
 רש־וטות

 ילקוט הפרסוכדם
 כ״א באלול תשט״ו 439 8 בספטמבר 1955

 עמוד

1320 
1320 
1321 
1328 
1329 
1330 
1332 
1333 
1335 
1335 
1335 
1335 

1336 
1336 
1336 
1336 

ת םחורה פרטי ברשיון, לפי  הודעה בדבר אישור בי
' " . ־ .  תקנות המכס . . .

ת במשרדי הממשלה ו י ו נ  הודעה בדבר משרות פ
 הודעות בדבר רישום שינויי שם . . .

 הודעות לפי פקודת בניז ערים, 1936
 הזמנות בתי המשפט . . . . .
. . . .  הזמנות בתי הדי! של הרבנות י. י .

ות . . י  הודעות לפי פקודת השותפו
ות . . .  הודעות לפי פקודת האגודות השיתופי

, , . . י מ ש ר  הודעות מאת מקבל הנכסים ה
 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי .

. .  אבד; תלושי דלק . . .

 הודעה על מועד ההגרלה של המלווה העממי ומקומה
 צו דיור לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת
. . . . .  חירום, תש״י—1949 . .
. . .  הסכום הכולל של שטרי האוצר .
. .  דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע . :

 הודעות מאת הציבור . . . .

 עמוד
 מיגוי. רשם בפועל . . . . 1317

י יושב ראש ועדת התעסוקה בירו ו נ  הודעה בדבר מי
 שלים, לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה

 לעבודה), תש״ט—1949 . . . . . 1317
י יושב ראש רשות מוסמכת למחוז ו נ  הודעה בדבר מי
 • ירושלים, לפי תקנות העסקת נכי מלחמה, תשי״א—

1317 . . . . . . . . 1951 

י עוזרים לפקיד השומה . . . . . 1318 ו נ  מי
ו של חבר בועדה ציבורית, לפי פקודת י ו נ  ביטול מי

1318 . . . . .  מס הכנסה, 1947 . .
1318 . . . . ־ י פסיכיאטרים מחוזיים . ו נ  מי
 אכרזה על מוסדות חיגוד רשמיים . . . . 1318
 ביטול אכרזות על מוסדות חיגוד רשמיים . . י. 1319
 אכרזה על מוסד חיגוד מוכר . . . . י 1319

 הודעה בדבר אישור לצרכי פטור, לפי פקודת מסי
 העיריה ומסי הממשלה (פטורים), 1938 . . 1319

 הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
1319 . . . . . .  . 194.3 . . י
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 ו׳ באלול תשטי׳ו (24 באוגוסט 1955) דוד בךגוריון
 (חמ(2)חמ/1) שר הבטחון

ת העסקת נכי מלחמה׳ תשי״א-1951 ו נ ק  ת
סמכת למחוז ירושלים  צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 (ג) לתקנות העסקת גכי מלחמה,
ה מ ו ה י ל ב ר להיות, ק י נ י  תשי״א-11951, הריגי ממגד, את ט ו
 מיוםיי״ג באב תשט״ו (1 באוגוסט 1955) ואילך, יושבת ׳ראש

 רשות מוסמכת'למחוז ירושלים במקום צבי לוכיגסקי•
 הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות, שפורסם בילקוט הפרסומים

 365, תשי״ד, עמ׳ 1502 - יתוקן לפי זח•
 ו׳ באלול תשט״ו (24 באוגוסט 1955) דוד בךגוריון•

" שרי הבטחון י ־ •י:  (חמ(2)ג/רמ/1) י

 1 ק״ת 177, תשי״א, עמ׳ 1090•

י ו נ י  מ
, שופטת שלום — רשם בפועל של ה פ ו ר ט ו ג ה ב ו  ל
 בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום י״א באלול תשט״ו (29 באו
 גוסט 1955) עד יום כ״ח באלול תשט״ו (15 בספטמבר 1955) ועד

 בכלל.
 (חמ(9)שט/1)

 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),
 .־. תש״ט-1949

 הודעה בדבר מינוי יושב ראש ועדת התעסוקה בירושלים
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק החיילים
י ק ה נ ו  המשוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט-11949, מיניתי את מ
ר להיות, מיום י״ג־ באב .תשט״ו (1 באוגוסט 1955) ב ל י ה ו  מ
 ואילך, יושבת ראש ועדת התעסוקה בירושלים במקום צבי לוביג־

 1 ס״ח 6, תש׳״ט, עמוד 13•

 ילקוט.הפרסומים 439, כ״א באלול תשט״ו, 8.9.1955 1317



 פקודת מס הכנסה, 1947
 הודעה בדבר ביטול מינויו של חבר בועדה ציבורית

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 א׳ לפקודת
 מס הכנסה, 41947 ביטלתי את מינויו י של ברוך רוזן כחבר בועדה
 הנוספת בתל־אביב, שהודעה על מינויה פורסמה בילקוט הפרסומים

 400, תשט״ו, עמ׳ 477•

 לוי אשכול
 שר האוצר

 י״ב באלול תשט״ו(30 באוגוסט 1955)
 (חמ (1) 11)

 1 ע״ד 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עמ׳ 77; ס״ח 08נ, תשי״ב, עמ 298•

 חוק לטיפול בחוליי נפש, תשט״ו-1955
 מינוי פסיכיאטרים מחוזיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לטיפול בחולי־נפש, תשט״ו -
 41955 אני ממגה את האגשים ששמותיהם.מפורשים להלן להיות
 כל אחד מהם פסיכיאטר מחוזי, או סגן פסיכיאטר מחוזי, למחוזות

 הגקובים לצד שמו:
, פסיכיאטר מחוזי - מחוזות ץ מ ו א ה ב י ע ש  ד״ר י
 ירושלים והדרום
, סגן פסיכיאטר מחוזי - מחוזות ן ש ו ם ב ר ג ר נ ח ו  ד״ר י
 ירושלים והדרום
, פסיכיאטר מחוזי - מחוזות ץ י ב ו ל ו מ ר ב י א  ד״ר ז
 תל־אביב והמרכז
ל ד ו ז נ ר ״ סגן פסיכיאטר מחוזי - מחוזות א פ  די׳ר ר
 תל• אביב והמרכז
, פסיכיאטר מחוזי - מחוזות  י דייר ז י ג פ ר י ד פ ל י ג ל מ ן
 חיפה והצפון
, סגן פסיכיאטר מהוזי — מחוזות  דייר א ד ו ל ף מ י ש ל
 חיפה והצפון•

 י׳ באלול תשט״ו (28 באוגוסט 1955)
 (חמ(3)1)

 דב יוסף
 שד הבריאות

 פקודת מס הכנסה, 1947
 מינוי עוזרים לפקיד השומה

 בהתאם לסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, 41947 מתפרסם בזה
 מינוים של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן-. כעוזרים לפקיד
 שומה שהורשו על ידי הנציב לשמש מהתאריך הנקוב לצד שמם
 בסמכויות של פקיד שומה ולמלא את תפקידיו לפי הסעיפים 55

 ו־59 לפקודה:

 השם התאריך

 ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955)

 י״ז באייר. תשט״ו (9 במאי 1955)

 כ״נ באייר תשט״ו (15 במאי 1955)

 י״א בתמוז תשט״ו (1 ביולי 1955)

 י״ג באב תשט״ו (1 באוגוסט 1955)

 באוטגרט מאיר
 בצנשטיין בגיטין

 פרחי אליהו

 גיגצבורג משה

 קוזלניק אליעזר

 חאן יוסף
 פלהנדלר יעקב

 קליין, שמעון
 שפוך יהושע

 גיגצבורג אריה
 לנרוי דוד

 לרנד יעקב
 שפר קרל׳

 לוי אשכול
 שר האוצר

 ז׳ באלול תשט״ו (25 באוגוסט 1955)
 (חמ(1)ט/ה/ש/1) .

 1 ע״ר 1947 תוס׳ 1, מס׳ 1568 עמ׳ 77; ס״ח 178, תשט״ו, עמי 58• 1 ס״ח 7&1, תשט״ו, עמ׳ 121•

־ חוק לימוד חובה, תש״ט-1949 י  י
 אכרזה על מוסדות חינוך רשמיים

 ־ בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש״ט-41949 אני מכריז על מוסדות החינוך המפורטים להלן כמוסדות חיגוך רשמיים
 לקשי חינוך ובעלי מום לצורך החוק•

 מספר הרשות המקומית שבתחומה
 סידורי נמצא המוסד המען שם בית הספר ותיאורו

 1 עירית ירושלים רה׳ שמאי 10 בית ספר ממלכתי ע״ש א• בן יהודה
 2 עירית ירושלים רח׳ םלנט 1 בית ספר ממלכתי ע״ש דוד ילין
 3 עירית ירושלים רח׳ אבן ספיר פינת רה׳ בצלאל בית ספר ממלכתי דתי אבן ספיר

 בנן ת״ת האורפלימ
 4 עירית ירושלים שכונת טלביה בית ספר ממלכתי בבי״ח הממשלתי ע״ש

 הנםן
 5 עירית.ירושלים מרכז מסחרי, תיד• 1280 ירושלים בית ספר ממלכתי ״מפת״ן״ מפעלי תעסוקה

 לנוער
 6 מועצה אזורית הדי יהודה דיר עמר בית ספר ממלכתי בבי״ח ממשלתי ״איתנים״

 ד עירית באר שבע באר שבע ע״י המחלקה לחינוך בית ספר ממלכתי בית הנוער
 8 עירית תל אביב־יפו רח׳ תבור בנין קלישר בית ספר ממלכתי לגערות, עובדות

 9 עירית תל אביב־יפו י • שכונת התקוח רה׳ י״ז בית ספר ממלכתי דתי ״מעלה״
 10 עירית תל אביב־יפו רה׳ מונטיפיורי 4 בית ספר ממלכתי ״גוה שאנן*

 11 עירית תל אביב־יפו רח׳ נצח ישראל 26 בית ספר ממלכתי ״נצח ישראל״
 12 עירית תל אביב־יפו רח׳ לוינםקי 88 בית ספר ממלכתי ״תושיה״
 13 עירית תל אביב־יפו שכ׳ יד אליהו, שדרות המעפילים 64 בית ספר ממלכתי ״מסעד״

 14 עירית תל אביב־יפו הקריה, מול ביה״ח ליולדות בית ספר ממלכתי ״מכון חינוכי רפואי׳׳.
 15 עירית תל אביב־יפו הקריה, מול ביה״ח ליולדות בית ספר ממלכתי לחרשים אלמים

 16 עירית תל אביב־יפו רה׳ 7 פינת רה׳ 8 בית ספר ממלכתי ״קדימה״

 1 ס״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287•

 1318 ילסוט הפרסומים 439, כ״א באלול ת׳טט״ו, 8.9.1955



 מספר הרשות המקומית שבתחומה
 סידורי נמצא המוסד המען שם בית השפר ותאורו

 17 •עירית תל אביב־יפו כפר שלם בית. ספר ממלכתי לנערות עובדות
 18 עירית תל אביב• יפו כפר שלם בית ספר ממלכתי ״מעוז״
 19 עירית רמת גן שכ׳ הלל׳ רח׳ הגלגל בית ספר ממלכתי ״אחוה״

 20 עירית פתח תקוה שכוגת גאולה בית ספר ממלכתי ״גאולה״•
 21 עירית נתניה שכ׳ בן ציון׳ רח׳ איתמר בית ספר ממלכתי ״יהודה האי״

 22 עירית חולון רח׳ ביאליק בית ספר ממלכתי ״מעוז״
 23 מועצה מקומית גבעתיים רה׳ רייגס בית ספר ממלכתי ״גבע״

 24 עירית חיפה דה׳ ירושלים 5 הדר הכרמל בית ספר ממלכתי ״אופקים״
 25 עירית חיפה רח׳ פבזגר 50 הדר הכרמל בית ספר ממלכתי ״גיל״

 26 עירית חיפה רח׳ אל ממון 24 בית ספר ממלכתי ״מעבר״
 27 עירית'חיפה דח׳ אלגבי׳ המושבה הגרמנית בית ספר ממלכתי ״ניב״

 28 • עירית חיפה רח׳ הגנים 48 בית ספר ממלכתי ״עמל״ חברת ילדים ונוער
 29 עירית חיפה שדרות או״ם מם׳ 33 בית ספר ממלכתי ״או״ם״

 30 י" עירית עכו רח׳ ההגנה בית ספר ממלכתי ״במעלה״

 י בךציון דינור
 שר החינוך. והתרבות

 פקודת מסי עיריה ומסי הממשלה (פטורים),
1938 

 הודעה בדבר אישור לצרכי פטור
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 (ז)׳ 9 (ח) ד13(ט)
 לפקודת מסי עירית ומסי הממשלה (פטורים)׳ 11938׳ והסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח-21948׳
 אישרתי את קרן הביטוח של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות לצרכי

 פטור על פי הסעיפים האמורים•
 י״א באלול תשט״ו (29 באוגוסט 1955) לוי אשכול
 (חמ(1)מע/1) שר האוצר

 1 ע״ר 1938, תוס׳ 1 מס׳ 792, עמ׳ 27; ע»ר 1940, תום׳ 1 מס׳ 1006,

 עמ׳ 43•
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1•

ת (רכישה לצרכי ציבור), 1943  פקודת הקרקעו
 הודעה לפי סעיפים 5 ר7

 נמסרת בזה הודעה כי רצועת הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לחלוטין לשר האוצר לצךבי ציבור, וכי שר האוצר מוכן

 לשאת ולתת בדבר רכישתה•
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לראש" אגף רישום
 והסדר הקרקעות - תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 — הרצאה על זכותו או טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם
 ישנו — בפנקסי רישום הקרקעות, והודעה המפרטת לםעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע׳ וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף•
 כן גמסרת בזה הודעה׳ כי שר האוצר מתכוון לקגות מיד

 חזקה בקרקע האמורה מפגי שהיא דרושה באופן דחוף לצורך־
 הציבור שלמעגו עומדים לרכשה׳ ושר האוצר מורה בזה׳ שכל:

 אדם המחזיק בקרקע האמורה.ימסור מיד את החזקה בה•

ת פ ס ו  ת
 רצועת קרקע ברוחב 4 מטרים לערך׳ המהווה חלקים מחלקות

 16 ד17 בגוש 18576, מאדמות הכפר תמרה׳ גפת עכו•
 רצועת הקרקע האמורה מסומנת, לשם זיהוי ולא לשם ציון
 נבולות, בצבע אדום בתשריט מם׳ הפ/755/1׳ הערוך בקנה מידה

 1:2500׳ והחתום ביד שד האוצר•
 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום והסדר
 הקרקעות׳ ירושלים׳ ובמשרדי מינהל המחוז בעכו׳ • וכל המעוגין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות׳ העבודה הרנילות•
 י״א באלול תשט״ו (29 באוגוסט 1955) לוי אשכול
 (חמ(1)רצ/1) שר האוצר

 ג׳ באלול תשט״ו (21 באוגוסט 1955)
 (חמ(6)לח/מר/4)

 •חוק לימוד חובה, תש״ט - 1949
וך רשמיים נ חי  ביטול אכזרות על מוסדות.

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה׳ תש״ט -
 11949׳ אני מבטל את האכרזות על מוסדות חינוך רשמיים הגוגעות
 למספרי הרישום המפורטים בתוספת שפורסמו בילקוט הפרסומים

 שצויין לצדם:

 ילקוט הפרסומים

 103׳ תש״י׳ עמ׳ 1343
 220, תשי״ב, עמ׳ 560
 224, תשי״ב, עמ׳ 636
 281, תשי״נ, עמ׳ 745

 בךציון דינור
 שר החינוך והתרבות

ת פ ס ו  ת
 מספרי הרישום

 (ועד בכלל)

 1>7 עד 740
 11י7 עד 16»7
 17>7 עד 21־7
 7-22 עד 7-24

 ז׳ באלול תשט״ו(25 באוגוסט 1955)
 (חמ(6)לח/מר/4)

 1 ס״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287•

 . חוק לימוד חובה, תש״ט-1949
ה על מוסד. חינוך מוכר ח כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש״ט-11949,
 אני מכריז שהמוסד הנקוב להלן (שאינו מוסד חינוך רשמי) הוא

 מוסד חינוך מוכר לצורך החוק האמור:

 מוסד חינוך לילדים

 מספר שם
 הרישום המקום שם המוסד הכתובת הבעלים

 המרכז
 לחינוך
 עצמאי

 תלמוד תורה נתניה
 ״יסודי התורה״

 ובית יעקב

 41י4 נתניה

 בךציון דינור
 שר החינוך.והתרבות

 כ״ו באב תשט״ו (14 באונוםט 1955)
 (חמ(6)לח/ממ/3)

 1 ס״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287•
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 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקעות האמורות בצירוף
ת פרטי הרישום - אם ישנו -  ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו א
 בפנקסי רישום הקרקעות, והודעה המפרטת לפעיפיהם את הפי

 צויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף•
 כן נמסרת בזו הודעה, כי רשות הפיתוח מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקעות האמורות, מפני שהן דרושות באופן דחוף
 לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשן, ורשות הפיתוח מורח בזה,
 שכל אדם המחזיק בקרקעות האמורות ימסור מיד את החזקה בהן•

ת פ פ ו  ת
 חטיבות קרקע׳ הנמצאות בחיפה, ששטחן הכולל הוא 28
 דונם בערך, והמהוות את החלקות המפורטות להלן בטור ב׳,

 הנמצאות בגושים המפורטים לצדן בטור א׳•.

 ט ו ר א׳ - ה ג ו ש י ם ט ו ר ב׳ - ה ח ל ק ו ת
 10816 14, 61׳ 71, 75, 76•

•21 ,20 ,9 10817 
 10825 20׳ 82׳ 93, 106׳ 150, 163,
 248׳ 253׳ 256׳ 266׳ 287׳

 297׳ 353, 457, 481•
 חטיבות הקרקע האמורות מותחמות בצבע כחול בששה
 תשריטים׳ הנושאים מספרים הפ/282/43/6 — הפ/282/43/1׳ הערו

 כים בקנה מידה 1:2500 והחתומים ביד שר האוצר•
 העתקי חתשריטימ האמורים מופקדים במשרדי אגף רישום
 והסדר הקרקעות׳ ירושלים׳ ומינהל מחוז חיפה׳ וכל המעונין בדבר

 זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות•

 ל׳ באב תשט״ו(18 באוגוסט 1955) מרדכי שטנר
 (חמ(1)רצ/1) מנהל רשות הפיתוח

 1 ס״ח 57׳ תש״י׳ עמ׳ 278•

ת המכס ו  תקנ
ת פחות; פרטי ת סחורה כבי  הודעה בדבר אישור בי

 ברשיון
 מודיעים בזה, בהתאם לתקנה 28 לתקנות המכס׳ כי בית
 הסחורה של חברת רדיו ׳׳בךגל״ כל חשמל בע״מ, יפו, הנמצא
 ביפו רחוב מם׳ 348 בית מם׳ 3, אושר כבית סחורה פרטי ברשיון

 החל מיום ג׳ באב תשט״ו(22 ביולי 1955)•

 כ״ג באב תשט״ו (11 באוגוסט 1955) ש׳ גפני
 מנהל המכס והבלו

ת(רכישה לצרכי ציבור), 1943  פקודת הקרקעו
 הודעה לפי סעיף 22 (2)

 גמםרת בזה הודעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943! (להלן - הפקודה),
- ח ״ ש  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ת
 21948, הרשיתי את רשות הפיתוח שהוקמה על פי חוק רשות
 הפיתוח (העברת גכםים), תש״י-31950, ורשות הפיתוח מורשית
 בזה להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהועגקו לי או ליועץ
 המשפטי לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או
 על היועץ המשפטי לפי הפקודה׳ לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה
 של הקרקע המתוארת בתוספת, שכן אותה רכישה עשויה -

 לדעתי - להיות מועילה לציבור•

ת פ ס ו  ת
 חטיבת קרקע׳ הגמצאת ביפו, ששטחה הכולל הוא 14 דונם

 בערך, והמהווה את החלקה 76 בגוש 7045•
 חטיבת הקרקע האמורה מותחמת בצבע כחול בתשריט מס׳

 הפ/318/8׳ הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד שר האוצר•
 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אנף רישום והסדר
 הקרקעות, ירושלים׳ ומינהל מחוז תל־אביב, וכל המעונין בדבר

 זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות•

 י״א באלול תשט״ו (29 באוגוסט 1955) לוי אשכול
 (חמ(1)רצ/2/7) שר האוצר

 1 ע״ר 1943׳ תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 32•
 2 ע״ר תש׳׳ח׳ תום׳ א׳ מם׳ 2׳ עמ׳ 1•

 3 ם״ח 57, תש״י, עמ׳ 278•

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943
ד  הודעה לפי סעיפים 5 ד

 בכוח ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח, שהוקמה על פי
 חוק דשות. הפיתוח (העברת נכסים), תש״י-11950 (להלן - רשות
 הפיתוח), שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 416, תשט״ו,
 עמ׳ 825, נמסרת בזה הודעה בי הקרקעות המתוארות בתוספת
 דרושות לחלוטין לרשות הפיתוח לצרכי ציבור׳ וכי רשות הפיתוח

 מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישתן••
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהיא בקרקעות
 האמורות ורוצה לקבל פיצוי על כך׳ נדרש לשלוח לרשות הפיתוח
- תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה על

ה . ל ש מ מ י ה ד ר ש מ ת ב ו י ו נ ת פ ו ר ש  מ

: ה ל  נמסרת בזה הודעה על משרות .פנויות א

 משרד ראש הממשלה־נטכח מס׳ א/טו/11)
 1• עחר ראשי, בלשכה לסיוע טכגי, בירושלים - הדרגה 6•

 הכשירות: השכלה גבוהה במדעי ׳המדיגה או בכללה או בהנדסה; התמצאות בבעיות פיתוח הארץ; כושר משא ומתן עם גציגי
 חוץ; ידיעת השפהיהאגגלית•

 משרד הבטחון(מברז מס׳ ש/טו/3)
 1• רוקח, במדור לציוד רפואי של אגף האספקה, בתל־אביב - הדרגה ג׳ (רוקחים)•

 הכשירות: רשמן רוקחות; גסיון רב בעבודה מעשית בדוקחות ובקשרי מסחר ויבוא חמרי רפואה; יריעת השפה האנגלית•

 משרד האוצר (מכרז מם׳ ב/טו/18)
 1• עוזר כלכלי ראשי, בנציבות מס ההכנסה׳ בירושלים - הדרגה ג׳-ד׳(כלכלנים)•

 הכשירות: השכלה גבוהה מושלמת בכלכלה; ידיעה יסודית של משק הארץ על כל ענפיו; זבות עדיפות לבעל נפיון בשטח
 , המסים•
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 מפקח ראשי, בנציבות מס ההכנסה, בירושלים - הדרגה 5•
 הכשירות: השכלה תיכוגית, רצויה גבוהה בכלכלה; ידיעה בהנהלה ובבקורת חשבונות; רצוי נםיון בשטח המסים וידיעת

 השפה האגגלית•

 מפקח גי, בנציבות מם ההכנסה* בירושלים - הדרגה 8•
 הכשירות: השכלה תיכונית; התמצאות בשטח הכלכלה; רצויה ידיעה בהנהלת חשבונות וידיעת השפה האנגלית•

ח (מכרז מם׳ ו/טו/7) ו ת י פ י ה ל ש  מ

 יועץ משפטי, בירושלים - הדרנה ד׳(משפטנים)•
 הכשירות: רשיון עורך דין מקומי; נםיון של חמש שנים לפחות בייעוץ משפטי; יריעת השפה האנגלית ורצויה ידיעת שפה

 לועזית נופפת•

 מזכיר המכון הגיאולוגי, בירושלים - הדרגה 6-7•
 הכשירות: השכלה תיכונית, רצויה נבוהה; ידיעה ונםיון בטיפול בעניני מיגהל, כספים, משק והבד העובדים; כושר ניהול

 משא ומתן עם נופים ציבוריים.

« מם׳ ז/טו/0 . ר כ מ ) ת ו א ל ק ח ד ה ר ש  מ

 מדריך אי׳ לגידול עזי ביר[, באגף לבעלי חיים, במחוז הצפון - הדרגה 7 או ו׳(אגרונומים)•
 הכשירות: נסיון מעשי בענף הצאן ובעיקר בעזי בית במשך שלוש שנים לפחות; כושר הדרכה וארגון; רצוי גסיון בעבודה

 משרדית ובעריכת פרסומים ,מקצועיים•

ד (מכרז מס׳ נ/טו/7) ע ס י ה ר ש  מ

 1• מורה לפסיכולוגיה, בבית־הםפר לשירות הסוציאלי* בירושלים (חצי משרה)•
 הכשירות: השכלה גבוהה מושלמת בפסיכולוגיה; גסיון בהוראה בפסיכולוגיה כללית והתפתחותית; ידיעת השפה האנגלית•

 2• מורה להוראת שיטת הטיפול בפרט (;Case Work), בבית־הספר לשירות סוציאלי, בירושלים (חצי משרה)•
Case Wנםיון בעבודה סוציאלית לפי עקרונות .; -,n וגםיון במתן הדרכה לעובדים o r k ת מ ל ש ו  הכשירות: השכלה גבוהה מ

 סוציאליים•

ות והתרבותיות של החברה המודרנית, בבית הספר לשירות סוציאלי, בירושלים  3• 1 מורה •להוראת הבעיות החברתי
 (חצי משרה<

 הכשירות: ;השכלה גבוהה מושלמת בסוציאולוגיה ובאנטרופולוניה; נםיון בהודאה ובמחקר; ידיעת השפה האנגלית•

 4• , מורה להוראת המינהל והמחקר הסוציאלי, בבית הספר לשירות סוציאלי, בירושלים.(חצי משרה)•
 הכשירות: :השכלה גבוהה מושלמת; גסיון במיגהל ובמחקר; ידיעת חשפה האגגלית•

 היום האחרון להגשת הבקשות הוא כ״ט באלול תשט״ו(16 בספטמבר 1955)•
 המועמדים יצטרכו לעמוד בבחיגה•

 המעונינים להשתתף בבחינות, שאינם עובדי המדינה* מתבקשים לפנות בקשר למכרז ש/טו/3 - אל לשכת הדרום של גציבות
 שירות המדינה, רחוב ה׳ מם׳ 5, הקריה תל־אביב; בקשר למכרז ז/טו/8 - אל לשכת הצפון של נציבות שירות המדינה, בבית־הממשלה,
 רחוב חסן שוקרי, חיפה; בקשר לשאר המשרות - אל נציבות שירות המדינה, בית זילברשטיין׳ ירושלים• כן יש להמציא 3 ל״י כדמי

 הרשמה•
 עובדי מדיגה׳ הרוצים להציע את מועמדותם, יגישו את בקשותיהם בהתאם ל־ג 7 ד (3) - (4) של^התקשי״ר; והאחראים לעגיגי

 המנגנון מתבקשים לנהוג בהתאם ל־ג 7 ד (5) של התקשי״ר•

 י״א באלול תשט״ו (29 באוגוסט 1955) נציבות שירות המדינה

ם י ש י ו נ י ר ש ב ד ת ב ו ע ד ו  ה

 שיגויי שמות האגשים המפורטים להלן גרשמו ביחידות רישום התושבים, האגף למרשם התושבים, משדד הפגים

ה רשימה מם׳ 30  מחוז המרכז - גפת פתחיתקו

- מספר הזהות ׳תאריך אישור  השם הקודם השם החדש
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המגורים במרשם התושבים השיגוי

 אבדלח גגי־ציון עובדיה גג׳י י פתח־תקוה 989561/ז 55»5<15
 אבדלה רבקה עובדיה רבקה פתח־תקוח 989652/ז 55י5י15
 אבדלה זמיר עובדיה צבי פתח־תקוה 989563/ז 55>5י15
 אבדלה זמירה עובדיה - שולמית פתח־תקוח J/989564 55־5»15
 אבדלה םטי עובדיה מגשח פתח־תקוה t/989565 55»5י15
15«5>55 t/989566 אבדלה םלביה עובדיה שושגה פתח־תקוה 
15-5-55 T/989567 אבדלה םעיד עובדיה יעקב פתח־תקוה 

 בכד רבגו בכר ראובן יחוד 972480 55י5י10
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 השם הקודם השם החדש מספד הזהות תאריך אישון
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המגורים במרשם התושבים השינוי

 גולדברג חינה גולדברג חיגה־חלגה כפר־םבא 328406 55י5י22
 גרשון זימבול גרשון םוזי יהוד 203306 55י5־19

 דוד י םלמן י נקר שלמה כפר־סבא 368562/ד 55י5־8

 חלא יחיא הלא זכריה דאש־העין 1152684 ר 55י5י9

 טרוטשטין שמואל טורגי שמואל • פתח־תקוה 259655 , 55־5־9

 יעקובוביץ שרה יעקובוביץ שרה־רבקה כפר־םבא 23754/נ 55י12-5
 יצחק ציון עובדיה ציון נני־תקוה 39173/ב 55י5י15
 יצחק־היים גדרה יצחק אילנה עמישב 255300/ד 55>5׳15
 ישראל סילביה ישראל נעמי מגדיאל 451675 - 15-5-55

 כהן יאמין כהן בנימין כפר־םבא 222681', ד 55• 5• 9
 כהן סלים ,כהן שלמה פתה־תקוח 670811/ד 55• 5• 9

 מועלם עמם מועלם אילנה עמישב 365997/ד 19-5-55

 נקריץ אליהו שלו אליהו פתח־תקוה 362128 10-5-55
 נקריץ שרה שלו שרה פתח־תקוה 362129 5-55י10
 נקריץ שלומית שלו שלומית פתת־תקוה 362131 10-5-55
 נקריץ גחום שלו נחום פתח־תקוה 265071 10-5-55

 םאלם והב סאלם נתן ראש־העין ^151672/ד 55־5>10
 םעאדה זכי שדה יצחק כפר־םבא 499111/ד 18-5-55
 םעיד זוהרה אהרן שרה ראש־העין 137119/ד 55־11-5

 עבדאללה סלמן • רחמים שלמה נוה־נאמן . 325963/ד 55־5־16
 עבדאללה עבראללה רחמים עובדיה גוה־גאמן 325961/ד 55>5י17
 עבדאללה לאה רחמים לאה גוה־גאמן 325962/ד 55־5י17

 פוקס מוריץ פוקס משה נת־רימון 955493 5-55»12
 פינקרט ליב פינקרט אריה בפר־םבא J/774921 55י5י19
 פריד (שלומי) רות שלומי רות כפר־גנים 387257 11-5-55

 צהלה פואד שאול פואד כפר־םבא 009701/ז 55י5>18

 שאול אברהם כדורי אברהם עמישב 105501/ז 16-5-55
16>5-55 T/105502 שאול גג׳יה, כדורי צביה עמישב 
 שאול אדמוגד כדורי אדמונד עמישב 105503/ז 16-5-55
 י שאול טובה כדורי טובה עמישב 105504/ז 55• 5• 16
 . שאול ם והם כדורי רותי עמישב 105505/ז 55י16-5
 שאול רחל כדורי רחל עמישב 119987/ה 5-55»16

ת תל אביבייפו רשימה מס׳ 32 פ  מחוז תל־אביב - נ
 השם הקודם השם החדש מספד הזהות תאריך אישור

 שם המשפחה השם הפרטי י שם המשפחה השם הפרטי מקום המגורים במרשם התושבים השינוי

 אבס אוטו לואים • אבס יהודה רמת־גן 552550 18-4-55
 אבס אםטלה אבם אסתר רמת גן 552551 18-4-55

 אריקה
 אהרונוביץ .שילם הירש אהדונוביץ משולם צבי תל אביב 431422 55י4»25
 אזרחי (בריםקר) חנניה בריםקר חנגיה הרצליה 270505 24-4-55
 אזרחי הילדה בריםקר הילדה הרצליה 811855 24-4-55
 אערג׳ שלום ארז שלום תל־אביב 478963 20-4-55
 אערג׳ יונה ארז יונה תל־אביב 478964 55י20-4
 אערג׳ נבריאל ארז גבריאל תל־אביב 478967 55<4<20
 אערג׳ שושנה ארז שושנה תל־אביב 478968 20-4-55
 אערג׳ ציונה ארז ציונה תל־אביב 478969 20-4-55
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 השט הקורם השם החדש משפר הזהות תאריך'איש!
- השינוי -מקום המגורים במרשם התושבים  שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי

 אערג׳ מלכה ארז מלכה תל־אביב * 478970 20-4-55
 אפרימוב סנטו אפרים שם טוב תל־אביב 771059 26-4-55
 אפרימוב רות אפרים רות תל־אביב 771060 26-4-55
 ארגואטה רחמה ארנואטה יפה תל־אביב 197657/ד 20-4-55
22-4-55 -  ארליך הנריק ארליך יחיאל רמת גן 569911/ד
 ארגריך • משה ארן משה צ-ה-ל• 491726 31-3-55

 בחבוט אליהו נונן • אליהו צ-ה-ל• 8202 21-4-55

 ,ביבר אילנה ביבר אילגה חנה רמת גן 71634/א 26-4-55
 ביבר • אהובה ביבר אהובה יהודית רמת גן 293290/ה 26-4-53
 ביניסו מםעוד בן ישי משעור חולון 455516 24-4-55
 ביגיםו שמחה •בן ישי שמחה חולון 455517 24-4-55
 ביניםו זהבי בן ישי זהבי חולון 455518 24-4-53
 ביגיםו ישראל עזאר P ישי ישראל עזאר חולון 455519 24-4-55
 ביניסו אליהו בן,ישי אליהו חולון 762732 24-4-55
 ביגיסו רחל בן ישי רחל חולון 22881/ה 24-4-35
 ביניםו שושנה .. בן ישי שושגה חולון 160383/ה 24-4-55
 בולבול חיים זמיר חיים בגי ברק 144561/ז 20-4-55
 בולבול שמחה זמיר שמחה בגי ברק 144562/ז 20-4-55
 בולבול םוהם זמיר לולו בגי ברק 144564/ז 20-1-55
 בולבול סמי זמיר גסים בגי ברק 109221/ז 20-4-55
 בלוי טיבור בן דוד יצחק יוחנן חולון 381785 17-4-55
 במברגד מרטין בר עם מרטין רמת השרון 595903 3-55י31
 בן אברהם מרדכי .שדה מרדכי תל־אביב 824145 21-4-55
 בן אברהם אסתר שדה אשתר תל־אביב • 482462 21-4-55
 בן אברהם אברהם שדה אברהם תל־אביב 482463 21-4-55
 בן אברהם עשירה שדה עשירה תל־אביב 482465 21-4-55
 בן אברהם אביבה שדה אביבה תל־־אביב 434118 21-4-55
 בן אברהם אמנון שדה אמגון תליאביב 121997/ה 21-4-55
 בן אברהם תמר י שדה תמר תל־אביב 121998/ה 21-4-55
 בן אברהם דבורה שדה דבורה תל־אביב 226494/ה . 21-4-55
 בן' שמחה (ברורמן) יוסף ברורמן יוסף בן שמחה תל־אביב 772521 28-4-55
 בן שמחה (ברורמן) שרה ברורמן שרה תל־אביב 772522 28-4-55
 בר כוכבא (םובול) אשר אלימלך םובול אשר אלימלך תל־אביב 402540 19-4-55
 ברקוביץ מיה ברקוביץ לאה תל-אביב 277046/ד 18-4-55

אסתרה נולדנברנ אסתרה תל אביב־יפו 580921/ז 21-4-55  גודל. י
 גוטלאוב (גוטליב) נתן גוטליב נתן גבעתיים 276653 17-4-55
 גוטלאוב (גוטליב) אסתר נוטליב אשתר גבעתיים 860554 17-4-55
 גוטלאוב . איתמר נוטליב איתמר גבעתיים 860555 24-4-55
 גולשבסקי ינינה גולשבסקי שרה תל־אביב 360454/ד 20-4-55
 גורדון ישראל נור ישראל תל־אביב 545624 24-4-55
 גדין. אויגן גרי! יעקב תל־אביב 379723/ד 26-4-55
 גרינברג נדיז׳דה נרינברנ תקוח תל־אביב• 409738 21-4-55

 דיפז (גולדריגג) שמואל גולדריגג שמואל תל־אביב 202670 17-4-55

 חלד־ ירמיהו הראל ירמיהו תל־אביב 386139 18-4-55
 הגדי . יחיא הגדי יוסף הרצליה 153430/ד 19-4-55
 הרשקוביץ, הלנה מירון הלנה רמת גן י 187729/ד 22-4-55
 הרשקוביין אלכסנדר מירון אלכסנדר רמת גן 859222 22-4-55
 הרירי. נסים הררי נסים תל־אביב 175411/ז 24-4-55

 ורשבםקי אלתר זיו אלתר גבעתיים 136288 . 20-4-55

 ורשבסקי י חנה י זיו חנה גבעתיים - 136289 20-4-55
 ורשבסקי ח. זיו ין גבעתיים 136290 204-55
 ורשבסקי אילן זיו אילן גבעתיים 224961/ה 20-4-55

 זליגמן יוסף אפיק יוסף . צ-ה-ל- 75372/ג 20-4-55

 זנגר איבה זגגר איבה חוה תל־אביב 907053 19-4-55

 טאובנפלד . לידקה טאובגפלד אילנה תל־אביב 27330/נ 4-55<17
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 השם הקודם השם החדש מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המנודים במרשם התושבים השינוי

 ידוב אונוםטה ידוב אוגופטה טובה בני ברק 57243/ג 24-4-55

 יונים ראיםה יונים רעיה . תל־אביב 92909/א 28-4-55

 כהן אריה כורניש אריה תל־אביב 215621 26-4-44

 כהן פריאל כהן תקוה הרצליה 486843/ז 14-4-55
 כהן הנאי כהן חנה הרצליה 486844/ז 14-4-55
 כהן ינון הרמתי ינון חולון 537035 21-4-55
 כהן חוה מרים (מרי חוה) כהן מרי אווה תל־אביב 871044 18-4-55
 כונן אברהם כונן בן יוסף אברהם תל־אביב 211636 17-4-55
 כוגן אסתר כונן בן יוסף, אסתר תל־אביב 758274 17-4-55
 כ וגן ספי כונן בן יוסף יוסף אריאל תל־אביב 758275 17-4-55
 כוגן נעם כוגן בן יוסף נעם תל־אביב 204482/ה 17-4-55

 לב פסיה לב פולה פםיה פנינה תל־אביב 823557 18-4-55

 לוי אליהו רז אליהו תל־אביב 465456 21-4-55
 לרון דבורה " לרון דורה דבורה תל־אביב 801336 17-4-55

 מונצ׳גיק ישראל מוגצ׳גיק ישראל םילבין רמת גן 345625 28-4-55

 מורד סבית פואד מורד יאיר כפר ענה 999821/ד 24-4-55
 מעלם רשל מעלם ברטה רשל רמת גן 495781/ד 21-4-55

 גתן זדה יוסף נתן יוסף רמת גן 352141/ז 12-4-55

 סויצ׳גיק - ישעיהו מאורי ישעיהו רמת גן 411915 29-4-55

 םחליה ז׳נט פלדמוס זינט חנה תל אביב־יפו 87598/ה ־ 17-4-55
 םחליה קלרה . פלדמוס קלרה תל אביב־יפו 260064/ה 17-4-55
 סטוקלין יעקב םתו יעקב תל־אביב 220908 25-4-55
 םטוקלין ארנה סתו ארנה תל־אביב 210722/ד 25-4-55

 עטש שפיקה עטש שפרה תל־אביב 229529/ד 25-4-55

 עגתבי מרי ענתבי מרי תמר תל־אביב 706526 18-4-55
 עקיבא שלמה אילון שלמה תל־אביב 377292 17-4-55
 עקיבא שפרה אילון שפרה תל־אביב 377293, 17-4-55
 עקיבא דליה אילון דליה תל־אביב 72061/ה 17-4-55
 עקיבא אלישע אילון אלישע תל־אביב 181070/ה 17-4-55

 פוגלר . אמיל . פונלר ישראל תל־אביב 250124 17-4-55

 פישמן משה אייל משה צ-ה-ל- .651647 20-4-55
 פרג׳ כידית פרג׳ צביה אור יהודה 448664/ז 20-4-55
 פרובילבפקי רות דרורי רות תל־אביב 787637 24-4-55
 פרושגסקי שלום פרושן שלום תל־אביב 317665 26-4-55
 פרושגסקי דבורה פרושן דבורה תל־אביב 756107 26-4-55
 פרושנםקי עמוס פרושן • עמוס תל־אביב 756108 26-4-55
 פרושגסקי יהודית פרושן יהודית תליאביב 836156 26-4-55
 פרחי אברהם רון אברהם חולון 05544/א 17-4-55
 פרחי אמונה רון . ארנונה חולון 148329 17-4-55
 פרחי יובל רון יובל חולון 129747/ה 17-4-55

 צמחוביץ רוזה צמחוביץ שושנה תל •אביב 858353 18-4-56

 קיזלשטין ישעיהו חלמיש קיזלשטין ישעיהו תל אביב 911736 19-4-55

 קיזלשטין חנה מרים חלמיש קיזלשטין חנה מרים תל אביב 911737 19-4-55
 קיזלשטין יצחק שלמה חלמיש קיזלשטין יצחק שלמה תל אביב 911738 19-4-55
 קיזלשטין דוד אריה חלמיש קיזלשטין דוד אריה תל אביב 869528 19-4-55
 קיזלשטין ברוך ישראל חלמיש קיזלשטין ברוך ישראל תל אביב 272757 ה׳ 19-4-55
 קמחי ־ בנבנידה קמחי בתיה תל אביב 414803 17-4-55
 קמינסקי רבקה אבגון רבקה גבעתיים 118453 26-4-55
 קריסטל ליבוש קריסטל אריה רמת גן 226961 19-4-55
 קח ורה קת נעמי תל אביב 830669 19-4-55

 רודגיצקי יצחק ארד יצחק צ-ה-ל• 258286 25-4-55

 רודניצקי מיכל ארד׳ מיכל תל אביב 136001 25-4-55
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 השם הקודם יי השם החדש מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המנזרים במרשם,התושבים השינוי

 רודגיצקי גיורא ארד גיורא תל אביב 25866 ה׳ 25-4-55
 רייך שרלוטה רייך שדלוטה לאה הרצליה 304335 21-4-55

 שומלי אילגה רוברטה שומלי דוגית רוברטה .רמת נן 222264 ה׳ 29-4-55
 שטוקפיש פישל •י שטוקפיש ירוחם רמת גן 433040 24-4-55
 שיגבוים דוד משה הדר דוד משה בני ברק 140373 28-4-55
 שינה אהרן סיגי אהרן צ-ה-ל- 88901 ז׳ 4-5-55

 שלו גורי שלו אורי כפר ענה 1061 ז׳ 17-4-55
 שלמה מגחם קמי . שלמה ,תל אביב •31805 נ׳ 17-4-55
 שלמה ברכה קגזי ברכה תל אביב 31806/ג׳ 17-4-55
 שרעבי יפת יעקובי יפת תל אביב 201935 20-4-55
 שרעבי בת שבע יעקובי בת שבע תל אביב 849907 20-4-55
20-4-55 K/95054 שרעבי דגי יעקובי רגי תל אביב 
 שרעבי עפרה יעקובי עפרה תל אביב 121964/ח 20-4-55
 שרעבי אביבה יעקובי אביבה תל אביב 259529/ה 20-4-55
 שרר שמואל פז . שמואל חולון 870763 25-4-55
 שרר לאה פז לאה חולון 870764 25-4-55
 שרר אהרן פז אהרן חולון 870765 25-4-55
 שרר אילגה פז אילנה חולון 870766 25-4-55
 שרר דן פז יו חולון 870767 25-4-55
 שרר גיצה פז גיצה חולון 870768 25-4-55

 מחוז תליאגיב - גפת תל אביבייפו רשימה מם׳ 33
 השם הקודם השם החדש מספר הזהות תאריך אישור

 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המגורים במרשם התושבים השיגוי

 אלרנים מרקו דוראל מרק תל אביב 68506/ג 10-5-55
 אלדג׳ם מריטה דוראל מרים תל אביב 990502 10-5-55
 אוליבר . • איזי אוליבר יצחק תל אביב־יפו 978936 , 2-5-55

 אלחדף אלברטו אלחדף אברהם חולון 132011/ז 15-5-55
 איזביצקי ־ יוסף בן עמי יוסף תל אביב 557921/ז 11-5-55
 איזביצקי בלומה בן עמי בלומה תל אביב 690071/ז 11-5-55
 אגאיטיאן מולוק אנאיאטיאן אסתר תל אביב 333062/ד 12-5-55
 אפרח מכלוף אפדח דן הרצליה 254036/ד 11-5-55
 אשכגזי לאון אשכגזי אריה תל אביב־יפו 281662 4-5-55
 אשר ריבה אשר רבקה רמת גן 18704 3-5-55

 בוקי יגטה בוקי יהודית תל אביב־יפו 299618 11-5-55
 בורוס קורגליה בורום כרמלה תל אביב 259152/ד 12-5-55
 בילוגרודםקי פרידה בילגרורםקי הרוה חולון 405385 4-5-55

 בלום סלומון בלום יקותיאל יהודה תל אביב 281386/ד 55׳5<15
 בן יהודה יהודה יהודה אריה תל אביב 35793/ג 15-5-55
 בצלאל ליאופולד בצלאל אריה אזור 56761/א 5-5-55

 ברוזובםקי חיים בר עז חיים רמת .גן 88401 12-5-55

 גבאי פרחה גבאי מלכה תל אביב 86945/ג 4-5-55
 גוטמן אויגן גת יעקב תל אביב , 188054 8-5-55
 גוטמן שרה גת שרה תל אביב 494886 8-5-55
 גוטמן איתן גת איתן תל אביב 287808/ה 8-5-55
 גולד חיים שלום גלעד שלום רמת גן, 204363 2-5-55
 גולד אגיתה גלעד אניטה רמת גן 133075 2-5-55
 גולד איתן, ישעיהו גלעד . איתן ישעיהו רמת גן 44317/א 2-5-55

 גולדשמירט מטילדה פריאל • מטילדה תל אביב 832871 15-5-55
 גריף באטה גריץ בייאטריס תל אביב 808395 15-5-55

 דבי רמה (םועת) דבי אופירה תל אביב 297931/ז 3-5-55
 דבקרוף מגשה מיכאלי מגשה תל אביב 887173 3-5-55

 דילמאגי אירגדוכט דילמאגי חגה תל אביב 446558 15-5-55
 דן גורג׳ דן שמעון רמת גן 193334/ד 8-5-55

 הולצבלט מוטק הולצבלט מרדכי תל אביב 748943 16-5-55
 הורוביץ לאה חלד צילה תל אביב 300653 13-5-55
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 השם הקו דם השם החדש מםפר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המנודים במרשם התושבים השינוי

 ויגריב סופיה מור סופיה תל אביב 277784 3-5-55
 ווירם איגנץ ווירם יגאל רמת נן 233453 8-5-55
 ונבכר הנס לאופולד ונבכר הנם יהודה רמת גן 292376 8-5-55

 זילביגר ברק זילביגר דב ברק תל אביב 759669 3-5-55
 זילברשטין זינפריד זילברשטין שמעון זיגפריד תל אביב 744086 4-5-55
 זילברשיץ אסתר אביאל אסתר תל אביב 200827 9-5-55

 זגדר דולף זנדר מרדכי תל אביב 279988 55י11-5

 חבאני םאלם הבא גי שלום תל אביב 736543 8-5-55
 הגואל שמואל הנואל שמואל תל אביב 437696 9-5-55
 חגואל הדסה הגואל הדסה תל אביב 805739 9-5-55
 חדורי יוסף כדורי יוסף תל אביב, 181221 3-5-55

 חורושוהין יעקכ חן טוב י יעקב רמת גן 127614 11-5-55
 חיים יעקב היימם יעקב תל אביב 334821 ד 9-5-55
 חסן םולימן רם שלמה תל אביב 202386/ד 3-5-55
 הסן חוסן רם יפה תל אביב 202387/ד 3-5-55
 הסן מעודה רם עודד תל אביב 202388/ד 3-5-55

 טרש־זילברשטין אלפרידה טרש זילברשטין רבקה אלפרידה תל אביב 744081 4-5-55

 יאםאבול יצחק לארוס יצחק תל אביב־יפו 857061/ד 8-5-55
 יאםאבול דיינה לארוס דיינה תל אביב־יפו 857671/ד 8-5-55
 יאסאבול סבי לארוס סבי תל אביב־יפו 156033/ה 8-5-55
 יידל תלמה יידל ינינה רמת גן 986821/ד 8-5-55

- זבריה תל אביב 479833 12-5-55  יוסף זכריהו יחיה. בן יוסף
 יוסף צפורה בן יוסף צפורה תל אביב 965890 12-5-55
 יוסף אילה בן יוסף אילה תל אביב 6957/ה 12-5-55
 יוסף נירה בן יוסף נירה תל אביב 70804/ה 12-5-55
 יוסף יואל בן יוסף יואל תל אביב 160228/ה 12-5-55
 יוסף אורי בן יוסף אורי תל אביב 200914/ה 12-5-55
 .יזרלביץ יוסף מנחם יזרעאלי יוסף מנחם • תל אביב 891105 10-5-55
 יזרלביץ פיגה יזרעאלי פיגה תל אביב 891106 10-5-55
 ירמיהו חנה ירמיהו הנה יהודית בני ברק 369628׳ד 8-5-55
 ישר סמי דיין שמואל תל אביב־יפו 220509/ד 0-5-55

 כהן םביחה . כהן ברמלית תל אביב־יפו 201772/ד 10-0-55
 לוי אגטה לוי מיכל תל אביב 281226 13-5-55
 לוי םטפן לוי סטפן יהושע תל אביב 463061/ד 8-5-55

 לויגסון גרגור לויגסון גרגור גרשם תל אביב 799433 10-5-55
 לגיאדו ק מיל לגיאדו אברהם ק מיל תל אביב 247255/ד 3-5-55

 מושקוכיץ יהודה גשרי יהודה רמת גן 120833 6-5-55
 מיודובגיק מיגדלה מיודובגיק מרים תל אביב 408407 4-5-55

 מצרי אספרנצה מצרי תקוה תל אביב 824281/ז 13-5-55
 מצרי פילמה מצרי . זיוה תל אביב 824283/ז 13-5-55

 געמת גג׳ד אשדלה יעקובוף אריאל הרצליה 303291 12-5-55
 געמת גג׳ד מרסדם יוכבד• יעקובוף מרםדס יוכבד הרצליה 303292 12-5-55
 געמת נגיד רבקה יעקובוף רבקה הרצליה 303295 12-5-55
 געמת נגיד יפה יעקובוף יפה הרצליה 303296 12-5-55

 סגל זלדה סכל זינה תל אביב 746873 3-5-55
 םפירסקו ברנרד ־ םפירםקר־שפירה ברנרד בת ים 061501/ז 15-5-55
 ספירםקו שרלוט םפירפקו־שפירה שרלוט בת ים 061502/ז 15-5-55
 םקיקגה יצחק סיגי יצחק תל אביב 418221/ד 3-5-55
 םקיקנה חנה סיני חנה תל אביב 418222/ד 3-5-55

 םקיקנה יהושע בניש סיני יהושע בניש תל אביב 83802/ה 3-5-55 י
 סרוםסי יצחק דרורי יצחק תל אביב 262439/ד 4-5-55

 עבדו - אלז עבדו עליזה כפר אונו 377221/ז 13-5-55
 עבורי יולט לוי שולמית רמת גן 328426/ד 8-5-55
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 השם הקודם העם החדש . מספר הזהות" -.•׳־.׳ תאריך איעזר
י ו נ י ש ה  עם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי • . מקום המגורים במרשם התושבים /

 עזיז גוהר עזיז ןלפה תל אביב 578601/ז 15-5-55
 עזיז פרוץ עזיז • אסתר תל אביב 8605ד5/ז 15-5-55

 פוטייח ציון' בוטח ציון חולון 201474/ד 4-5-55
 פרדו ארית אביבה פרדו עדית אביבה תל אביב 59840/ה 5-5-55

 פרוינד מאיר ידידי מאיר תל אביב 826693 15-5-55
 פרידמן יצחק גלבע יצחק תל אביב 732696 53• 5• 9
 פרידמן רות גלבע רות תל אביב , 732697 55• 5• 9
 פרידמן שושנה גלבע שושנה תל אביב 732698 9-5-55
 פרידמן אירית גלבע אירית תל אביב 797918 9-5-55

 צמני עבדאלה צמגי עובדיה תל אביב 92871/ז 2-5-55
 צמני י פוער צמגי יצחק תל אביב 92873/ז 2-5-55
 צמני בדדיה צמני יפה תל אביב 92874/ז 2-5-55
 צמגי עזיז גג׳יה צמני עזרא תל אביב 92875/ז 55• 2-5
 צ מגי גמבוט צמני שושנה תל אביב 92876/ז 2-5-55
 צרגי יהןשע משה צרני־לפידות יהושע משה תל אביב 434781 55>5־9

 קויומדזינסקי •יעקב זהר יעקב י תל אביב 25224/א 4-5-55
 קויומדזינםקי, קלרה זהר קלרה תל אביב 25225/א 55׳5>4
 קויומדזינםקי מטלה זהר נגה תל אביב 25226/א 55• 4-5
 קויומדיזנםקי מלכה זהר מלבה תל אביב 170416/ה 5-55»4
 קראוס פרידה קראוס פרידה אידה הרצליה ״ 547274 4-5-55

ה ררין דורי תל אביב 451881/ד 3-5-55 ר ת  רבינוביץ פ
 רביע חתון רביע דליה ־ תל אביב 506971/ד 15-5-55
 רובין מריה רובין מרים מריה תל אביב 758999 55>5י8

 'רוזנברנ אליהו רמתי אליהו רמת גן 493738 55• 5• 13
 רוזנברג ארנה רמתי ארנה רמת גן 801686 13-5-55
 רוזנברג גדעון רמתי גדעון רמת גן 801687 13-5-55
 רוזנברג י עמיר רמתי עמיר רמת גן י 89149|ה 55י5»13
 רטשפרכר פייבל רשף פייבל חולון 263961 55י5י10
 דטשפרכר לולה רשף לולה חולון 529932 55<5<10
 רטשפרכר זהבה רשף זהבה חולון 529933 10-5-55
 רטשפרכר אריה רשף אריה חולון 529934 55׳5»10
 רפאל גורי רפאל אורי צ-ה-ל• 286896/ז 8-5-55

 רקוביץ רחת׳ רקוביץ רחל רוזה בגי ברק 147943 10-5-55

 שורץ פרגציםק שורץ אפרים י בגי ברק 3/253149 55<5<3 |
 שורץ מרקוס שורץ מרדכי בגי ברק 464161/ד 55>5י3
 שורץ איזידור ״ שורץ אורי בגי ברק 464163/ר 3-5-55
 שורץ. רוזליה שורץ שושגה בגי ברק 464164/ד 3-5-55
 שורץ ־ שמואל שיחור שמואל תל אביב 805161 4-5-55
 שורץ פגיה שיחור פגיה תל אביב 805162 4-5-55
 שורץ גיגון שיחור ניגון תל אביב 805163 4-5-55

. שטין שמהה בוגים תל אביב 213024 13-5-55 י נ  שטין ב
 שטין מרגית סובוטקה מרגית תל אביב 783954 5-5-55
 שכטר אברהם •ישוב אברהם תל אביב 278382 3-5-55
 שכטר שרה ישוב שרה תל אביב 724798 3-5-55
 שכטר • בגימין ישוב בנימין תל אביב 724777 3-5-55
 שכטר רבקה ישוב רבקה תל אביב 724799 55• 5• 3
 שכטר יהושע ישוב יהושע תל אביב 329131/ה י 3-5-55
 שמואל יא ש שמואל אליהו תל אביב 12184/ז 8-5-55

 שמואל מוריץ _ שמואלי משה תל אביב 1142969 ר 13-5-55
 שפיגל פרידריך שפיגל יצחק תל אביב 35054/ג 3-5-55

 שפירא • ־. אוזיאש שפירא יהושע תל אביב 793968 5-55י10
 שרצר צביה שךצר צילה תל אביב ־ 516034 15-5-55
 ששון גסים ששון יוחנן גסים תל אביב 281079 11-5-55
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 מחוז הדרום — גפת אשקלון רשימה מס• 4
 חשמ הקורם השם ההדש מספר הזהות תאריך אישור

 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המגורים במרשם התושבי ים השינוי

 אברהם. ברוניילד אברהם בתיה אשקלון 523336 29-6-54

 בלינד צבי נהור צבי גת 352584 19-7-54

 דרום היינס יוהכים דרום יואל כפר מגחם 399715 21-7-54

 ליבוביץ אנוצה ליבוביץ חנה מגדל אשקלון. 559653/ד 28-7-54

 מתתיה , רוברט מתתיח ראובן גגבה 209124/ד 20-7-54

 גגלברג יוסף הררי יוסף יד מרדכי 331912 14-7-54
 גגלברג צפורה הררי צפורה יד מרדכי 331913 14-7-54
 גגלברג נתן הררי נתן יד מרדכי 331914 14-7-54
 גגלברג דב הררי דב יד מרדכי 331915 14-7-54
 גגלברג בלהה הררי בלהה יד מרדכי 035752/ה 14-7-54
 גםימיאן בטנה גםימיאן שושנה מגדל אשקלון 418131/ז 22-7-54
 גסימיאן עבדלחטוד נםימיאן ין מגדל אשקלון 418134/ז 22-7-54
 גסימיאן מאה גםימיאן משה מגדל אשקלון 418135/ז 22-7-54
 גםיטיאן חביבאלה נשיטיאן רבקה מגדל אשקלון 418136/ז 22-7-54
 נסימיאן שוקת נסימיאן אסתר מגדל אשקלון 418137/ז 22-7-54

 םואיסה מםעוד םואיםה משה גגבה 1/957821* 20-7-54
 םלומי מעיד םלומי מעדיה מגדל אשקלון 200716/ד 25-7-54

 פוליבודה ברל פוליבודה דב מגדל אשקלון 42507/א 25-7-54

 קוםון (בן דוד) שמואל בן דוד שמואל גת 159958 21-7-54
 קוםון (בן דוד) . אטה בן דוד אטה גת 398833 21-7-54
 קוםון(בן דוד) תמנה בן דוד תמנה גת 398834 21-7-54

 קופון (בן דוד) םולי בן דוד הולי גת 398835 21-7-54
 קוםון (בן דוד) דוד בן דוד דוד - גת 135989 21-7-54
 קלפהולץ לואי ירון אליעזר גת 211980 21-7-54
 קלפהולץ אטקה ירון אטקה גת 159506 21-7-54
 קלפהולץ יובל ירון • יובל גת 159566 21-7-54
 קלפהולץ מיכל ירון מיכל גת • — 22-7-54

 פקודת כנין;$דימ, 1936

 שטח תכנון עיר, פתח תקוה

ת מפורטת י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 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 לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית מס׳ 325, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון עיר, פתח תקוה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 145, תשי״א•
 כן גטסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בגין
 ערים, 1936, כי העתקים של התכגית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה - בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 ג׳ באלול תשט״ו (21 באוגוסט 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ נתניה

ת מפורטת י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 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 לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית ״מס׳ 334. — א• סלומון״׳ שהודעה
 על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון עיר׳ גתגיה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 21׳ תש״ט•
 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 בהם•

 ג׳ באלול תשט״ו (21 באוגוסט 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז
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 שגפ/45 - שכ׳ אריה״, שהודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט
 המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, רעננה,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 91, תש״י•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
- בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה -  אליה ־
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם

 לעיין בהם•

 כ״ח באב תשט״ו (16 באונוםט 1955)
 י . י י. גוברגייק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, נדרה

ת מפורטת י נ  הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, נדרה, הופקד
 העתק של תכנית ״מם׳ גד/2/332 - בנוש 3876, תיקון 2 לתכנית

 תגפ/332״, ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, ויכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 רשאי.להגיש התננדות לתנצנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות•
>? 

 ג׳ באלול תשט״ו (21 באוגוסט 1955)
 . י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, פתח תקוה

ת מפורטת י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת , ת ד ק פ  והודעה על ה

 . 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 לאחר
 פרסום הודעה זו ברשומות - לתכנית מם׳ 351, שהודעה על
 הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון עיר׳ י פתח תקוה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים

 204׳ תשי״ב•
 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 המחוזית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 ג׳ באלול תשט״ו (21 באוגוסט 1955)
 י• גוברניק

 יושב ואש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, רעננה

ת מפורטת י נ ת תוקף לתיקון לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ ת תיקון לתכ ד ק פ  והודעה על ה

 נמסרת בזה.הורעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 ׳1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית ״תיקון מם׳ 1 לתכנית ביע• מפורטת

 הזמנות של בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים
ה נ מ ז  ה

 זו, וליתן טעם — אם יש להם טעם כל שהוא — מדוע׳ לא תוטבע
 חותמת על תעודת קיום צוואה של המנוחה שניתנה ע״י בית
 המשפט בלונדון ביום 2 בדצמבר 1954, ומדוע לא יינתן צו הממנה
 את המבקשת למנהלת עזבון המנוחה הנ״ל בישראל, שאם לא

 כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 הודעה זו תבוא במקום כל הודעה קודמת שפורסמה•

 ט״ו באלול תשט״ו(2 בספטמבר 1955) ישראל ויינר, רשם בפועל

 תיק קיום צוואות 117/55
 בענין צוואת המגוחה עדה ברטלט מלוגדון׳ אגגליה, שנפטרה

 ביום 8 באוגוסט 1954,
 והמבקשת ד״ר רחל אוםורגין׳ עו״ד, ירושלים, שכתבתה

 למסירת מסמכים היא: בגין םגסור, ירושלים•
 בתוקף צו בית המשפט שגיתן היום, הריגי מזמין בזה כל
 מעוגין להופיע בבית המשפט תוך שבעה ימים• מיום פרסום הזמגה

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

 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ירון בבקשה.
 כעבור עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•

 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט'צו כטוב

 בעיגיו•

 כ״ט באב תשט״ו (17 באוגוסט 1955) ש כהן׳ רשם

 תיק עזבוגות 881/55
 בענין עזבון המנוח ברטהולד קוביה, שנפטר בתל־אביב

 ביום ט׳ בםיון תשט״ו (30 במאי 1955),
 והמבקשת שרלוטה קוביה מרחוב םירקין 27, תל-אביב,
 על ירי בא כוחה עורך הדין צ• גיגצברג מרחוב לילינבלום 15,

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן

 ילקוט הפרסומים 439, כ״א באלו? תשט״ו, 8.9.1955 1329



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

 תיק עזבונות 885/55
 בענין צוואת המנוח זכריה שרגא/ שנפטר ביפו ביוש ן׳

 באייר תשט״ו (29 באפריל 1955).
 והמבקשת מרים שרגא, אלמנת המנוח הנ״ל׳ מרחוב דרך
 יפו־ת״א 10« תל־אביב׳ על ידי בא כוחה עורך הדין ב• דיאטנדשטין,

 שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב הרצל 36׳ תל-אביב•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום׳ הריני מזמין בזה כל
 אדם להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
 זו׳ וליתן טעם - אם יש לו טעם כל שהוא — מדוע לא תוכח,
 לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה. של המנוה, ומדוע לא
 תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת, שאש לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו•

 כ״ט באב תשט״ו (17 באוגוסט 1955) ש• כהן,

 תיק עזבונות 882/53
 בענין עזבון המנוח ד״ר ראובן שואגר, שנפטר בתל־אביב

 ביום ו׳ באייר תשט״ו (28 באפריל 1955),
 והמבקשת אביבה םטאן מרחוב רופין 1, תל־אביב•

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 כ״ט באב תשט״ו (17 באוגוסט 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 886/55
 בענין עזבון המנוח זכריה שרגא טתל־אביב, שנפטר ביפו

 ביום ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955)׳
 והמבקשת מרים שרגא מתל־אביב׳ על ידי בא כוהה עורך
 הדין ב• דיאמנדשטין׳ שכתבתו למסירת מסמכים היא: רהוב

 הרצל 36׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על'ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד
 בכתב תוך המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו•

 תיק עזבונות 884/55
 בענין עזבון המנוח ירחמיאל קורב מפרדם־הנה, שנפטר

 בפרדם־חנה ביום כ״ז באלול תשי״ב (17 בספטמבר 1952),
 והמבקש אליהו קורב, על ידי האפוטרופסים הדסה בלאם
 עובדת סוציאלית ואריה קורב מחולון, שיכון מפדה אזרחי 187•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המגוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כתום

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יגיש
 התגגדותו בכתב תוך המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיגיו•

 כ״ט באביתשט״ו «1 באוגוסט 1955) ש• כהן, רשם כ״ט באב תשט״ו (17 באוגוסט 1955) ש• כהן,

 בית המשפט המחוזי בחיפה
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המשפט שגיתן היום׳ הריני מזמין בזה כל
 מעונין לבוא לבית המשפט ביום ה׳ בתשרי תשט״ז (21 בספטמבר
 1955) בשעה 9 בבוקר׳ וליתן טעם מדוע לא תמונה המבקשת
 לאפוטרופםית על גופה ורכושה של הקטינה הג״ל׳ שאם לא כן

 יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

 י״ר באלול תשט״ו (1 בספטמבר 1955) ש• רזי, רשם׳

 תיק אישות 111/51
 בעגין מימי אפוטרופוס על גופה ורכושה של הקטינה צפורה
 שלומי בת המנוח פנחס בן שמואל שלומי (המכונה גם בשם
 פנחס פרידה) והמנוחה יהודית(אידה) שלומי(פרידה) פייליך,
 והמבקשת גרוניה ראש מרחוב עבודה 18, תל אביב, על ידי
 בא כוחה עורך הדין משה עמאר, שכתבתו למסירת מסמכים היא:

 דרך העצמאות 61, היפה•

 הזמנות בתי הדין של הרבנות

 בית הדין בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 3365/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 גוםטב אנגל, שנפטר ברמת-גן ביום י״ט בכסלו תשטי׳ו (14

 בדצמבר 1934)•
 המבקשת: גרטרודה אנגל, על ידי באת כוחה עורכת הדין

 הולדה אדלמן•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שישי לו סיגה להתנגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י׳ באלול תשט״ו (28 באוגוסט 1933) י• קובן, מזכיר

 תיק 1820/תשט״ו
 הונשה בפני בית הרין בקשה למתן צו ירושה על עלבון
 המנוח זאבירייכרט, שנפטר בתל־אביב ביום ב״ה בחשון תשט״ו

 (נ2 בדצמבר 1954)•
 המבקשת: אידה (יטה) רייכרט, רחוב של״ג9, תל־אביב•

 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו שיבה להתנגד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י׳ באלול תשטי׳ו (28 באוגוסט 1955) י• קרבו, מזכיר

s.9.1955 ,1330 ילקוט הפרסומים 439, כ״א באלול תישט״ו 



 בית הדין כתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 4483/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח אלחנן צויבל, שנפטר בבגי ברק ביום י״ז בסמן תשט״ו

 (7 ביוני 1955)•
 המבקשת: רבקה צויבל, נבעת סוקולוב, בני ברק•

 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׳ ש אפ לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 כ״ז בתמוז תשט״ו (17 ביולי 1955) י• קובו׳ מזכיר.

 תיק 4040/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 משה גרייסמן׳ שנפטר ברחובות ביומיה׳ בתמוז תשט״ו'(25 ביוני

•(1955 
 המבקשת: שיגדל ניטל גרייםמן מגדרה•

 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגנד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 מס מיום פרסום הזמנה זו׳ שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 י׳ באלול תשט״ו (28 באוגוסט 1955) י• קובו׳ מזכיר

 תיק 5132/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 הטגוח אהרן קאופמן׳ שגפטר בתאוגת מטוס ביום י״ח בגיפן

 תשט״ו (10 באפריל 1935)•
 המבקשת: עליזה קאופמן מרחוב 47 מם׳ 10׳ יפו•

 כל התובע טובת הגאה 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 יחן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 ז׳ באלול תשט״ו(25 באוגוסט 1955) - י• קובו, מזכיר

 תיק 5178/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח יהודה דוב (המכוגה לודוויג פרידמן) שגפטר בבגי־ברק

 ביום י׳ באב תשט״ו(29 ביולי 1955)•
 המבקשת: שרה פרידמן׳ על ידי בא כוחה עורך הדין י•

 אריאל•
 כל התובע טובת הגאה ובל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך,חמישה עשר
 יום. מיום פרסום הזמגח זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•
 י׳ באלול תשט״ו(28 באוגוסט 1935) י• קובו׳ מזכיר

 תיק 3726/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוחה'ליזה מאיר, שנפטרה בתל־אביב ביום כ״ג באב תשי״ד

 (22 באוגוסט 1954)•
 המבקש: יעקב מאיר׳ רה׳ ויטקין 9׳ תל־אביב• •

 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•
 כ״ז בתמוז תשט״ו (17 ביולי 1955) י• קובו, מזכיר

 תיק 4081/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
רה הוניג׳ שגפטרה בירושלים ביום ב׳ בגיםן תשי׳י-ב  המנוחה א

 (27 במרס 1952)•
נע, גן רשל 30׳ הרצליה•  המבקש: ישעיהו הו

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

 בעיניו• ,.
 כ״ז בתמוז תשט״ו (17 ביולי 1955) י• קובן, מזכיר

 תיק 4432/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח יצחק בלקני׳ שנפטר בתל־אביב ביום כ״נ־ בםיון תשט״ו

 (13 ביוני 1935)•
 המבקשת: צילה בלקני׳ דיזגגוף 8׳ תל־אביב•

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

 בעיניו•
 כ׳׳ז בתמוז תשט״ו (17 ביולי 1955) י• קובר, 'מזכיר

ק 4482/תשט״ו י ת , 
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוחה צרנה ברנד׳ שגפטרה בפוריה ביום א׳ בתמוז תשט״ו

 (21 ביוגי 1955)•
 המבקש: משה פנחס ברנד, על ידי בא כוחו עורך הדין

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

 בעיניו•
 כ״ז בתמוז תשט״ו (17 ביולי 1955) י• קובו׳ מזכיר

 בית הדין ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

ו  תיק 1044/תשט׳/
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח לוין שמחה־. שגפטר ביום י״ב באייר תשט״ו(4 במאי 1955).
 המבקשת: לוין מרים אלמנת המנוח מעקרון׳ על ידי בא

 כוחה עורך הדין ד• וישקיף
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין.שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו, תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמגה זו׳ שאם לא כן יתן בית הרין צו כטוב

 בעיגיו•

 ה׳ באלול תשט״ו (23 באוגוסט 1955) הרב א• שמואלי מזכיר

 תיק 1043/תשט׳*ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המגוח ברש ברנשטיין דוד אליהו, שגפטר ביום ד׳ באייר

 תשט״ו(6 במאי 1955)•
 • המבקש: אלמגור (ברנשטייין) יזהר מרחובות׳ על ידי בא

 כוחו עורך הדין ד• וישקיף.
 יכל התובע טובת הנאה וכל מעוגין שיש לו סיבהילהתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמגח זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•
 ה׳ באלול תשט״ו (23 באוגוסט 1955) הרב א• שמןאלי׳ מזכיר
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 העתק הבקשה יינתן לכל בעל חוב או משתתף של החברה
 על ידי החתום מטה׳ אם יידרש לכך. לאחר תשלומ הסכוש הקבוע.

 י״א באלול תשטי׳ו(29 באוגוסט 1955) צ• גינצבורג, עו״ד
 בשם המבקש

 ה ע ר ה :
 כל אדם הרוצה להופיע בעת שמיעת.הבקשה, חייב לשלוח לנ״ל
 הודעה ביד או על ירי הדואר על רצונו לעשות כף ההודעה צריכה
 לכלול את שמו וכתבתו של אותו אדם׳ או אם זו היא פירמה
 את שמה וכתבתה של הפירמה, וצריכה להיות חתומה על ידי
 אותו אדם או אותה פירמה או עורך הדין שלהם, וצריכה להימסר
 ביד, ואם היא נשלחת על ידי הדואר - להישלח באופן שתספיק
 להגיע לנ״ל לא יאוחר משעה 13 אחה״צ ביום י׳ בחשון תשט״ז(26

 באוקטובר 1935)•

 פקודת השותפויות
 הודעות. על רישום שותפויות

 המספרים שבהודעות מציינים פרסים אלוז :
 ו. שס השותפות.

 2. טיב העסק.
 3. מקום העסקיים הראשי.

 4. שמות השותפים ומעניהם.
 5. תקופת ההתקשרות.

 6. המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה.
 7. מספר התיק.

ת בתי קולנוע ״גיל־אור״ בחולון תפו  1• שו
 2• הקמת בתי קולגוע, החזקתם, גיהולם ועריכת הצגות והופעות

 אמגותיות•
 3• שכוגת המפרה האזרחי, חולוף

 4• א) במות מגדל בע״מ, חברה רשומה׳ רחוב וייצמן, חולון;
 ב) קולגוע חולון בע״מ׳ חברה רשומה׳ רחוב ליליגבלום 22,

 תל־אביב•
פת  5• מיום י״ח בגיםן תשט״ו (10 באפריל 1955) עד סיום תקו
 החכירה שתקבל• השותפות מעירית חולון על השטח הידוע

 כחלקה 646א׳ בגוש 6018 בחולוף
 6• רפאל ויגשטוק או מיכאל ביגל יחד עם חיים שטיין או הלל

 וולפה, בצירוף חותמת השותפות׳
 7• ש/5200

 1• ״שמיכה״ ביח״ר לצמר גפן ועבורו
 2• עיבוד צמר גפף

 3• מרכז מסחרי, רחוב שמאי 33, ירושלים•
 4• א) שמעון טויבער, סוחרי רחוב אברבנל 4׳.ירושלים;

 ב) משה לופלר, סוחר, רחוב המלכים 253׳ קטמוף ירושלים•
(1 ביוגי 1955) ותקופה׳בלתי מוגבלת•  5• מיום י״א בםיון תשט״ו

 6• שגי השותפים יחד•
 7• ש/5201

 1• ברמגוטקס מפעלי טקסטיל תליאביב
 2• ייצור טכסטילים ומסחר בהם•

 3• רחוב יהודה הלוי 22׳ תל־אביב•
 4• א) שאול בראונר, סוחר׳ רחוב גורי יהודה 4׳ דמת־גן; י

 ב) זביל גושצבםקי, סוחר׳ רחוב ביכורי העתים 11, תל־אביב•
 5• מיום י״ח בטבת תשט״ו (12 ביגואר 1955) לשנה אחת; אם
 לא תיגתן על ידי אחד השותפים הודעה, חודש ימים לפגי
 תום התקופה, על רצוגו לפרק את השותפות, תוארך התקופה

 אבטומטית לשגר, גוספת וחוזר חלילה•
 6• שאול בראונר וזביל גושצבסקי יחד•

 7• ש/5202

 בית הדין בפתח תקוה
ה נ מ ז  ה

 תיק 1175/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח שמעון זהבי, שגפטר ביום ט׳ באב תשי׳יד (8 באוגוסט

•(1954 
 המבקשים: בניו מרדכי ראובן מרחוב שפירא 26׳ פתח תקוה,

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

 בעיניו•

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955) , הרב ש׳ כץ, מזכיר ראשי

ת המשפט המחוזי בירושלים תביעה אזרחית 110/55  בי

 בענין פקודת החברות,

ת חרושת לנעלים נתן בע״מ•  ובענין חברת בי

 פרסום בקשת פירוק
 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל
 על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים הונשה ביום כ׳־יח באב
 תשט״ו (16 באוגוסט 1955) לבית המשפט הנזכר לעיל על ירי

ר באמצעות עורך הדין ש• מזרחי, ק ל י ן צ ו י צ ־ ן  המבקש ב
 וכי גיתנת הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי
 בית המשפט המחוזי בירושלים ביום ד׳ בתשרי תשט״ז (20
 בספטמבר 1955) בשעה 30>11 בבוקר וכל גושה או משתתף
 של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו בעגין הבקשה או
 להתגגד לכך, יכול להופיע לשם כך בשעת הבירור, אם בעצמו
 או באמצעות עורך דיגו, וכל גושה או משתתף של החברה הזאת
 הדורש העתק מן הבקשה הזו יקבלגו מן החתום מטה בשלמו

 את התשלום הקבוע בעד העתק•
 שהמזרחי, עו״ד

 רחוב החבצלת 7, ירושלים
: ה ר ע  ה

ל הרוצה להופיע בשעת הבירור של בקשת הפירוק חייב כ . 
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה• בהודעה יפורטו שמו וכתבתו של האיש׳ או אם זוהי
 פירמה — שמה וכתבתה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה
 על ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם
 יש להם עורך הדין)׳ וצריך למסרה או׳ אם היא נשלחת על ידי
 הדואר - לשלחה באופן שתםפיק להגיע אל החתום לעיל לא
 יאוחר משעה אחת אחה״צ של יום י״ג בתשרי תשט״ז (19 בכפ״

 טמבר 1955)•

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו פירוק חברות 1494/55  בי

דת החברות׳  בעגין פקו
 ובעגין בקשה לפירוק חברת מימוזה בע״מ, כפר־יונה•

 המבקש ראובן רוזנבאום, מהנדס, קגדה, על ידי באת כוחו,
 חנה אורבך, עקרת בית, רחוב ז׳בוטינםקי 55, תל־אביב, על ידי

 באי כוחם צ• גיגצברג, רחוב ליליגבלום 15׳ תל־אביב•
 •גמםרת בזה הודעה שהוגשה בקשה לפירוק החברה הג״ל
 בבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו ביום ה׳ באלול תשט״ו
 (23 באוגוסט 1955) על ירי המבקש, וכי הבקשה תישמע על ידי
 בית המשפט הג״ל ביום י״א בחשון תשט״ז (27 באוקטובר 1955)

 בשעה 30>8 בבוקר•
 כל בעל חוב או משתתף הרוצה לתמוך או להתנגד למתן הצו
 בבקשה זו, רשאי להופיע בשעת שמיעת הבקשה בעצמו או על

 ידי עורך ידינו למטרה זו•
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 4• א) בצלאל טיקטינר״ םוחר וחקלאי׳ רחוב הדקלים״ פרדכדחנה;
 ב) משה רבינוביץ׳ סוחר׳ מרכז פרדס חנה;

 ג) אברהם פין׳ סוחר׳ רחוב החלוצים׳ פרדם־הנה•
 5• מיום י״ז בםיון תשט״ו (ד ביוני 1955) לתקופה בלתי מונבלת•
 כל שותף יהיה רשאי לצאת את השותפות על ידי הודעה

 מוקדמת של ששה חדשים•־
 6• בצלאל טיקטינר, משה רבינוביץ׳ אברהם פין - כל אחד לבדו•

 7• ש/5208

 1• ״פרודנט״ מעבדה לשיניים
 2• מעבדה לשיניים ולכל העבודות הקשורות בה•

 3• רחוב הרצל 21׳ חיפה•
 4• א) זאב לנגר׳ טכנאי שיניים׳ רחוב מוריה 55׳ חיפה;

 ב) אברהמי גבריאל׳ טכנאי שיניים׳ רחוב הזית 2׳ בת־גלים׳
 היפה•

 5• מיום י״א בסיון תשט״ו (1 ביוני 1955) עד יום כ״א בםיון
 תשט״ז (31 במאי 1956)• עם עד יום י״ט בניסן תשט״ז(31 במרס
 1956) לא תימסר הודעה במכתב רשום מאת שותף אחד
 למשנהו על רצונו לפרק את השותפות׳ תימשך השותפות
 לתקופה מספת עד יום כ״ג באייר תקי״ט (31 במאי 1959)•
 •אם לפני תום תקופת השותפות הג״ל לא תימסר .הודעה
 מוקדמת של שלושה חדשים לפחות׳ תימשך השותפות שנה
 נוספת; לאחר מכן תימשך השותפות לתקופה בלתי מוגבלת
 והשור{פים יהיו רשאים לפרקה על ידי מתן הודעה מוקדמת

 של ששה חדשים•
 0• שני'השותפים יחד• י

 7• ש/5209

(1 באוגוסט 1954) ד• ונגלניק י  י״: באב תשט״ו
 רשם השותפויות בפועל

ת ו י פ ו ת י ש ת ה ו ד ו ג א ת ה ד ו ק  פ
 רישום אגודות שיתופיות
 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :

 1. שם האגודה.
בת רשומה.  2. כתו
 3. תאריך הרישום.

 4. סוג האגודה.

 1• ״אלף״ אגודה שיתופית חקלאית לפיטום בע״מ•
 2• שבי ציון•

 3• כ״ד באב תשט״ו (12 באונוםט 1955)•
 4• 1• לחקלאות• 2• למטרות חקלאיות שונות•

 1• ״סנפיר״ אגודה שיתופית לדיג ולחקלאות בחיפה
 בע״מ•
 2• חיפה•.

 3• כ״ד באנצ תשט״ו(12 באונוםט 1955)•
 4• 1• חקלאות• 2• למטרות חקלאיות שונות

ית יצרנית שיתופית נצני־־עוז בע״מ•  !• אגודה צרכנ
 2• נצני-עוז

 3• כ״ז באב תשט״ו (15 באונוסט 1955)•
 4• צרכניה בכפר•

 1• אגודה צרכגית יצרגית שיתופית ״עומר״ בע״מ•
 2• מושב עומר•

 3• כ״ז באב תשט״ו (15 באונוםט 1955)•
 4• צרכניה בכפר•

ית יצרנית שיתופית עדנים בע״מ•  1• אגודה צרכנ
 2• עדנים•

 3• כ״ז באב תשט״ו (15 באוגוסט 1955)•
 4• צדכגיה בכפר•

 ד׳ באלול תשט״ו(22 באוגוסט 1955) ל• גרפונקל ׳
 רשם האגודות השיתופיות
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 1• מחסני קרור .״השומר״
 2• החםגת מצרכי מזון בחדרי קירור•

 3• רחוב השומר 8אי׳ תל־אביב•
 4• א) משה גאמן׳ מגקר׳ רחוב השומר 8א׳״ תל־אביב;

 ב) מתתיהו גאמן׳ מכוגאי׳ רחוב יבגה 31׳ תל־אביב;
 ג) גיסן סונקין׳ מכונאי, סמטת גם ציוגה 4׳ תליאביב•

(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגב  5• מיום ט׳ בגיםן תשט״ו
 לת; אלא אם תיגתן הודעה מוקדמת של שלושה חדשים׳ על
 ידי אחד השותפים לשני השותפים הנותרים׳ על רצונו לסיים

 את השותפות•
 6• כל שותף לחוד•

 7• ש/5203

 1• פ-ר• דוידסון ושות׳
 2• . הנדסת חשמל; קבלנים לעבודות חשמל•

 3• רחוב אחד העם 76, תל־אביב•
 4• א) פליקס רפאל דוידםון׳ מהנדס חשמל׳ רחוב אחד העם 76׳

 תל אביב;
 ב) רות דוידםון׳ עקרת בית׳ רחוב אחד העם 76׳ תל־אביב•

 5• מיום כ״נ באייר תשט״ו (15 במאי 1955) לתקופה בלתי
א פחות ל - ם ו ש  מוגבלת; אלא אם תינתן הודעה במכתב ר
 משלושה חדשים מראש — משותף אחד למשגהו על רצוגו

 י לפרק את השותפות•
 6• פליקס רפאל דוידםון•

 7• ש/5204

ת לעבודות הלחמה ושרברבות י  1• ״פלג״ קבוצה קבלנ
 2• ביצוע כל מיגי עבודות הלחמה ושרברבות•

 3• שדרות הרצל 2אי׳ רמלה•
y ;4׳ א) דוד בגליקטר״ רתך׳ רחוב י״ד מם׳ 8׳ רמלה 

 ב) חיים רייז׳ רתך׳ רחוב ק״ט מם׳ 4׳ רמלה;
 ג) טאום גוטמן׳ רתך׳ שדרות הרצל 2א׳ רמלה•

 5• מיום כ״א באדר תשט״ו(15 במרס 1955) לשלוש שגים׳ אולם
 אם לא תבוטל השותפות על ידי הודעה מוקדמת׳ של לא
 פחות משלושה חדשים לפגי תום התקופה הג״ל׳ תוארך

 אבטומטית לשלוש שגים גוםפות וחוזר חלילה•
 6• טאוס גוטמן לבדו או שגים משלושת השותפים•

 7• ש/5205

 1• אטליז ״אגודה״
 2• י חגות למכירת בשר כשר׳ שחיטת בקר בבית המטבחים בצפת•

 3• רחוב א׳ מם׳ 96׳ צפת•
 4• א) יעקב קייזלר׳ טבח׳ סמטה י׳׳ח מס׳ 2׳ צפת•

 ב) זאב ברוטמן׳ קצב׳ רחוב כ״ז מם׳ 7׳ צפת;
 ג) ברוך זיםמן׳ קצב׳ רחוב כ״א מם׳ 32׳ צפת•

(1 במאי 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•  5• מיום ט׳ באייר תשט״ו
 6• יעקב קייזלר וזאב בדוטמן•

 7• ש/5206

ת כ ת  1• ״אפרא״ מפעלי מ
 2• בית מלאכה למוצרי מתכת

 ^ רחוב 4 מס׳ 14, יפו•
 4• א) שם־טוב אפרים, סוחר, רחוב דיזגגוף 134, תל אביב־יפו;

 ב) אלברט אפרים, מהגדם׳ רחוב 4 מם׳ 14, תל אביב־יפו;
 ג) אברהם אפרים, מהגרם, רחוב אבן גבירול 48, תל אביב־יפו;

 ד) חיים י אפרים, פועל׳ רחוב דיזנגוף 134׳ תל אביב־יפו•
 5• מיום ב״נ בניסן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופה בלתי

 מונבלת•
 6• שם־טוב אפרים לבדו או אלברט אפרים יחד עם אחד משני

 השותפים; אברהם אפרים או חיים אפרים•
 7• ש/5207

 1• המספק פרדם־חנה טיקטיגר׳ רביגוביץ׳ פין
 2• בית מסחר לחמרי בנין ולצרכי חקלאות•

 3• פרדם־חנה•

 י5סוט הפרסומים,439׳כ״.א בא5ו5 תשט׳׳ו, 8.9.1955



 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות
ת אליהו״ אגודה  הנני מצווח בזת על פירוק האגודה ״קרי
 הדדית בערבון מוגבל, וממנה למפרק את שמחה חופר, מחלקת,

 האיגוד השיתופי, ירושלים•

 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקגות האגודות השיתופיות, 1934,
 גדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
 למפרק תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה ״מתיקה״, קואופרטיב
 לממתקים וסוכריות בלוד בערבון מוגבל, וממנה .למפרקים
 את שמחה הופר, מחלקת האיגוד. השיתופי, ירושלים, וחיים

 ליובושיץ, מרכז הקואופרציה, ת»ד• 877׳ תל־אביב•

 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקגות האגודות השיתופיות, 1934,
 גדרש כל בעל תביעה מן האגודה להניש את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הנגי מצווה בזה על פירוק האגודה ״זיקים״ ביח״ר קואופר*
 טיבי לייצור כלי עבודה בירושלים בעלבון מוגבל, וממנה
 למפרקים את שמחה הופר, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים,
 וד״ר אלכםגדר צלגיקר, מרכז הקואופרציה, רחוב בן• יהודה 36,

 ירושלים•

 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האגורות השיתופיות, 1934,
 גדרש 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•

 ז באלול תשט״ו• (25 באוגוסט 1935) ל• גרפוגקל
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה לפי סעיף 59(ח

 הנני מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום
 הודעה זו, יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס האגודות
 השיתופיות והאגודה תבוטל׳ מלבד אם יראו לי תוך המועד הג״ל

 סיבות המחייבות אחרת•

 שם האגודה תאריך הרישום הכתובת
 הרשומה

 אגודה שיתופית חקלאית ג׳ באייר תשי״ב • י ג׳וליס
 לחיילים משוחררים בגיולים (28 באפריל 1952)

 בע״מ

 ג׳ באלול תשט״ו (21 באוגוסט 1955)
 • ל• גרפונקל

 דשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף 50 (2)

צו תן י  הואיל וביום י״ט באלול תשי״ד (17 בספטמבר 1954) ג
 על פירוק האגודה אילה אטליז קואופרטיבי של חיילים
 משוחררים בחיפה בע״מ׳ והואיל והפירוק הג״ל גםתיים. גיתגת
 בזה הודעה שרישום האגודה הג״ל גתבטל ושמה גמחק מספר

 הרישומים של אגודות שיתופיות•

 י׳ באלול תשט״ו(28 באוגוסט 1955) ל• גרפוגקל
 דשם האגודות השיתופיות

 הודעות בדבר שינויי שם

 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה
 הרשומה מטה כלהלן:

 השם הקודם: הרות מושב עובדים להתישבות שיתו־
 פית בערבון מוגבל;

ם החדש: הרות מושב עובדים להתיישבות חקל ש ה ' 
 אית שיתופית בערבון מוגבל•

 נמסרת בזה הודעה. כי באישורי מהיום שונה שם האגודה
 הרשומה מטה כלהלן:

צת הנוער העובד להת־  . השם הקודם: הגוברים קבו
 ישבות שיתופית בערבון מוגבל;

צת פועלים  השם החדש: גדות הקיבוץ המאוחד קבו
 להתישבות חקלאית שיתופית בערבון מוגבל•

 ד׳ באלול תשט״ו (22 באונןםט 1955) ל• גרפוגקל
 רשם האגודות השיתופיות

 גמםרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שוגה שם האגודה
 הרשומה מטח כלהלן:

 . השם הקודם: שיכון אנשי צבא בשירות קבע -
 .הירקון - אגודה שיתופית בתל־אביב בערבון מוגבל;

 השם החדש: שיכון אנשי צבא בשירות קבע -
ב - אגודה שיתופית בערבון מוגבל•  מעוז אבי

 ז׳ באלול תשט״ו (25 באוגוסט 1955) ל• גרפונקל
 רשם האגודות ^שיתופיות

 ,צווי פירוק והודעות לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות,
 •הנני מצווה בזה על פירוק האגודה ״סולת״ מאפיה קואופ״
נה ב׳ בערבון מוגבל, וממנה למפרקים את  רטיבית בקסטי
 שמחה הופר, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים׳ וחיים

 ליובושיץ, מרכז הקואופרציה,׳ ת»ד• 877, תל־אביב•

 בהתאם לתקגה 11 (ח) לתקגות האגודות השיתופיות, #1934
 גדרש 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• י

 א׳ באלול תשט״ו (19 באוגוסט 1955)
 ל• גרפונקל

 רשם האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הגגי מצווה בזה על פירוק האגודה ״גיב״ אגודה חקלאית
 שיתופית של קצינים משוחררים בבנימינה בערבון
 מוגבל, וממנה למפרקים את ד״ר יעקב איםלר, מחלקת האיגוד
 השיתופי׳ ירושלים, וש• ברנט, ברית פקוח ״האבר״ תיד• 209,

 תל־אביב•

 בהתאם לתקגה 11 (ה) לתקגות האגודות השיתופיות 1934
 גדרש 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•

 ו׳ באלול תשט׳יו (24 באוגוסט 1955) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות
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 חשבונותיו בקשר עם הרכוש הג״ל, כשהם מבוקרים כחוק׳ יחד
 עם בקשה לשחרור׳ ושהבקשה הג״ל תישמע בבית המשפט הג׳׳ל
 במעמד כל אחד שיהיה נוכח בשעת הבירור׳ ביום ז׳ בתשרי

 תשט״ז (23 בספטמבר 1955) בשעה 10-00 לפגה״צ•
 י״ב באלול תשט״ו (30 באוגוסט 1955)

 ח• קדמון
 האפוטרופוס הכללי בישראל

 בית המשפט המחוזי בחיפה . תיק אז/68/49
דת האפוטרופוס הבללי׳ 1944׳ כפי שתוקנה׳  בענין פקו

 ובענין רבוש חנה אלפרוביץ•

ה ע ד ו  ה
 נמסרת בזה לכל המעונינים לטובתם ברכוש האמור׳ שהאפוט־
 רופויס הכללי הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה את חשבונותיו
 בקשר עם הרכוש הג״ל. כשהם מבוקרים כחוק׳ יחד עם בקשה
 לשחרור׳ ושהבקשה הג״ל תישמע בבית המשפט הג״ל במעמד
 כל אחד שיהיה גוכח בשעת הבירור׳ ביום ז׳ בתשרי תשט״ז

 (23 בספטמבר 1955) בשעה 10-00 לפגה״צ•

 ־״ב באלול תשט״ו (30 באוגוסט 1955) ה• קדמון
 האפוטרופוס הכללי בישראל

 אבדן תלושי דלק
 מודיעים בזה לציבור כי —

 תלושי הדלק המפורטים להלן בוטלו על ידי משרד הבריאות:
 1• 4 תלושי.דלק מס׳ 083310-043307 על 20 ליטר כל אהד

 ס״ה 80 ליטר;
 2• 7 תלושי דלק מם׳ 049988-049982 על 10 ליטר כל אחד

 ס׳י׳ה 70 ליטר•
 תלושים אלה בטלים ומבוטלים•

 י״ב באלול תשט׳׳ו (30 באוגוסט 1955) שלמה ארזי
 ב/החשב הכללי

דן תלושי דלק  אי
י  מודיעים בזה לציבור כי —

 תלושי הדלק המפורטים להלן בוטלו על ידי הנהלת רכבת
 ישראל:

 1• 9 תלושי דלק מם׳ 30920-30912 על 20 ליטר כל אחד
 ס״ה 180 ליטר

 2• 3 תלושי דלק מם׳ 15460-15418 על 10 ליטר כל אחד
 ם״ה 30 ליטר

 3• 3 תלושי דלק מם׳ 15460-15458 על 5 ליטר כל אחד
 ס״ה 15 ליטר

 4• 4 תלושי דלק מס׳ 15451—15460 על 1/2 2 ליטר כל אחד
 .ם״ה 10 ליטר

 5• 5 תלושי דלק מם׳ 115660-115656 1/2 2 ליטר כל אחד
 ם״ח 1/2 12 ליטר•

 ש״ה 24 תלושי דלק בכמות של 1/2 247 ליטר• .'
 תלושים אלה' בטלים ומבוטלים•

 י״ב באלול תשט׳׳ו (30 באוגוסט 1955) שלמה ארזי
 ב/החשב הכללי

 חוק המילווה העממי, תש״י - 1950
 הודעה על מועד ההגרלה האחת עשרה ומקומה י

 בהתאם לסעיף 7 לחוק המילווה העממי׳ תש״י — 1950׳
 מודיעים בזה כי ההגרלה של המילווה הג״ל תתקיים ביום כ׳׳ו
 באלול תשט״ו (13 בספטמבר 1955)׳ בשעה 30»15 אחודצ׳

 באולם מס׳ 80 של הטכניון בחישה

 פקודת החברות
 הודעה על כוונה להכריז דיווידנדה ותשלום דיווידנדה

The Arab National Bank Ltd., in Liquidation 
 שם החברה: (הבנק הערבי הלאומי בע״מ בפירוק)•

 כתובת המשרד הרשום: ירושלים.
 בית־ המשפט המחוזי בירושלים•

 מספר הענץ הנדון: תיק אזרחי 168/51•
 היום האחרון לקבלת הוכחות:

 כ״ח באלול תשט״ו (15 בספטמבר 1955)•
 הסכום לכל לירה: 250 פרוטה•

 דיווידנדה ראשונה׳ אחרונה או אחרת: רביעית•
 זמן פרעונה: ה׳ בתשרי תשט׳׳ז (21 בספטמבר 1955)•

 מקום התשלום:
 ׳ משרד מקבל הנכסים הרשמי׳ בנין מצפה, תיד• 1254׳ ירושלים•

 ז׳ באלול תשט״ו (25 באונוםט 1955) ח• קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936
 הודעה על כוונה להכריז דיווידנדה

 שם החייב׳ תיאורו ומענו:
 1• יצחק צלאל׳ סוחר׳ רחוב צפת 9׳ חיפה;

 . 2• המנוח מרדכי (מרכוס) שיקלר׳ לשעבר בעל בית קפה
 רחוב שרה 6׳ חיפה•

 בית המשפט: בית משפט השלום׳ חיפה•
 מספר התיקים האזרחיים: 1• 96/44; 2• 213/44•

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ בתשרי תשט״ז (21 בספטמבר
•(1955 

 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו:
 מקבל הנכפים הרשמי׳ בנין מצפה׳ ת-ד• 1254׳ ירושלים•

 ז׳ באלול תשט״ו (25 באוגוסט 1955) ח• קדמון
 מקבל הנכפים הרשמי

 הודעה על תשלום דיווידנדה
 שם החייב׳ תיאורו ומענו:

 1• משח קיקה, סוחר׳ רחוב פרי חדש 28׳ ירושלים;
 2• רחמים עצבה׳ קבלן׳ רחוב מחלקי המים 22׳ קטמון׳

 ירושלים•
 בית המשפט: בית המשפט המחוזי בירושלים.

 מספר התיק: 1• המרצה 286/52; 2• אזרחי 299/53•
 הסכום לכל לירה: 100 פרוטה•

 דיווידגדה ראשונה׳ אחרונה או אחרת: 1• ראשונה; 2• ראשונה
 וסופית•

 זמן פדעוגה: כ״ח באלול תשט״ו (15 בספטמבר 1955)•
 מקום פרעוגח במשרדי הגאמגים:

 1• משה טזובר׳ עורך דין׳ רחוב יפו׳ בית כורי׳ ירושלים;
 2• אליהו גביזון, עורך דין, רחוב 298 מס׳ 8, יפו•

 ז׳ באלול תשט״ו (25 באוגוסט 1955) ח• קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 . פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944
ל אביב יפו תיק אב/326/53 ת ת המשפט המחוזי ב  בי
דת האפוטרופוס הכללי, 4ו19, כפי שתוקנה,  . בעגין פקו

 ובעגין: עלפון צירלז גו׳רג׳ אנטון קלירו

ה ע ד  ה ו
 גמסרת בזה לכל הטעוגינים לטובתם ברכוש האמור- שהאפוט־
 רופופ הכללי הגיש לבית המשפט המחוזי כתל אביב־יפו את
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ת על אחריות המודיעים ואין בפרסומו  הודעות אלו מתפרסמו

 מטום מתן תעודה על נכונותו

פית בע״מ ה חקלאית שיתו ד מ  תנובה במחוז חיפה א

 הודעה על זכות התימה

 נמכרת בזה הודעה כי באכיפה הכללית השנתית שליאנודתנו
 מיום ב׳ באב תשט״ו (21 ביולי 1955). נבחרו החברים. הבאים

 להנהלת אגודתנו:

 1• רפאל אינשטיין 2• חגי בנימיני

 3• צבי גולומביק 4< בנימין דרור

 5׳ רבקה ויגשטין 6• גחום ורליגסקי

 7• שלטה זלצר 8• זלמן יהודאי

 9• א• רייפן 10• צבי רשפון

 11• שלמה שטגגד

 בישיבת ההנהלה מיום י״נ באב תשט״ו (1 באוגוסט 1955)
 הוחלט שחתימות שניים מבין ששת חברי ההנהלה הבאים יחייבו

 את האנודה:

 1• צבי נולומביק 2• בנימין דרור

 3• נחום ורלינסקי 4• שלמה זלצר

 5• צבי רשפון 6• שלמה שטגגר׳

 או חתימת אחד .מבין ששת חברי ההנהלה דלעיל׳ בצירוף
 אחת מחמשת החתימות הבאות:

 1• צבי אילבוים 2• אפרים ברזין

 3• דובינה נתן י 1• זאב יפה

 5• משה למפרט•

ובה במחוז חיפה  תנ
 'אגודה חקלאית שיתופית בע׳י׳מ

ת הובלה בע״מ ר ב  ירון ח

 (בפירוק מרצון)

 הודעה•

 על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206 לפקודת ההברות

 גמסרת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרוגה של החברה
 תתכנס ביום י״ג בתשרי תשט״ז (29 בספטמבר 1955) בשעה 00י17
 אחרי הצהרים במשרד של גד רופין׳ רואה חשבון מוסמך ומבקר׳
 רחוב לבונטין 7׳ תל־אביב׳ לשם הגשת דין וחשבון סופי של
 המפרק׳ המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה׳ וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרה•

 חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת הירום
 תש״י-1949

 צו דיור
 תאר יד : 22.8.1955

17/00/204 : ק י  ת
 בתוקף! סמכותי לפי סעיף 7 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים
 בשעת חירום, תש״י—1949, אני מצווה עליד לייבה משה,
ר ב' ו ז ד את הבית באי  חיפה, רה׳ אלחריזי מם׳ 7, למסור מי
בית שימוש  מם׳ 84 בעין־כרם, ירושלים, בין חדר אחד, מטבח ו
 המוחזק עלי ידד לשם קליטת עולים לרשות מר דוד לחייני

 ומשפחתו, עולים ירושלים למטרת מגורים.
 הרואה עצמל׳ נפגע על ידי צו זה רשאי לערער עליו
רת הצו ום מסי  לפני ועדת הערעור תור ארבעה עשר יום מי

 האמור כאמור בסעיף. 21 לחוק.
 הערעור יוגש.לועדת הערעור בכתב בשני העתקים.

 כתובת ועדת הערעור היא ; — בית המשפט המחוזי,
 ירושלים.

 י• שריבום
 רשות מוסמכת

ר משה לייבה, רה׳ יפו 110, חיפה• רשות הפי מ — : ל  א
 תוח; בני; נורריה, ירושלים. מדור הקליטה, הסוכנות היהו
י אזור בי, חלקה 59, עיךכרם, נ י י ח ל ד ו  דית, ירושלים. מר ד

 אצל׳ הרב פדו!.
 פרקליט מחוז ירושלים

 מפקד נפת הבירה, משטרת ישראל (2 העתקים)
 להדביק על הדלת.

1 9 4 8 - ט ״ ש ת שטרי אוצר, ת ו נ ק  ת
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 סכום שטרי אוצר— ליי ליי

 1• שחיו במחזור ביום ט׳ בניסן
 תשטיו (1 באפריל 1955) —69,400-000

 2• שהוצאו אחרי התאריך האמור —119,950,000
 3• שנפרעו אחרי התאריך האמור —119,950,000

 4• הנמצאים במחזור ביום כ׳ באלול _
 תשט״ו(7 בספטמבר 1955) —69,400,000

ק ישראל, תשי״ד-1954  חוק בנ
 דיז והשבח לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום כ׳ באלול תשט״ו (7 בספטמבר 1955)

 ״ט באב תשט״ו (17 באוגוסט 1935) שמואל יוהי

 פר׳ ל׳׳י

182,891,510 — 

8,848,800 935 
J80,740,31G_ 935 

2,025,085 G08 
79,229,231 327 
77,200,000 — 

28,220,000 

180,740,310 935 

 שטרי בגק במחזור
 מעות (מטבעות קטנות) במחזור .'.- . .
. . .  סר בל המטבע במחזור . . . .
נלאומית  זהב — מוחזק אצל קרו המטבע הבי
. . . . . .  יתרות במטבעות חוץ .
 שטרי מקרקעין של הממשלה . . . .
 .שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
 שטרי חוב, שטרי חליפיז והלוואות לבנקים

 סר כל הנכסים
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