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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948,
״  הודעה בדבר סמכויות השרים י

 בהמשך להודעה בדבר סמכויות חשרים1, ובהתאם לסעיף
׳ח-21948, מודיעים בזה  2 (ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש/
 כי הממשלה׳ בישיבתה מיום ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954)׳
 החליטה למלא את ידי שר הפיתוח לבצע, מיו£ י״א. באלול תשי״ד
 (9 בספטמבר 1954) את התפקידים של שר המשפטים כל ימי
 העדרו מן הארץ ולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו של

 שר המשפטים•

 ח׳ באלול תשי״ד (6 בספטמבר 1954) זאב שרף
 (חמ(20)םש/2) מזכיר הממשלה

 1 י״פ 368׳ תשי״ד׳עמ׳ 1577•
" י . ז ! ׳ מ  2 עי״ר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מם׳ 2, ע

 פקודת םדרי השלטון והמשפט, תש״ח~1948
 הודעה בדבר, סמכויות השרים

 בהמשך להודעה .בדבר סמכויות השרים!, ובהתאם לסעיף
 2 (ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח-21948׳ מודיעים בזה
 כי הממשלה, בישיבתה מיום ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954)׳
 החליטה למלא את ידי שר החקלאות לבצע׳ מיום י׳ באלול תשי״ד
 (8 בספטמבר 1954)׳את התפקידים של שר האוצר.כל ימי העדרו
 מן הארץ ולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו• של שר

 האוצר

 ת׳ באלול תשי״ד (6 בספטמבר 1954) זאב שרף
 (חמ(20)סש/2) מזכיר הממשלה

 1 י״פ 368׳ תשי״ד ׳ עמ׳ 1577•
 2 ע״ר תש״ח׳ תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עמ׳ 1•
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 והסדר הקרקעות — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות —
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה׳
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו׳ שיכללו את פרטי הרישום —
 אם ישנו - בפנקסי רישום הקרקעות׳ והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע, והישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף•
 כן נמסרת בזה הודעה׳ כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה
 מיד בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשה, ושר האוצר מורה בזה, שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בח

פ ת ו ס  ת
 חטיבת קרקע, ששטחה 591 ממ״ר והמהווה חלקה 132 בגוש

 רישום 3945׳ ראשון לציון.
 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע ארום בתשריט מם׳

 הפ/625/5 הערוך בקנה מידה 2500 : 1 והחתום ביד שר האוצר•
 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אנף רישום•
 והסדר הקרקעות, ירושלים׳ ובמשרדי מינהל המחוז׳ רחובות׳ וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות•

 א׳ באלול תשי<׳ד (30 באוגוסט 1951) לוי אשכול
 (המ(1)רצ/1) שר האוצר

, -י - . תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדפ
1948 - ח ״ ש  ת

 . .מינוי מפקח כללי על כוח האדם בפועל
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות־שעתרתירום לגיוס
 כוח אדם, תש״ח-11918, אני ממנה את ע ק י ב א ע צ מ ו ן להיות
 .מפקח כללי בפועל על כוח האדם, מיום ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט

.(1954[ 

 ב׳ באלול תשי״ד (31 באונוםט 1954)
 (חמ(11)כא/2)

 גולדה מאירםון
 שרת העבודה

 1 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 23, עמ׳ 02•

ת (רכישה לצרכי צבור)׳ 1943  פקודת הקרקעו
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7״

 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 'לחלוטין לשר האוצר לצרכי ציבור, וכי שר האוצר מוכן לשאת

 ולתת בדבר רכישתה•
 בל התובע לעצמו זכות או טובות הנאה כל שהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך׳ נדרש לשלוח לראש אגף רישןם

 חוק נכסי המדינה׳ תשי״א-1951 ;
 הודעה על מכירת נכסי מקרקעין

 בהתאם לסעיף 5 (ד) לחוק נכסי המדינה, תשי״א—11951, מודיעים בזה על מכירת נכסים מסוג המקרקעים כמפורט להלן:

 חלקה שטח
 בממ״ר

 כפר גוש
 או עיר

 סונ שם הקונה
 הנכם

 תיאור הנכם מטרת המכירה

 1) חלקת אדמה בשלמות עליה קיימים 2 בנינים השלמת נחלאות מירי קרן קיימת לישראל יגור 11158 2,026
 וגרז׳ הכוללים ביחד 24 חדרים והררי שימוש

 השלמת נחלאות מירי בנק לאומי לישראל היפה 10836 178 .020

 לוי אשכול
 י שר האוצר

 2) חלקת קרקע בשלמות

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 (חמ(1)גכ/2)

 1 ם״ח 68׳ תשי״א, עמ׳ 52•

 חוק נכםי המדינה, תשי״א-1951
 הודעה על מכירת נכםי מקרקעין

 בהתאם לסעיף 5 (ד) לחוק נכסי המדינה, תשי״א-11951, מודיעים בזה על מכירת נכסי המדינה לרשות הפיתוח, מסוג המקרקעים
 כמפורט בזה:

 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקעי
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע
 חלקת קרקע

 א׳ באלול ת>:
 (חט(1)נכ/2)

 מטרת המכירה סוג הנכס שם הקונה כפר או עיר הגוש החלקה השטח בממ״ר

nos 18 30076 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 19 152
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 31 322

 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 32 3714
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 33 6650
 בשלמות י לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 33 4307
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 39 1834
 בשלמות לצרכי פיתות מירי רשות הפיתוח י־מ 30076 40 2904
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 41 1039
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 49 2825
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח •י־ם 30076 50 460

 בשלמות לצרכיי 'פיתוח מירי . רשות הפיתוח י־ם 30076 53 1564
 בשלמות לצרכיי פיתוח מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 60 980
 בשלמות לצרכי פיתוח מירי. רשות הפיתוח י־ם 30076 91 828
 בשלמות לצר כי פיתוח . מירי רשות הפיתוח י־ם 30076 118 199

 12י״ד (30 באוגוסט 1954) לוי אשכול
 . שר האוצר

 1 ס״ח 68׳ תשי״א, עמ׳ 52•
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 חוק נכסי המדינה, תשי״א-1951
 . ,הודעה על מכירת נכסי מקרקעין 1

 בהתאם 'לסעיף 5 (ד) לחוק נכסי המדינה׳ תשי״א-11951׳ מודיעים בזה על מכירת נכסי המדינה לרשות הפיתוח׳ מסוג המקרקעים״
 כמפורט בזה: -

גוש חלקה שטח בממ״ר •  תיאור הנכם • מטרת המכירה םונ הנכס עיר או. כפר :

 חלקת קרקע בשלמות י לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 51 423
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 52 535
717 53 3Ó235 חלקת קרקע׳בשלמות לצדכי פיתוח מירי ליפתא 

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 54 2074«
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ; ליפתא 30235 55 401
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי ׳פיתוח מידי ליפתא 30235 56 717

 חלקת קרקע בשלמות , לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 57 6965
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא׳ 30235 58 1162
 חלקת קרקע בשלמות י לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 59 744
 חילקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 60 971
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 61 243

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 62 1085
 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי ליפתא 30235 63 189

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 64 1996
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 65 3349

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 66 12511
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30233 67 750
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתות מירי ליפתא 30235 68 435
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 69 724
- לצרכי פיתוח מירי לי פ תא 30235 70 476  חלקת קרקע בשלמות
 חלקת'קרקע בשלמות לצרכיי פיתוח מידי ליפתא 30235 71 858

 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי ליפתא 30235 28׳31
 30׳81 24׳9664

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 11 1015
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 45 1174
 חלקת קרקע בשלמות לצרכיי פיתוח מירי ליפתא 30236 47 2826
 חלקת קרקע בשלמות י לצרכי פיתוח י מירי ליפתא 30236 29 2668

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 18 * . 98
 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי ליפתא 30236 17 167
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 16 197
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מידי ליפתא 30236 44 334
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 40 624

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח %1 מירי ליפתא 30236 35 21648
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 "א25 9687
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 24 1137
 חלקת קרקע בשלמות לצרכיי פיתוח מירי . ליפתא 30236 34 733
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 33 576

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא . 30236 31 1228
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתנח מירי ליפתא 30236 30 2038 »

'/'i . 741 32 30236 חלקת קרקע'בשלמות לצרכי פיתוח מידי ליפתא 
 חלקת קרקע בשלמות י לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 12 1053 .

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 13 1150
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 14 1122
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 15 856

 חלקת קרקע•בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא / 30236 1 11389
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 א5 10205
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 אלי 4971
 חלקת קרקע בשלמות ,לצרכי פיתוח מידי ליפתא 30236 8 1051
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 9 1005

 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח •מירי ליפתא 30236 10 1172 •
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 א49 680 י 1

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 48 3433
 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי ליפתא ־ 30236 23 616
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא י 30236 22 616
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי , ליפתא 30236 21 607

 1 ם״ח 68׳ תשי״א׳ עמ׳ 52•
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 תיאור הנכם מטרת המכירה םוג הנכס עיר או כפר מש חלקה שטח־ בממ״ר

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי. פיתוח מירי ליפתא 30236 י 52 •י 494
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי. ליפתא 30236 51 585
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 20 824
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30236 19 845
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי . ״ ליפתא 30236 50 563
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא . 30234 6 985

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 5 1978
 חלקת,קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 '4 7815
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 9 287

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 12 2657
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 7 624

 חלקת קרקע בשלמות לצרבי פיתוח מירי ליפתא 30234 8 . 1299
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 3 1278
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 1 694

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 2 1734
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30234 10 1050
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 72 2842
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מידי ליפתא י 30235 73 3993
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 74 1132
 חלקת קרקע בשלמות •לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 75 1743
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי . ליפתא 30235 76 1357
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 77 י 1269
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי לי פ תא 30235 78 350

 חלקת י קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 79 1005
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 80 337
 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי. ליפתא 30235 85 122

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 88 1412
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי. ליפתא 30235 89 84

 חלקת קרקע בשלמות לצרכיה פיתוח מירי ליפתא 30235 90 6966
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30233 91 62

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 92 250
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 93 1439

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 94 • 91
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 95 179
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 96 60

- ליפתא 30235 100ב 494  חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 13 696

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ׳ ליפתא 30235 14 8850
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 15 520
 חלקת קרקע בשלמות] לצרכי פיתוח מידי ליפתא 30235 16 470

 חלקת קרקע בשלמות' לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 17 1042
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 18 1019
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי לי פ תא 30235 19 443
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 20 . 428
 חלקת קרקע בשלמות' לצרכי פיתוח מירי לי פ תא 30235 21 492

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 י 22 920 ,
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 23 3279
 חלקת קרקע בשלמות״ לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 26 9056
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח . מירי ליפתא 30235 27 3359
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי : ליפתא 30235 29 993

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 ,.32 1035
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 33 262
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 34 496
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 35 947
 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי ליפתא 30235 36 890

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח . מירי ליפתא 30235 37 1415
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 38 1000
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח • מירי ליפתא 30235 39 1073
 חלקת קרקע כשלמות לצרכי פיתוח מירי. ליפתא 30235 40 3862
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח , מירי ליפתא 30235 41 9766
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 42 521
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מידי ליפתא 30235 43 681
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 44 700
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 45 461
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- י גוש חלקה v י שטח ביממ״ר  תיאור הנכס מטרת המכירה פוג הנכס עיר או כפר

 חלקת קרקע בשלמות לצ^יכי פיתוח י מירי ליפתא 30235 46 1168
 חלקת.קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי . ליפתא 30235 .47 242
 חלקת קרקע.בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 48 129
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 49 302
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי ליפתא 30235 50 769

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954) לוי אשכול
- י שר האוצר יי  (המ(1)גכ/2)

 חוק נכסי המדינה׳ תשי ״א-1951
 הודעה על מכיר ת נכסי מקרקעים

 בהתאם לסעיף.5 (ד) לחוק נכסי המרינה, תשי״א-11951, מודיעים בזה על מכירת גכסי ןזמדינה לקרן.הקיימת לישראל בע״מ',
 מסוג המקרקעים המפורטים להלן: .

 חלקים שנמכרו
 ע״י'המדינה

 גפה כפר . מספר הספר והדף סוג שטח בדונמים

 ירושלים ראם־אבו־עמר .ספר 1, דף 2 . מירי 8342 4557/8342
 ירושלים םופלא ספר 1, דף 1 מירי 2061 498/2061

 ירושלים עסלין . ספר 1, דף 1 מידי 2159 1203/2159
 ירושלים כרבת־א־לוז ספר 1, דף 1 מירי 4502 . 3061/4502
 ירושלים בית אומ־אל־מים ספר 1, דף 1 מירי 1013 687/1013

 חברון כדגא ספר 1, דף 1 מירי 15744 8399/15744

 א׳ באלול תשי״ יד (30 באוגוסט 1954) . לוי אשכול ..
 (חמ(1)גכ/2) ;שר האוצר

 1 ם״ח 68׳ תשי׳ ״א, עמ׳ 52•

 חוק נכסי המדינה׳ תשי״א-1951
 •י הודעה על מכירת נכסי מקרקעין

 מסוג הנזקדקעים בהתאם לסעיף 5 (ד) ׳לחוק נכסי המדינה, תשי״א-11951׳ מודיעים בזה על מכירת גכםי המדינה לרשות הפיתוח, מסוג הנזקדקעים
 כמפורט להלן:

 תיאור הגכס מטרת המכירה סוג הגכם שם הקוגה כפר או עיר הגוש החלקה השטח בממ״ר

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מוללו. רשות הפיתוח בת ים 7120 2 195419
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח בת ים 7120 4 י 45012

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מולק רשות הפיתוח בת ים 7121 2 297573
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח בת ים 7121 3 23986
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח . מירי . רשות הפיתוח בת ים 7122 9 35629

, .  חלקת קרקע בשלמות לצרכיי פיתוחי. מולק רשות הפיתוח בת ים 7128 1 32362 י
 חלקת קרקעי בשלמות . לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח בת ים 7128 '2 ־ 110138
ם . י י 7128. . 3 426798 י ת ב  חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח י מירי רשות.הפיתוח ,
 חלקת קרקע בשלמות . י י לצרכי פיתוח • מירי רשות הפיתוח .בת ים 7129 1 ־ 3154525
 חלקת קרקעי בשלמות י• לצרכי פיתוח ^ מירי • רשות הפיתוח בת ים 7131 1 125796
 חלקת.קרקע בשלמות לצרכיי פיתוח מירי רשות הפיתוח בת ים . 7131 3 67000
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות..הפיתוח . בת.ים. 7131 4 33656
קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מולק רשות הפיתות בת ים 7131 , 5 11655 ;  חלקת

 חלקת קרקע בשלמות , לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח חולון 7126 1 623247
 חלקת קרקע בשלמות י לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח חולון 7127 1 451849

 'חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח חולון 7127 2 37766 י.
 חלקת קרקע בשלמות ־ לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח חולון 7132 1 416579 י

 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח. מירי רשות הפיתוח יפו 7133 2' 28557
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח יפו 7133 3 10324
 חלקת קרקע בשלמות 'לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח יפו 7133 5 1644
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח : מירי רשות הפיתוח יפו 7133 6 822

 חלקת קרקע בשלמות לצדכי פיתוח מירי רשות הפיתות יפו 7134 ־ 1" 43420
 חלקת קרקע בשלמות לצרכי פיתוח מירי רשות הפיתוח יפו 7134 י'2 י 51867

.,  א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954) לוי אשכול י
 חמ(1)גכ/2) שר האוצר

 1 ם״ח 68, תשי״א, עט׳ 52•
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 הורצה
 בדבר בחינות להסמכת מבקרי חשבונות

 ניתנת בזאת הודעה שבחיגות בעל פה להסמכת מבקרי
 חשבונות יתקיימו לראשונה במחצית השניה של חודש אוקטובר
 ש-ז• מועמדים שהורשו להשתתף בבחינה בעל פה׳ מתבקשים
 לשלוח למזכיר ועדת המשנה לבחינות׳ תיד• 476׳ תל אביב, בהמחאת
 דואר׳ אגרה בסך 2,500 ל״י לכל נושא עד ליום כ״ט באלול תשי״ד

 (27 בספטמבר 1954)•

 י״ד באלול תשי״ד (12 בספטמבר 1954)

 חיים כהן
 , היועץ המשפטי לממשלה

 יושב ראש הועדה להסמכת מבקרי חשבונות

 ״ד
(193• 

 גטסרת בזה הודעה. כי ביום י״ג באב תשי״ד (12 באוגוסט
 1954) ניתן לא.ג• דוגגד׳ רחוב ראובן 8׳ שכ׳ בקעה׳ ירושלים׳
 רשיון מם׳ 127׳ חתום ביד הממונה על מחוז ירושלים׳ להוציא לאור
 אחת לחודש עתון בשפה האגגלית בשם ״מונט ציון רפורטר אנד
 ג׳רוםלם מםגג׳ר״׳ שידון בגושאיס דתיים וידיעות ־מישראל׳ ייערך
 בידי א־נ• דוגנר ויידפס בבית דפוס ״ג׳רוםלם פוסט״ הגמצא ברחוב

 הםולל׳ ירושלים.
 ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט 1951) • י י ש• ב• ישעיה

 חמ(13)עת/1) מגן-המנהל הכללי לטינהל,
 משדר הפגים

 גמסרת בזה הודעה׳ כי ביום כ״א באב תשי״ד (20 באוגוסט י
 1954) גיתן ל״אופז״׳ מפעלי תרבות בע״מ׳ רחוב שלמה המלך 9׳
 תל אביב־יפו׳ רשיון מס׳ 506׳ התום ביד הממוגה על מחוז תל אביב׳

 להוציא לאור אחת לחודש עתון בשפה העברית בשם ״9-9'״׳ שידון.
 בבעיות המשטרה ועבודת המלחמה בפשע׳ ייערך בירי אליהו שחף
 ויירפס בבית דפוס ״יפת״ הגמצא ברחוב ליליגבלום 13; תל אביב־

 יפן.
 ב׳ באלול תשי״ד (31 באוגוסט 1954) שיב• ישעיה

 (חמ(13)עת/4) סגן המנהל הכללי למיגהל׳
 משרד הפגים

ת המועצה המשפטית׳ תשי״ג-1953 ו . תקנ  י
נות התמחות  בחי

 יי י אני מודיע בזה כי בחינות התמחות לפי תקנה 35 לתקנות
 המועצה המשפטית, תשי״ג-1953׳ יתקיימו במשרד המשפטים׳
 בגין בגק לאומי לישראל, בימים ל׳ בתשרי תשט״ו (27 באוקטובר

 1954), וא׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)•
 בקשות להיבחן בבחינות ההתמחות יש להגיש ליושב ראש
 המועצה המשפטית עד יום י״א בתשרי תשט״ו(8 באוקטובר 1954)•
 את אגרת הבחינות בסך של 3 ל״י יש לשלם בקופת בית

 משפט מחוזי או באמצעות המחאת דואר•
 כל מועמד יקבל הודעה באמצעות הדואר על היום והשעה

 שבו יעמוד לבחינה.
 חיים כהן

 היועץ המשפטי לממשלה
 יושב ראש. המועצה המשפטית

 העיר

 ירושל

•2 

•3 

 ג׳

 גמשרת בזה הודעה, כי ביום ז׳ באב תשי״ד (6 באוגוסט 1954)
 ניתן לפרסומי אשיות בע״מ, רחוב אברהם ליגקולן, ירושלים,
 רשיון מס׳ 125, חתום ביד הממוגה על מחוז ירושלים, להוציא לאור
 אחת לשבוע עתון בשפה העברית בשם ״האומה״, שידון בגושאים
 מדיניים, ביגלאומיים וכיוצא באלה, ייערך בידי ד״ר ש• קיםטריך
 ויידפם בבית דפוס ״ג׳רוםלם פוםט״ הגמצא ברחוב הסולל, ירושלים.

 ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט 1954) ש»ב• ישעיה
 (חמ(13)עת/1) סגן הטגהל הכללי למיגהל;

 משרד הפנים

 גמםרת בזה. הודעה׳ כי ביום י׳ באב תשי״ד (9 באוגוסט 1954)
 ניתן לד״ר פייבל מלצר׳ רחוב פרם 8 בירושלים, רשיון מס׳
 126׳ חתום ביד הממוגה על מחוז ירושלים׳ להוציא לאור אחת
 לשלושה חדשים עתון בשפות עברית ואגגלית בשם ״בית מקרא״׳
 שידון בנושאים על מחקר התג״ך׳ ייערך בידי ד״ר פייבל מלצר

 ויידפס בבית דפוס ליפשיץ הנמצא ברחוב בן הלל׳ ירושלים.

 ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט 1954) שיבי ישעיה
 (חט(13)עת/1) סגן המגהל הכללי למינהל,

 משרד הפגים

ת (פידור זכות הקבין)  פקודת הקרקעו
ת ו ע ק ר  הודעה בדבר התחלת הסדר ק

 מודיעים בזה לקהל כי הוצאה הודעת הסדר לפי סעיף 7 לפקודה הנ״ל בנוגע לקרקעות המתוארות להלן:

 מספרי המחוז אזור לשכת תאריך'הוצאת. תאריך התחלת
 הגושים הסידור הסידור ההודעה ההסדר

 ים 30291,30290,30289, ירושלים ירושלים לשכת הסדר הקרקעות המחוזית, ב׳באלולתשי״ד י״ב באלול תשי׳
 רמת רחל ירושלים, בגין הרוסים, רחוב יפו (31 באוגוסט 1954) (10 בספטמבר 4

 כל התובע טובת הגאה בקרקעות אלו או בקרקעות הסמוכות הגובלות אותן, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הג״ל•׳

 אפשר לעיין בהודעה הג״ל במקומות הבאים:
 (א) בלשכת הפקיד המסדר לאזור פירוד ירושלים;

 (ב) בלשכת הממוגה על מחוז ירושלים;
 (ג) בלשכת עירית ירושלים.

 ;לול תשי״ד (1 בספטמבר 1954) בנימין פישמן
 ראש אגף רישום והסדר הקרק

 פקודת העתונות
 הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונים

 1638 ילקוט הפרסומים 370, י״ח באלול תשי״ד, 10.9.1954



נים  . הודעות בדבר שינויים בעתו
ן ״זו הדרך״ שהודעה על מתן  נמסרת בזה הודעה כי.העתו
 הרשיון להוציאו לאור. פורסמה בילקוט הפרסומים 219, תשי״ב,
 עמ׳ 534׳ הודעה על הופעתו בשפות העברית והערבית פורסמה
 בילקוט הפרסומים 358׳ תשי״ד, עמ׳ 1344׳ והודעה על הופעתו
 בשפה הערבית פורסמה בילקוט הפרסומים 364׳ תשי״ד׳ עט׳ 1481,

 יופיע מעתה בשפה העברית. בלבד.

 כ״ו באב תשי״ד (25 באוגוסט 1954) שיב• ישעיה
 . (חמ(13)עת/2) סגן המגהל הכללי לטינהל,

 משרד הפגים

 גמםרת בזה הודעה׳ כי העתון ״דבר לילדים״, שהודעה על מתן
 הרשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים 310׳ תשי״ג,

 עמ׳ 1467׳ ייערך מעתה בידי שלמה טגאי•

 ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954) ש»ב• ישעיה
 >חמ(13)עת/1) סגן המגהל הכללי לטיגהל׳

 משרד הפגים

 הודעה בדבר ביטול רשיון
 גמסרת בזה הודעה׳ כי רשיון מם׳ 484 להוציא לאור את העתון
 ״צברה״׳ שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 358׳ תשי״ד,

 עמ׳ 1343׳ - בטל•

 ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר.1954) י שיב• ישעיה
 (חמ(13')עת/4) מינן המנהל הכללי למינהל,

 י ־׳ משרד הפגים

 ו

 פקודת פנקסי קרקעות׳ 1944
 הודעה לפי סעיף 4

 גמסרת בזה הודעה׳ כי רשומות בפגקםי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה זו׳ והגוגעות׳ כגםבד
 לטובות הנאה׳ זכויות וחיובים׳ המפורטים בתוספת השגיה להודעה זו - הושמדו, בכללן או בחלקן׳ או היו. מצויות בפגקם-קרקעות שאבד

 או שאין להשיגו, או שאיגו ניתן לשימוש, בלללו או. בחלקו, וכי אני מתכוון לערוך חקירות על מנת להכין רשומות חדשות.
 כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש, גדרש בזה להגיש לי, במחלקת רישום הקרקעות׳ הלשכה הראשית, ירושלים,

 במשך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו, הרצאת טענתו בכתב•

ת הראשונה פ ס ו ת  ה

 מס׳ עיר מקום שטח פרטי הרישום תיק
ף גוש חלקה מם׳ י  סידורי מט״ד דוגם כרך י

 17280 ירושלים עוקאשה 327 — 70 10 30066 34 —
 17281 ירושלים גיק ופוריה המערבית 805 — 30 121 30028 23 —

 17282 יפו — 54.01 — 21 290 — — . 570/24
 17283 יפו 024 י — 58 150 7052 13/2 4367/34.12/2
 17284 יפו 239-49 ; — 39 54 7033 50 569/46
346/39 36 6720 _ -  17285 יהודיה 509 — —

5583/43 6 6319 -  17286 פגיה 944 17 —
3341/43 

 17287 סלמה י 485 3 — — 6135 32 -
2188/46 38 6135 -  17288 סלמה 035 3 —
 17289 •סלמה 476 11 — — 6135 44 672/44

 17290 םלמה 752 6 — — 6135 46 2939/46
 17291 יפו דרך הטחגה דמיאגיה 308-30 — 49 ,164 7051 463 1801/34
 17292 יזור 512 — — — 6021 136 5908/45

- י י - ־ 6016 4 —  17293 יזוד 864 4
- C019 31 ׳  17294 יזור 119 — —

5677/45 .  17295 םלמה 471 37 — — 6135 יי ג
7 15623 — • —  17296 מוגאר ומנצורה — 104 41 .

51 3768 — 21 
 דוגם ישן

972 
 אמ״מר

 17297 אל־קוביבה

- 360 — 79 גיסן 315 דאימי  17298 יפו
1839/25 — - 280 25 

-
 17299 י יפו 560-32

1839/25 — - י  17300 יפו 223-69 — 25 282

׳ ת שטרי אוצר, תש״ט-1948 י ו  ., ׳ תקנ
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 סכום שטרי אוצר — ל״י י . ל״י
 1• שהיו במחזור ביום כ״ז באדר ב׳

 תשי״ד (1 באפריל 1954) —69,400,000
 2• שהוצאו אחרי התאריך האמור —120,110,000

 3. שגפרעו אחרי התאריך האמור —120,110,000. ׳
—  4• הנמצאים במחזור ביום ו׳ —: : :
 באלול תשי״ד (8 בספטמבר 1954) —69,400-000

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

 דין וחשבון על הנכסים וההתחייבויות בסיום העבודה •
 ביום י׳ באלול תשי״ד (8 בספטמבר 1954)

 ל״י י
 זהב - ,

 יתרות במטבעות זרות —43,244,108
 שטרי כסף של ועדת המטבע הפלשתינאית (א״י) -

 שטרי מקרקעים של הממשלה י —77,274,000
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה —36,360,000 •

 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים —

 שטרי בנק במחזור —108׳156,878

1639 G9.1954.1 ,370ילקוט הפרסומים , י״ח באלול תשי״ד 



ת השניה פ ס ו ת  ה

-מם׳ י , מספר . טיב המזכה . . .הזוכה . החלק
 םידורי השטר העסקה

 17280 1215/43 מכר שרה זםלגסקי וחיה פיגשטיין שאול בן משה חזקי 1/2
 מימה בת שלמה בת נתן חזקי 1/2

 17281 2940/42 מכר חיים לוי יוסף יהודה שמש בשלמות
 17282 1508/25 רישום — י ישראל סטר 1/14

- חברת החשמל לא״י בע״מ בשלמות  17283 832/36 אחוד
 17284 850/46 מכר — דרו׳יש בן רדו׳אן אד־דלק 1/2
 רקיה בת עלי אד־דלק 1/2

 17285 533/39 מכר בלי תמורה בגק לקרדיט גומלין׳ בע״מ מרים' פילמום בשלמות
 17286 1389/41 • מכר יוסף כהן 4/12
 4538/43 מכר — יוסף כהן 6/12
 7206/43 מכר — יוסף כהן 2/12

 17287 — רישום — שמחה עזרה שמש 142/3485
 — משכגתה שמחה עזרה שמש מרםל אפרים רחמים 142/3485

 17288 3217/46 מכר — יוסף בן שמואל עטיה 50/3035
 17289 2098/44 רישום • — יעקב לוזיה 140/11476

- יעקב פרידמן 48/6752  17290 436/47 רישום
 דבורה. לובה פרידמן • 47/6752

 17291 '--. 1479/38 מכר גסים ואברהם קרמוגה אברהם וולין 1/2
 . ״ד־ל וולף מש 1/2

 1480/38 משכנתה אברהם וולין ווולף מש הבנק האפותיקאי הכללי של א״י׳ בע״מ בשלמות
 17292 2684/46 מכר אלכםגדר חיםין דב הורנשטיין 1/2 .
 17293 1814/29 רישום — עלי עוםמן מוצלט בשלמות
 1776/35 משכנתה עלי עוסמן מוצלט יוסף יעקב שלו בשלמות

 17294 184/29 רישום — עלי עוסמן מוצלט 8/96
 1776/35 משכנתה עלי עוסמן׳ מוצלט יוסף יעקב שלו 8/96

 17295 — רישום — שפרה מולה ליילי 88/37471
 8706/45 משכנתה שפרה בת מולה:ליילי , פרחה יחזקאל הלאלי' 88/37471
 17296 369/46 רישום — חביב םקראן םקראן אל־רינאו׳י,- בשלמות

 7297! 3791/47 רישום... — . אנגלדפלשטיין םיטרום קומפגי לטד יי בשלמות י
- • ישעיה הרש בן שמואל גרינברג בשלמות - י רישום • !7298 
150/2910 . ו פ  17299 185/27 הקדשה יוסף בן אליעזר אייזנר תלמוד תורה י
 בית מלאכה של התלמוד תורה׳ יפו 150/2910
 בקור חולים׳ יפו 150/2910
 בית התבשיל יפו• 50/2910

 עזרת נשים יפן . , 100/2910
270/2910 . . פו  הרב יוסף דיין י
 הכנסת אורחים-יפו 50/2910

 ישיבת עץ חיים ירושלים 100/2910
 ישיבת תורה חיים ירושלים 100/2910
 ישיבת מאה שערים (הרב מרוברובנא) 100/2910

 ,ירושלים׳
 ישיבת חיי עולם ירושלים 100/2910
 הדה״ג ר׳ אברהם יצחק הכהן קוק 540/2910
 בית. יתומים דיםקין ירושלים 100/2910
־ 100/2910  בקור חולים ירושלים י
 'מושב זקנים וזקנות׳ ירושלים 100/2910
 מושב הזקנים החדש ירושלים 50/2910

 . עזרת נשים ירושלים 150/2910
 גמילות חסד הגדול ירושלים 100/2910
 חברה: קדישא ירושלים' 100/2910
 חנוך עורים ירושלים 50/2910
 גמילות חסד ר׳ יצחק ויגוגרד 50/2910

ת יתומות ירושלים 50/2910 י  בי
 . ישיבת אור תורה טבריה 100/2910
 ישיבת רבי יעקב רב בר׳ זאב צפת 100/2910
 1S5/27 17300 הקדשה יוסף בן אליעזר אייזגר תלמוד תורה יפו 150/2910
 בית מלאכה של התלמוד תורה יפו 150/2910
150/2910 . • ו פ  בקור הולים י
 בית התבשיל יפו 50/2910

 עזרת נשים יפו - 100/2910
 הרב יוסף דיין יפו 270/2910

 '1640 ילקוט הפרסומים 370, י״ח באלול-תשי״ר, 16.9.1054



 םיב חמזלה הזוכה החלק.
 העסקה

 מספר
 השטר

 'מספר
 סידורי.

50/2910 . ו פ  הכנסת אורחים י
 ישיבת עץ חיים ירושלים 100/2910

 ישיבתי תורה חיים ירושלים 100/2910.
 ישיבת מאה שערים (הרב מדוברובנא) 100/2910

. ׳ ״ • *  ירושלים •
 ישיבת חיי עולם ירושלים 100/2910

- ׳ י  הרה״ג ר׳ אברהם יצחק הכהן קוק 540/2910 י
 בית יתומים דיםקין ירושלים 100/2910
 בקור חולים ירושלים י .. 100/2910

 מושב זקנים וזקנות ירושלים • 100/2910 •
 מושב הזקנים החרש ירושלים .־ '50/2910

 עזרת נשים ירושלים 0׳150/291
 גמילות חסד הגדול ירושלים 100/2910 .
 חברה קדישא ירושלים ,.'100/2910
 חגוך עורים ירושלים י 50/2910.
 גמילות חסד ר׳ יצחק ויגוגרד 50/2910
 בית יתומות ירושלים 50/2910

 ישיבת אור תורה טבריה 100/2910׳
 ישיבת רבי יעקב רב בר׳ זאב צפת 100/2910

 בנימין פישמן
 מנהל מחלקת רישום הקרקעות׳

 פקיד מורשה

 פקודת בנין ערים, 1936
 שטח גלילי לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון

י י ת מפורטת ׳ י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 גמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין י ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה הגלילית לבניה ולתכגון ערים׳ מחוז
 הצפון׳ בטבריה׳ .הופקד העתק של תכנית מפורטת הגקראת
 ״תכנית בנין ערים מם׳ 183 - אחוד השרון׳ גבת״ ביחל עם

 התשריט המצורף אליו•
 גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט•

 כל מעונין יוכל לעיין.בהעתקי התכנית והתשריט האמורים.
 ללא תשלום, וכל מעונין - אם כבעל ואם. מבחינה אחרת -
 בקרקע, בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית. האמורה משפיעה
 עליהם, רשאי להגיש התגגדות לתכנית־ במשרדי הועדה הגלילית

 האמורה, תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 י״ח באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954)

 שלמה הראבן,
 יושב •ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכגון ערים,

 מחוז הצפון

 שטח בנין עיר׳ טבריה
ת מפורטת יי י נ כ ת ל ' ף ק ו ת ת ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ית• מפורטת ותשריט  והודעה בדבר הפקדת תכנ
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 28א(2) לפקודת בנין-
 ערים. 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון׳
 הרשתה לתת תוקף כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
מם׳  זו ברשומות׳ לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית. בנין ערים י
 174 - תוספת ותיקון לתכגית בנין ערים מם׳ 18׳ אחוזות כנרת,
 טבריה״• הודעה על הפקדתה של התכנית לתכגון ערים׳ טבריה,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 313׳ תשי״ד, עמוד 43•
 כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18 א(2) לפקודת
 בנין ערים, 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט
המחוזית האמורה׳  המצורף אליה׳ בצורה שבח אישרה אותם י הועדת 1
 הופקדו במשרדי הועדה. המקומית האמורה ושם יוכל כיל: אדם

 לעיין בהם•
 י״ח באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954) . י ,

 שלמה הראבן ..•
 יושפ ראש הועדה י המחוזית לפגיה ולתכנון עדים

  מחוז הצפון י י

 שטח נלילי לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון
ת מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת ותשריט י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה בדבר ה

 נמסרת בזה הודעה׳. בהתאם לסעיף 18 א(2) לפקודה בנין
 ערים׳ 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון׳
 הרשתה לתת תוקף, כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות, לתכנית מפורטת־ הנקראת ״תכנית בנין ערים מס׳
 147 — מירון״• הודעה על הפקדתה של התכנית, ביחד עם התשריט
 המצורף אליה, במשרדי הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז הצפון פורסמה בילקוט הפרסומים 281, תשי״ג, עמוד 765•
 'כן• נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 18 א(2) לפקודת בגין
 ערים, 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה, בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה
 — הופקדו במשרדי,הועדה הגלילית האמורה, ושם יוכל כל אדם

 לעיין בהם•
 י״ח באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954)

 שלמה הראבן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז הצפון

 שטח גלילי לבניה ולתכנון ערים, מחוז הצפון
ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים,
 1936, כי במשרדי הועדה הנלילית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 הצפון בטבריה, הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת
ן ערים מם׳ 167 - דיר אל קאםי (אלקוש)״ ביחד עפ י בנ :  ״תכנית

 התשריט המצורף אליו•
 גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.

ית וחתשריט האמורים,  כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנ
 ללא תשלום׳ וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע׳1• בבגיגים או בגכםים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות לתכגית במשרדי הועדה הגלילית

 האמורה׳ תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 י״ח באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954)

 שלמה הראבן
 י יושב ראש הועדה.המחוזית לבגיה ולתכנון ערים׳

 מחוז הצפון

 ילקוט הפרםוטים 370, י״ח באלול תשי״ד, 16.9.1954 1641



-• עטח גלילי לבנין ותכנץ עדים׳ מחוז הדרום

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

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בגין
 ערים׳ 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הדרום׳
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ע/143
 מושב עובדים קו שובל 4״׳ שהודעה על הפקדתה של התכנית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 עיר גלילי׳ מחוז הדרום, פורסמה בילקוט הפרסומים 349׳ תשי״ד

 עמוד 996•

 כן גמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18 א (2) לפקודת בגין
 ערים׳ 1936׳ כי העתקים של התבגית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה - בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל ארם לעיין בהם•

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳
 מחוז הדרום

 שטח גלילי לבנין ותכגון ערים׳ מחוז הדרום

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

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הדרום׳
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 ע/141 מושב עובדים שדות עקיבא (קו שובל 2)״׳ שהודעה על
 הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי• הועדה
 המקומית לתכגון עיר. גלילי׳ מחוז הדרום׳ פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 349, תשי״ד׳ עמוד 996•
 כן נמסרת בזה הורעה׳ בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בגין
 ערים׳ 1936׳ כי העתקים של התכגית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצורה שבה איש״ה אותם הועדה המחוזית
 האמורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 י•. ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳
 מחוז הדרום

 שטח גלילי לבגין ותכגון ערים׳ מחוז הדרום
ת מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ת מפורטת ותשריט י נ כ  והודעה בדבר הפקדת ת
 גמםרתיבזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בגין
 עריפי, 1936׳ כי הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳ מחוז הדרום׳
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳
 ע/145 מושב עובדים ניר משה (קו שובל 1)״׳ שהודעה על הפקדתה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון עיר נלילי׳ מחוז הדרום׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 349׳

 תשי״ד, עמוד 996•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בנין
 ערים, 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצודה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכגון ערים,
 מחוז הדרום

 שטח• בנין עיר, עכו
ת מפורטת י נ ת תוקף לתכ ת י הודעה בדבר הרשאה ל " 

ת תכנית• מפורטת ותשריט ד ק פ  • •והודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18 א(2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936׳. כי הועדה המחוזית לבניה 'ולתכנון עדים׳ מחוז הצפון׳
 הרשתה .לתת תוקף. כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות׳ לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית בנין ערים מם׳
ל התכנית ביחד ש ה ת ך ק פ  142 — שיכון מם׳ 2 עכו״• הודעה על ה
 עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון ערים, עכו, פורסמה. בילקוט הפרסומים 257, תשי״ג,

 עמוד 158•
 כן נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 18 א(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•

 י״ח באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954)
 שלמה הראבן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳
 . .'••<'_. מחוז הצפון

 שטח בגין עיר׳ עפולה
ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים׳
 1936, כי במשרדי, הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים, עפולה׳
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית בנין ערים
 מם׳ 195 - מפעלי סוכר ישראליים בע״מ עפולה״ ביחד עם התשריט

 המצורף אליו•,
 י ואלה הם' גבולות התכנית:

: דרך 50, גוש 16702• ן ו פ  צ
: גבול שטח שיפוט עפולה עם גוש 16790• ח ר ז  מ

 ד ר ו מ : דרך מס׳ 18•
 ט ע ר ב : דרך.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם .מבחיגה אחרת -
 בקרקע׳ בבגיגים או בגכסים אחרים שהתכגית האמורה משפיעה
 ?גליהם, רשאי להגיש התגגרות לתכגית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שגי חדשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות•
 י״ח.באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954)

 שלמה הראבן
 יושב ראש הועדה המחוזית 5בניה ולתכנון ערים,

 מחוז הצפון

 . שטח גלילי לבגין ותכנון ערים, מחוז הדרום
ת מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ת מפורטת ותשריט י נ כ  והודעה בדבר הפקדת ת
 ] נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בגין
 ערים׳ 1936, כי הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון ערים, מחוז הדרום,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכגית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳
 ע/147 מושב עובדים עומר״׳ שהודעה יעל הפקדתה ביחד עם
 התשריט המצורף׳ אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכגון עיר
 גלילי,. מחוז הדרום׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 349׳ תשי״ד׳

 עמוד 996•
 כן גמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בנין
 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•
 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)

 י• ורדימון
 .יושב ראש הועדה המחוזית .לבגיה ולתכגון ערים,

 י ׳ . מחוז הדרום

 1642 ילקוט.הפרסומים 370,.י״ח בא?ו.ל תשי״ד, ׳10.0.1954



 שטח י גלילי לבניה, ולתכנון • ערים׳ מחוז הדרום

רטת י ת מפו י נ כ  הודעה בדבר החלטה לביטולי ת

 נמסרת בזה הורעה׳ בהתאם לסעיף 19׳ לפקודת בנץ ערים׳
 1938׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים׳ בשטח
 גלילי של מחוז הדרום׳ באר שבע׳ הופקד העתק של החלטה מישיבה
 מס׳ 7 של הועדה המחוזית לבניה ולתכגון ערים׳ מחוז הדרום׳ מיום
 כ״ז בתמוז תשי״ד (28 ביולי 1954)׳ לבטל את התכנית המפורטת
 הנקראת תכנית•מס׳ ע/58 מושב עובדים עומר׳ שהודעה על מתן
 הרשאה לתת לה תוקף מאת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז הדרום׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 184׳ תשי״א׳ עמוד 1275.
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק ההחלטה האמורה׳ ללא •תשלום׳

 וכל מעונין - אם,כבעל ואם.מבחינה אחרת - בקרקע׳ בבניניש;
 או בנכסים אחרים׳ שעליהם משפיע ביטולה של התכנית-האמורח׳
 רשאי להגיש התננדות על כך במשרדי הועדה המקומית הנ״ל,

 'תוך שגי חדשים מיום פרסומה של הודעה זו.ברשומות.. ;׳

 ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳
 מחוז הדרום

.  שטח תכנון עיר׳ באר טוביה י

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 גמםרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין.ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבגיה ולתכגון ערים׳ באד
 טוביה׳ הופקד העתק של תכגית מפורטת הגקראת ״תכגית מפורטת
 מס׳ עג/159 ״הזרע״ חוה , חקלאית במםמיח״ ביחד עם. התשריט׳

 המצורף אליו•

 גבולות התכגית מסומגים בתשריט בקו כחול.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכגית והתשריט האמורים,
.  ללא תשלום, וכל מעוגין - אם כבעל ואם מבחיגה אחרת - בקרקע׳
 בבגיגים או בגכםים אחרים, שהתכגית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש התגגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית חג״ל,

 תוך שגי חדשים מיום פרסום.הודעה זו ברשומות.

 ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון עדים,
 מחוז הדרום

 שטח תכגון עיר׳ יואב׳ שפיר׳ חוף אשקלון'

ת מפורטת • .־ י. י נ כ  הודעה בדבר החלטה לביטול ת

 גמםרת בזה הודעה,'בהתאם לסעיף 19, לפקודת בגין עךים,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבגיה ולתכגון ערים יואב,
 שפיר, חוף אשקלון, הופקד העתק של החלטה מאת הועדה המחוזית
 לבגידה ולתכנון עדים׳ מחוז הדרום׳ לבטל את התכגית המפורטת
מושב עובדים שפיר״׳ שהודעה על -24  הנקראת ״תכנית מם׳ ע/
 מתן הרשאה לתת לה תוקף מאת הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון

 ערים׳ מהוז עזה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 201׳ תשי״ב.
 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתק ההחלטה האמורה׳ ללא תשלום׳
י בקרקע׳ ׳בבגיגים  וכל מעוגין - אס כבעל ואם מבחיגה אחרת -
 או בגכםים אחרים, שעליהם משפיע ביטולה של התכגית האמורה׳
 רשאי להניש התנגדות על כך במשרד הועדה המקומית הגיל, תוך

 שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

י י ז י  ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954) "
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מד-וז הדרום

 ׳־ שטח בנין עיר, צפת

ת מפורטת י קף לתכנ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת ותשריט י נ כ  , והודעה, בדבר ׳הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18 א(2) לפקודת בנין
 ערים׳. 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז הצפון׳
 הרשתה לתת תוקף, כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
ן ערים מם׳ י בנ  זו ברשומות׳ לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית,
 187 - צופיה׳ הר כנען׳ צפת״׳ הודעה על הפקדתה של התכנית
 ביחד עם-התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה הגלילית לבניה
 ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון, טבריה, פורםטח בילקוט הפרסומים

 319׳ תשי״ד׳ עמוד 164•

 כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם־ לסעיף 18 א(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 לבניה ולתכנון ערים׳ צפת׳

 ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 י״ת באב תשי״ד (17 באוגוסט 1954)
 שלמה הראבן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳
 י מחוז הצפון

 שטח תכגון עיר׳ באד טוביה

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 גמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבנין עיר, באר טוביה, הופקד
 העתק של תכנית מפורטת הנקראת תכנית מפורטת מם׳ ד/180

 קבוץ חצור, ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 נבולות התכנית מסומנים בקו כחול.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית'והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מוענין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 בבגיגים או בנכסים אחרים, שהתכנית האמורה. משפיעה עליהם,
 רשאי להגיש התגגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית הג״ל,

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט. 1954)
• ורדימון . י  י

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים,
 מחוז הדרום

 שטח תכגון עיר, באד שבע

. רטת מפו ת' י ת תוקף לתכנ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת ותשריט י נ כ  והודעה בדבר הפקדת ת

 גמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בגין
 ערים, 1936, כי הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון עדים, מחוז הדרום,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכגית מפורטת הגקראת ״תכגית מס׳

 ע/53א׳ שכוגח א׳ באר שבע שיכון עממי (שיגויים)״, שהודעה על•
 הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית
 לבגין ולתכגון עיר׳. באר שבע׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 327,

 תשי״ד, עמוד 401•
 כן גמםרת 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• ־ י י

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 י• ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 י מחוז. הדרום

 י5סוט' הפרמומים 370, י״ח בא?ו5 תשי״ד, 16.9.1954 1643



 הזמנות של כתי המשפ&ו

 בית המשפט המחוזי׳בירושלים
 ה ז מ נ ו ת

 תיק ירושות 152/54
 י בעגין עזבון המנוח משה נייגר מירושלים, שנפטר ביום ב׳

 בתמוז תשי״ד (3 ביולי 1954) בירושלים,.
 והמבקשת ברטינה נייגר ממקור חיים, שיכון א׳ מפי 97,

 ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקשת ז>גישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על. ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 כ״ז בתשרי תשט״ו(24 באוקטובר 1954), בשעה 30»8 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 דנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ט׳ באלול תשי״ד (7 בספטמבר 1954) מ• כהן, רשם

 תיק ירושות 153/54
 בענין עזבון המנוח ישראל לורברבוים, שנפטר בירושלים

 ביום י״א באב תשי״ד (10 באונוסט 1954),
ים מרחוב באר שבע׳ בית ישראל,  והמבקש יהושע ארברבו

 החדשה׳ ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום כ״ז

 בתשרי תשט׳׳ו (24 באוקטובר 1954), בשעה 8-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הגאה" בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

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

 ט׳ באלול תשי״ד'(7 בספטמבר׳-1954) מ• כהן׳ רשם

 תיק ירושות 158/54
 בענין עזבון המנוחה פשה סונדק, אשר נפטרה בירושלים.

 ביום כ״ח באדר ב׳ תשי״ד (2 באפריל 1954)׳
 והמבקשת דבורה סונדק־ברקנר, סוחרת מירושלים,
 על ידי בא כוחה עורך הדין חיים אור׳ אשר כתבתו למסירת

 מסמכים היא: רחוב בן־יהודה 1׳ ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוחה פשה סוגדק, וכי בית־המשפט ידון
 בבקשה ביום ג׳ בתשרי תשט״ו (30 בספטמבר 1954) בשעה 30»8

 בבוקר.
 כל התובע טובת הנאה בעזבון, יבוא לבית המשפט במועד

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

 ט״ו באלול תשי״ד (13 בספטמבר 1954) מ• כהן, רשם

 תיק ירושות 148/54
 בענין עזבון המנוח בניהו בן שמואל יעקביאן מירושלים,

 שנפטר ביום 'ה׳ בטבת תשי״ד (11 בדצמבר 1953),
 והמבקשת שווכת' יעקבייאן מירושלים, על ירי באי כוחה
 יעורכי: הדין א• לויצקי, א• אברמובםקי גי. ברגר, ע• מאק וג•
 ראוביגוף, שכתבתם למסירת מסמכים היא: בנין סנסור, ירושלים.
 להווי•• ידוע כי המבקשת הגישה' לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ח׳ בתשרי תשט״ו (5 באוקטובר 1954).
 כל.. התובע טובת הנאה בעזבון יופיע במקום ובשעה הנ״ל,

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ה׳ באלול תשי״ד (3 בספטמבר 1954) מ• כהן, רשם

 תיק ירושות 149/54
 בענין עזבון המנוח משה אלקוצר מרחוב הירקון 227׳

 ירושלים׳
 והמבקש דוד אלקוצר, מרחוב הירקון 227, ירושלים, על ידי
 באי כוחו עורכי הדין י• גגר, ז• טפרברג, י• מרש, ג• יפת ומ•
 הרגיב, שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב בן יהודה 6, ירושלים.
 להווי ידוע כי.המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז.על ירושת המגוח, שגפטר בהיותו בשירות בצ»ה<ל-,ביום
 י ט״ז בתמוז תשי״ד (17 ביולי 1954), וכי בית המשפט ידון בבקשה

 ביום י״ג בתשרי תשט״ו(10 באוקטובר 1954).
 כל• התובע טובת הנאה בעזבון יופיע במקום ובשעה. הג״ל,

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ז׳ באלול תשי״ר (5 בספטמבר 1954) מ• כהן,

-׳. תיק אימוץ 151/54 .  .:...־ •.
 •י:-, בעגין אימוץ הקטין ישראל שטוירמן, בנה של פנינה

 שטוירמן, .
 והמבקשים מיוצגים על ידי..באי כוחם עורכי הדין דייר ר•

 •אופורגין וצ• הילר׳ מירושלים•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום׳ הנני מזמין בזה כל
 מעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
 זו׳ וליתן טעם מדוע לא יתן בית המשפט צו לאימוץ הקטין הג״ל׳

 ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ט׳ באלול תשי״ד (7 בספטמבר 1954) מ• כהן, רשם

 הזמנות בתי הדין של הרבנות

 בית הדין בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 • • תיק 1305/תשי״ד

 הוגשה בפני בית הדין'בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 ד״ר שמעון(זיגיםטונד) כהן, שטת בירושלים ביום י״ד באב

 תשי״ד (13 באוגוסט 1954).
, רמת רמז 176׳ חיפה•  המבקשת: יהודית גבעוני,

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

 בעיניו•

 תיק 619/תשי״ד

 י. • הוגשה.בפני בית הדין בקשה למתן צו. ירושה על עזבון המנוח
 מאיר בלומנטל, שגפטר ביום י״א בתשרי תשי״ג (39 בספטמבר

 1952) בירושלים.
 י המבקש: ד״ר .עזריאל בלוטנטל, ירושלים.

 י ••׳ כל התובע טובתי.הנאה וכל מי שיש לו סיבה להתנגד למילוי
 הבקשה 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״ו באב תשי״ד (25 באוגוסט 1954) ש• תנחום פראנק, מזכיר ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט 1954) ש• תנחום פראנק, מזכיר
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 תיק 1325/תשי״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
 דינה דימנט שגפטרה ביום כ״ז באב תשי״ד .(26 באוגוסט 1954)

 בירושלים• • י . /״
 .׳ המבקש: .אברהם! דימנט, רחוב.צפניה 28׳ כדם אברהם.

 כל התובע טובת הנאה וכלי מי שיש,לו סיבה להתגנד למילוי
 הבקשה חנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם ,לא כן־יתן בית הרין צו^כטוב

. י . יי- י  בעיניו. י

 ;׳׳' - בית הדין כירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 1306/תשי״ד
 י ,הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 ד״ר ליאונרד מיינץ, שגפטר ביום ג׳ באייר תשי״ד(6 במאי 1954)

 בירושלים.
 המבקשת: מרתה מיינץ, רחוב אבן גבירול 17׳ ירושלים

 י• כל התובע טובת הנאה.וכל מי שיש לו סיבה להתנגד למילוי
 הבקשה הג״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך 'חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הרין צו כטוב

 בעיניו.

 ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט 1954) ש• תנחום פראנק, מזכיר ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954) שי תנחום פראנק, מזכיר

 . . תיק 5048׳תשי״ד
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צויירושח על עזבון המגוח
 חיים לוין, שגפטר בתל אביב ביום י״א באב תשי״ד (10 באוגוסט

• .(1954 
 המבקשים: יצחק, דוד ונחמן לוין, ובלה ריבק• •

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

 בעיניו•

 ז׳ באב תשי״ד (26 באוגוסט 0934 י יהודה קובו, מזכיר

 • בית הדין הדתי של העדה היוונית־קתולית בחיפה ..׳
ה ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשה לבית הדין בקשה למתן צו המכריז על
 ירושת חמגוח מארון חגה מגסור היוגי קתולי׳ מג״ש הגר בחיפה,
 שגפטד בבית החולים הצרפתי בירושלים ביום כ׳ בתמוז תשי״ד
 (21 ביולי 1954) והשאיר אחריו י את אשתו.מרטה ח׳ליל תורקיה
 ושגי ילדיו מורים ובוטרוס שגשארו לו מאשתו הראשונה •סלמא

 םעיד ח׳ליל שגפטרה לפגיו ביום 3 ביגואר 1942• :י
 כל מי שמתגגד לבקשה הג״ל יפגח לבית הדין תוך שלושים

 יום מהיום.
 כ״ב באב תשי״ר (21 באוגוסט 1954) ״ י

 אלכורי באסיליוס לחאם ;
 נשיא בית הדין של העדה היווגית־קתולית בחיפה;

 בית הדין בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 5004/תשי״ד
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
 חיה דונקלונג, שנפטרה בתל השומר ביום ה׳ באב תשי״ג

 (17 ביולי 1953). •
 ׳המבקש: חיים דונקלתג, הדר יוסף, כביש הרצליה על ידי

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

 בעיניו.

 ,ז׳ באב תשי״ד (26 באן נובט 1954).• י יהודה קובו, מזכיר

 ״ י י י. י • . תיק 5018/תשי״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושת על עזבון המנוח
 הרברט ויםנברג, שנפטר בנהריה ביום י״ב בגיםן תשי״ד

 (15 באפריל 1954).
 המבקשת: יהודית ויסנברג, שיכון חברת החשמל, גבעת

 רניב״ם• ,
 כל התובע טובת הגאה וכל מעונין 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 הדין צו כטוב

 בעיניו•

 ז׳ באב תשייר (26 באוגוסט 1954) יהודה 'קובו, מזכיר

 קיים בגין, המשמש כבית משותף, ובו,

 283-60 ממ״ר
 בשלמות.

 מגרש ועליו
 ארבע קומות וקומת קרקע׳ בקומת• הקרקע — שתי
 הגויות וחדר שימוש׳ ובכל אחת מהקומות גמצאות 2
 דירות בגות שגי חדרים, מטבח, אמבטיה, חדר שירות
 גפרד וגזוזטרה מכוסה. בקומה א׳— דירה.בת חדר אחד
 ונוחיות ובקומה העליונה דירה־ בת 11/2 חדרים וגוחיות.
 •מטעם משרד ההוצאה לפועל של כל הנכם בשלמותו

 39000 ל״י.
 כל הדירות מוחכרות ותפוםות על ידי רוכשי הדירות,
 פרט לחנות אחת בקומת הקרקע, היינו 38/42 חלקים
 מהנכס . הנ״ל, מוחכרים בחכירות ״־ רשומות בספרי׳

 האחוזה לתקופות קצרות•
 .ייהודה ריקלין.
 המוציא לפועל •

בית המשפט המחוזי תל אביב־יפן ׳ . 

 . הודעות כדכר מכירת מקרקעין
ל אביב־יפו ת  בית המשפט המחוזי ב

 • . תיק ההוצאה לפועל 821/52

 הודעה ראשונה בדבר מכירת, מקרקעין
 הרכוש המתואר'להלן׳ של החייבת חברת דיזננוף 271 בערבון
 מוגבל׳ מוצע בזה למכירה פומבית׳ כדי לפרוע את יתרת חוב
המשכנתה בסך 1800 ל״י׳ בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר טרחת 1 

 עורך הדין׳ המגיעים לבעל המשכנתה משה יצחק מאיר מתל אביב•
 . המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל .בתל אביב׳יפו׳
 במשך,שלושים יום מיום פרסום הודעה זו׳ הצעות יתקבלו בכל
 יום שלישי בין השעות 12 - 10 לפגי הצהרים׳ לאחר הפקדת 10%
 משווי הרכוש. מסי העברה ושכר טרחת המכריז—חלים על הקונה•

 השטח:
 החלקים:
 התיאור:

 הערכה:

 הערה:

 אביב- חלקה 145 מגוש
ש ו כ ר  ה
 המקום: רחוב דיזגגוף 271׳ תל

 6962, כרך 47 דף 94׳
 , .הסוג: ״מירי״.
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 פקודת החברות
 הודעה על שינויי שם

 ניתנת בזה הודעה׳ כי־ ההכרות הרשומות מטה שינוי את שמותיהן כדלקמן:

 :תאריך השינוי. השם הקודם השם ההדש מםפר התיק

 ״הברה, אוסטרלית ישראלית שירות חפ/11300
 שי-ומתנות מחוץ לארץ בעדכון מוגבל״

 ״אבגע״ חברה למסחר בערבון מוגבל חס/11786
"Abena" Trading Co. Limited. 

 ״יפה את בלוין חברה לקבלנות ובגין חפ/8419
 בערבון מוגבל״

Jaffe & Slavin Building & 
Contracting Co. Limited. 

 ״בית המכוגית בערבון מוגבל״ • חפ/3912
Auto House Limited. 

ו תעשית אריגים והלבשה י חפ/12486  תפל
 בערבו! מוגבל

 ד• ונגלניק
 רשם החברות בפועל

 הברה אוסטרלית ישראלית למוצרי
 בשד בערבון מוגבל י

Australian — Israeli Meat 
Products Company Limited. 

 ״אבגע״ חברת השקעות ופיתוח
 לישראל בערבון מוגבל

"Abena" Investment and Develop 
ment Co. For Israel Limited. 

 רזגיקוב את מלוין׳ חברה לקבלנות
 ובנין בערבון מוגבל

 ט׳ באב תשי״ד (8 באוגוסט 1954)

 י״ג באב תשי״ד (12 באוגוסט 1954)

 כ״ג באב תשי״ד (22 באוגוסט 1954)

Auto House Limited. . (1954 29 באוגוסט) ל׳ באב תשי״ד 

 ל׳ באב תשי״ד (29 באוגוסט 1954)

 ן׳ באלול׳ תשי״ד (5 ׳בספטמבר 1954)

 ״מרלו״ תעשית אריגים והלבשה
 בערבון מוגבל

 פקודת השותפויות
- הודעה לפי סעיף 68 (4)

 גמםרת בזה הודעה׳ כי לאחר תום שלושה חדשים מתאריך הודעה זו׳ יימחקו השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן
 מפגקם •השותפויות, אלא אם כן יוגשו סיבות המחייבות אחרת.

 מם׳ שם השותפות מס׳ 'מספר שם השותפות מספר
' התיק סידורי התיק - . - י  סידורי י

3544 H. Gottschalk & Co. 17 932/1 ״אקוגומיה״ מכבסה אוטומטית ש 
3819 Ir.aac Levy & Co. 18 1324/2 מסעדה.מזרחית ישראלית ש 
3928 "Palgoods" Supply Co. 19 1479/םילצקי את ליפםקי ש 
4206 Cyma 20 2017/4 רהיטי אילת ש 
4230 Samuel Taboch and Semtov Dierassi 21 2584/5 - . . ״ישקים״ חברה להגדםה עבודות חצוב ומחצבה ש 
4289 Kiistolline 22 2911/6 מהשם את דלאל ש 
4317 Yabbour Bros 23 3472/7 םעודי את חדראוי, חגות מכולת ש 
4340 Cafe Rama 24 3598/8 שוורץ את לוי ש 
4358 Shalgon Ice Factory M. Nissenman and 25 3777/9 אלט את גולדברג ש 

N. Yacobi 3838/10 גוה הגום . ש 
6603 W. Schelit7er and Co. 26 3865/11 ׳אשכגזי — בגימץ ש 
1319 ' Allalouf & Co. 27 4187/12 אטליז בריאות ש 
1963 Hahermon 28 815 Tahanath Izrael 13 טחגת ״יזרעאל״ 
 Gan Eden 14 954 29 משרד להובלה ״עמק אילוף׳ ש/1312

 Heald & Stapledon 15 3323 כ׳ באב תשי״ד (19 באוגוסט 1954) א• דנציגר
ת מסחר מזרחי 6130 רשם השותפויות בפו׳  16 בי

 הודעות לפי סעיף 68(5)
 גטםרת בזה הודעה, כי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן גמחקו מפגקם השותפויות•

 מס׳ סידורי שם השותפות מס׳ התיק

3173 Palestine General Trading Corporation . 8 
3175 Hakkikkar 9 
3177 L. & B. Silberstein Brothers Farms at Sanhedria near 

Jerusalem 10 
3178 "Messilott" Palestine & Eastern Press Agency 11 
3183 "Hevrat Otzar Hamazon" (Leigur Mazon Vehaspakato 

Bimiei Milchama Usheot Cherum) 12 

 מם׳ סידורי שם השותפות מם׳ התיק

3156 Sochnuiot Pol-Or 1 
3158 Cattle Import Co. 2 
3163 "Haamiluth" . . 3 
3165 Shutafut Matza Ketter 4 
3167 Hotel Tiberias Lido Restaurant & Beach 5 
3168 Palestine Exchange & Commission Co. 6 
3169 Atid Motor Car Service 7 
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 מם׳ סידורי שם השותפות מסי התיק

3235 Transport Agency by Motor & Railways 27 
3236 Schmidt & Co. ,28 
3243 Hamehiruth 29 ׳ 
3247 Benesh 30 
3250 Hevrat Yada  im Neemanot Fidelity Trust Companŷ׳

Dr. D. Rothblum & I Bril ' 31 
3251 Aboussoumau & Nassar 32 
3162 Borith 33 
 Ibrahim & Spiridon El Khouri Faram 34 י 3239
2917 "Arba" Arbitrât Atins Association 35 
2931 S. Reindorf and M. Zagel 36 

 י״ב באב תשי״ד (11 באוגוסט 1954) א• דנציגף
 רשם השותפויות-בפועל

 מם׳ סידורי שם השותפות / מס׳ התיק

22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

 כ׳ באב תשי׳׳ד (19 באוגוסט 1954) א• דנציגר
 רשם השותפויות

ק י ת ח ׳ ם מ  מם׳ סידורי שם השותפות׳ .

3410 Yagham & Hamraneh . 1 8 
3414 Eggs Merchants Corporation 19 
3416 E. Lederer & Co. 20 
3423 Jam Factory "Carmel" 21 
3428 Opera Stage 22 
3435 Michael Andermann Seeds Trading House 23 
3443 Biochem 24 
3444 Zan-Of 25 
3450 Commercial Supplies 26 
3454 Dealers of Cement of Palestine Portland Works Ltd. 27 
3456. Charles Finkelstein & Alexander Shoob 28 
3457 Intercom 29 
3459 Barki Guedalia & Co. 30 
3460 Da־har ' 31 
3462 Fraenkel & Hoffmann 32 
3762 Palestine Building Development P.B.D. . 3 3 

 כ׳ באב תשי״ד (19 באוגוסט 1954) א• דנציגר
 רשם השותפיות פבועל ׳

התיק  מס׳ סידורי שם השותפות מם׳

3189 Taasiat TozeretHalav Mahlava Holland it (Dutch Dairy) 13 
3190 Hagasha 14 
3191 Shor Brothers 15 
3198 Palestine Industry Distribution Company 16 
3202 Drillman & Hassidoff . 17 
3206 Ezplywood . 18 ׳ 
3211 Wholnsale Fish Trading Co. Hadag 19 
3219 H. Kaplan & D. Kriger ' 20 
3220 Dr. Max & Co. 21 
3221 Central Trading Agency 22 
3224 Tarshish Partnership 23׳ 
3225 Palestine Commercial & Trading Co. 24 
3228 Factory of Metal Works "Kour" Zhori Miler Bros 25 
3229 HagorenPartnershiptoGrindandDealinGrain &Flour26 

 מס׳ סידורי שם השותפות מם׳ התיק

3254 Kircheimer & Kohn 1 
3255 Dr. Otto Uriel Felix & Dr. Evgen Justic 2 
3259 Shmuel Zolotnik & Co. 3 
3261 Commercial & Transport Development Co. ' 4 
3264 E. O..Fischer & Co. 5 
3267 The Arab Contractors Union Co. 6 ־ 
3268 Simon & Sittner 7 
3276 M. Offen & Co. 8 
3277 Automatic Machine Supply Co. 9 
3280 Bakery Haoved Bros. Kahanovitz & Melzer 10 
3281 Habinyan S. Segal & Son 11 
3283 B. Stemharter & Sons. 12 
3286 Transport Service Blumenthal (Sheruth L'Hovalah 

Blumenthal) 13 
3287 Leket 14 
3288 Dipl. Inc. Bui•h & Glaser 15 
3293 Kristal 16 
3297 Hamefarsem 17 
3298 ManofCo. 18 
3299 Kadkod 19 
3300 Menasseh Salloum & Hajjar 20 
3301 AAronson & Goldfoot 21 

 מס׳ סידורי שם השותפות מם׳ התיק

3358 Etablissements Derwiche Y. Haddad (Palestine) 1 
3362 Najia Brothers 2 
3363 Oro 3 
3373 Pharmacy Arsenian & Haramy 4 
3375 Morgenstein & Rosenberg > 5 
3385 M. B. Lang & Co. 6 
3387 Mansours Bakery 7 
3390 "Carbo Pictures" 8 
3391 Hevrat Boker 9 
3395 Flaxworking Machines Co. 10 
3397 Gidul Dvorim Rehovot Weinreb & Dr, Serebrenik 11 
3399 Central Warehousing Co. 12 
3400 Eggs Import Co. Jaffa 13 
3401 Mikes & Wiener 14 
3402 Hatoveh Hevra Letvijah Mechanlt Ultaasyath 

Textil " 15 
3407 Mogannam &. Co. Advocates of Jerusalem 16 
3408 Electric Trust Co. 17 

 גמפרת בזח הודעה• כי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן גמחקו מפגקם השותפויות

3303 Heinrich Levinsohn & Dr. Bauno Bley 
3305 "Kfir" Beth Haroshet L'Enalim Uklei Or "Kfir" 

Factory of Shoes and Leather Articles 
3309 : A. Rosenfeld & B. Moed 
3316 Pileser 
3317 Benjamin Chaikin F.R.I.B.A. & Richard Kaufman 

M.J.P.I. Architects Jerusalem 
 תעשיית מרגרינה גוטליב — פיקהולץ 3321,

Margarine Products Gottlieb & Pickholtz 
3322 Levy Brothers 
3329 Savoy Hotel Restaurant Under Management of 

Rose Fisch 
 Alamis Pharmacy י 3332
3336 Mahmoud Salim Abou El-Zahal 
3344 I. Syrkin & Y. Alroi Industrial & Engineering Equip• 

ment & Co. 
3345 O. & E. Finan 
3347 The Palestine & Levant Trading Company 
3349 A. Wajselfisz & N. Broniatowski 
3353 Prite Aharon Halevy & Son 

 גמםרת בזה הודעה כי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן גמחקו מפגקם השותפויות'
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 צו הכרזת חייב כפושט רגל ומינוי נאמן

 שם החייב, תיאורו וכתבתו:
 משה מרדכילביץ׳ בעל בית בלאכה לאריגה׳ רחוב קלישר 28׳

׳ תל אביב.  י
 בית המשפט: בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו• .

 מםפר העגין: תיק אזרחי 1683/54•
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל:

 ט״ז באב תשי״ד (15 באוגוסט 1954)• ,
 שם הנאמן, תיאורו וכתבתו:

 זלמן רוזובפקי׳ עורך דין׳ רחוב יהודה הלוי 40, תל אביב•
 תאריך תעודת המינוי: ט״ז באב תשי״ד (15 באוגוסט 1954)•

 כ״ז באב תשי״ד (26 באונוםט 1954) חיים קדמון .'׳
 י מקבל הנכסים הרשמי

 הודעה על שחרור נאמן

 שם החייב׳ תיאורו וכתבתו:
 משה מוריה םטופיצבסקי, קבלן, שדרות הילד 13׳ רמת גן•

 בית המשפט: בית המשפט המחוזי בתל אביב• .
 מספר הענין: תיק אזרחי 994/53

 שם הנאמן תיאורו וכתבתו:
 מרדכי חקלאי, רואה חשבון מוסמך, שדרות רוטשילד ׳31,

 תל אביב.
 תאריך השחרור: ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954).

 ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954) חיים קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 פקודת החברות
 הודעה על כוונה.להכריז דיווידנדה סופית

 שם החברה: פ.מ.י. תעשית פררו־מטל בע״מ בפירוק•
 כתובת המשרד הרשום: , * י

 מפרץ חיפה, רחוב יוליום שמעון, בלוק 9׳ מול מנדל בליט•
 בית המשפט: בית המשפט המחוזי בחיפה•

 מספד הענין: תיק אזרחי 567/53•
 היום האחרון לקבלק הוכחות: -

 כ״ט באלול תשי״ד (27 בספטמבר 1954)•
 שם המפרק: ד״ר יונח אנגל, עורך דין•

 הכתובת: רחוב הרצל 14, ת.ד• 4043, חיפה•

 כ״ז באב תשי״ד (26 באוגוסט 1954) חיים קדמון
 מקבל הגכסים הרשמי

ת מל אחריות המודיעים ואין בפרסומי  הודעות אלו מתפרסמו
 משום מתן תעודה על נכונותן

 חוק קרן קיימת לישראל, תשי״ד-1953
 הודעה על הסכם העברת רכוש של,קרן קיימת לישראל

 בערבון מוגבל לקרן קיימת לישראל.

 בהתאם לסעיף 9 לחוק קרן קיימת לישראל, תשי״ד-1953, הננו
ן ר  מודיעים על שטר-ההעברה שגעשה ב־11 באוגוסט 1954 בין ק
ל בע׳׳ט מן הצד הראשון לבין ק רן ק יי מ ת ל י ש ר א ל א ר ש י ל ת מ י י  ק
 מן הצד השגי׳ ובו הוסכם על העברת כלי רכושו דלא־גיידי ורגיידי
 של הצד הראשון לצד השני, ככל שרכוש זה נמצא במדינת ישראל

 בכל שטח הנתון לשיפוטה של ממשלת ישראל•
 ט״ז באב תשי״ד (15 באונוםט 1954)

 קרן קיימת לישראל ,
 יוסף וייץ שמואל אוסישקין

 מנהלים

 ילקוט הפרםומימ 370, י״ח באלול תשי״ד, 16.9.1954

 פקודת האגודות השיתופיות .
 הודעה לפי סעיף 59 (ד)

 הואיל וביום כ״ד באייר תשי״ד (27 במאי 1954) פורסמו
 בילקוט הפרסומים 351 הודעות, שאם תוך מועד של שלושה
 חדשים מיום פרסומן לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת׳ יימחקו
 ,שמותיהן של האמרות a מעונות תל אביב מס׳ 3 אגודה
 שיתופית לשירותים בערבון מוגבל• 2) מעונות תל אביב
, 18 אגודה שיתופית לשירותים בערבון מוגבל מפנקס ם מ ' 

 האגודות השיתופיות והאגודות יבוטלו•
 והואיל ולא הובאו בפגי כל סיבות המחייבות אחרת׳ הריגי
 מוסר בזה הודעה ששמותיהן של האגודות הגידוגות גמחקו מפגקס
 האגודות השיתופיות והאנודות בוטלו, בתנאי. שהתחייבותו של
 כל מגהל, מגהל עסקים וחבר באגודות הג״ל, מקום שהיא קיימת׳

 תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף כאילו לא בוטלו האגודות.

 ב׳ באלול תשי״ד (31 באוגוסט 1954) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק והודעה לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות,
 י הנני. מצוה בזה על פירוק האגודה ״כפור המפרץ״ אגודה
ח בחיפה בערבון מוגבל, וממנה ר ק . ת ק ו ל ח  שיתופית ל
 למפרקים את ברוך פליגט, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים,

 ־ ודוד שיין, מרכז הקואופרציה, רהוב הרצל 2, חיפה•
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האגודות השיתופיות, 1934,
. תביעתו בכתב ת  , נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש א
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

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

 ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף 50 (2)

 הואיל וכיום י״ח במיון תשי״ג (1 ביוני 1953) גיתן צו על
 פירוק האגודה ״אילון״ קולנוע קואופרטיבי ברמלה בערבון

 מוגבל/ והואיל והפירוק הג״ל גסתיים׳
- . גיתגת בזח הודעה שרישום האגודה הג״ל גתבטל ושמה גמחק

 מספר הרישומים של אגודות שיתופיות•

 ״ הואיל וביום ב׳ באדר תשי״ב (17 במרס 1952), גיתן צו על
 פירוק האגודה ״גלילים״ קואופרטיב של חיילים משוחררים
 ; לייצור חמרי בגין בהרצליה בע״מ, והואיל והפירוק הג״ל

 גסתיים׳
 גיתגת בזח הודעה שרישום האגודות הג״ל גתבטל ושמח

 גמחק מספר הרישומים של אגודות שיתופיות•

 ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 פקודת פשיטת הרגל׳ 1936
 • הודעה על כוונה.להכריז דיווידנדה סופית

 שם החייב׳ תיאורו וכתבתו:
 אחמד איברהים םלאחי, בעל. נכסים, שוק סלאחי, יפו•

 • בית המשפט: בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו•
 מספר חענין: תיק אזרחי 1221/54.

 היום האחרון לקבלת הוכחות:
 . נ׳ בתשרי תשט״ו (30 בספטמבר 1954).

 : שם הנאמן: ד״ר י. שדמון, עורך דין•
 הכתובת: רחוב אחד העם 42, תל אביב•

 , כ״ז באב תשי״ד (26 באוגוסט 1954) חיים קדמון
 מקבל הכנסים הרשמי
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 ל״מחיר 160 פרוטה הודפס; ע״י המדפיס הממש*תי




