ד״ר ישראל שור מרחוב דרך חיפה 23, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1975/66
 בענין עזבון המנוח אברהם קוחנסקי מרמת־גן, שנפטר ביום

 ז׳ בתמוז תשכ״ו(25 ביוני 1966),
 והמבקש צבי קינן.

 תיק עזבונות 1976/66
 בענין עזבון המנוח בנימין פרלמוטר, שנפטר בתל־אביב

 ביום ג׳ באב תשכ״ו(20 ביולי 1966),
 והמבקשת אהובה פרלמוטר מרחוב סוקולוב 2, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1977/66
 בענין עזבון המנוח עזרא שמעון מרחוב ישעיהו 7, קרית־אונו,
 והמבקש עזרא אליהו מרחוב קרן קיימת לישראל 3, קדית־

 אונו.

 תיק עזבונות 1978/66
 בענין עזבון המנוח יעקב יצחק הרץ מרחוב מוריה 15,

 רמת־יצחק, רמת־גן.
 והמבקשת צביה הרץ מרחוב מוריה 15, רמת־יצחק, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1979/66
 בענין עזבון המנוח יחיא בן יחיא כברה, שנפטר ברחובות

 ביום כ״ה באדר תשכ״ו(17 במרס 1966),
 והמבקש אהרון כברה מרחוב נג׳רה 49, רחובות.

 תיק עזבונות 2883/65
 בענין עזבון המנוח פנחס יהודה לרד מרחוב ארלוזורוב 3,

 גבעתיים, שנפטר ביום כ׳ בחשון תשכ״ו(15 בנובמבר 1965).
 והמבקשת חיה ינטה לרר מרחוב קרן קיימת 21 אי, גבעתיים.

 תיק עזבונות 414/66
 בענין עזבון המנוחה פרחה בת משה משיכון עולה חדש על יד

 בית החולים לחולי רוח, חולון, שנפטרה ביום 28 בינואר 1965,
 והמבקשת רחל יעקב.

 תיק עזבונות 1458/66
 בענין עזבון המנוחה טובה כתריאל,

 והמבקשת לאה בולקו מרחוב שינקין 8, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1746/66
 בענין עזבון המנוח מוסה אלחן מלוד, שנפטר בלוד ביום 7

 ביולי 1966,
 והמבקשת עפאף אלחן.

 תיק עזבונות 1954/66
 בענין עזבון המנוח בדה בדיש לזר משיכון דרום, בית 2,
 דירה 10, הרצליה, שנפטר בהרצליה ביום י״ב בסיון תשכ״ו(31 במאי

,(1966 
 והמבקשים בדה בריש גימילה משיכון דרום 2/10, הרצליה,
 בחט שרה מרחוב יהושע בן־נון, בלוק 11, ירושלים, חודדה
 רחל מרחוב אסף שמחוני 18, באר־שבע וברוך בלינה מרמת־

 אביב 78, חל־אביב.

 תיק עזבונות 1955/66
 בענין עזבון המנוח חיים בן ארויה, שנפטר ביפו ביום י׳

 באדר ב׳ תשכ״ה(14 במרס 1965),

 תיק עזבונות 1958/66
 בענין ירושת המנוח צ׳לבון פרנקו משדרות ויצמן 107,

 נתניה, שנפטר ביום ב״ו בתמוז תשכ״ו(14 ביולי 1966),
 והמבקשת אוגניה פרנקו.

 תיק ירושות 1960/66
 בעגין עזבון המנוח קוינט שמעון, שנפטר בתל־אביב ביום י״ב

 בכסלו תשכ״ו(6 בדצמבר 1965),
 והמבקשת גניה קוינט מרחוב חבקוק 5, תל־אביב.

 תיק ירושות 1961/66
 בענין עזבון המנוח בצלאל קייטרמן, שנפטר ביום י״ט

 בטבת תשכ״ו(11 בינואר 1966),
 והמבקשת רבקה קרייטרמן מרחוב זלוטופולםקי 7, תל־

 אביב.

 תיק עזבונות 1962/66
 בענין עזבון המנוח הרנקרנץ משה מרחוב בילו 1, אזור,

 שנפטר ביום י׳ בסיון תשכ״ו(25 במאי 1966),
ץ מרחוב בילו 1, אזור. ת ק ת  והמבקשת מינה ה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תשכ״ו(4 במאי 1966), שניהם מרחוב צנזור 9, קרית שלום, תל־אביב,
 והמבקש חיים סגל משדרות הצנחנים 13, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1983/66
 בענין עזבון המנוח משה בן אשר מרחוב דב הוז 8, בת־ים,

 שנפטר ביום 1 באוגוסט 1966,
 והמבקשת רות בן אשר.

 ד׳ ולך,רשם

 « תיק עזבונות 1980/66
 בענין עזבון המנוחה רבקה פיאטקס, שנפטרה במושב ניר

 צבי(ליד באר־יעקב) ביום 19 ביוני 1963.
 והמבקש משה פיאטקם.

 תיק עזבונות 1982/66
 בענין עזבון המנוח יום טוב (גוטמן) סגל, שנפטר בפתח־תקוה
 ביום כ״ה בתשרי תשי״ט (9 באוקטובר 1958) והמנוחה שרה שניר
 (מקודם סגל), שנפטרה בבית חולים תל־השומר ביום י״ד באייר

 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
 שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנת

 זו, התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק ירושות 783/66
 בענין ירושת המנוחה אלטה מרים וולק מליטא, שנפטרה

 בליטא בשנת 1941,
 והמבקשת צפורה וולק מקרית־חיים.

 תיק ירושות 784/66
 בענין ירושת המנוח רפאל בונן מחיפה, שנפטר בחיפה ביום

 16 במרס 1966,
 והמבקשת יפה בונן מחיפה.

 תיק ירושות 785/66
 בענין ירושת המנוחה רחל כץ מחיפה, שנפטרה בחיפה ביום

 24 באוקטובר 1965,
 והמבקש גדעון כץ מחיפה.

 תיק ירושות 786/66
 בענין ירושת המנוח אברהם צ׳וררו מכפר חסידים, שנפטר

 בחיפה ביום 15 בפברואר 1959
 והמבקשת רבקה ציוררו מכפר חסידים.

 תיק ירושות 789/66
 בענין ירושת המנוח לייב כהגא מחיפה, שנפטר בחיפה ביום

 23 בינואר 1966.
 והמבקש אביגדור כהנא מחיפה.

 תיק ירושות 790/66
 בענין ירושת המנוחה בטי לסינג לבית ויט מוינה, שנפטרה

 בוינה ביום 17 ביולי 1956,
 והמבקש פאול לסינג מוינה.

 תיק ירושות 792/66
 בענין ירושת המנוח פנחס ליזרוביץ מבית שאן, שנפטר

 בעפולה ביום 20 בפברואר 1965,
 והמבקשת אידה ליזרוביץ מבית־שאן.

 ש׳ רזי, רשם

 תיק ירושות 772/66
 בענין. ירושת המנוחה לאה מילר מקיבוץ גונן, שנפטרה בחיפה

 ביום 24 ביולי 1963,
 והמבקש נחמיה מילר מחיפה.

 תיק ירושות 774/66
 בענין ירושת המנוח דניאל רביב מחיפה, שנפטר בחיפה ביום

 19 באפריל 1966,
 והמבקש משה רביב מחיפה.

 תיק ירושות 775/66,
 בענין ירושת המנוח פז (הרשלר) צבי מחיפה, שנפטר בחיפה

 ביום 24 במרס 1966,
 והמבקש שמואל הרשלר מקרית־שמואל.

 תיק ירושות 777/66
 בענין ירושת המנוח יעקב ליבוביץ מנהריה, שנפטר בחיפה

 ביום 19 בפברואר 1966,
 והמבקשת בטי ליבוביץ מנהריה.

 תיק ירושות 778/66
 בענין ירושת המנוח גננדה שכטר מחיפה, שנפטר בתל־אביב

 ביום 3 בדצמבר 1963.
 והמבקשת אסתר בלום מירושלים,

 תיק ירושות 780/66
 בענין ירושת המנוח אריה כהן מקרית־חיים, שנפטר בחיפה

 ביום 4 בנובמבר 1965,
 והמבקשת אידה כהן מקרית־חיים.

 תיק ירושות 782/66
 בענין ירושת המנוח אליעזר ודלק מליטא, שנפטר בליטא

 בשנת 1937,
 והמבקשת צפורה וולק מקרית־־חיים.
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 הזמנות בתי הדין הרגנייפ

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאתה
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.
 המבקש: יוסף דולף גוטםמן אצל אלבוים בתי ודשא, ירושלים.

 תיק 2272/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח משה המיל, שנפטר בירושלים ביום כ״ז

 בסיון תשכ״ו(15 ביוני 1966).
 המבקש: פסח חמיאל מרחוב עמק רפאים 63, ירושלים. .

, פראנק, מזכיר  ש׳ ת

 תיק 2242/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח ד״ר מאוול יוסף דיאמנט, שנפטר

 בירושלים ביום ט׳ באייר תשב״ו(29 באפריל 1966).
 המבקשת: רות אלין מקיבוץ בית השיטה.

 תיק 2257/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח שלמה זלמן גוטסמן, שנפטר בירושלים

 ביום י״ב באב תשכ״ו(29 ביולי 1966).

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית

 הדין צו כטוב בעיניו.
 תיק 10438/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה סלי קלוץ, שנפטרה בתל־השומר ביום

 ח׳ בניסן תשכ״ה(10 באפריל 1965).
 המבקשת: סופיה דגן, שיכון זוגות צעירים 175, קיר־און.

 תיק 10491/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה אסתר קולצינםקי, שנפטרה בשער

 מנשה ביום י׳ בניסן תשכ׳יה (12 באפריל 1965).
 המבקשת: מרים שכטמן מרחוב ההסתדרות 147, חולון.

 תיק 10602/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח פנחס כהן, שנפטר ברמת־גן ביום י״ד

 בתמוז תשי״ד (15 ביולי 1954).
 המבקשת: פרידה אופיר מרחוב איבן שפרוט 19, תל־אביב.

 חיק 10695/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח משה כהן, שנפטר בתל־השומר ביום כ״ח

 בסיון תשכ״ו(16 ביוני 1966).
 המבקשת: רבקה כהן, סוקולוב 25, נתניה.

 תיק 10981/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה לאה זוכמן, שנפטרה בתל־אביב ביום

 ט״ז באייר תשכ״ו(6 במאי 1966).
 המבקש: שלמה זוכמן.

 תיק 11012/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח שמואל לוי, שנפטר בתל־אביב ביום כ״ו

 בחשון תשכ״ו(21 בנובמבר 1965).
 המבקשת: רחל לוי, שדרות ירושלים בלוק 12, יפו.

 תיק 11067/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה בלימה איטה נוםדורף, שנפטרה בתל־

 אביב ביום כ״ו בתשרי תשכ׳יו(22 באוקטובר 1965).
 המבקש: יוסף פרק מרחוב החשמל 29, תל־אביב.

 י״ב באלול תשכ״ו (28 באוגוסט 1966)
/ קובר, סגן המזכיר הראשי  י

 תיק 6128/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה רבקה כהן, שנפטרה ברמת־גן ביום י״ז

 בסיון תשב״ה (17 ביוני 1965).
 המבקשת: ויטלי רוביםה, רחוב צבי 2, רמת־גן.

 תיק 6401/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה מרים אנגיל, שנפטרה ברמת־גן ביום ט׳

 בכסלו תשב״ו(3 בדצמבר 1965).
 המבקש: חיים אנג׳ל מרחוב הראשונים 2 א׳, אור יהודה.

 תיק 9472/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח ראובן חג׳ג/ שנפטר בהרצליה ביום י״ג

 בחשון תשי״ט (26 באוקטובר 1958).
 המבקש: מנשה חג׳ג/ נוף־ים 100, הרצליה.

 תיק 9763/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח אברהם קדפנקופ, שנפטר בצריפין

 ביום ח׳ באדר א׳ תשכ״ה(28 בפברואר 1965).
 המבקשת: גוטה קדפנקופ, רחוב התנאים 10, חולון.

 תיק 9903/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה רהה גוטמן, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 י״ד בכסלו תשי״ז(17 בנובמבר 1956).
 המבקשת: לוציה עופר, רחוב הקשת 3, רמת־גן.

 תיק 10242/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוח יעקב ליטמן, שנפטר בבאר־יעקב ביום

 ל׳ בסיון תשכ״ו(18 ביוני 1966).
 המבקשת: םוניא ליטמן כביש חדש, שיכון 37/6, בת־ים.

 תיק 10437/תשכ״ו
 בענין ירושת המנוחה אלבירה מרטין, שנפטרה בתל־אביב

 ביום י״ב באדר תשט״ז(24 בפברואר 1956).
 המבקשת: הדי־םואג׳ מרטין, רחוב נחלת יצחק 31, תל־

 אביב.
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 בית הדין הרבני האזורי בבאר־שבע
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 1721/תשכ״ו
 בענין עזבון המנוח חיים בן שלמה כהן, שנפטר בפתח־תקוה

 ביוב! כ״ד בםיון תשכ״ה (24 ביוני 1965).
 המבקשות: יונה, לאה, רות ונורית כהן ממושב כוכב.

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

, קינן, מזכיר ראשי  ט״ו באלול תשכ״ו(31 באוגוסט 1966) מ

 תיק 1628/תשכ״ ו
 בענין עזבון המנוח יעקב בן יוסף לנדאו, שנפטר בדימונה

 ביום י״א בניסן חשכ״ו(1 באפריל 1966).
 המבקשות: יוכבד, שרה וחנא לנדאו מדימונה.

 כל התובע טובת הנאה וכל טעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום

 הזמנה, זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 י״ד באלול תשכ״ו(30 באוגוסט 1966) מ׳ קינן, מזכיר ראשי

 חודעות בדברי בקשות לפירוק חברות

 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה תמורת התשלום

 בדשי שמואל
 על ידי בא כוחו א׳ קומורניק, עו״ד

 הערה: כל הרוצה להפיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את השם והמען של האיש, או אם זו פירמה, את
 השם והמען של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להם עורך־דין),
 וצריך למסרה, או — אס היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה,
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי

 הצהריים של יום 10 באוקטובר 1966.

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע תיק אזרחי 382/66
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה ״הבונים בנגב בע״מ״.
 והמבקש משה ששון, מנהל חברת ״הבונים בנגב בע״מ״, על ידי
 באי כוחו עוה״דג׳ בן־ישראל ומ׳ חבורי מרחוב הרצל 61, באר־שבע.
 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל בכפוף
 להשגחה של בית המשפט המחוזי בבאר־שבע הוגשה ביום 28 באוגוסט
 1966 לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי משה ששון, מנהל החברה
 הנ״ל וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תתברר בפני בית המשפט

 היושב בדין בבאר־שבע ביום 27 בספטמבר 1966.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה הזאת יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה

־ ג׳ בךישראל, עו״ד י י ע ע ב י ב ק ם ה י ל ש ת ת ה ר י מ ;  ו

 בא כוח המבקש
 רחוב הרצל 61, באר־שבע

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין אח השם והמען של האיש או, אם זו פירמה, את
 השם והמען של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם עורך דין),
 וצריך למסרה, או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה,
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי

 הצהריים של יום 26 בספטמבר 1966.

 בית המשפט המחוזי בחיפה תיק פירוק חברות 1099/66
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה סריגת חצור בע״מ מחצור, הגליל
 העליון.

 והמבקשת: ,״סיטוך מטויות לשווק ויצוא חוטי כותנה
 בע״מ, על ידי בא כוחה עורך דין י׳ דביר מרחוב נחלת־בנימין 48,

 תל־אביב.
 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בחיפה, הוגשה ביום 14 ביולי 1966 לבית המשפט
 הנזכר לעיל על ידי ״סיטוך מטויות לשווק ויצוא חוטי כותנה בע״מ,
 על ידי בא כוחה עורך הדין יצחק דביר, וכי ניתנה הוראה שבקשת
 פירוק זו תתברר בפני בית המשפט היושב בדין בחיפה ביום 11

 באוקטובר 1966 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן יצו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, יכול להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה

ך ״ ו ׳ ע ר י ב ק ך ח צ  תמורת התשלום הקבוע בעדו. י
 רחוב נחלת־בנימין 48, תל־אביב

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את השם והמען של האיש או, אם זו פירמה, את
 השם והמען של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם עורך־דין),
 וצריך למסרה, או - אם היא נשלחת על ידי הדואר - צריך לשלחה,
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחר

 הצהרים של יום 10 באוקטובר 1966.

 בית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 1151/66
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה ל. י. ר. חיפה, חברה קבלנית
 לבנין.

 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בחיפה, הוגשה ביום 25 ביולי 1966 לבית המשפט
 הנזכר לעיל על ידי הנושה ברשי שמואל, באמצעות בא כוחו עורך
 הדין א׳ קומורניק מרחוב הבנקים 3, חיפה, וכי ניתנה הוראה שבקשת
 פירוק זו תתברר בפני בית המשפט היושב בדין בחיפה ביום 11

 באוקטובר 1966 בשעה 08.30.
 כל נושה, או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, יכול להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו
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 הנכ&ים הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צווי קבלת נכסים, הכרזת פשיטת רגל, אסיפה
 ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי לוינםון(לויבזון), רצף, כפר יוסף
 10 אי, חיפה.

 בית המשפט המחוזי' של: חיפה, תיק אזרחי 1235/66
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ט באב תשכ״ו(15

 באוגוסט 1966).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח בתשרי תשכ״ז (12
 באוקטובר 1966) בשעה 10.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ח בחשון תשכ״ז (11
 בנובמבר 1966) בשעה 9.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 כ״ד באלול תשכ״ו(9 בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים, אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
 שם החייב, תיאורו ומענו: עמרם אלנקרי, מנהל חשבונות, שיכון ו׳

 662/8, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 372/66

 תאריך צו קבלת הנכסים: י״ז באלול תשב״ו(2 בספטמבר. 1966).
 בקשת נושה או הייב: בקשת החייב.

 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ז בתשרי תשכ״ז (11
 באוקטובר 1966) בשעה 9.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רהוב החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ג בתשרי תשכ״ז (27
 בספטמבר 1966) בשעה 10.00 בבוקר, בבית המשפט המחוזי

 בבאר־שבע,
 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש, וינוגרד

 כונס הנכסים הרשמי

 צווי קבלת נכסים, הכרזת פשיטת רגל ואסיפה ראשונה
 שם החייב, תיאורו ומענו: משה ציפורי, חקלאי, מושב ניר צבי.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2843/66.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ באב תשכ״ו (19

 ביולי 1966).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ד בחשון תשכ״ז (28
 באוקטובר 1966) בשעה 11.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ד באלול תשכ״ו(9 בספטמבר 1966) ש, וינוגרד

 כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: יואל פורסטר, בדרן, רחוב אפשטיין 8,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2830/66
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ באב תשב״ו(19

 ביולי 1906).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ל׳ בתשרי תשב״ז (14
 באוקטובר 1966) בשעה 11.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ד באלול תשכ״ו(9 בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד

 כונס הנכסים הרשמי

 , הודעות מאת כו«
 פקודת החברות

 הודעה על החזרת עודף למשתתפים
 שם החברה: ״מצוק״ חברה בע״מ בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב השרון 21, חל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2095/64

 הסכום לכל מניה: 61 אגורות.
 עודף ראשון או אחר: עודף ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: ד׳ בתשרי תשכ״ז(18 בספטמבר 1966).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,

 ירושלים.

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966)
 ש׳ ויגוגרד

 כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צווי קבלת נכסים, הכרזת פשיטת רגל, אסיפה
 ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: ויקטור פנחס, סוחר, שיכון 30/10, דימונה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 316/66

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ז באלול תשכ״ו
 (2 בספטמבר 1966).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ז בתשרי תשכ״ז (11
 באוקטובר 1966) בשעה 9.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ג בתשרי תשכ״ז (27
 בספטמבר 1966) בשעה 10.00 בבוקר בבית המשפט המחוזי

 בבאר־שבע.

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. משה (פבל) ווים, נהג, רחוב םוקולוב 8/5, באד־שבע.

 2. צבי ציפר, נהג, אבן גבירול 5, באר־שבע.
 3. אלכסנדר פלדמר (פלדמן), נהג, רחוב רוחם 1, משקי עזר,

 באר־שבע.,
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיקים אזרחיים: 1. 403/66,

.405/66 .3 ,404/66 .2 
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ב באלול תשכ״ו(7

 בספטמבר 1966).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבים.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ז בתשרי תשכ״ו (11
 באוקטובר 1966) בשעה 10.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב החלוץ 117, באר־שבע.
 האריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ג בתשרי תשכ״ז (27
 בספטמבר 1966) בשעה 10.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי

 בבאר־שבע.

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש, וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 20 ילקוט הפרסומים 1302, ד׳ בתשרי תשכ״ז, 18.9.1966



 הודעות מאת כונס הנכפים הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אדם רפפורט, קונדיטור, רחוב הרצל 27,

 נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 154/63

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ז בתשרי תשכ״ז (30 בספטמבר
.(1966 

 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם: ד״ר סיני שטדנברג ואליהו ג׳ צלטר,
 עו״ד, רחוב הר־סיני 2, תל־אביב.

 כ״ב באלול תשב״ו(7 בספטמבר 1966) ש׳ויגוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה פםטבינדר, חייט, רחוב בר־כובבא
 69, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1049/62
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ז בתשרי תשכ״ז (30 בספטמבר

.(1966 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף שטיינמן, עו״ד, רחוב החשמל 8,

 תל־אביב.
 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ וינתרד

 כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: גדעון נרקיס, סוחר, רחוב מנשה בן ישראל
 24, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1006/60
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ז בתשרי תשכ״ז (30 בספטמבר

.(1966 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: פנחס מנדלוביץ, עו״ד, שדרות רוטשילד

 20, חל־אביב.
 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ וינתרד

 כונס הנכסים הרשמי

 בקשת שחרור והודעה בדבר כוונה להכריז
 על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: ציון ג׳וחו, רחוב כנסת ישראל 105,
 שעריה, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 483/64
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: י״ט בחשון תשב״ז(2 בנובמבר

 1966) בשעה 8.30 בבית המשפט המחוזי בחיפה.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ בחשון תשכ״ז(21 באוקטובר 1966).
 שם הנאמן ומענו: מנם הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4, ירושלים.

 כ״ד באלול תשכ״ו(9 בספטמבר 1966) ש׳וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על סילוק נאמן
 שם החייב, ־תיאורו ומענו: ליאו כהן, קבלן בנין, שיכון 28, יקנעם.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 428/62
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים אמית, עו״ד, רחוב הנאמנים 2, חיפה.

 תאריך הסילוק: ד׳ בתמוז תשכ״ו(22 ביוני 1966).
 סיבת הסילוק: אי מילוי תפקידו לפי הפקודה ותקנותיה,

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ וינמרד
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
 שמות החייבים, תיאורם ומענם:

 1. קרל רוזנקרנץ, סוחר, רחוב חיסין 20, ביית מרשאק, תל־
 אביב.

 2. יצחק ישר, ארכיטקט, שדרות רוטשילד 142, תל־אביב.
 3. דן איתן, רחוב הירקון 131, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים: 1) 2081/61
1978/66 (3 1979/66 (2 

 תאריך צו קבלת הנכסים: 1) א׳ באב תשכ״א (14 ביולי 1961)
 2) 3) י״ב בתמוז תשכ״ו(30 ביוני 1966).

 תאריך ביטול הצו: 1) ב׳ בניסן תשב״ו(23 במרס 1966) 2) 3) י״ז
 באב תשכ״ו (3 באוגוסט 1966).

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים אלוני(לובינםקי), סוחר בקר, רחוב

 ז׳בוטינםקי 22, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 51/62

 הסכום לכל לירה: 5 אגודות. .
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שלישי.

 זמן פרעונו: כ״ה בתשרי תשכ״ז(9 באוקטובר 1966).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: יואב קטן, עו״ד, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ ויגמרד
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: םבסטיאן שמואלי, בעל בית חרושת לרהיטי

 מתכת, רחוב אילת 56, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1566/65

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ז בתשרי תשכ״ז (30 בספטמבר
.(1966 

 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם: נסים קורדובה ושלמה גולוד, עו״ד,
 דרך יפו 9, תל־אביב.

 כ״ב באלול תשכ״ו(7.בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד •
 כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי גולדמן, רחוב הלסינקי 16, תל־
 אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2606/65
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ז בתשרי תשכ״ז (30 בספטמבר

.(1966 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: משה טלגס, עו״ד, רחוב מקוה ישראל 16,

 תל־אביב.

 כ״ב באלול תשכ״ו(7 בספטמבר 1966) ש׳ וינתרד
 כונס הנכסים הרשמי
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על מינוי נאמן וצו הכרזת חייב כפושט רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם בן חיים מזרחי, סוחר בדברי

 חשמל, שיכון נוה עמל 513, הרצליה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2138/66

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ט באב תשכ״ו(5 באוגוסט
.(1966 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דוד וינגרטן, עו״ד, רחוב מקוה ישראל 14,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: כ״ד באב תשכ״ו(10 באוגוסט 1966).

 כ״ג באלול תשכ״ו(8 בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 חוק בנק ישראל, תשיי׳ד—1954
 דיז וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

(G196 בספטמבר )ביום כ״ט באלול תשב״ו 14 
 אג׳ ל״י

 שטרי — 792,482,609
 טעות (מטבעות קטנים) במחזור . . . 53 22,168,743

 םד כל המטבע במחזור . 53 814,651,352

 זהב 28 137,602,126
 יתרות במטבע חוץ 25 077,049,226

 שטרי _
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות על הממשלה

 שטרי חוב ושטרי חליפין

 סד כי הנכסים 531 814,051,352

 תקנות שטרי אוצר, תשייט—1948
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 ל״י ל׳׳י

 שהיו במחזור ביום י״א בניסן

 1. תשכ״ו(1 באפריל 1966) -.69,400,000

 2. שהוצאו אחרי התאריך האמור —.69,400,000

 3. שנפרעו אחדי התאריך האמור —.69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום כ״ט באלול
 תשכ״ו(14 בספטמבר 1966) -.69,400,000

 תקנות כזילווה שיכון עולים, תשיי׳ז—1957 ,
 הודעה על מועד ההגרלה ה׳־37 ומקומה

 בנק ישראל מודיע כי, בהתאם לסעיף 7 לתקנות מילווה שיכון
 עולים, תשי״ז-1957, תתקיים ההגרלה ה־37 של המילווה הנ״ל ביום
 י״ב בתשרי תשכ״ז (26 בספטמבר 1966) בשעה 16.00 כאולם

 בנק ישראל, רחוב נחלת בנימין 69, תל־אביב.

 הודעה על סילוק נאמן
 שמוח החייבים, תיאורם ומענם:

 1. ישראל ברוך ניימן, סוחר, רחוב גוטליב 9, תל־אביב.
 2. מנחם (ניימן) שמעוני, סוחר, רחוב קרית ישיבה, בית צטרון,

 בני־ברק.
 3. רחל ניימן, עקרת בית, רחוב גוטליב 9, תל־אביב.

 4. אורל סובר, סוחר, טירת הכרמל 38/74, חיפה.
 5. הנס מורגנשטדן, סוחר, רחוב דיזגגוף 23, נתניה.

 6. עזבון משה ליכטשטיין, חייט, רחוב לואי מרשל 17, תל־
 אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים: 1) 3316/57,
.1900/58 (6 ,884/58 (5 ,64/58 (4 ,3318/57(3 ,3317/57 (2 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף מוסקונה, עו״ד, רחוב שטריקר 33,

 תל־אביב.
 תאריך הסילוק: י״ג באלול תשכ״ו(29 באוגוסט 1966).
 סיבת הסילוק: אי מילוי תפקידו לפי הפקודה ותקנותיה.

 כ׳״ב באלול תשכ״ו(7 בספטמבר 1966) ש׳ וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלברט מרדכי אליה, סוחר רהיטים (ירקן)
 רחוב 72 מס׳ 12, יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 977/57
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בועז עמית, עו״ד, רחוב בלפור 82,

 בת־יס.
 תאריך הסילוק: י״ב באלול תשב״ו(28 באוגוסט 1966).

 סיבת הסילוק: אי מילוי תפקידו לפי הפקודה ותקנותיה.

 כ״ב באלול תשכ״ו(7 בספטמבר 1966) ש, וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על שחדור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: אשר הלוי, מכונאי, רחוב הגבורה 52,

 גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3282/62

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: א׳ גיל, עו״ד, רחוב מקוה ישראל 16,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: ח׳ באלול תשכ״ו(24 באוגוסט 1966).

 כ״ב באלול תשכ״ו(7 בספטמבר 1966) ש, וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי

 שש החייבת, תיאורה ומענה: חוה רוסק (לדרברגר), ספרית, שדרות
 קרן קיימת 48, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 208/62
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים עמיר, עו״ד, רחוב לילינבלום 22,

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: ח׳ באלול תשכ״ו(24 באוגוסט 1966).

 כ״ב באלול תשכ״ו(7 בספטמבר 1968) ש׳ וינוגרד
 כונס הנכסים הרשמי
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 תקנות המילווה העממי, (סדרה ב'<
 תשי״ג!—1952

 הודעה על תוצאות ההגרלה
 בהתאם לתקנה 11 (ב) לתקנות המילווה עממי(סדרה בי) תשי״ב—
 1932, מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה של מילווה עממי נושא פרסים
/ שהתקיימה ביום שלישי, כ״א באלול תשכ״ו  תש״י-1950, סדרה ב

 (6 בספטמבר 1966).

 א. מאתיים שלושים וחמש איגרות החוב המסומנות באחד מארבעים
 ושבעה המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד מחמישה
 המספרים המשניים מ־ז עד ד עלו בגודל וייפדו בסך 30 ל״י

 כל אחת:
79486 108479 89253 116888 106030 86267 
94528 119803 117869 110983 119030 118583 
80062 103777 92690 115262 111817 83135 

116695 115444 65217 77169 81810 115945 
106517 97935 91349 80440 81938 118904 
60699 61710 69991 84456 95524 90173 
64064 96908 72244 92514 87028 60536 

91298 71321 98097 70186 

 ב. איגרת החוב מס׳ 97002, מספר סידורי משנה V, תיפדה בסכום
 נוסף של 30,000 ל״י.

 ג. מאה איגרות החוב המסומנות באחד מעשרים המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמישה המספרים הסידוריים המשניים

 מ־1 עד v עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 100 ל״י כל אחת:

65755 79691 75969 88197 63560 104596 
115121 83107 99891 70205 90644 108923 
118231 75077 111839 99555 67509 71965 

100545 69728 

 ד. עשר איגרות החוב המסומנות באחד משני המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמישה המספרים הסידוריים המשניים

 מ־1 עד v עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 1,000 ל״י כל אחת:
107683 108917 

 ה. שתי איגרות החוב המסומנות במספר הסידורי הראשי ובמספרים
 הסידוריים המשניים הבאים עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 2,500

v 117645 11 117645 :ל״י כל אחת 

 ו. איגרת חוב אחת המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
 הסידורי המשנה הבא עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך 4,000

I 117645 :ל״י 

 ז. איגרת חוב אחת המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
 הסידורי המשנה הבא עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 10,000

III 117645 ל״י 

 ח. איגרת חוב אחת המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
 הסידורי המשנה הבא עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 25,000

IV 117645 :ל״י 

 איגרות החוב שעלו בגורל ייפרעו, לפי דרישה, החל ביום רביעי,
 י״ד בתשרי תשכ״ז,(28 בספטמבר 1966), ואילך בבנק ישראל, רחוב

 נחלת בנימין 69, תל־אביב.

 פקודת המילווה העממי, תשייט—1949
 הודעה על תוצאות ההגרלה

 בהתאם לתקנה 10 (ג) לתקנות המילווה העממי תש״ט-1949,
 מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום שלישי, כ״א באלול

 תשכ״ו(6 בספטמבר 1966).

 א. מאה איגרות החוב הבאות עלו בגורל ראשונה וייפדו בסך 50 ל״י
 כל אחת:

6858 32941 62726 103179 83872 26113 
77469 128324 33000 121509 84235 145785 
40734 95317 40886 93040 52300 74960 
96944 95672 58665 1697 43152 93908 

-102459 32305 99339 127798 19726 4092 
144037 105761 145789 86206 112652 81334 
17794 85903 124333 129837 111204 76916 
55780 101339 133609 52531 3121 16263 
30090 24164 96816 132977 36745 22484 
97236 49117 70865 22442 91612 81481 
17556 101161 74164 21968 109070 36222 

109406 48596 95439 119033 109656 64794 
3778 81322 131897 107834 85137 106397 
6970 71043 94493 51100 8382 182 

28875 125832 125021 81399 130551 139329 
84186 80767 123328 115799 121323 35262 

18958 99273 69686 26979 

 חמישים איגרות החוב הבאות עלו.בגורל אחריהן וייפדו בסך
 100 ל״י כל אחת:

139244 39056 76201 134757 81165 89185 
51975 105639 47627 131977 138768 130100 

137203 66380 44422 80503 67669 105931 
111508 125094 132602 29409 72364 12778 
12676 28157 75490 118655 124179 90083 
24354 44239 104732 89305 30139 144980 
58817 56606 77275 144183 57174 99978 
45066 113360 18510 14401 14962 68114 

106194 86130 

 ג. עשר איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 150
 ל״י כל אחת:

96207 71977 114614 14368 19792 50087 
145690 27717 27029 139315 

 ד. שמונה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 250
 ל״י כל אהח:

50008 106274 86980 69153 113626 38342 
56672 83046 

 ה. ארבע איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 500
 ל״י כל אחת: 44660 146095 133709 113859

 ו. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך 1,000 ל״י:
45596 

 ז. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך 2,500 ל״י:
84768 

 ח. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 10,000 ל״י:
50832 

 איגרות החוב שעלו בגורל, ייפרעו, לפי דרישה החל ביום רביעי,
 י״ד בתשרי תשכ״ז(28 בספטמבר 1966).
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 הודמות אלו מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
 משום מתן תעודה על נכונותן

 תריס 7-7 בע״מ
 (בפירוק מרצון)(נושים)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 207(2) לפקודת החברות,
 שאםיפת נושים של החברה הנ״ל, תיערך במשרד סרלין — אלחנני,
 עורכי־דין, ברחוב אחוזת בית 6, תל־אביב, ביום 2 באוקטובר
 1966, בשעה 10.00 בבוקר, למטרות המצויינות בסעיף 207 לפקודה

 האמורה.
 משה מושקוביץ אברהם אושפיז

 מנהלים

 צמת צוות מעתיקי תוכניות בע׳ימ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת בהתאם לסעיף 67

 לפקודת החברות
 באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שנועדה והתכנכה
 כהלכה ביום 8 באוגוסט 1966 ברחוב כ״ט בנובמבר 40, תל-אביב,
 בנוכחות יצחק סלומון, דוד רובין וישראל מידן, נתקבלה ההחלטה
 המיוחדת לפרק אח החברה צמת צוות מעתיקי תוכניות בע״מ ולמנות

 את אברהם ברקוביץ, רואה חשבון, למפרק החברה. ־

, יושב ראש האסיפה ן  יצחק סלומו

 מוטומוביל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מהכלל של החברה,
 שהתקיימה ביום 16 באוגוסט 1966, במשרדה הרשום של החברה,

 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון.
 יעקב פרזנטי וגד אשד, נתמנו מפרקי החברה.

 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל, מתבקש להגישה למפרק;
 תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לפי המען: רחוב המסגר 48,

 תל־אביב.
 נושה אשר לא יגיש את תביעתו תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.

 יעקב פרזנטי גד אשד
 מפרקים

 ״שמיר״ מוצרי מלט רוטנברג מילטין משמר השבעה,
 בית דגון בע״מ

 י הודעה
 ניתנת בזה הודעה, כי החתומים מטה נתמנו על ידי בית המשפט
 המחוזי בתל׳־אביב־יפו ביום 24 באוגוסט 1966 בכונסי הנכסים של

 החברה.
ים, עו״ד נ  דוד אשד — יגאל סלו

 ילקוט הפרסומים 1302, ד׳ בתשרי תשכ״ז, 18.9.1960
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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