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 חוק השופטיט, תשי״ג—1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים׳ תשי״ג—11953׳ אני מודיע׳
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
׳ שופטת בית משפט ר י מ ה ש נ  בית משפט העליון׳ מיניתי את מי
 מחוזי—בהסכמתה—לכהונה בפועל כשופטת בית משפט שלום למשך
 6 חדשים החל מיום ב׳ בטבת תשכ״ד (18 בדצמבר 1963) ועד
 יום ז׳ בתמוז תשכ״ד (17 ביוני 1964) ועד בכלל׳ על מנת לאפשר
 לה לגמור את כל מזיקים שהחלה לדון בהם בהיותה שופטת בית

 משפט שלום.

 ב׳ בטבת תשכ״ד (18 בדצמבר 1963) דב יוסף
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 פ״ה 132׳ תשי״ג׳ עמ׳ 149.

 הוי, כנק הדואר, תשי״א—1951
 הודעה על מינוי מנהל לבנק הדואר

 אני מודיע׳ שבתמןף סמכותי לפי םעיף 4 (ב) לחוק בנק הדואר׳
 תשי״א—11951׳ מיניתי את אברהם ברדח להיות מנהל לבנק

 הדואר מיום ט׳ בכסלו תשכ״ד (25 בנובמבר 1963).

 כ״ז בכסלו תשכ״ד (13 בדצמבר 1963) אליהו ששון
 (חמ 76011) . שר הדואר

 1 ס״ח 79׳ תשי״א׳ עמ׳ 219.

 חול, נכפיי המדינה, תשי״א—1951
 הודעה על הרשאה

 אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א)(3) לחוק נכסי המדינה׳
ן לייצג את הממשלה ו ל י ר ש י א  תשי״א — 11951׳ הרשיתי את מ
 ברישום משכנתה לטובת המדינה על האניה ״מזל״ שנרכשה על ידי
 ״צים״ חברת השיט הישראלית בע״מ ולחתום בשם המדינה על המס

 מכים הנוגעים לעסקה האמורה.

 ל׳ בכסלו תשכ״ד(16 בדצמבר 1963) פנחס ספיר
 (חמ 71840) . שר האוצר

 1 פ״ח 68׳ תשי״א׳ עמי 52.

 חוק מס רכוש וקרן פיצוייפ, תשב״א—1961
 הודעה בדבר ישובי ספר

 בהתאם לסעיף 1 לחוק מם רכוס וקרן פיצויים׳ תשכ״א—11961׳
 ובאישור ועדת הכספיים של הכנסת׳ אני מודיע׳ שהישובים המפורטים

 להלן הם ישובי ספר מיום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963):
 גרופית . נאות הכיכר

 מי־עמי אילות
 מעלה הגלבוע י , י

 ההודעה בדבר ישובי ספר׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 956׳
 תשב״ב׳ עמי 2051 — תתוקן לפי זה.

 כ״ט בכסלו חשכ״ד (15 בדצמבר 1963) פנחס ספיר
 (המ 720002) שר האוצר

 1 פ״ת 337׳ תשכ״א׳ עמי 100.

ה הודעה׳ כי אישור הסמיכות המייפה את כוחו של מר  נמסרת מ
 נורברט מזור (Norbert Masur) הנושא תואר אישי של קונסול
 כללי׳ לכהן כקונסול כבוד של שבדיה בתל־אביב (תחוס סמכותו:
 .•תל-אביב ומחוז הדרום) ניתן ביום כ״ג בכסלו תשכ״ד (9 בדצמבר

.(1963 
 כ״ט בכסלו תשכ״ד(15 בדצמבר 1963) חיים יחיל

 (חמ 73350) המנהל הכללי של משרד החוץ

 חוק המעכר, תשייט—1949
ה ע ד ו  ה

 הנני מודיע בזה׳ כי הכנסת בישיבתה ביום י״ח בכסלו תשכ״ד
 (4 בדצמבר 1963) - בהתאם לסעיף 11 לחוק המעבר׳ תש״ט-
 11949 - אישרה את הודעת הממשלה בדבר צירופו לממשלה של

 חבר הכנסת עקיבא גוברין כשר בלי תיק.
 י״ח בכסלו חשכ״ד (4 בדצמבר 1963) קדיש לוז

 (חמ 8303ל) יושב ראש הכנסת
 1 ס״ח 1׳ חש״ט׳ עמי 1.

ות שירות בטחון(פטור), תשי״ה—1952  תקנ
 הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת פטור מספר 3

 אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות שירות בטחון
טקה להיות  (פטור)׳ תשי״ב—1952 1׳ מיניתי את רפ״ן משה גרו
 מיום כ״ח בתשרי תשב״ד (16 באוקטובר 1963)׳ חבר בועדת פטור

 מסי 3 במקום רפ״ן לוי זיק.
 ההודעה בדבר מינוי ועדת פטור מס׳ 3׳ אזורה ומענה 2׳ תתוקן

 לפי זה. •
 ב״ה בכסלו תשכיד(11 בדצמבר 1963) לוי אשכול
 (חמ 73028) שרהבטחון

 1 ק״ת 276׳ תשי״ב׳ עמ׳ 1024.
 2 י״פ 661׳ תשי״ט׳ עמי 929; י״פ 690׳ תשי״ט׳ עמי 1634;

 י״פ 810׳ תשכ״א׳ עמי 478; י״פ 893׳ תשכ״ב׳ עמי 477.

 פקודת ועדות חקירה
 צו מינוי חבר לועדת חקירה

 הואיל וביום י״ז באדר ב׳ תשי״ט (27 במרס 1959) מיניתי ועדת
 פטור מספר 3 כועדת חקירה׳ כמשמעותה בפקודת ועדות חקירה!
 (להלן - הפקודה)׳ אשר הרכבה ותפקידה צויינו בצווי המינוי שפור
ה בילקוטי הפרסומים 661׳ תשי״ט׳ עמי 930; 690׳ תשי״ט׳ עמי  ס
 1634; 703׳ תש״ך׳ עמי 26; 774׳ תש״ך׳ ענן׳ 966; 810׳ תשכ״א׳
 עמי 478; 844׳ תשכ״א׳ עמי 1258; 893, תשכ״ב׳ עמי 478 ו-1031׳

 תשכ״ג׳ עמי 1766;
 והואיל ורס״ן לוי ז׳ק פרש מן הועדה;

 לכן בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודה׳ והסעיפים 14(א) ו־2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2« אני ממנה את

 רס״ן משה גרוטקה במקום רס׳ץ לוי זיק להיות חבר הועדה.

 כ״ה בכסלו תשכ״ד(1 !בדצמבר 1963) לוי אשכול
 (חמ 70442) ראש הממשלה

 1 חוקי א׳־-י׳ כדך אי׳ פרק כ״א, עמי 152; ע״ר 1945׳ תום׳ 1
 מפי 1423׳ עמי 89.

 2 ע״ר תש״ח׳ תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי 1.

, י׳ בטבת תשכ״ד, 26.12.1963 0 G 1  522 < ילקוט הפרסומים 0



 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר בחירת סגן ראש עירית גבעתיים

 בהתאם לסעיף 50 (ח) לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה
 הודעה׳ כי בישיבת מועצת עירית גבעתיים שהתקיימה ביום ב׳ בתשון
ן לסגן ראש  חשכ״ד (20 באוקטובר 1963)׳ נבהר שלום קדמו

 העיריה.
 י״ח בכסלו תשכ׳׳ד(4 בדצמבר 1963) חיים משה שפירא

 (חמ 8051) שר הפנים

 1 ע״ר 1934׳ תוס׳ 1 מסי 414׳ עמי 1; ס״ח 31׳ תש״י׳ עמי 41

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 הודעה בדבר מינוי ועדה שתמלא תפקידי המועצה

 המקומית כפר־קדע
 י  אני מודיע׳ כ

 !• הואיל והמועצה המקומית כפר־קרע חדלה׳ למדות התראתי׳
 למלא את התפקידים שהוטלו עליה על פי פקודת המועצות המקומיות׳
 11941 וצו המועצות המקומיות (ב)׳ חשי״ג—21953׳ ואינה מוציאה
 לפועל את המינהל התקין של תחום שיפוטה׳ מיניתי בתוקף סמכותי
 לפי סעיף 10(1) (ג) לפקודה האמורה׳ את האנשים ששמותיהם מפו־
 רטים להלן׳ להיות ועדה שתמלא תפקידי המועצה במקום המועצה

: ד ־ יוסף סומך י ת מ " ?  ה

 יצחק פרידמן
 חפן סלאמה מסרי

 2. מיגיתי את יוסף סומך׳ קצין מחוז למעוטים׳ להיות יושב ראש
 הועדה האמורה.

 יעקב ברגמן
 הממוגה על מחוז חיפה

 י״ג בתשרי תשכ״ד(1 באוקטובר 1963)
 (המ 8031)

 1 ע״ר 1941׳ תום׳ 1 מסי 1154׳ עמי 119.
 2 ק״ת 369׳ תשי״ג׳ עמי 1174.

ות המודדים, 1938  תקנ
 הודעה בדבר חידוש רשיון מודד

 אני מודיע׳ בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות המודדים׳
 11938׳ חידשתי לשנת 1963/64 את הרשיון לחובב מאיר שפרש
 משירות המדיגה ושילם את אגרת החידוש תוך חודש מיום פרישתו.

 כ׳ בכסלו תשכ״ד (6 בדצמבר 1963) י' אלסטר
 מנהל מחלקת המדידות

 1 ע״ר 1938׳ תוס׳ 2 מסי 803׳ עמי 812.

 חוק לשכת עורבי הדין, תשכ״א—1961
 הודעה בדבר עריכת בחינות התמחות :

 ניתנת בזה הודעה׳ בי בחינות ההתמחות יתקיימו בירו־שלים׳
ל׳ בשבט תשכ״ד י  בימיפיב״ט בשבט תשב*ד (12 בפברואר 1964) ו

 (13 בפברואר 1964).
 בקשות להיבחן בבחינות ההתמחות יש להגיש למזכירות לשכת
 עורכי הדין׳ רחוב בן יהודה 7׳ ירושלים׳ לא יאוחר מיום ט״ז בשבט
 תשכ׳׳ד(30 בינואר 1964)׳ בצירוף המחאת דואר או המחאה בנקאית

 בסכום 10 לירות׳ כאגרת הבחינה. י
 לכל נבחן חישלה הודעה על מקום עריכת הבחינה ומועדה

•  ב׳ בטבת תשכיר(18 בדצמבר 1963) י׳ דוטנשטרייך י
 (חמ 70332) ראש לשכת עורכי הדין בישראל

 חוק מם רכוש וקרן פיצויימ, תשכ״א—1961

 אכדזה על ישוב חקלאי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק מם ירכוש וקרן פיצויים׳
 תשב״א—11961׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת/ אני קובע׳ כי
אל הוא נקודת התיישבות חקלאית לצורך הסעיף י ז ו  הישוב בית ע

 האמור.
 באכרזה על ישובים חקלאיים׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 1015/

 תשכ״ג׳ עמי 1290׳ ״בית אלעזרי׳״ — יימחק.
 תחילתה של אכרזה זו היא ביום י״ד בסיון תשכ׳״ג(6 ביוני 1963).
 האכרזה2 על ישובים חקלאיים׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים

 890׳ תשכ״ב׳ עמי 378׳ תתוקן לפי זה.

 פנחס ספיר
 שר האוצר

 כ״ט בכסלו תשכ״ד(15 בדצמבר 1963)
 (חמ 72475)

 1 פ״ח 337׳ תשכיא׳ עמי 100.
פ 1015׳ חשב״ג׳ עמי 1290. י  2 י

ות מם הכנשה (כללים לאישור קרנות  תקנ
— , ( ה ש פ ו ח  תגמולים, פנפיה, פיצויים ו

 תשי״ז—1957
 הודעה בדבר ניירות ערך מאושרים

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור
 קרנות תגמולים׳ פנסיה׳ פיצויים וחופשה)׳ תשי״ז—1957 1׳ אני קובע׳
 כי איגרות החוב רשומות על שם בסכום כולל של 6 מיליון לירות
 שהוצאו על ידי קרן השקעות של חברת עובדים בע״מ׳ נושאות
 ריבית של 5% לשנה עומדות לפדיון בשנים 1973 עד 1988׳ הן

 ניירות ערך מאושרים לענין התקנות האמורות. ,

 פנחס ספיר
 שר האוצר

 ט׳ בטבת תשכ״ד (25 בדצמבר 1963)
 (חמ 723118)

 1 ק״ת 726׳ תשי׳׳ז׳ עמי 1826; ק״ת 1110׳ תשכיא׳ עמי 1060.

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר בחירת ראש עירית באר־שבע וסגניו
 בהתאם לסעיף 50 (ח) לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה
 הודעה׳ כי בישיבת מועצת עירית באר־שבע שהתקיימה ביום —

 (1) ז׳ בתשרי תשכ״ד(25 בספטמבר 1963) נבחרו:
 (א) אליהו נאוי לראש העיריה; .

 (ב) זאב זריזי לסגן ראשון וממלא מקום קבוע לראש העיריה;
 (ג) אביגדור אביטל לסגן ראש העיריה;

 (ד) סלח הפז לסגן ראש העיריה.

ן ו מ סף מי ו ׳ בחשון חשכ״ד (24 באוקטובר 1963) גבחר י  (2) ו
 לסגן ראש העיריה.

 חיים משה שפירא
 שר הפגים .

 י-ח בכסלו תשכ״ד(4 בדצמבר 1963)
 (חמ 8051)

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מסי 414׳ עמי 1; ס״ח 31׳ תש״י׳ עמי 41.

 :ילסוט הפרסומים 1060׳ י׳ בטבת תשכ״ר, 26.12.1963 523



 תקנות המכס
 הודעות בדבר אישור מחסן דשוי פרטי

 מודיעים בזה׳ בהתאם לתקנה 28 לתקנות המכס׳ כי המחסן הנוסף
 של מחסני ארץ ישראל למכונות בע״מ׳ הנמצא ברחוב אבן גבירול 9׳
 תל־אביב׳ אושר כמחסן רשוי פרטי החל מיום י״ב בתמוז תשכ״ג (4

 ביולי 1963).
 ו׳ באלול תשכ״ג(26 באוגוסט 1963) ש׳ גפני

 מגהל המכס והבלו

 מודיעים בזה׳ בהתאם לתקנה 28 לתקנות הכמם׳ כי המחסן של
 ״ויזרה׳״ חברה ישראלית לרכב בע״מ׳ הנמצא בדרך פתח־תקוה 44׳
 חל־אביב׳ אושר כמחסן רשוי פרטי החל מיום י״ב בתמוז תשכ״ג (4

 ביולי,1963).
׳ באלול חשכ״ג(26 באוגוסט 1963) ש׳ גפני  ו

 ! מגהל המכס והבלו

 מודיעים בזה׳ בהתאם לתקנה 28 לתקנות המכס׳ כי המחסן של
 ולטר יעקב בית המכונית בע״מ׳ הנמצא ברחוב יפו 19׳ חיפה׳ אושר

׳ באב תשכ״ג(31 ביולי 1963). .  כמחסן רשוי פרטי׳ החל מיום י

 ח׳ באלול תשכ״ג(28 באוגוסט 963 ג) ש׳ גפני
 מגהל המכס והבלו

 חוק לשבת עורכי הדין, תשכ״א—1961
 הודעה בדבר קבלת חברים חדשים

 ללשכת עורכי הדין
 ניתנת בזה הודעה׳ כי טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים
 שיתקבלו ללשכה׳ יתקיים בירושלים בתאריך ט״ו באדר תשכ״ד

 (28 בפברואר 1964).
 בקשה להתקבל כחבר הלשכה תוגש לראש הלשכה באמצעות
 המזכירות בירושלים׳ רחוב בן־יהודה 7׳ ויצורפו לה מסמכים המו
 כיחים את כשירות המבקש להיות עודך דין ותצהיר לפי פקודת
 העדות על שהוא תושב ישראל׳ מלאו לו 23 שנים ולא הורשע

 בעבירה שיש בה משום קלון.
 כמו־כן יש לצרף לבקשה המחאת דואר או המחאה בנקאית ע״ס

 75 לירות׳ אגרת תעודת הבר.
 למקבלי התעודות תישלח הודעה על מקום ושעת עריכת הטקס
 ויהא עליהם להופיע במדי משפט (חולצה לבנה׳ מעיל כהה׳ עניבה

 שחורה וגלימד0.
 בקשה כאמור׳ יש להגיש לא יאוחר מיום ח׳ בשבט תשב״ד (22

 בינואר 1964); לאחר תאריך זה לא יתקבלו כל בקשות.

 ב׳ בטבת תשכ״ד(18 בדצמבר 1963) י׳ תטנשטרייך
 (חמ 703202) ראש לשכת עורכי הדין בישראל

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

 הנני מודיע׳ בהתאם לסעיף 6 (2) לפקודת הסמכויות בענין היבוא׳ היצוא והמכס (הגנה)׳ 1939׳ כי הסחורות המפורטות להלן שנתפשו
 לאחר שיובאו בגיגוד לצו מתן רשיונות יבוא׳ 1939׳ כי הוחרמו לפי סעיף 5 לפקודה.

 תיאור הסחורה שם היבואן מס׳ התפישה תאריך התפישה מקום התפישה;
 מספר

 סידורי
 1 שתי כורסאות אלמונים ח/242/63 27.5.63 יפו — רחוב 29011

 2 מכונית ״פיאט״ — 159 .גנז חבקוק דימטריוס ת/יפו/477/63 29.8.62 מחסן רשוי ״אמנה״ — יפו
 3 40 אריזות שמן ״מגד״

 41/2 ק״ג כל אחת לורטה סטה ח/מ/ה/727/63 17.9.63 נמל חיפה
 10 אריזות שמן ״זית״

 1 ק״ג כל אחת
 4 299 מטפחות ראש

 מגיילון x60 ס״מ 60 אלמונים ת/מ/ח/360/63 24.5.63 אניה ״מולדת״
 1 תיק משומש מבד

 5 252 מחקים ״פליקן״ סויסה מטעוד ח/מ/ח/715/63 10.9.63 אניה אנוטריח

 ש׳ גפני
 מנהל המכס והבלו

 י״ח בכסלו תשכ״ד (4 בדצמבר 1963)

 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין)
 הודעה מוקדמת בדבר התחלת סידור קרקעות

 מודעים בזה לקהל׳ כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 (1) לפקודה הנ״ל על סידור שמתכוננים לעשותו בקרקעות המפורטות להלן:

 תאריך התחלת הסידור
 (בקירוב)

 תאריך הוצאת
 ההודעה

 לשכת
 הסידור

 אזור
 הסידור

 גוש רשום
 מספר

׳ בשבט תשכ״ד (20 בינואר 1964)  נצרת 16543 היפה י״ט בכסלו תשכ״ד (5 בדצמבר 1963) ו
 כל התובע טובת הנאה בקרקעות אלו׳ או בקרקעות הסמוכות הגובלות אותן׳ צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ״ל.

 אפשר לעיין בהודעה הנ״ל בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור חיפה׳ ברחוב מאיר 15׳ המושבה הגרמנית׳ חיפה.

 יעקב טרטקובר
 מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

 כ״ו בכסלו תשכ״ד (12 בדצמבר 1963)
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 פקודת פנקסי קרקעות, 1944

 הודעה לפי סעיף 4
 . נמסרת בזה הודעה׳ כי רשומות בפגקסי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה זו׳ והנוגעות כנסבר׳ לטובות
 הנאה׳ זכויות וחיובים׳ המפורטים.בתוספת השניה להודעה זו — הושמדו׳ בכללן או בחלקן׳ או היו מצויות בפנקס קרקעות שאבד או שאין

 להשיגו׳ או שאינו ניתן לשינ>וש׳ בכללו 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 ההודעה הזאת׳ הרצאת טענתו בכתב

 התוספת הראשונה

 תיק
 חלקה מספר

 פרטי הרישום
 כרי דף גוש

 השטח
 העיר המקום מ״ר דוגם

 מספד
 סידורי

 — 1 2 121 — — חר;4239

-
 21682 חירבת מוסמר

 12208 6 חר/4245

- -
4 140 -  21683 עיבלין

 י - 12219 61 חר/4242

-
3 767 

-
 21684 עיבלין

 12219 57 חר/4242

- -
4 693 

-
 21685 , עיבלין

 12219 17 חר/4242 .

- -
 21686 עיבלין 881 6

- 12210 56 חר/4242
-

10 666 

-
 21687 עיבלין

 12210 55 חר/4242

- -
י 959 2 -  21688 עיבלין י

 12209 78 חר)4242

- -
1 984 

-
 21689 עיבלין

 12209 71 חר/4242

- -
2 308 

-
 21690 עיבלין

 12209 3 חר/4242

- - -
847 

-
 21691 עיבלין

 12208 27 חרן4242

- -
5 701 

-
 21692 עיבלין

 12208 16 הר/4242

- -
19 824 

-
 21693 עיבלין

 12206 88 חר/4242

-
-

-
562 

-
 21694 עיבלין

 12204 21 חר/4242

- -
10 123 

-
 21695 עיבלין

 12202 38 חר/4242

- -
1 128 

-
 21696 עיבלין

- 12201 71 חר/4242
-

5 382 

-
 21697 עיבלין

 12200 97 חר//4242

- -
1 747 

-
 21698 עיבלין

 12200 77 חר/4242

- -
4 678 

-
 21699 עיבלין

 12200 61 חר/4242

- -
4 771 

-
 21700 עיבלין

 12200 42 חר/4242

- -
4 604 

-
 21701 עיבלין

 12199 10 חר/4242'

- -
8 288 

-
 21702 עיבלין

 12198 92 חר/4242

-
- 3 539 

-
 21703 עיבלין

 12198 12 חר/4241

- -
8 803 

•-
 21704 עיבלין

 12200 45 חר/4241

- -
5 712 

-
 21705 עיבלין

 12201 22 חר/4241

- -
3 846 

-
 21706 עיבלין

 12203 33 הר/4241

- -
1 004 

-
 21707 עיבלין

 12208 39 חר/4241

- -
8 458 

-
 21708 עיבלין

 12208 47 חדי/4241

- -
3 643 

-
 21709 עיבלין

 12208 51 הר/4241

-
- 1 609 

-
 21710 עיבלין

 12217 61 חר/4241

- -
4 510 

-
 21711 עיבלין

 7161 175 חר/2356

- - -
268 

-
 21712 יפו

 8030 1 חד/4246

- -
 21713 פרדסיה חול־כרם אבו אל אקריב 506 9

 חר/2237

- -
 21714 ירושלים בית ישראל החדשה 182 1 32 39

 18173 55 חר/4244

- -
1 002 

-
 21715 נהריה

 21716 רנטים גוש פיסקל 2
 חלקה 2003 532 — 2 188 — — חר/4249
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 התוספת השניה

 המזכה החלק
 טיב

 העסקה
 מספר מספר
 סידורי השטר

 מאיר יוסף קארה בשלמות
 סלמאן הבא שיחדה סלמאן בשלמות

 ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאפ 7/12
 גורג׳ אסעך גירג׳ורה 2/12
 ג׳ירייס אס*גד ג׳רגורה 2/12
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/12
 ג׳ירייס נאסר אירמיה 8/16
 ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאפ 7/16
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/16
 נאדה יעקוב חיליל שאבי 1/16
 ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאם •7/16
 חביב אברהים סלים אברהים 8/16
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/16
 ג׳ירייס חביב איוב שיחדה 8/16
 ראנ׳ה עבד־אללה יעקוב עזאס 7/16

: נהנית מזכות מעבר ברוחב של ה  העד
 2 מ׳ מעל פני חלקה מס׳ 52 בגוש זה

 לאורך גבולה הדרומי
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8
 ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/8

 הערה: נהנית מזכות מעבד ברוחב של
 2 מ׳ מעל פני חלקה 53 בגוש זה לאורך

 גבולה המשותף עם גוש 12201 וחלקה
 54 בגוש זה.

 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8
 ראגיה עבדיאללה יעקוב עזאם 7/8

 גאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8
 ראג׳ה עבד־אללה יעקב עזאם 7/8

 ראגיה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/16
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/16 •

 סולימאן מוסא יופוף עזאס 4/16
 עזיז מוסא יוסוף עזאם 4/16

 הערה: החלק של עזיז מוסא יוסוף
 עזאם מעוקל על ידי בית המשפט בעכו

 לפי מס׳ 486/47 מיום 17.7.47

 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8
 ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאם . 7/8

: (1) משועבדת בזכות מעבד  הערה
 ברוחב של:2 מ׳ לאורך גבולה המשותף

 עם הלקוח 26׳ 29 בגוש זה לטובת חלקה
 28 בגוש זה׳ ולאורך גבולה המשותף

 של חלקה 26 בגוש זד, לטובת חלקה 29
 בגוש זה.

 (2) גהגית מזכות מעבר ברוחב של 2 מ׳
 מעל פני חלקה 24 בגוש זה לאורך גבולה

 המזרחי ועל פגי חלקה 26 בגוש זה לאורך
 גבולה המשותף של חלקה 23 בגוש זה.

 ראג׳ה עבד אללה יעקוב עזאם 126/8028
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 18/8028

 מכר ד״ר ויקטור נרינוולד
 רשום
 רשום

— 21682 
5649/47 21683 
5660/47 21684 

 21685 5660/47 רשום

 21686 5660/47 רשום

 21687 5651/47 רשום

 21688 5651/47 רשום

 21689 5650/47 רשום

 21690 5650/47 רשום

 21691 5650/47 רשום

 21692 5649/47 רשום

 21693 5649/47 רשום
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 מספר מספר טיב . י י •
 סידורי השטר העסקה המזכה הזוכה החלק

 21694 5647/47 רשום — ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/8
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8

 21695 5645/47 רשום — נגייב חיליל אברהים חביב 8/16
 ראג׳ה עבד אללה יעקוב עזאס 7/16
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/10

 21696 5644/47 רשום — נאדה יעקוב חיליל שאבי 3/80
 ראג׳ה עבד אללה יעקוב עזאם 21/80
 הנא עיסא נאסר קירמיש 32/80
 נור מיכאיל סמעאן פלמאן 24/80

 21697 5643/47 רשום — ראג׳ה עבד אללה יעקוב עזאפ 7/8
 נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8

 הערה: נהנית מזכות מעבר ברוחב של
 2 מ׳ על פני חלקה מס׳ 113 בגוש זה
 לאורך גבולה המשותף עט חלקות מפי

 53׳ 54 בגוש 12200 לאורך גבולותיהן
 הצפוניים

 21698 5642/47 רשום - נאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/24
 ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/24

 גייר״ס אסעד גיאיוסי 16/24
 הערה: משועבדת בזכות מעבר ברוחב

 של 2 מ׳ לאורך גבולה המשותף עס תלקה
 98 בגוש זה לטובת חלקות 95׳ 96

 בגוש זה.
 21699 5642/47 רשום — ראג׳ה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/8
 גאדה יעקוב חיליל שאבי 1/8

 21700 5642/47 רשום — ראגיה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/8
 גאדה יעקוב ח׳ליל שאבי 1/8

 21701 5642/47 . רשום — ראגיה עבד־אללה יעקוב עזאם 7/16
 ג׳מיל ח׳ליל אברהים חביב 8/16
 נאדה יעקוב חיליל שאבי 1/16

 21702 5118/47 רשום — ראגיה עבד־אללה יעקוב עזאס 7/8
 נאדה יעקוב ח׳ליל איש שאבי 1/8

 21703 5641/47 רשום — ראניה עבד אללה יעקוב עזאס 7/16
 חנא אברהים יוסוף ג׳רגורה 8/16
 נאדה יעקוב חיליל שאבי 1/16

: חלקי הנא אברהים יוסוף ה ד ע  ה
 גירגיורה כפופים לתשלום סך של 13

 לא״י(שלוש עשרה לירות פלשתיגאיוח)
 לנחיל חביב אגדראווי חגי ,

 21704 5641/47 רשום — חביב עיסא סמעאן נאופל 1/2
 ג׳ירייס אברהים הנא 1/2
 21705 5642/47 רשום — אמין רסלאן מוחמד 1/2
 חביב עיסא סמעאן נאופל 1/2
 21706 5643/47 רשום — חביב עיסא סמעאן נאופל 3/6
 אלמזה הנא סמעאןנאופל 1/6
 עפיפה הנא סמעאן נאופל 1/6
 ראדייה הנא סמעאן נאופל 1/6
 21707 5118/47 רשום — חדאד ח׳ליל בשיר 1/2
 חביב עיסא פמעאן נאופל 1/2
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 הזוהה החלק
 טיב

 העסקה
 מספר
 השטר

 מספר
 סידורי

 .חביב עיסא סמעאן נאופל 60ן15
 אלמזה חנא סמעאן באופל 5/60
 עפיפה חנא סמעאן נאופל 5160
 ראדייה הבא סמעאן באופל 5/60
 איליה אברהים חביב באששבי 6/60
 הבא אברהים חביב נאששבי 6/60
 חביב אברהים חביב באששבי 6/60
 גיודי אברהים חביב נאששבי 6/60
 גיאודת אברהים חביב באששבי 6/60
 מיכאיל אליאס סמעאן וואי 2|1
 מוסא חנה שמעה 1/2

: משועבדת בזכות מעבר ברוחב ה ר ע  ה
 של 2 מ׳ לאורך גבולה המשותף עם
 חלקה 64 בגוש זה לטובת חלקה 53

 בגוש זה.
 חביב עיסא פמעאן באופל . 3/6
 אלמזה חנא סמעאן באופל 1/6
 עפיפה הנא פמעאן נאופל 1/6
1/6 .  ראדייה חנא פמעאן נאופל י

 הערה: משועבדת בזכות מעבר ברוחב
 של 2 מ׳ לאורך גבולה המשותף עם
 חלקה מפי 52 בגוש זה לטובת חלקה

 מס׳ 48 בגוש זה.
 חביב עיסא סמעאן נאופל בשלמות
 עירית תל־אביב בשלמות

 ניג׳ם איד דין עבד אר רחים עבד־אללה
 אנ־נאשף בשלמות
 אליהו יוסף אברהם /17234
91017 

 חנה אורץ (זילברברג) בשלמות
 שמואל שדמן בשלמות

5649/47 21708 

5649/47 21709 

 21710 5649/47 רשום

 21711 5658/47 רשום
 21712 7949/44 פצול

 21713 832/42 רשום

 שלמה חזן בתור אפוטרופוס
 לעזבון המנוח נסים אלישר

 בתוקף הפקודה מבית משפט
 המחוזי ירושלים מס׳ 20/35

 מיום 13.11.36

 רב ביליג

 מכר

 רשום
 מכר

3912/36 

65/44 
1201/39 

21714 

21715 
21716 

 י׳טרטקובר
 מנהל מחלקת רישום הקרקעות׳ פקיד מורשה

 פקודת גנין ןןדיפ, 1936
 שטח תכנון עיר׳ ירושלים

 הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית מיתאר והודעה בדבר הפקדת התכנית והתשדיט

 שהודעה על הפקדתה׳ ביחד.עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי
 הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ פורסמה בילקוט
 הפרסומים 957׳ תשכ׳־ב׳ עמ׳ 2085 וכי העתקים של התכנית האמורה
 ושל התשריט המצורף אליה — בצורה שבת אישרתי אותם — הופקדו
 במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 11936׳ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳
 תשיח—1948 2׳ הרשיתי את הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז ירושלים׳ לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות — לתכנית מיחאר הנקראת ״תיקון מס׳ 7 לשנת
 1962 (תכנית מסי 995א) לתכבית מיתאר מסי 62״ בגוש 30079

 חיים משה שפירא
 שר הפנים

 ט״ו בכסלו תשב״ד(1 בדצמבר 1963)
 (חמ 76513)

ר 1936׳ תום׳ 1 מסי 589׳ עמי 153.  1 עי
ר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מס׳ 2׳ עמ׳ 1.  * עי

 528 ילקוט הפרסוטים 1060, י׳ בטבת תשכ״ד, 28.12.1963



 8קוז*ת בגין עריה, 1936

׳ ע ק ר ק ת - ב ר ח ה א נ י ח ב פ מ א ל ו ע ב ם כ ן - א י נ ו ע ל מ ב ׳ ו ם ו ל ש  ת
׳ ם ה י ל ה ע ע י פ ש ה מ ר ו מ א ת ה י נ כ ת ה ׳ ש ם י ר ח ם א כםי ו בנ ם א י נ י נ  בב
/ ה ר ו מ א ת ה י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ת ב י נ ב ת ת ל ו ד ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש  ר

. ת ו מ ו ש ר ת ב א ה ז ע ד ו ל ה ה ש מ ו ס ר ם פ ו י ם מ י ש ד י ח נ ך ש ש מ  ב

ר 1963). ב מ ב ו נ 2 ב 9 ) ד ״ כ ש ו ת ל ס כ ג ב ״  י
 ד׳ בדוידם

ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י ז ו ש ד1עדה המח א ב ר ש ו  י
ב י ב א ־ ל ז ת ו  מח

ה י ל צ ר ׳ ה ר י ן ע י נ ח ב ט  ש

 הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
׳ 1936׳ ם י ר ן ע י נ ת ב ד ו ק פ ף 19 ל י ע ס ׳ בהתאם ל ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ
ד ק פ ו ה ה י ל צ ר ל ה ר ש י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל מי ה המקו ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב  כ
־ ו פ ם מ י ר ן ע י נ ת ב י נ כ ת : ״ ת א ר ק נ ׳ ה ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ץ ת ק י ל ת ק ש ת ע  ה
ש ו ׳ 440 - ג ס ת מ ט ר ו פ ע מ ״ ת ב י נ כ ל ת ן ש ו ק י ׳ 585 - ת ם ת מ ט  ר
ף ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ם ה ד ע ח י ׳ ב ״ ו ה י ר מ ר ש פ - כ 1 ׳ 8 1 ת 16׳ ? ו ק ל  6674 ח

. ו י ל  א

: ת י נ כ ת ת ה ו ל ו ב ם ג ה ה ל א  ו
ה 17׳ 18; ק ל ל ח בו : ג ן ו פ  צ
ה 17׳ 16; ק ל ל ח ו ב : ג ח ר ז  מ

ה 16; ק ל ל ח בו : ג ם ו ר  ד
ה 18׳ 16. ק ל ל ח ו ב : ג ב ר ע  מ

א ל ׳ ל ם י ר ו מ א ט ה י ר ש ת ה ת ו י נ כ ת י ה ק ת ע ה ן ב י י ע ל ל כ ו ן י י נ ו ע ל מ  כ
׳ ע ק ר ק ת — ב ר ח ה א נ י ח ב ס מ א ל ו ע ב ם כ ן — א י נ ו ע ל מ כ ׳ ו ם ו ל ש  ח
י א ש ׳ ר ם ה י ל ה ע ע י פ ש ה מ ר ו מ א ת ה י נ כ ת ה ׳ ש ם י ר ח ם א כסי ו בנ ם א י נ י נ  בב
ך ש מ ׳ ב ה ר ו מ א ת ה מי ה המקו ד ע ו י ה ד ר ש מ ת ב י נ ב ת ת ל ו ד ג נ ת ש ה י ג ה  ל

. ת ו מ ו ש ר ת ב א ה ז ע ד ו ל ה ה ש מ ו ס ר ם פ ו ם מי י ש ד י ח נ  ש
ר 1963) ב מ ב ו נ 2 ב 9 ) ד ״ כ ש ו ת ל ס כ ג ב ״  י

 ד׳ בדוידם
׳ ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י ז ו ה המח ד ע ו ש ה א ב ר ש ו  י

ב י ב א ־ ל ז ח ו  מח

ה י ל צ ר ׳ ה ר י ן ע י נ ח ב ט  ש

 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
׳ 1936׳ ם י ר ן ע י נ ת ב ד ו ק פ ף 16 ל י ע ס ׳ בהתאם ל ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ

ד . ק פ ו ה ה י ל צ ר ל ה ר ש י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל מי ה המקו ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב  כ
׳ ס ת מ ט ר ו פ ם מ י ר ן ע י נ ת ב י נ כ ת : ״ ת א ר ק נ ׳ ה ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ל ת ק ש ת ע  ה
ף ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ם ה ד ע ח י ׳ ב ת 48׳ 49״ ו ק ל ש 6665 ח ו  575 - ג

. ו י ל  א

: ת י נ כ ת ת ה ו ל ו ב ם ג ה ה ל א  ו
; ם י ל י פ ע מ ב ה ו ח ש 6665 ר ו : ג ן ו פ  צ

ה 50; ק ל ש 6665 ח ו : ג ח ר ז  מ
ש 6665 חלקה 47; ו : ג ם ו ר  ד

ש. ו ל הג בו ש 6665 ג ו : ג ב ר ע  מ
א ל ׳ ל ם י ר ו מ א ט ה י ר ש ת ה ת ו י נ כ ת י ה ק ת ע ה ן ב י י ע ל ל כ ו ן י י נ ו ע ל מ  כ
׳ ׳ ע ק ר ק ת — ב ר ח ה א נ י ח ב ס מ א ל ו ע ב ם כ ן — א י נ ו ע ל מ כ ׳ ו ם ו ל ש  ת
׳ ם ה י ל עה ע ה •משפי ר ו מ א ת ה י נ כ ת ה ׳ ש ם י ר ח ם א י ס כ נ ו ב ם א י נ י נ  בב
׳ ה ר ו מ א ת ה מי ה המקו ד ע ו י ה ד ר ש מ ת ב י נ כ ת ת ל ו ד ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש  ר

. ת ו מ ו ש ר ת ב א ה ז ע ד ו ל ה ה ש מ ו ס ר ם פ ו י ם מ י ש ד י ח נ ך ש ש מ  ב
ר 1963) ב מ ב ו נ 2 ב 9 ) ד ״ ב ש ו ת ל ס כ ג ב ״  י

 ד׳ברוידם
• ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י ז ו ה המח ד ע ו ש ה א ב ר ש ו  י

ב י ב א ־ ל ז ת  מחו

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ׳ ת ר י ן ע י נ ח ב ט  ש

 הודעה על הפקדת תיקץ תכנית מפורטת
׳ 1936׳ ם י ר ן ע י נ ת ב ד ו ק פ ף 19 ל י ע ס ׳ בהתאם ל ה ע ד ו ה ה ת בז ר ס מ  נ
ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ל ת ׳ ש ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב  כ
ם י ר ן ע י נ ת ב י נ כ ת : ״ ת א ר ק נ ׳ ה ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ן ת ו ק י ל ת ק ש ת ע ד ה ק פ ו  ה
ת ט ר ו פ ע מ ״ ב ל ת ת 1963 ש נ ש ׳ 2 ל ס ן מ ו ק י ׳ 873 — ת ס ת מ ט ר ו פ  מ
ן 1943) - קו ב (תי י ב א ־ ל ת ת ר ז ת מ ו מ ד ל א י ש ע צ מ ק א ל ״ - ח A  ״

. ו י ל ף א ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ם ה ד ע ח י ש 6213 חלקה 177״׳ ב ו ג  ב
. ף ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ה ב ה ל כ ו ח ו כ ק ם ב י נ מ ו ס ת מ י נ כ ת ת ה ו ל ו ב  ג

א ל ׳ ל ם י ך ו מ א ט ה י ר ש ת ה ת ו י נ כ ת י ה ק ת ע ה ן ב י י ע ל ל כ ו ן י י נ ו ע ל מ  כ
׳ ע ק ר ק ת — ב ר ח ה א נ י ח ב אם מ ל ו ע ב ס כ ן — א י נ ו ע ל מ כ ׳ ו ם ו ל ש  ת
׳ ם ה י ל ה ע ע י פ ש ה מ ר ו מ א ת ה י נ כ ת ה ׳ ש ם י ר ח ם א כסי ו בנ ם א י נ י נ  בב
׳ ה ר ו מ א ת ה י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ת ב י נ כ ת ת ל ו ד ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש  ר

. ת ו מ ו ש ר ת ב א ה ז ע ד ו ל ה ה ש מ ו ס ר ם פ ו י ם מ י ש ד י ח נ ך ש ש מ  ב

ר 1963) ב מ צ ד 2 ב 9 ) ד ״ כ ש ו ת ל ס כ ג ב ״  י
 ד׳ברוידס

ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י ז ו ה המח ד ע ו ש ה א ב ר ש ו  י
ב י ב א - ל ז ת ו ח  מ

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ׳ ח ר י ן ע י נ ח ב ט  ש

 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
׳ 1936׳ ם י ר ן ע י נ ת ב ד ו ק פ ף 16 ל י ע ס ׳ בהתאם ל ה ע ד ו ה ה ז ח ב ר ם מ  נ
ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ל ת ר ש י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב  כ
־ ו פ ם מ י ר ן ע י נ ת ב י נ ב ת : ״ ת א ר ק נ ׳ ה ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ל ת ק ש ת ע ד ה ק פ ו  ה
ש 6977 ו ה - ג נ ך ההג ר ל ד י ש א ו ו י ת ו ג י ש ה ו ב ח ר ׳ 724 - ה ס ת מ ט  ר
: 98׳ 102-100׳ 154-152׳ 160׳ 161׳ 164׳ ת ו ק ל י ה ק חל ת ו ו ק ל  ח
׳ 2/3— A 3 / ת 1 ו ק ל י ח ק חל ת ו ו ק ל ש 6978 ח ו  165׳ 185182-178׳ ; ג
ת ו ק ל י ח ק חל ת ו ו ק ל ש 6979 ח ו  8/3׳ 23/2—28/2׳ 13׳ 14׳ 47/3; ג
ש ו  1/1׳ 2/1׳ 29/1-27/1׳ 1/10׳ 5/10׳ 7/10׳ 8/10׳ 11/10׳ 9; ג
ח ו ק ל ש 7068 ה ו ; ג 36 ת 29׳ 32- ו ק ל ש 7066 ח ו ת 3׳ 90; ג ו ק ל  6135 ח
ת 129-127׳ ו ק ל ש 7069 ח ו ג ׳ ו 9 3 - 8 ׳ 73—86׳ 9 6 3 - 5  55׳ 56׳ 9

. ו י ל ף א ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ם ה ד ע ח י ׳ ב  133-131׳ 137״

. ף ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ל ב ו ח ו כ ם בק י נ מ ו ת מס י נ כ ת ת ה ו ל ו ב  ג
א ל ׳ ל ם י ר ו מ א ט ה י ר ש ת ה ת ו י נ ב ת י ה ק ת ע ה ן ב י י ע ל ל כ ו ן י י נ ו ע ל מ  כ
׳ ע ק ר ק ת — ב ר ח ה א נ י ח ב אם מ ל ו ע ב ס כ ן — א י נ ו ע ל מ כ ׳ ו ם ו ל ש  ח
׳ ם ה י ל ה ע ע י פ ש ה מ ר ו מ א ת ה י נ כ ת ה ׳ ש ם י ר ח ם א י כס נ ו ב ם א י נ י נ ב ב : 

׳ ה ר ו מ א ת ה י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ה ד ר ש מ ת ב י נ כ ת ת ל ו ד ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש  ר
. ת ו מ ו ש ר ת ב א ה ז ע ד ו ל ה ה ש מ ו ס ר ם פ ו י ׳ מ ם י ש ד י ח נ ך ש ש מ  ב

ר 1963) ב מ ב ו נ 2 ב 9 ) ד ״ כ ש ו ת ל ס כ ג ב ״  י
 ד׳ בדוידם

ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל י ז ו ה המח ד ע ו ש ה א ב ר ש ו  י
ב י ב א ־ ל ז ח  , מחו

ב י ב א ־ ל ז ח ו ׳ מח י ל י ל ג ר ה ו ז א ר ה י ן ע י נ ח ב ט  ש

 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
׳ 1936׳ ם י ר ן ע י נ ת ב ד ו ק פ ף 16 ל י ע ס ׳ בהתאם ל ה ע ד ו ה ה ז ת ב ר ס מ  נ
׳ י ל י ל ג ר ה ו ז א ל ה ׳ ש ר י ן ע ו נ כ ת ל ה ו י נ ב ת ל מי ה המקו ד ע ו י ה ד ר ש מ י ב  כ
ת י נ כ ת : ׳ ת א ר ק נ ׳ ה ת ט ר ו פ ת מ י נ ב ל — ת ק ש ת ע ד ה ק פ ו ׳ ה ב י ב א ־ ל ז ת ו  מח
ת ו ק ל י ח ק חל ת ו ו ק ל ש 6510 ח ו י תנפ/527 - ג פ ת מ ט ר ו פ ם מ י ר ן ע י נ  ב

. ו י ל ף א ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ם ה חד ע י ׳ ב ״ 1 ׳ 5 ׳ 6 5 

. ף ר ו צ מ ט ה י ר ש ת ה ב ה ל כ ו ח ו כ ם בק י נ מ ו ת מס י נ כ ת ת ה ו ל ו ב  ג
א ל ׳ ל ם י ר ו מ א ט ה י ר ש ת ה ת ו י נ כ ת י ה ק ת ע ה ן ב י י ע ל ל כ ו ן י י נ ו ע ל מ  כ
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 פקודת בנין ערים, 1936

 לתת לה תוקף מאח הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים מחוז לוד׳
 פורסמה בילקוט הפרסומים 144׳ תשי״א׳ עמ׳ 709.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק ההחלטה האמורה׳ ללא תשלום׳
 וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים׳ שעליהם משפיע ביטולה של התכנית האמורה׳ רשאי
 להגיש התנגדות לכך׳ במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני

 חדשים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 י״ג בכסלו תשכ״ד (29 בנובמבר 1963)
 ד׳ ברוידם

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז תל־אביב

 שטח בנין עיר׳ גבעתיים

 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לבגיה ולתכנון עיר של גבעתיים הופקד
 העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת: ׳״תכנית בנין ערים מפורטת מסי
 112 — גוש 6166 חלקה 475׳ וגוש 6160 חלקה 129״׳ ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם גבולות התכגיח:

: חלקה 473 (גן ציבורי) וחלקה 462 בגוש 6166; ן ו  צפ
רח: חלקות 469׳ 472 בגוש 6166;  מז

ם: רחוב גבע;  דרו
: חלקות 476׳ 477 בגוש 6166.  מערב

 כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והחשריט האמורים׳ ללא
 תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
 בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ במשך

 שגי חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

 י״ג בכסלו תשכ״ד(29 בנובמבר 1963)
 ד׳ ברוידם

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

 שטח בנין עיר׳ גבעתיים

 הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של גבעתיים׳ הופקד
 העתק של תיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת: ״תכנית בנין ערים מפורטת
 מפי 113 — תיקון מפי 1 לתב״ע מפורטת מטי 35 — בגוש 6168

 חלקה 339 וחלק מחלקה 338״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אפ בכעל ואם מבחינה אהדת — בקרקע׳
 בבניניס או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 במשך שני חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

 י״ג בכסלו תשכ״ד (29 בנונומבר 1963)
 ד׳ ברוידס

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז תל־אביב

 שטח בנין עיר׳ הרצליה

 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 יי כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה׳ הופקד
 העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת: ״תכנית בנין ערים מפורטת
 מסי 589 — גוש 6530 חלקה 25״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם גבולות התכנית:
: גוש 6530 דרך; ן ו פ  צ

רח: גוש 6530 חלקות 69-59;  מז
: גוש 6530 חלקה 26; ס ו ר  ד

: גוש 6530 חלקות 99׳ 101׳ 105-103.  מערב
 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 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 במשך שני חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

 י״ג בכסלו תשכ״ד (29 בנובמבר 1963)
 ד׳ברוידס

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז תל־אביב

 שטח בנין עיר׳ הרצליה

 הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה הופקד
 העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת: ״תכנית בנין ערים מפורטת מסי

 584 - גוש 6666 חלקה 83״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ׳ ואלה הם גבולות התכנית:

: גוש 6666 חלקות 453—447; ן ו פ  צ
רח: גוש 6666 דרך;  מז

ם: גוש 6666 חלקה 109׳ דרך;  דרו
וש 6667. ג  מערב:

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
 חשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואפ מבחינה אחרת — בקרקע׳
 בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
 להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ במשך

 שני חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

 י״ג בכסלו תשכ״ד(29 בנובמבר 1963)
 ד׳ברוידם

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז חל־אביב

 שטח תכנון עיר׳ הרצליה

 הודעה על הפקדת החלטה לבטל תכנית
 חלוקת קרקע

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 20 (8) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה׳
 הופקד העתק של החלטה מאת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז תל־אביב׳ לבטל את התכנית חלוקת קרקע הנקראת: ״תכנית
 מסי 216 - גוש 6666׳ ח׳ 83׳ בורשטין״׳ שהודעה על מתן הרשאה
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 פקודת בגין ערים, 1936

 שטח תכנון עיר פתח־תקוה י

 הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
 מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳יבהתאפ לסעיף 19 לפקודת בנין עריפ׳ 1936׳
 כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
 תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
 לתכנית מס׳ י5ת/1/307 שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המ
 צורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר פתה־תקוה׳ פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1018׳ תשכ״ג•
 כן נמסרת בזה הודעה׳ לפ־ סע-ף 19 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׳ גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ נתניה

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

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19.לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
 תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
 לתכנית מסי נת/1/323׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט
 המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נחניה׳ פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1029׳ תשכ״ג.
 כן נמסרת בזה הודעה, לפי םעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳

י  כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה ושם יובל כל אדם לעיין בהם.

 י׳ גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר שורקות הופקדה תכנית

 מסי בר/1/87 — גוש 464 ח׳ 8 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכגית ובחשריט האמורים׳ ללא חשלום׳
 וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעח זאת ברשומות. ._׳־_::_•״-

 י׳ גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיד

 מחוז המרכז

 שטח בנין עיר׳.בת־ים י
 הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של בת־ים׳ הופקד
 העתק של תיקון תכנית מפורטה׳ הנקראת: ׳״תכנית בנין ערים מפורטת
 מס׳ 38׳ תיקון מסי 7 — בגוש 7149 חלקה 14 וחלק מחלקה 12״׳

 ביחד עם התשריט המצורף אליהו.
 גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.

 כל מעוגין יובל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
 בבניניס או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 במשך שגי חדשים מיום םרפומה של הודעה זאת ברשומות.
 י״ג בכסלו חשכ״ד (29 בנובמבר 1963) י• . י

 ד׳ ברוידס
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז חל־אביב

 \ שטח בנין עיר׳ רמת־השרון
ה ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה׳ כי המודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקת
 קרקע׳ הנקראת•..״תכנית מפ׳ 101 - גוש 6416 חלקה 42 — שאר
 ישוב וסגל״׳ אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 268׳ תשי״ג׳עמ׳

 379 - מבוטלת בזה.
 י״ג בכסלו תשכ״ד (29 בנובמבר 1963)

 ד׳ ברוידם
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז חל-אביב

 : שטח בנין עיר׳ רמת־השרון
ה ע ד ו  ה

 : נמסרת בזה הודעה׳ כי המודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקת קרקע
 הנקראת: ״תכנית מסי 105-א׳ — בגוש 6416 חלקה 43, ה׳ ברנשטיין
 וגולדפרב״׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 381׳ תשט״ו׳ עמי 136 -

 מבוטלת בזה.
 י״ג בכסלו תשכ״ד(29 בגובמבר 1963)

 ד׳ ברוידם
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז תל־אביב

 שטח תכנון עיר׳ פתח־תקוח
 הודעה בדבר הפקדת תיקץ תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ פחח־חקוה הופקדה תכנית
 מפי פת/6/1204 — בגוש 6380׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
 וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ דשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
 י׳ גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז המרכז
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 פקודת כנין ערים, 1936

 עטה תכנון עיר׳ עמק הפר

 הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקץ לתכנית
 מפורטת והודעה,',על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר. מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
 הוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
 לתכנית מסי עח/13י!3׳שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף
 אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר עמק חפר — בית יצחק

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1005׳ תשכ״ג׳
 כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליו —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בחט

 י' גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר רעננה הופקרה תכנית מס׳
 רע/131 - גוש 7666 ח׳ 1׳ גוש 7667 ח׳ 3 ביחד עם התשריט המ

 צורף אליה•
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
 וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 כיום פרסום הודעה זאת ברשומות•
 י׳ גוברדק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרכז

 ,שטח תכנון עיר׳ חיפה

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

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה
 לתת תוקף — כעבור* חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
 לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ חפ/1055 חיפה — גוש ב׳
 בקרית אליהו״׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף
 אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר חיפה׳ פורסמה

 בילקוט הפרסומים 801׳ תשכ״א.
 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.

 יעקב ברגמן
 יושנ ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 . ! • מחוז היפה

 שטח תבנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18 לפקידת בנין ערים׳ 1936׳
 בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז׳ הופקדה
 תכנית מפי גמ/710 — גוש 7666 ח׳ 1 ביחד עם התשריט המצורף

 אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשדיט האמורים׳ ללא תשלום׳
 וכל מעונין - אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנבפיס אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות

׳ גוברניק , 

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז׳ הופקדה
 תכנית מסיגמ/11/377 — בגושים 6694׳ 6695׳ יהוד ביחד עם התש

 ריט המצורף אליו•
 כל מעונין יובל לעיין בתכנית ובחשריט האמורים׳,ללא תשלום׳
 וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התיגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות•

 י׳גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז

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

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה
 לחת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
 מות - לתכנית מפי גמ/638 שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט
 המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז

 המרכז פורסמה בילקוט הפרסומים 1029׳ תשביג•
 כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 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•

 י׳ גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המרכז
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 פקודת בנין ערים, 1936
 שטח תכנון עיר׳ שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית ויהתשריט האמורים׳ ללא
 תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
 בבניניס או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה,עליהם׳ רשאי
 להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה תוך שני

 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 יעקב ברגמן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז חיפה

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר שומרון הופקד העתק של
 תיקון לתכנית בנין עיר מפורטת הנקראת: ״תכנית מס׳ 434 — הרחבת
 שכונת עולים בפרדם חנה״׳ והמהווה שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת
 מסי 392 שנתפרסמה למתן תוקף מחדש בילקוט הפרסומים 945׳

 תשכיב׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בתכגית:

 ¡ גוש 10119 חלקי חלקות 1׳ 3׳ 20׳ 21.

 הזמנות כתי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

ת ו נ מ ז  ה
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא חובת׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

 למבקשים׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

 א׳ מ׳ שמחה, רשם

 תיק קיום צוואה 366/63
 בענין צוואת המנוחה חנה בחני, שנפטרה בירושלים ביום 14

 בספטמבר 1956׳
4׳  והמבקשים יעקב ואברהם ברזני מרחוב אלפנדרי 6-

 ירושלים.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט חוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואת

 למבקשים׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו"כאמור.

 א׳ מ׳ שמחה, רשם

 תיק קיום צוואות 361/63
 בענין הצוואה של המגוח אליעזר משה מזרחי מירושלים׳

 שנפטר בירושלים ביום 24 בינואר 1962.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הודעה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה של המנוח אליעזר משת מזרחי׳ ומדוע לא
 תינתן תעודת קיום צוואה לציון מזרחי׳ שאם לא כן מש בית המשפט

 ליתן תעודה זו כאמור.
 א׳ מ׳ שמחה, רשם

 תיק קיום צוואה 365/63
 בענין צוואת המנוח עובדיה בחני, שנפטר בירושלים ביום

 16 בספטמבר 1963׳
 והמבקשים: יעקב ואברהם בחני מרחוב אופנדרי 4-6׳

 ירושלים.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
 שיש לו טובת הגאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו׳

 התגגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו.

 עמנואל, יהודית סונשיץ לבית עמנואל, ג׳יי עמנואל
 ובנימץ קרנר מארצוב הברית של אמריקה.

 תיק ירושות 364/63
 בענין ירושת המנוח יהודה אריה גירשט מירושלים׳ שנפטר

 בירושלים ביום י״ב בתמוז תשכ׳״ג(4 ביולי 1963)׳
 והמבקשת פסיה גירשט מירושלים.

 תיק ירושות 367/63
 בענין ירושת המנוחה גינטיל סיטון מירושלים׳ שנפטרה

׳ בתשרי תשכ״ד (28 בספטמבר 1963)׳  בירושלים ביום י
 והמבקשת בוקס 0יטp מירושלים.

 א׳ מ׳ שמחה, רשם

 תיק ירושות 360/63
 בענין ירושת המנות צבי סביון (מוזםזון) מירושלים׳ שנפטר

 בירושלים ביום ט׳ בכסלו תשכ״ד (25 בנובמבר 1963)׳
 והמבקשת לאה סביון(מוזםזון) מרחוב לינקולן 13 ירושלים.

 תיק ירושות 362/63
 בענין ירושת המנוחה רחל בת ישעיה מזרחי מירושלים׳

 שנפטרה בירושלים ביום ד׳ בכסלו תשכ״ד (20 בנובמבר 1963)׳
 והמבקש ישעיה חנוכה מירושלים.

 תיק ירושות 363/63
 : בענין ירושה המנות לואים(אריה ליב) עמנואל מברוקלין׳

 שנפטר בניו־יורק ביום 1 במאי 1956׳
 והמבקשים יהודה ל׳ עמנואל, היי עמנואל, אלי
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 : בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפר
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
 שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייהפת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳

 החננדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק ירושה 2668/63
 בענין עזבון המנוחה אדית פיקמן מתל־אביב׳ שנפטרה ביום

 27 בנובמבר 1963׳
 והמבקשת םתן םנומן מאנגליה.

 תיק עזבונות 2669/63/8
 בענין עזבון המנוח שלמה ולד, שנפטר בתל-אביב׳ ביום כ״׳ו

 באלול תשכ״ג(15 בספטמבר 1963)׳
 והמבקש בני ולד, פקיד מפרדס כץ׳ שיכון אבו־לבן בלוק 17.

 תיק עזבונות 2653/63
 י בענין ירושת המנוח שלמה לוינטץ מתל־אביב׳ שנפטר בתל־

 אביב ביום 4 בספטמבר 1963׳ י
 והמבקש ישראל לוינטון מתל־אביב;

 תיק ירושה 2657/63
 בענין ירושת המנוח אלכסנדר זהבי, שנפטר בתל־אביב

 ביום 19 באוקטובר 1963׳
 והמבקשת פסיה זהבי מרח׳ חברון 13׳ תל־אביב.

 תיק עזבונות 2670/63/8
 בענין עזבון המנוהים סטרול פדלה, בת מאיד מרח׳ י״ג
 מס׳ 10 יפו׳ שנפטרה ביום 28 באוגוסט 1955 ביפו וזאב מנדל,
 בן ישראל, כן מיפו׳ רח׳ י״ג מפי 10׳ שנפטר ביוט11 ביוני 1963.
 והמבקשת שרה מנדל, הגרה ברח׳ באר שבע מס׳ 5׳ נופחא.

 תיק עזבוגות 2671/63
 בענין ירושת המנוח ציץ כהן מרמת־גן׳ רח׳ ארלוזורוב 35׳
 שנפטר בדרך לבי״ח איכילוב ביום י״ח בחשון תשכ״ד (5 בנובמבר

 1963)׳
 והמבקשת רחל (כחולה) כהן(עבדאלה) רח׳ ארלוזורוב

 35׳ רמת גן׳

 תיק עזבונות 2673/63
 בענין עזבון המנוחה בניה תאם מראש העין׳ שנפטרה בבית־
 החולים בלינסון בפתח־תקוה ביום י״ז בתשרי תשכ״ב (27 בספטמבר

 1961)׳
 והמבקשת נעמי בשירי מכפר שלפ.

 תיק עזבונות 2674/63
 בענין עזבון המנוחה רחל קולודני לבית מתל־אביב׳ רח׳

 שלום ציון המלכה 18׳ שנפטרה ביום 16 במרס 1963.
 והמבקש נחמיה קולודני מתל־אביב׳ רה׳ שלום ציון המלכה
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 תיק עזבונות 2675/63/8
 בענין עזבון המנוח שלמה שכטר מחל-אביב׳ רה׳ חובבי ציון

 61׳ שנפטר ביום 22 באוגוסט 1963׳
 והמבקשת ברוריה שכטר.

 תיק ירושות 2676/63
 בענין עזבון המנוח ישראל אליאס (בן יעקב) משיכון
 ותיקים צריף 13׳ נתניה׳ שנפטר בבית חולים תל־השומר ביום י׳׳ד

 בניסן תשכ״ג(8 באפריל 1963)׳
 והמבקשת מיה (הידועה אף כמרים) בומפלד מתל־אביב׳

 רחוב וגווד 7 יד־אליהו׳ תל-אביב.

 י תיק עזבוגות 2678/63
 בענין עזבון המנוח שלמה ליבוביץ, שגפטר בבריסל׳ בבלגיה׳

 בפברואר 1954׳
 והמבקשת מלויגה מלכה איזיקוביץ.

 תיק עזבונות 2658/63
 בענין ירושת המנוח אברהם יוסף כהן הידוע נם כאברהם

 כהן מרמת־גן רחוב אביגיל 12׳ שנפטר ביום 15 בנובמבר 1963׳ :
 והמבקשת גליקה כהן מרמת־גן׳ רחוב אביגיל 12.

 ־: תיק ירושה 2659/63/8
 בעניין ירושת המנוח הדמן באומגרטן מבת־ים׳ רח׳ הרצל

 57׳ שנפטר בתל־אביב־יפו ביום 15 בנובמבר 1963׳
 והמבקש חיים בוסתן(באומגרטן) מתל־אביב׳ רה׳ בן-נון
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 תיק ירושות 2660/63
 בענין עזבון המנוח בנימין חסיד, שנפטר בתל־אביב ביום

 י״א בתמוז תשכ׳״ג (3 ביולי 1963)׳
 והמבקשת אסתר חסיד מרחוב פינקפ 51׳ תל־אביב. -

 תיק עזבונות 2661/63
 בענין הירושה של המנוח אמריך פרוינד מרח׳ ברקת 9׳

 נחניה׳ שנפטר ביום 27 בנובמבר 1963׳
 והמבקש זאב פרוינד מרח׳ השחר 14׳ חולון.

 תיק ירושות 2663/63
 בענין עזבון המנוחה אסתר פפד מתל־אביב׳ רחוב אורקנוס

 31׳
 והמבקשת רבקה סימקוביץ מתל-אביב׳ רחוב אורקנוס 31.

 תיק ירושות 2664/63
 בענין ירושת המגוחה רבקה ציועי (הידועה גם כרבקה

 טשרנישר) בניו-יורק׳ שנפטרה ביום 21 בדצמבר 1941.

 תיק ירושות 63)2665
 בענין ירושת המנוח מרטץ צ׳רני (הידוע גפ כמרדכי

 טשרנישר) מניוייורק׳ שנפטר ביום 15 בפברואר 1963.

 תיק ירושות 2667/63
 בענין עזבון המנוח גרשון קצמן ^מתל־אביב׳ שנפטר ביום

 4 בספטמבר 1963׳
 והמבקשת פרידה קצמן מתל־אביב.
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 בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 2696/63/8
 בענין עזבון המנוח יוארי יהושע בן יעקב, שנפטר ביפו

 ביום ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963)/
 והמבקשת אליאונורה הרץ יולזו־י, מיפו׳ רח׳ 290 מסי 3.

 תיק ירושות 2699/63
 בענין ירושת המנוח נחום טננבאום מוינצן׳ צרפת׳ שנפטר

 בצרפת ביום 10 בספטמבר 1961׳
 והמבקשת לו קדר מרחוב הפלמ״ח 50.

 תיק עזבונות 2700/63
 . בענין עזבון המנוח דן אריאלי - דמשיץ, שנפטר ביום

 13 בפברואר 1963 בבאר-שבע׳
 והמבקשת לאה גרובר.

 תיק עזבונות 2701163.
 בענין עזבון המנוח יצחק גורדין מבית אהרן דואר כפר ויתקין׳

 והמבקשת םוניה גורדין.

 תיק עזבונות 2702/63
 בענין עזבון המנוחה גיטלה בר, שנפטרה בהרצליה ביום

 27 ביוני 1954׳
 והמבקשת זיםר זלדה לבית בר מיפו.

 תיק עזבונות 2703/62
 בענין עזבון המנוחה גולדה מוטוגריף, שנפטרה בישראל

 ביום 12 בספטמבר 1957׳
 והמבקשת ברגשטיץקלרה לבית מוטוגריף מטירת הכרמל

 שכ׳ כהן מט׳ 62/א.

 תיק ירושה 2705/63
 בענין עזבון המנוח ישראל חיים בן דוד (הידוע גם בשם
 ישראל חיים בן דוד דוידזץ וגם בשם ישראל חיים
 דוידזץ), שנפטר בבית החולים ׳״סוסנסקי״ קרית־אוגו׳ ביום ט״ו

 בכסלו תשכ״ד(1 בדצמבר 1963׳
 והמבקש דוד בן דוד מרחוב דיזגגוף 222׳ ת׳׳א.

 תיק עזבונות 2708/63
 בענין ירושת המנוח יהושע מלך, שנפטר בירושלים ביום

 א׳ בשבט תשי׳״ט(10 בינואר 1959)׳
 והמבקשת משה מלך מירושלים׳ קטמון מס׳ 22.

 תיק עזבונות 2709/63
 בענין ירושת המנוח חיים דוד משיכון נ. ציון׳ רה׳ מנשה 13׳

 גדרה׳ שנפטר ביום י׳״ד בחשון תשכ״ד (1 בנובמבר 1963)׳
 והמבקשת 0עיד גניה משיכון נ. ציון׳ רח׳ מנשה 13׳ גדרה•

 תיק ירושות 2710/63
 בענין עזבון המנוחים יצחק מטר, שנפטר בתל-אביב ביום
 23 ביוני 1963 ובילה גוטר, שנפטרה בקיבוץ סעד ביום 12

 באוקטובר 1963׳
 והמבקשת םבינה קורפמן מקיבוץ סעד.

 תיק עזבונות 2680/63
 בענין עזבון המנוח שמואל רוטשם מתל־אביב׳ שנפטר בבית

 החולים צהלון ביום 10 באוגוסט 1950׳
 והמבקשת אידה. רוטשס מתל-אביב בשמה ובשם ילדיה:
 מלאך רוטשם, משה רוטשם, צבי רוטשם, מרדכי
 רוטשם, (מרגלית) דימונטי רוטשם. כולם מרחוב מרים

 החשמונאית 16׳ תל־אביב.

 תיק עזבונות 2681/63/8
 בענין עזבון המנוח דוד רוזנברג, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 כ״ח בתשרי תשכ״ד (16 באוקטובר 1963).
 והמבקשת מאירה פוקס מרחוב גולומב׳ פתת־תקוה.

 תיק עזבונות 2683/63/8
 בענין ירושת המנוחה דומה מדובוי מתל־אביב׳ רה׳ פרישמן
 39׳ שנפטרה בתל־אביב ביום כ׳׳ח בשבט תשכ״ג(22 בפברואר 1963)

 והמבקש ליאץ מדובוי מתל־אביב.

 תיק עזבונות 2684/63
 בענין עזבון המנוח יצחק שטינברג, שנהרג בורשה בחודש

 דצמבר 1939׳
 והמבקשת רחל אבלמן לבית שטיגבוע שכ׳ מונטיפיורי׳

 רח׳ איסרלש מטי 24.

 תיק עזבונות 2685/63
 י בענין ירושת המנוחה םוניה רודניצקי מנתניה׳ שנפטרה

 בבית החולים מלבן פרדפ־כץ ביום 20 באוגוסט 1963׳
 והמבקש איליה רודניצקי.

 תיק עזבונות 2686/63/8
 בענין ירושת המנוחה מיהלי רחל, שנפטרה בנתניה רחוב

 סמילנטקי 1 ביום 15 בנובמבר 1962׳
 והמבקש מיכאלי מנחם מנתניה.

 תיק עזבונות 2688/63
 בענין ירושת המנוח ברקו דוידזוהן מיפו׳ שנפטר בתל־אביב

׳ ( 9 6 0 i 1  ביום כ״ה בכסלו תשכ״א( בדצמבר 4
 . .והמבקש נתן דודזוהן מיפו.

 תיק עזבונות 2692/63
 בענין עזבון המנוחה עלמה גולדנברג מגבעתיים׳ דחי גורדון׳

 שנפטרה בגבעתיים ביום 23 ביולי 1953׳
 והמבקש דוד גולן(גולדנברג) מרח׳ בורוכוב 57׳ גבעתיים.

 תיק עזבונות 2694/63/8
 בענין עזבון המנוחה אריקה פריליגג הידועה גם בתור

 אריקה פרוהלינג, שנפטרה ביום 29 באוקטובר 1963,
 והמבקש ארמנד פרילינג.

 תיק עזבונות 2695/63/8
 בענין ירושת המנוחה רבקה בלדי(כהן) המכונה גם דבקה
 כהן מתל־אביב׳ רח׳ החשמונאים 5א׳ שנפטרה בתל־אביב ביום

 19 באוקטובר 1963׳
 והמבקשות טובה חיה פינקלשטין ומלכה קדאחה

 מתל־אביב.
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 תיק עזבונות 2717/63/8
 בענין ירושת המנוח אליאם שייעוט מאנטורפן, בלגיה/

 שנפטר בצרפת ביוש 18 בינואר 1963׳
 והמבקשים מריה ג׳וספה אלכםנדרה שייננוט והירש

 שיימוט, שניהם מאנטורפן׳ בלגיה.

 תיק עזבונות 2718/63/8
 בענין ירושת המנוח מוטק (מרדכי) גרבוביץ מרח׳ יואב

 30י רמת־גן, שנפטר ביום 26 באוגוסט 1963׳
 והמבקשת פולה גרבוביץ.

 תיק עזבוגות 2719/63
 בענין ירושת המנוח שמואל דוד רבינוביץ, שנפטר בהל־

 אביב ביום י״ד בתשרי תרצ׳יז(30 בספטמבר 1936)׳
 והמבקש שאול רבינא (רבינוביץ) מגני יהודה.

 תיק ירושות 2720/63
 בענין ירושת המגוחה מרים קפ מתל־אביב׳ רחוב קרית ספר 20׳
 שנפטרה בבית אורן בחיפה ביום י״ב בתשרי תשב״ב (21 בספטמבר

 1961)׳
 והמבקש צבי קפ מתל־אביב׳ רחוב קרית ספר 20.

 תיק עזבונות 2734/63/8
 בענין עזבון המנוחה חרדה רודובםקי מתל־אביב׳ שנפטרה

 ביום ב׳ באייר תשכ״ב (12 בינואר 1962)׳
 והמבקש יונה רודובםקי מרחוב אדם הכהן 16׳ תל־אביב.

 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2711/63
 בענין ירושת המנוחה חנציה קדוננפלד לבית הלם מרח׳

 267 מס׳ 5׳ יפו׳ שנפטרה ביום 2 באפריל 1956.
 והמבקשת מינה זיינפלד לבית קרונפלד מרח׳ התותחנים 27׳

 תל־גיבוריפ׳ חולון.

 תיק עזבונות 2712/63
 בענין ירושת המנוחה פייגה בךציון לבית אברמוביץ

 משיכון ממשלתי 164׳ נהריה׳ שנפטרה ביום 5 בנובמבר 1953.
 והמבקש עוזר בן־ציץ מרח׳ ממשלתי 164׳ נהריה.

 תיק עזבונות 2713/63
 בענין ירושת המנוח הוםם - יצחק קרויטורו, בית יהושע

 הכהן 68׳ זכרון יעקב׳ שנפטר ביום 25 בספטמבר 1957׳
 והמבקשת שרה קרויטורו מבית יהושע הכהן 68׳ זכרון יעקב.

 תיק ירושות 2714/63/8
 בענין עזבון המנוחה תקוה גרזון(בת נחמן) מרחוב בורוכוב
 19׳ תל־אביב׳ שנפטרה בתל־אביב ביום ד׳ באלול תשכ׳׳ג (24

 באוגוסט 1963)׳
 והמבקש יוסף גרזץ, מרמת אביב׳ שיכון לדוגמא׳ תל־אביב.

 תיק עזבונות 111/38
 תיק ירושות 2716/63
 בענין עזבון המנוח יוליום םנד מתל־אביב׳ שנפטר ביום

 23 ביולי 1938׳
 והמבקשת אדנה םנד, מהרקשיד קרייס סטודמרן׳ גינפטרינג

 27׳ הרפובליקה הפדרלית של גרמניה.

 ימים מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכה׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה והתוספת לצוואה ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה לריצ׳רד מורים רוברטס׳ שאם לא בן יגש בית

 המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2677/63/8
 בענין הצוואה של המנוחה בת־שבע רעאני והכרזת צו

 ירושה על נכסי מירי ו/או צו הנהלת עזבון.
 והמבקש מיכאל חשבי, מבצע הצוואה הנ״ל בת״א .שד׳

 רוטשילד 60.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למיכאל
 חשבי׳ וכן מדוע לא יינתן צו ירושה על נכסי מירי ו/או צו הנהלת
 עזבון׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצווים הנ׳״ל כאמור.

 ש׳ כהן, רשם

 חיק קיום צוואה 2666/63
 בענין צוואת המגוח ארטור ביועבאום מהרצליה׳ כפר־
 שמריהו׳ שנפטר ביום כ׳ באלול תש׳״ך (12 בספטמבר 1960) בפתח־

 תקוה׳
ר מכפר־שמריהו.  והמבקשת וילמה ביתבאום לבית בתנ
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 [ תירשם הצוואה האחרונה של המנות ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 צוואה למבקשת הנ־״ל׳ שאם לא כן מש בית המשפט ליתן תעודה זו

 כאמור.
 ש כהן, רשם

 תיק עזבונות 2672/63
 בענין הצוואה של המנוח ברטרם־לםטר רוברטס מסביון׳
 רחוב הגבעה 11׳ שנפטר ביום כ״א באלול חשב״ב (20 בספטמבר

.(1962 
 הריגי מזמין בזה כל אדם להתייצב בבבית המשפט תוך עשרה
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 ירושת המניח הנ״ל והנני מזמין בזה בל אדם הטוען טובת הנאה
 בעזבון המנות והרוצה להתנגד להכרזה להגיש תוך שלושים יום מיום
 פרסום הזמנה זו התנגדות להכרזה המבוקשת/ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו. .
 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2698/63
 . בענין עזבון המנוחה ווים יוליאנה, שנפטרה בבית התולים

 שלוה פרדס חנה ביום 11 ביוני 1963.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב תוך עשרה ימים מיום פרסום
 הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא יינתן למוסדות לטיפול בעולים נחשלים
 מלב״ן שירותי הג׳וינט בישראל המיוצגים ע״י ב״׳כ עויד א׳ שעשוע
 שמענו למסירת מסמכים משפטיים הוא תל־אביב׳ רחוב קפלן 12׳ צו
 הנהלת עזבון על בל המטלטלין׳ הזכויות והתיבות של המנוחה׳ שאם

 לא כן יגש בית המשפט ויתן את הצו הנ״ל כאמור.
 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2704/63
 בענין צוואת המנוח זכריה הורוביץ, שנפטר בבני־ברק

׳ בתמוז תשכ״ג(28 ביוני 1963)׳  ביום ו
 והמבקשת שרה הורוביץ מרחוב אברהם 14׳ בני־ברק.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע׳ לא תקויים ולא תירשם
 הצוואה האחרונה של זכרה הורוביץ ומדוע לא תינתן תעודת: קיום
 צוואה לשרה הורוביץ ומדוע'לא תתמנה שרה הורוביץ למבצעת
 היחידה של הצוואה׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו

 כאמור.
 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2706/63/8
 בענין צוואת המנוח אברהם מתנה לוי, שנפטר ביום א׳
 בטבת תשכ׳׳ג(28 בדצמבר 1962)׳ בביתו בתל-אביב רחוב הירקון 1׳

ד מרחוב שלוש מס׳ 1׳ תל־אביב.  והמבקש שמעון• ל
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתךטעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
 למבקש הנ״ל׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ש׳ כהן, רשם

 תיק ירושה 2707/63

 בענין ירושת המנוח אליהו שטינמן(אבני) מוסט גדלט,
 2917׳ שיקאגו •ארה״ב׳ שנפטר ביום 24 באוקטובר 1963׳

 והמבקשת תחיה שטינמן מחל־אביב׳ רח׳ גיורג׳ אליוט א5.
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על

 ירושת המגוח.
 הריני מזמין בזה כל ארם הטוען שיש לו טובת הנאח בעזבון
 המנוח והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום
 הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו בטוב בעיניו.
 ש׳ כהן, רשם

 • ~ תיק עזבונות 2679/63
 \ בענין עזבון המנוח צבי שחורי מרחוב הדר 20׳ רמת־גן,

 שנפטר ביום 6 בספטמבר 1963׳
 והמבקשת זהבה שחורי מרח׳ הדר 20׳ רמת־גן.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט הזה תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם באם יש לו כזה׳ למה לא
 יינתן למבקשת׳ צו הנהלת העזבון על כל המטלטלין׳ זכויות ונכסי
 מולק ומירי שהותיר אחריו המנוח׳ שאם לא כן יתן בית המשפט

 אח הצו אשר ייטב בעיניו.
 ש׳ כהן, רשם

 תיק ירושות 2687/63
 בענין עזבון המנוח ליאת לבק(הידוע גם בתור לבק שטב־

 הולץ),
 והמבקשת ברטה לבק(לבית גרינשפן) מבלגיה׳ בריסל.

 להווי ידוע כי הוגשה בקשה לבית המשפט ליחן צו המכריז על
 ירושת המנוח הנ״ל.

 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המגוח והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום
 הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו בטוב בעיניו.
 ש׳ בהן, רשם

 תיק עזבונות 2689/63/8
 :בענין הצוואה של המנוח גותי־יוסף מועלם (בן םלמן
 וחביבה) מהרצליה׳ שנפטר בביתו ביום כ״ו בתמוז תישב׳׳ג (18

 ביולי 1963)׳
 והמבקשת מרים מועלם מרחוב אחד העם׳ הרצליה.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

 למבקשת׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2693/63/8
 בענין הצוואה ובענין העזבון של המנוח אליעזר פינםץ
 מסביון׳ רחוב התיכון 17׳ שנפטר בבית החולים ״בלינסוך ביום 11

 בנובמבר 1963׳
 והמבקשות הניה פינםון, עתליה בךציון וצפירה קליץ.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תאושר הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה להניח
 פינסון מסביון׳ ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאס לא

 כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו וצו זה כאמור.
 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2697/63/8
 בענין עזבון המנוח ד״ר םלומץ דיאמנט מהולנד, שנפטר

 ביום 18 במרס 1958.
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק קיוס צוואה 868/63
 בענין קיום הצוואה של המנוחה גבריאלה בת יוסף

 מרכפלד לבית פישל,
 והמבקש ד״ר פ. שטייף, עו״ד מחיפה׳ דחי הרצל 33.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה שהשאירה המנוחה גבריאלה בת יוסף
 מרכפלד לבית פישל׳ ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה וו׳ שאס

 לא כן יגש בית המשפט ליתן צו הנ״ל כאמור.

 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 872/63
 בענין הצוואה של המנוחה מרים חנציינסקי, שנפטרה באש

 קלון ביום 24 באוגוסט 1963.
 הריגי מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
 מיום פרסום הזמגה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבק
 שים מנחם הלוי ואליעזר לוין׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן

 תעודה זו כאמור.

 ש׳ רזי, רשם

 . תיק עזבונות 883/63
 בענין הצוואה של המנות בנימין ברטנר (הידוע גם בשם בנו),

 שנפטר בחיפה ביום 21 באוקטובר 1963.
 ובענין המבקשת גרטרודה ברטנר מחיפה׳ רח׳ דרך הים 71.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרםוט הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
 למבקשת הנ״ל׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ש׳ רזי, רשם

 חיק קיום צוואה 888/63
 בענין הצוואה של המנוחה שדה פליישר מחדרה׳ שנפטרה

 בחדרה ביופ 26 במאי 1963.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא חקויים
 ולא תירשם הצוואה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקש
 רפאל פליישר׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 855/63
 בענין הצוואה של המנוחה םידוניה אנטוניה לםקוביץ,
 שנפטרה בחיפה ביום 14 ביולי 1963. י

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרפום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכר׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
 לאניטה ריווין ואחרים׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה

 זו כאמור.
 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 863/63
 בענין צוואת המנוחה רבקה גרינברג לבית קולטונובםקי

 מחיפה׳ שגפטרה בחיפה ביום 16 באוגוסט 1963׳
 והמבקש מרדכי גריגברג מחיפה - קרית חיים.

 הריני מזמין בזה כל אדם להחייצב בביח המשפט חוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואת
 למבקש הנ׳־ל ומדוע לא יינחן צו המפרש מי הם האנשים הזכאים
 לרשת את מקרקעי המירי של המנוחה הנ״ל ומה חלקו של כל אחד
 מהם׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודת קיום צוואה כאמור
 וצו המפרט את האנשים הזכאים לרשת את מקרקעי המירי של המנוחה

 ומה חלקו של כל אחד מהם.
 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 865/63
 בענין צוואת המנוח אליעזר קרטגיגר, שנפטר בחיפה ביום

 25 בספטמבר 1963׳
 והמבקשים רבקה קרטגינר מקרית־מוצקין׳ שיכון הסביון

 בלוק 4׳ וצבי קריתי מחיפה׳ דח׳ גורדון 28.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים
 ולא תרשם הצוואה האחרונה (והתוספות אשר לה) ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה׳ לא׳ רגירר עו״ד מבצע הצוואה׳ שאם לא כן יגש

 בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 י : . ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 866/63
 בענין משה ארליך, שנפטר בחיפה ביום 12 באוקטובר 1963׳

 והמבקשת חוה ברונשטין, מכפר־אתא.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה (והתוספות אשר לה) ומדוע לא תיגחן
 תעודת קיום צוואה׳ למבקשת הנ״ל שאם לא כן יגש בית המשפט

 ליתן תעודה זו כאמור.
 ש׳ רזי, רשם
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 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
 שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳

 התנגדות לאותה הכרזה׳ שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק ירושות 867/63
 בענין ירושת המנוח משה אהלן טלכטנבת מחיפה׳ שנפטר

 בחיפה ביום 26 ביולי 1945׳
 . והמבקש חיים טרכטנבת מקרית מוצקין.

 תיק ירושות 869/63
 בענין ירושת המנוח ברוך מרגולים מחיפה׳ שנפטר בחיפה

 ביום 7 באוקטובר 1963.
 והמבקשת זופיה מרגוליס לבית טדגר.

 תיקירושות 870/63
 בענין ירושת המנוח קלמן טין שטמל מכפר חסידים׳ שנפטר

 בכפר חסידים ביום 7 באוקטובר 1960׳ .
 והמבקשת חיה רחל טין שטרול מכפר חסידים.

 י י תיק ירושות 871/63 .
 בענין ירושת המנוחה חנה שטלוזנר מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

 ביום 24 באוקטובר 1963׳
 ׳ והמבקשת יפה פרוינדליך מחיפה.

 תיק ירושות 873/63
ן ירושת המנוחה רחל ברקוף מחיפה׳ שנפטרה בביירות־: בעני : 

 לבנון ביום 19 בספטמבר 1963׳
 והמבקש ד״ר נתן בדקוף מחיפה.

 תיק ירושות 874/63
 בענין ירושת המנוח אמיל ברקוף מצרפת׳ שנפטר בפולניה

 ביום 20 ביולי 1942׳
ר נתן ברקוף מחיפה. ׳  . והמבקש די

 תיק ירושות 875/63
 בענין ירושת המנוח הלנה שמידלר מרומניה׳ שנפטרה

 ברומניה ביום 6 ביוני 1942׳ :
 והמבקש סמואל שמידלו־ מאנגליה.

 תיק ירושות 876/63
 בענין ירושת המנוחה חדוה (שמחה) קורנפלד מחיפה׳

 שנפטרה בירושלים ביום 13 במאי 1958׳
 והמבקשת לחל בחנה מחיפה. ;

 תיק ירושות 877/63
 . בענין ירושת המנוח אריה בן משה ברבמן מקרית ביאליק׳

 שנפטר בחיפה ביום 22 בנובמבר 1963׳
 והמבקשת מדים ברבמן מקריח ביאליק.

 תיק ירושות 878/63
 בענין ירושת המנוחה רות ריטר מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

 ביום 19 באפריל 1963׳
 והמבקש ולטר ריטר מחיפה.

 תיק ירושות 788/63*
 : בענין ירושת המנוחה שדה בירנבוים מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

 ביום 2 באוקטובר 1962׳
 : : והמבקש אברהם בירנבוים.

 תיק ירושות 854/63
 בענין ירושת המנוח אלקסנדר וייס מחיפה׳ שנפטר בחיפה

 ביום 3 בנובמבר 1963׳
 והמבקשת שרה וייס מחיפה.

 תיק ירושות 856/63
 בענין ירושת המנוח מורנו p יוסף גטניו מקרית מוצקין׳

 שנפטר בחיפה ביום 2 במרס 1959׳
 ; והמבקש חיים גטניו מקרית מוצקין.

 תיק ירושות 857/63
 בענין ירושת המנוחה רבקה בנדרלי מצרפת׳ שנפטרה

 בצרפת בשנת 1961.
 והמבקשת לאה םטרםלםקי מצרפת.

 תיק ירושות 858/63
 בענין ירושת המנוחה בטי כהן מצרפת׳ שנפטרה בצרפת ביום .

 25 בספטמבר 1962׳ ; ,
 והמבקשת ג׳וליאט גילמן מצרפת.

 תיק ירושות 859/63
 ; בענין ירושת המנוח ברנרד קאופמן מצרפת׳ שנפטר בצרפת

 ביום 22 ביוני 1960׳
 והמבקשת אםתל קאופמן מצרפת. -

 תיק ירושות 860/63
 בענין ירושת המנוח פנחס גונן(קורםונםקי) מחיפה׳ שנפטר

 בחיפה ביום 10 ביולי 1963׳
 והמבקשת מלכה גונן.

 תיק ירושות 861/63
 בענין ירושת המנוחה אנט בדקוביץ מחדרה׳ שנפטרה

 בפרדס כץ ביום 18 בדצמבר 1954׳
 : והמבקשת צפורה םיקםיק מיפו.

 תיק ירושות 862/63
 בענין ירושת המנוח אברהם יוסף כהן מזכרון יעקב׳ שנפטר

 בכפר סבא ביום 15 באוקטובר 1963׳
 י והמבקש יעקב אברהם כהן מזכרון יעקב.

 תיק ירושות 864/63
 בענין ירושת המנוח מוני בן נפתלי מועטים ממעונה׳ שנפטר

 בנהריה ביום 11 באוקטובר 1963׳
 : והמבקשת זויה מונטיס משער מנשה.

 • ההודעה בתיק הנ״ל, שפורסמה בי״פ 1055, תשכיר, עמ׳ 441 - בטלה.
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק ירושות 886/63
 בענין ירושת המנוחה רייזלה קראום מנשר/ שנפטרה ב:שר

׳ 9 6 0 i 1  ביום בספטמבר 3
 והמבקשת דינה - אנטה ברלןליצקי מנשר.

 תיק ירושות 879/63
 בענין ירושת המנוחה קרולינה נחנ(ה דודםו מחיפה׳ שנפטרה

 בחיפה ביופ 2 במאי 1962׳
 והמבקשת רות בתר לבית דודםץ מחיפה.

 תיק ירושות 887/63
 בענין ירושת המנוחה אדלה סולומון מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

 ביופ 29 בנובמבר 1955׳
 והמבקשת דבקה שלמה מנשר.

 תיק ירושות 889/63
 בענין ירושת המנוח יוסף אלגביש מעתלית׳ שנפטר בעתלית

 תיק ירושות 880/63
 בענין ירושת המנוחה פולה גרינשטיין מיגור׳ שנפטרה בחיפה

 ביום 25 במאי 1960׳
 , והמבקש יצחק גריגשטיין מקרית חיים.

 והמבקשת שושנה פיגסקר לבית אלגביש מעתלית.

 תיק ירושות 890/63
 בענין ירושת המנוח ד׳׳ר ברוך רחמימוב, מחיפה׳ שנפטר

 בחיפה ביום 5 בדצמבר 1963׳
 והמבקש ריכרד דחמימוב מתל־אביב.

 ש׳ רזי, רשם

 חיק ירושות 882/63
ה ביום 27 בפברואר 1961׳ פ י ח ה ב ר ט פ נ  בעגין ירושת המנוחה שרה תטמן מחיפה, ש

, והמבהשת שישנה &י; 1 9 6 י 1 נ ו י ! ג ט 9 ו י  ב

 והמבקש זאב רוטמן מחיפה.
 תיק ירושות 885/63
 בענין ירושת המנות אברהם גורן מכפר אתא׳ שנפטר בכפר

 אתא ביום 23 בנובמבר 1963׳
 והמבקשת אומיה גורן מכפר אתא.

 הזמנות כתי הדין הדגנייפ

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 המבקש מרדכי.ששץ רה׳ האשכול 2׳ מחנה יהודה׳ ירושלים.
 כל התובע טובת הנאה וכל המעונין 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 כ6וב בעיניו.

 ש׳ ת׳ פראנק, מזכיר ראשי

 \ תיק 468/תשכ״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
 העניה פרידא שכטר, שנפטרה בבלפסט ביום כ״ד בכסלו

 תשי״ב׳ והובאה לקבורה בירושלים.
 המבקש הרב יעקב שכטר מרח׳ מרדכי גרקיס 12׳ ירושלים.
 כל התובע טובת הנאה וכל המעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה׳
 יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאט לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 ש׳ ת׳ פראנק, מזכיר ראשי

 תיק 450/תשכ״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה של עזבון המנוח
 ששץ משה לוי, שנפטר בבית שמש ביום כיה בכסלו תשכ״א

 (15 בנובמבר 1960)•
 והמבקשת מרים לוי, בית שמש שיכון 73 אי•

 כל התובע טובת הנאה וכל המעוגין שיש לו סיבה להתגגד לבקשה
 הנ׳׳ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•

 כ״ב בכסלו תשכ״ד(8 בדצמבר 1963)
 ש׳ ת׳ פראנק, מזכיר ראשי

 תיק 474/תשכ״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
ך בחשון תשכ״׳ד (1 בנובמבר 1963). ״  חנה ששון, שנפטרה ביום י

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

 הריני מזמין בזה כל מעונין שיש לו טיבה מוצדקת להתנגד לאישור
 הצוואה הנ״־ל׳ לבוא לבית הדין תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
 זו׳ ולתת סיבה מדוע לא תאושר הצוואה הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית

 הדין צו כטוב בעיניו•:

 כ״ב בכסלו תשכ״ד (8 בדצמבר 1963)
 י׳ קובו, סגן המזכיר הר^שי

 תיק 1354/תשכ״ד
 הוגשה לפגי בית הדין בקשה לאישור צוואה מיום א׳ בגיסן תשי־״ג
 (17 במרס 1953) של המנוח אהרן לרנד, שנפטר בקרית אונו ביום

 כ״ב בחשון תשי״ד(31 באוקטובר 1953)•
 המבקשים: מירלה(מרים) לרנד ואריה הרצברג.

 בתוקף צו בית הדין מיום ט״ז בחשון תשכיד(3 בנובמבר 1963)
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 בית הדין הרבני האזורי־ בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  , ה

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

 הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 2463/תשכ״ד
 בענין ירושת המנוח איציק לובינסקי, שנפטר בשואה בלודז׳

 בשנת 1942•
 המבקש: אברהם אראל.

 תיק 2569/תשכ״ד
 בענין ירושת המנוחה רבקה קםידר, שנפטרה בתל־אביב

 תיק 284ןתשכיד
 בענין ירושת המנוח דוד בדק, שנפטר בעזרה ובצרון ביום

 י׳׳ד באדר תשכ״ב(10 במרפ 1963)׳
 המבקשת: רחל ברק מראשון לציון׳ רת׳ שמריהו לוין 4.

 תיק 1072/תשכ״ד
 בענין ירושת המנוח משה אוחנה, שנפטר בפתח־תקוה ביום ביום י״ד באייר תשי״ז(14 במאי 1957).

 י״ד בתמוז חשכ׳״ב(16 ביולי 1962). המבקש: יהודה קםירר, רה׳ שח״ל 17 שיכון הי בני־ברק.
 המבקשת: מרים אוחנה מרח׳ 120 מסי 1׳ יפו.

 תיק 2617/תשכ״ד
. ^ תיק 1095/תשכ-י בענין ירושת המנוחה שרה שורץ, שנפטרה במגדיאל ביום , ״ .  י

־ כיב באדר תשי״ג(9 במרס 1953). ז ס י י פ  בעני, ירושת המנוחים אידה אהי״יביז׳ !"!2" י
 המבקש: מיכאל שורץ, יהודה הלוי 119׳ תל-אביב.

 , תיק 2662/חשכ״ד
 בענין ירושת המנוחה זלדה ליבן, שנפטרה בהל־השומר ביום

 תיק 2126/תשכ״ד ט״ז באלול חשייח (19 בספטמבר 1958)•
 המבקש: יעקב ליבן.

 תיק 2736 ;תשכ״ד
 בענין ירישת המניחים אדוארד ואנטוניה בראון, שנפטרו

 בשואה בשנת 1942.
 המבקשת: שרה שפיגל מגבעת שמואל.

 כץ ביום ד׳ בכסלו תשט״ז (20 בנובמבר 1955) ובנימין״בוים
 אהרונוביץ, שנפטר בעין־שמר ביום כ״ג בכסלו תשכ״ג (20

 בדצמבר 1962)•
 המבקש: אהרן אהרונוביץ, רחוב בית אשל 7/340׳ יפו•

 בענין ירושת המנוח פנחס זיםקינד, שנפטר בפתח־תקוה ביום
 ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963).

 המבקש: ד״ר יעקב זיםקינד מרחוב אוסישקין 14׳ נתניה.

 תיק 2737/חשכ״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
 מלכה אבני, שנפטרה בתל־אביב ביום כי׳נ בתשרי תשכ״ד

 (11 באוקטובר 1963).
 המבקש: משה אבני מרחוב בלוך 13׳ תל־אביב.

 יהודה קיבר, סגן המזכיר הראשי

 תיק 2223/תשכ״ד
 בענין ירושת המנוח יצחק (יורק) לחמן, שנפטי• במילוי

 תפקידו בצה׳״ל ביום כ־ז באלול תשכ״ג (16 בספטמבר 1963)•
 המבקש: שמאל לחמן, רחוב נחלת בנימין 9׳ תל־אביב•

 חיק 2358/חשכ״ד
 בענין ירישת המנוח יצחק סגל, שנפטר ברמלה ביים ט׳ בכפלי

 תשטיז(24 בנובמבר 1955)•
 המבקשת: גוםטה סגל, רחוב יהודה הלוי 139׳ תל־אביב•

 הודעות כית הדין הדתי של העדה היוונית־קתולית

 הונשה לבית־הדין הדתי שלנו בקשה מיום 23 בנובמבר 1963׳
 בה מבקשים החתומים עליה מחן צו ירושה על עזבון המנוחה היוונית־
 קתולית מימה :'עםאף אליאס הנא מאקרת׳ ואשר נפטרה
 בחיפה ביום 30 באוקטובר 1962 והניחה אחריה אח בן אחיה היהיר

ם םלוםאשקר. א י ל א א ו ה  ו
 היורש בוגר ונמצא בארץ•

 מי שיש. לו התנגדות לבקשה הנ״ל׳ יגישגה לבית־דין זה תוך
 שלושים יום מחאריך הודעה זו•

 הארכימנדריט בסיליום לחאם :
 נשיא בית־הדין הדתי של העדה היוונית־קתוליח

 הוגשה לבית הדין הדתי שלנו בקשה מיום 24 באוגוסט 1963׳
 בה מבקשים החותמים עליה מתן צו ירושה על עזבון המנוחה היווגית־
 קתולית מלכה םטיפאן חיורי מעבלין׳ ואשר נפטרה בחודש
 נובמבר 1962 והניחה אחריה את ילדיה מבעלת עבדאללה
 יעקוב חץרי שנפטר לפניה׳ והם: ח׳ליל, נג׳יב ורפיק בלבד•
 מי שיש לו התנגדות לבקשה הנ״ל׳ יגישנה לבית דין זה תוך

 שלושים יום מתאריך הודעה זו•

 הארכימנדריט בסיליום לחאם
 נשיא בית־הדין הדתי של העדה היוונית־קתוליח
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 הודעות בוגר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פרוק.חברות 4058/63

 בענין פקידת החברות׳ 1929׳
 ובענין: של החברה ״לאור״ תעשיה אופטית ישראלית

 בערבון מוגבל.
 המבקש: ירחמיאל לןיכלמכר, רמת־גן׳ רח׳ אבא הלל 68.

 גמסרת.בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הוגשה ביום 29 בנובמבר 1963
 לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי המבקש הנזכר לעיל וכי ניתנה
 הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בתל־

 אביב־יפו׳ רח׳ אילת 14 ביום 21 בינואר 1964 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אס
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו; והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן התתופ מטה

 בשלמו את התשלום הקבוע בעדה.
 א׳ רוזנשטין, עו״ד

 רח׳ אחוזת בית 3׳ תל־אביב

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

 הצהרים של יום 20 ביגואר 1964.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
. תיק פירוק 4167/63 . . י  י

 בענין פקודת •החברות׳ 1929׳
 ובענין חב׳ שאפן, רחוב הרכבתי 12׳ תל־אביב׳(אצל אברהם

 קמיל).
 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת• לעיל על ידי
 בית המשפט של חל־אביב־יפו׳ הוגשה ביופ 9 בדצמבר 1963 וכי
 ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין

 בתל־אביב ביום 3 בפברואר 1964 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתופ מטה בשלמו את

 התשלום הקבוע בעדו.
 ד״רי׳ויטלין

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־ת״א 9 (בית רומנו)

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
 למפור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את השם והמען של האיש או אם זו היא פירמה
 את השם והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להם עורך דין)
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואו— צריך לשלחה
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחה״צ

 של יום 2 בפברואר 1964.

 בבית המשפט המחוזי• של ירושלים תיק 457/63
 בענין פקודת החברות׳ 1929׳

 ובענין מצות ראשון־לציון בערבון מוגבל.

 ניתנת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה׳ אשר שמה נקוב לעיל׳
 על־ידי בית המשפט המחוזי של ירושלים׳ הוגשה ביום 15 בנובמבר
 1963 לבית המשפט האמור על־ידי זרובבל זמיר׳ חרשתן ומתתיהו
 זליבנפקי׳ חרשתן׳ שניהם מראשון לציון׳ וכי ניחנה הוראה שבקשת
 פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בירושלים ביום 13

 ינואר 1964.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה׳ הרוצה לתמוך במתן צו
 על סמך הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע לשם כך בשעת
 הבירור׳ אם בעצמו׳ אם באמצעות עורך־הדין שלו. העתק מבקשה
 זו יומצא לכל נושה או לכל משתתף של החברה האמורה׳ הדורש

 אותו מהחתום מטה ומשלם את ההיטל הקבוע בעדו.

 . • ארנולד שפאר, עו״ד
 ב״כ המבקשים

 בנין סנסור׳ ירושלים

: כל מי שבכוונתו להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳  . הערה
 חייב למסור או לשלוח בדואר׳ לאדם אשר שמו נקוב לעיל׳ הודעה
 על כוונחו זו. יש לציין בהודעה את השם והמען של האדם׳ או
 אם זו היא פירמה את השם והמען של הפירמה׳ וחייבים לחתום עליה
 האדם או הפירמה׳ או עורך־הדין שלו או שלה(לכשישנו) ויש למסרה
 או — אם שולחים אותה בדואר — לשלחה הוך זמן שיאפשר לבקשה
 להגיע אל האדם אשר שמו נקוב לעליל׳ לא יאוחר משעה 1.00

 אחרי־הצהרים של יום 12 בינואר 1964.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק 3789/63

 בענין פקודת החברות׳ 1929׳
 ובענין חברת חניה בע״מ, רח׳ נחלת בנימין 44׳ תל־אביב־

 יפו.
 . נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט של תל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום 12 בנובמבר 1963 על ידי
 הברח הופטלריט בע״מ׳ וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר
 בפני בית המשפט היושב לדין בתל־אביב ביום 21 בינואר 1964

 בשעה 08.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו והעחק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הזאת הדורש אותו ^מן החתום מטה בשלמו את

 התשלום הקבוע בעדו.
 א׳ אולשנסקי, עו״ד

 בא כוח חברת הוסטלריס בע״מ
 דחי אחד העם 50׳ חל־אביב

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת ברור הבקשה האמורה חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את השם והמען של האיש או אם זו היא פירמה את
 השפ והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם עורך דין)
 וצריך למסרה או — אפ היא נשלחה על ידי הדואר — צריך לשלחה
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 00 13 אח״צ

 של יום 20 בינואר 1964.
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 הודעות במר..בקשות.לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק 4170/63

 בענין פקודת החברות׳ 1929׳
 ובענין חב׳ ״אפריגד״ חב׳ לתעשית לבנים וקרמיקה

 בע״מ, רחוב אחד העם 32׳ תל־אביב (אצל עו״ד קוטלוביץ).
 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט של תל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום 9 בדצמבר 1963 וכי
 ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו הבורר בפני בית המשפט היושב בדין

 בתל־אביב ביום 3 בפברואר 1964 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את

 התשלום הקבוע בעדו.
׳ ויטלין י ר י  י ו

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־ת״א 9 (בית רומנו)

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתוח לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את השם והמען של האיש או אם זו היא פירמה
 את השם והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להם עורך דין)
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחה״צ

 של יום 2 בפברואר 1964.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה ־•._.. תיק אזרחי 1747/63
 בענין פקודת החברות׳ 1929׳

 בענין המבקשת Barnett Borchard S. R. L. Genoa׳
 והמשיבה צים־עתיד שריתי ים בע״מ, מדרך העצמאות

 7 חיפה.
 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי של חיפה הוגשה ביום 10 בדצמבר 1962 לבית
 המשפט הנזכר לעיל על ידי החברה׳ ובי ניתנה הוראה שבקשת פירוק
 זו תבורר בפני בית המשפע היושב לדין בחיפה ביום 29 בדצמבר

 1963 שעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתננד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו; והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה

 בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
 ד״ר ר׳ גיטשלק, עו״ד
 רה׳ אבן םינא 26׳ חיפה

 הערה: הל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה חייב למסור׳
 או לשלוח ע״י הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אפ זוהי פירמה׳ את השם
 והמען של הפירמה׳ והיא.צריכה להיות חהומה על ידי האיש או
 הפירמה או ע״י עורך הדין שלה(אם יש לה עורך דין)׳ וצריך למסרה
 או — אפ.היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה בזמן שתספיק
 להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי הצהרים של

 יום 28 בדצמבר 1963.

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפי
 תיק פירוק 4168/63

 בענין פקודת החברות׳ 1929׳
 ובענין ״עירית׳׳ חברה בערבון מוגבל, רחוב בלפור 26׳

 חל־אביב (אצל יעקב גרובר).
 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט של חל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום 9 בדצמבר 1963 וכי
 ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין

 בתל־אביב ביום 3 בפברואר 1964 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך יכול להופיע בשעתיהבירור אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין. שלו והעתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף.של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום' מטה בשלמו את

 התשלום הקבוע בעלו.
 ד״ר י׳ ויטלין

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־ת״א 9 (בית רומנו)

 :הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין אח השם והמען של האיש או אם זו היא פירמה
 את השם והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להם עורך דין)
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה
 בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחה״צ

 של יום 2 בפברואר 1964.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק 4169/63

 בענין פקודת החברות׳ 1929׳
 ובענין חב׳ ״לבנה״ בע״מ, רחוב לילינבלופ 31׳ תל־אביב.

 *מפרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט של חל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום 9 בדצמבר 1963 וכי
 ניחנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי בית המשפט היושב בדין

 בתל־אביב ביום 3 בפברואר 1964 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הזאת הדורש אוחו מן החתום מטה בשלמו את

 התשלום הקבוע בעדו. — ---
 ד״ר י׳ ויטלין

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־ת״א 9 (בית רומנו)

 . הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו

 זה. ;ההודעה תציין את השם והמען של האיש או אם זו היא פירמה,
 את השם והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להם עורך דין)
 וצריך למכרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה
 בזמן שהספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחה״צ

 של יום 2 בפברואר 1964.
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 פקודמ דוחגנרומ.• \

 הודעות לפי סעיף 242 (5)

 נמסרת בזה הודעה׳ בי החברות אשר שמותיהן מפורטיפ להלן נמחקו מפנקס החברות.

 מספר מספר מספר ^ מספר
 סידורי שם החברה התיק סידורי שם החברה , התיק

 1 נכסי מרסלה חברה בע״מ 17990 11 חברת חלקה 116 בגוש 6160 בע״מ 19152
 2 ״רות״ הלבשה בע״מ 18177 12 ״חברת פרג׳ון ושות׳ בע״מ״ 19198
 3 ״שרתים״ שירות תקדים ארצי חברה בע״מ 18278 13 מלכה ודב בנק בע״מ 19251
 4 אחוזת גוש 8270 חלקות 76 ו־84 בע״מ 18295 14 אחוזת חלקה 116 בגוש 6213 בע״מ 19374
 5 בית חלקה 293 בגוש 6207 בע״מ 18296 15 ש. גרינבלט חברה להובלת פרי בע״מ 19397
 6 חלקה 167 בגוש 6109 בע״מ 18571 16 חברת בית חלקה 94 בגוש 7148 בע״מ 19404
 7 בית חרשת למוצרי פלסטיק ו.ג.ש. בע״מ 18736 17 בית יוגה בע״מ 19623
 .Plastic Goods Factory W.G.S. Ltd 18 חברת 62 בגוש 7167 בע״מ 19729
 8 חלקה 527 בגוש 6127 בע״מ 18944 19 חברת 374 בגוש 6123 בע״מ 19944
 9 ״נאות החלקה 291״ פרדס כץ בע״מ 18963 20 חברת גוש 6127 חלקה 670 בע״מ 19985

 10 חברת אבן גלילית בע״מ 19047 א׳ דנציגר

 רשם הבחרות

 גמסרח בזה הודעה׳ כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן'נמחקו מפנקס ההברות.

 מספר מספר. מספר מספר
 סידורי שם החברה התיק סידורי שם החברה התיק

 1 עפרה בע״מ Ophra Ltd 3954 12 יעקב טייך בע״מ 12497
 2 אחוזת יחזקאל פנת מלאכי בע״מ 6251 13 טופלברג אח חבויניק׳ חברה לקבלנות

 3 נוח נשר בע״מ 8443 ולהנדסה בע״מ 12619
13298 Williams shoes Ltd. 4 חברת ״חלקה רושמיה 10״ בע״מ 9305 14 ״נעלי ויליאמס בע״מ״ 
 5 ״משהכני חוץ״ בקרית מוצקין בע״מ 9375 15 חלקה 263 בגוש 6126 בע״מ 13741
 6 הנכס חלקה 99 בגוש 6607 בע״מ 9826 16 חוות מאד בע״מ 13915
 7 מעונות רמת השרון(גימל) בע״מ 10711 17 פריטוב תעשיח שימורים בע״מ 14133
 8 מעונות רמת השרון(דלת) בע״׳מ 10712 18 חברה לפיתוח התיירות — אילת בע״מ 15324

Eilat Tourist Development Society Ltd. 9 חברה להפצת רהיטים מתקפלים של בית 
 חרושת ״עדין״ בע״מ 11290 19 חברת גוש 6186 חלקה 329 בע״מ 15769
 10 דירה ברחוב הגת 8 ר״ג בע״מ 12055 א׳ דגציגר
 11 חב׳ משכן. מיכאל בע״מ 12194 רשם החברות

 נמסרת בזה הודעה׳ כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן; נמחקו מפנקס החברות.

 מספר מספר מספר מספר
 סידורי שם החברה התיק סידורי שט החברה התיק

 1. מעונות זהר חברה לנאמנות בע״מ 5659 8. אליהו ברקוביץ בע״מ 29639
 2. חברת גוש 6375 חלקה 217 בע״מ 24375 9. ״הקף״ חברה לבנין בע״מ 32380
 3. ״חברת חלקה 14 בגוש 10773 חיפה״ בע״מ 24831 10. חלקה 132 בגושי 6108 בע״מ 34165
 4. בית סגל בע״מ 25253 11. חלקה 127 בגוש 6108 בע״מ 34198
 5. טירת הלה ויצחק ליפקה בע״מ 25468 12. ״שופ״ חברה ליבוא ויצוא מוצרי בלי בית בע״« 35290

'Shoop ״ Import Export of Household Articles Ltd. 25653 86. ״ולנד״ בע״ 
 7. . מעונות חלקה 653 בגוש 6213 בע״מ 27453 13 חלקה 131 בגוש 6108 בע״מ 34329
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 הודעות לפי סעיף 242 (5) (המשך)

 מספר י י מספר
 סידורי שם החברה התיק

 קופח החגמולים לעובדי קסלמן וקסלמן 18
 חברה בע״מ חצ/2215

 The National Pe;roleum Company 19 חז/254 •
 Israel Enterprises, Inc. 20 , חז/450

 א׳ דנציגר
 רשם החברותי

 מספר • מספר
 סידורי שם החברה החיק

 12 חלקה 393 בגוש 6127 בע״מ 21863
 13 חלקה 456 בגוש 6205 בע״מ \ 21956
 14 ״מתניר״ חברה למוצרי מתכת אלחלידה בע״מ 22145

"Matnir" Stainless Steel Products Company Ltd. 
22793 Amtai Ltd. 15 עמטל בע״מ 

 חלקה 82 בגוש 7136 בע״מ ־ י י 23262 16
 בית ברחי בילו(רחובות) בע״מ ״ * י 23398 17
 חברת חלקה 18 בגוש 7167 בע״מ 23956 18
 הברח גוש 6375 חלקה 219 בע״מ 24348 19
 חברה לבנין דירות לפועלים במושבות בע״מ ,חצ/820 20

 א׳דנציגר
 . רשם החברות

 מספר מספר
 סידורי שפ החברה החיק

 14 ״אליבון״ (ישראל) חברת חעשיה בע׳״מ 35526
"Alibon" (Israel) Industries Company Ltd 

 מתך(מתכת) בע״מ 15 35539
 Hadad Ltd. 16 חצ/1181
2 1 3 7 / 1  מפעלי חיפה לתעבורה בע״מ חצ 7

 מספר מספר
 סידורי שם החברה ; י י . התיק

 1 יקן גוש 6020׳ חברה בע״מ 8486
 2 חברת חלקה 87 בגוש 6186 בע״מ 16383
 3 פאר הר ציון בע״מ 17216
 4 יוסף רצ׳בפקי בע׳׳מ 17238
 5 ג.א. 6667 בע״מ 17448

 6 קופת תגמולים של עובדי הקולגוע
 ״אור־אוך (קרית־אונו) בע״מ 17991
 7 חלקה 65 בגוש 6913 בע״מ 20039
 8 חברת אולמי זיו בע״מ 20089
 9 חלקה 27 בגוש 30157 בע״מ 20335
 10 נאג׳אח משק חקלאי בע״מ 20459
 11 ״עור געל״ חברה לשיווק ולמסחר בע״מ ״ 21556

"Omaal" Marketing and Trade Company Ltd. 

 נמסרת בזה הודעה׳ כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות

. " ׳ ־ • י  הודעה לפי סעיף 242(3) י
 : נמסרת בזה הודעה׳ כי לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברות׳ אלא אם יוגשו

 סיבות המתייבות אחרת

 מספר
 התיק

 מספר
 סידורי שם החברה

 מספר
 התיק

 מספר
 סידורי שם החברה

9̂ 13. חברת נוש 6125 חלקה 259 בע״מ 13666 8 Tazat Ltd. 1. ״טזט״ בע״מ 
14244 isra Laces Ltd. 1421 14. אישרא־ליסס בע״מ Elite Settlement Ltd. 2. עלית שכון בע״מ 
 3. מצרכי מזון(יבואגים) ישראל וינוגרד בע״מ 5392 15. בית בשלמה המלך פנת אלחריזי בע״מ 15083
 .Foddstuffs (Importers) Israel Winograd Ltd 16. חברת חלקה 79 בגוש 6205 בע״מ 15215
 4. ״תעשית בנין״ חברה קבלנית בע״מ 6637 17. רחוב ורמיזה 3 בע״מ 16335
 5. מכבסה אוטומטית חמדה בע״מ 6741 18. דירה ברחוב מימון 12 בע״מ 19085
19137 Corona Film Ltd. 6. מלון צנטרל בת״א בע״מ 7288 19. קורונה פילם בע״מ 
 7. ׳משואות חולון״ בע״מ 8963 20. ׳אחוזת 6124״ בע״מ 19241
 8. מוצרי דלק בע״מ .Fuel Products Ltd 10292 21. חלקה 97 בגוש 7170 בע״מ 19311
 9. אחוזת אריה בעימ 11787 22. משק.קדימה בעימ 19497

12261 Carmel Gas Ltd. 10. כרמל גז בע״מ 
 11. חברת חלקה 753 בגוש 6902 בע״מ 13446 ב״ו בחשון תשכ״ד(13 בנובמבר 1963) א׳ תצער
 12. ״חברה לבנין ואספקה בע״מ״ 13581 רשם החברות
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 הודעה לפי סעיף 242(3)
 נמסרח בזה הודעה׳ כי לאחר שלושה חדשיפ מתאריך הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברות/ אלא אם יוגשו

 סיבות המחייבות אחרה.

 מספר מספר מספר מספר
 סידורי שם החברה התיק : סידורי = שם החברה התיק

 1. חברת חלקה 65 בגוש 3704 בע״מ 25111 14. חלקה 68 בגוש 6379 בע״מ 32294
32316 Gedia Ltd. 2. חברת האחים נהריים את האחים לוי בע׳׳מ 25285 15. גדיה בע״מ 
 3. מש 10379 הלקה 47 בע״מ 26720 16. הוילות שדר׳ בע״מ 33307
 4. י.ש.ר.א.ס.י.ם. בע״מ ,i.s.R.A.s.i.M. Ltd 27823 17. בלה — בוכמן(ייצור ושיווק) בע״מ 33606

Bella-Buchman(Production and Marketing) Ltd. 27373 5. חלקה 141/3 בגוש 6154 בע״מ 
 6. חלקה 136 בגוש 6159 בע׳׳מ 28941 18. נוה רם ברחי שטרוק 9 בע״מ 3761«
 7. בית רחוב ארלוזורוב 8 בחולון בע״מ 28961 19. שרוחי חשבונאות בע״מ 34015
 8, מלון ופנסיון ״הכוכב׳ בע״מ 28975 20. חלקה 157 בגוש 10882 בע״מ 34416
39633 Joseph Haiier & Co. Ltd מ 63 29419 21. יוסף האלר ושוח׳ בע״מ ״ ע ב R  9. מעומת 2
 10. חלקה 55 בגוש 10835 בעימ 29450 22. נעלי ׳•פלאי בע״מ 39749

 11. חלקה 171 גוש 6747 בע״מ 31065
 12. פפר ושות׳ בעימ 31704 כיו בחשון תשב״ד(13 בנובמבר 1963) א' דנציגר
 13. חלקה 118 בגוש 7173 בע״מ 31899 דשם החברות

 נמסרת בזה הודעה׳ כי לאהד שלושה חדשים מתאר־ך הודעה זו יימחקו שמות התברוח הנזכרות להלן מפנקס החברות׳ אלא אפ יוגשו
 סיבות המחייבות אחרת.

 מספר
 התיק

 מספר
 סידורי שם החברה

 מספר
 התיק

 מספר
 סידורי שם החברה

 1. חלקה 133 בגוש 6382 בע״מ 19642 12. רחוב דיזנגוף 158 בע״מ 22727
 2. חלקה 71 בגוש 30959 בע״מ 20624 13. ״איבד״ בע״מ 23165
 3. חלקה 400-399 בגוש 30074 בע״מ 20625 14. חברת נוש 6519 חלקה 13 בע״מ 23226
 4. גוש 6382 חלקות 119ו-120(אחד העם 15. חלקה 400 בגוש 6125 בע״מ 23256
 מפי 7 בפיח) בע״מ 21000 16. גלי עתלית בע״מ 23354
מ 5 21223 17. חלקה 248 בגוש 6166 בע״מ 23878 י ע ב S 5. מעוניח רחוב חרל״פ 
23420 Marsh & Company Ltd. 6. חברה לבנין ״מצפה״ בע״מ 21650 18. מרש ושות׳ בע״מ 
23870 Niewco (Overseas) Ltd. 19. ביוקו(אוברסיז) בע״מ "Mizpeh" Building Company Ltd. 
 7. חלקה 483 בגוש 6145 בע״מ 21670 20. גלידכום בע״מ :: 24331
 8. חלקה 53 בגוש 39323 בע״מ 22136 21. א.ע.צ. חברת בע״מ 24340
 9. שטרקמט את כהןבע״מ ; 22301 22. חברת ברקום בע״מ 24721
 10. מעונות ר ב.י.פ. בחיפה בע״מ 22444 כ״ו בחשון תשכ״ד(13 בנובמבר 1963) א׳ תציגר
 11. ה. את ל. פרץ בע״מ .H.B.L. Perez Limited 22566 רשם החברות

 נמסרת בזה הודעה׳ כי לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברות׳ אלא אם יוגשו
 סיבות המחייבות אחרת

 מספר מספר מספר מספר
 סידורי שם החברה התיק סידורי שם החברה התיק

 1. אחוזת גוש 8269 חלקה 153 בע״מ חפ/16462 13. ״תילוך — תיאטרון ישראלי לתלמידים
: חפ/16854 ונוער בע״מ חפ/19407  2. חברה גוש 6158 חלקה 239 בע״מ
 3. חלקה 845 בגוש G15S בע״מ חפ/16885 14. בית מלאכה למוצרי מתכת בע״מ חפ/19465
 4. חברת יצואני נעלים בע״מ חפ/16343 15. חלקה 255 בגוש 6195 בע״מ חפ/19511
 5. נעלי הדרום בע״מ חפ/7ב173 16. חברת חלקה 20 בגוש 7170 בע״מ חפ/19552
 6. ״ביטחה״ שרות לביטוח בע״מ חפ/18970 17. רחוב בוגרשוב פנת צפת בע״מ חפ/19640
 7. ׳עתון אל המזרח בע״מ חפ/19906 18. הברה לפיתוח איזורי מלאכה ברמת־גן בע״מ חפ/19723
 8. דפוס הגליון הברד, בע״מ חפ/19114 19. חברת חלקה 329 בגוש 6157 בע״מ חפ/19754
 9. חברת חלקה 433 בגוש 6125 בע״מ חפ/19191 20. חלקה 27 בגוש 6964 בע״מ חפ/19343
 10. חברת שיש ליצוא בעימ חפ/19244 21. ניף׳ חברה להנדסה בעימ חפ/20468
 Marbles Export Co. Limited 22. משרד ברהוב דובנוב 16 בע״מ חפ/20777

 11. ׳אמקא׳ נכסי דלא ניידי בע״מ חפ/19246 י״ב בכסלו תשכ״ד(28 בנובמבר 1963) א׳ דנציגר
 12. עופות בעימ חפ/19276 רשפ החברות
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 פקודת האגודות השיתופיות

 הודעות לפי סעיף 59(1) (ד)
 הואיל ובדבר האגודות השיתופיות הנקובות להלן׳ פורסמו בתא
 ריכים ובמקומות המפורטים לצדן׳ הודעור. ששמן יימחק׳ אפ תוך
 שלושה חדשים מיופ הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות כן׳
 הריני מודיע׳ כי לאחר שלא הובאו בפני כל סיבות כאמור׳ נמחקו
 שמן של האגודות השיתופיות הנקובות להלן מפנקס האגידות השיתו־
 פיות׳ בתנאי שהחחייבותו של כל מנהל׳ מנהל עסקים וחבר באגודה
 מן האגודות הנ׳׳ל במקום שהיא קיימת׳ תתמיד ויוסיף להיות לה

 תוקף כאילו האגודה לא בוטלה•

 ילקוט הפרסומים
 ויום הפרסום

 שם האגודה

1007 
 25 באפריל 1963

1016 
 13 ביוני 1963

1007 
 25 באפריל 1963

 בתים משותפים בכרמל רח׳ מרגלית
 אגודה שיתופית לשיכון בע״מ

 תיק מסי 5038

 בתים משיתפים ברמות רמז א׳ בחיפה
 אגודה שיתופית לשיכון בעימ

 תיק מס׳ 5092

 ״איחף קואופרטיב לייצור נעלים
 בת׳׳א בע״מ

 תיק מס׳ 5105

ג בכסלו תשכ״ד (29 בנובמבר 1963) אשר שוייצל י  י
 רשפ האגודות השיתופיות

 צו על פי סעיף 48 (א)
 הואיל וביום 23 במאי 1962 ניתן צו לפרק את האגודה:
-הכורך׳ קואופרטיב לכריכת ספרים ומוצרי ניר
 וקרטון בע״מ (חיק מסי 3113)׳ אשר פורטם בילקוט הפרסומים
 940׳ תשכיב׳ והואיל.והוכח להנחת דעתי׳ כי כל הפעולות הנוגעות
 בפירוק צריכות עיכוב׳ אני מצויה שהמשא ומתן המשפטי בדבר

 הפירוק יעוכב עד ליום 4 ביוני 1964.

ז בכסלו תשכ״ד (3 בדצמבר 1963) • אשרשוייצר  טי
 רשם האגודות השיתופיות .

 הודעה לפי סעיף 256 (4) לפקודת החברות
 הואיל ורשם החברות מסר לי הודעה׳.בי שר המשפטים אישר
 לרשום כחברה את -הנגר׳ נגריה מכנית קואופרטיבית

 ברמלה בע״מ(תיק מסי 2906)׳
 הריני מוסר בזה הודעה שביטלתי היום את רישום האגודה הנ״ל

 כאגודה שיתופית.

 כ״ט בכסלו תשכיד(15 בדצמבר 1963) אשרשוייצר
 .. רשם האגודות השיתופיות

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

 הנני מודיע בזה׳ שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום
 הודעה זו׳ יימחקו שמותיהן של האגודות הנזכרות מטה מפנקס רישום
 האגודית השיתופיות והאגודות יבוטלו׳ אלא אם יראו לי תוך המועד

 הגיל סיבית המחייבות אחרת.

 שם האנודה חאריך הרישיס מען רשום

 תל־אביב
 רה׳ עליה 40

 רמת־נן

 אשר שריצד
 רשם האגודות השיתופיות

 20 באפריל 1950 עפולה

כורש׳ ליוצאי איראן 19 ביולי 1960  קופת ׳
 (פרס) בישראל׳ אגודה שיתופית

 לעזרה הדדית וחסכון בעימ
 תיק מס׳ 5141

 קופת תגמולים של עובדי 10 במרס 1948
 בית חרושת ״גרבי ברמת־גן י

 אגודה שיתופית בע״מ
 תיק מפי 2709

יב בכסלו תשכ״ד(28 בנובמבר 1963)  י

 קופת תגמולים של עובדי
 המועצה המקומית בעפולה

 אגודה שיתופית בע״מ׳ עפולה
 תיק מפי 3363

 קופת תגמולים של עובדי בית 27 בנובמבר 1945 תל־אביב
 חרושח טיץ אגודה שיתופית ת״ד 5051

 בערבון מיגבל
 תיק מס׳ 2176

 אגודה צרכנית יצרנית 22 באוגוסט 1950 פוריה
 שיתופית פוריה בע״מ

 תיק מס׳ 3514
 אשר שוייצר י״ג בכסלו תשכיד(29 בנובמבר 1963)

 רשפ האגודות השיתופיות

 בית אריזה
 בתל־מונד

 בית אריזה
 נתניה

 27 באפריל 1959

 27 באפריל 1959

 \ ״ ,

 יבין פרי אזור חדרה 27 באפריל 1939 בית אריזה
 אגודה שיתופית בע״מ חדרה

 תיק מס׳ 5048
 כיד בכסלו חשכ״ד (10 בדצמבר 1963) אשר שוייצר

 רשם האגודות השיתופיות

 יכין פרי אזור תל־מונד
 אגודה שיתופית בע״מ

 תיק מס׳ 5046

 יכין פרי אזור נתניה
 אגודה שיתופית בע״מ

 תיק מס׳ 5047
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 הודעות מאת כונש הנכפים הרשמי

 פקודת החברות

 הודעה על תשלום דבידנד
 שם החברה: חלבונין בע״מ בפירוק•

 מען המשרד דרשום: רחוב מזרחי 16׳ חל־אביב•
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 2973/62•

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות•
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי•

 זמן פרעונו: י׳׳ג בטבח תשכ״ד(29 בדצמבר 1963)•
 מקום פרעונו במשרד המפרק: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה

 כנת כורש׳ ירושלים.

 ב׳ בטבת חשכיד(18 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 כונס הנכפים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דביתד
 שם החברה: ״ברקי חברה ירושלמית להלבשה בע״מ בפירוק•

 מען המשרד הרשום: בנין מצפה׳ חדר 60׳ ת״ד 1049׳ ירושלים• י
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים׳ חיק אזרחי 95/60•

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בטבת תשכ״ד (10 בינואר 1964)•
 שם המפרק׳ תיאורו ומענו: אליהו לנקין׳ עו״ד׳ רח׳ בן יהודה 9

 ירושלים•

 ד׳ בטבת תשכ״ד(20 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדין
 קדימה בלבד

 שם החברה: ׳פלרוד׳ חברה א״י לסלילת כבישים ובנין בע״מ מוגבל
 בפירוק•

 מען המשרד הרשום: רה׳ נחלת בנימין 48׳ חל־אביב•
 בית המשפט המחוזי של: תליאביב-יפו׳ חיק אזרחי 3612/59•

 היופ האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בטבת תשכ״ד(10 בינואר 1964)•
׳ עמנואל כהן׳ עו״ד׳ שדרות רוטשילד  שם המפרק׳ תיאורו ומענו: י

 31׳ תל־אביב•

 ג׳ בטבת תשכיד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 צו פירוק והודעה על מינוי מפרק
 שם החברה: מפעלי סרג עדין בע״מ בפירוק•

 מען המשרד הרשום: רחוב השל״ה 9׳ חל-אביב•
 בית המשפט המחוןי של: תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2350/63•

׳ בתשרי תשכ״ד (24 בספטמבר 1963)•  תאריך צו הפירוק; ו
 תאריך הגשת הבקשה: י״ח בתמוז חשכ״ד (10 ביולי 1963)•

 שמית המפרקים תיאורם ומענו: עוה״ד יעקב פוזננסקי ואמנון עברון׳
 רח׳ בילו 5׳ תל-אביב•

 האריך המיגוי: כ״ח בחשון תשב״ד(15 בנובמבר 1963)•

 ג׳ בטבת חשכ״ד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: זמי חברה לשיכון וקבלנות בע״מ בפירוק•

 מען המשרד הרשום: רה׳ מודיעין 65׳ ע״י יהודה מופקוביץ׳ בני־ברק•
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 1755/63•

 תאריך צו הפירוק: כ״ג בכסלו תשכ״ד(9 בדצמבר 1963)•
 תאריך הגשת הבקשה: ה׳ בפיון תשכ״ג(28 במאי 1963)•

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ה בטבת תשכ״ד (10 בינואר
 1964) במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ רה׳ נחלת בנימין 39׳

 תל-אביב•
 שעת האסיפות: 1• נושים בשעה 10-30 לפני הצהרים

 2• משתתפיפ בשעה 10-45 לפני הצהרים•

׳ בטבת תשכ״ד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון  ג
 ! • . כונס הנכסים הרשמי

 שט החברה: ״בהט״ בית חרושת למרצפות בע״מ בפירוק•
 מען המשרד הרשום: רה׳ שילה 2׳ ע״י רחמים רג׳ואן׳ הל־אביב•

 בית המשפט'המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2544/63•
 תאריך צו הפירוק: כ״ט בתשרי תשכ״ד(17 באוקטובר 1963)•

 תאריך הגשת הבקשה: ז׳ באב תשכ״ג(28 ביולי 1963)•
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ג׳ בשבט תשכ״ד(17 בינואר 1964)
 במשרד כונס הנכפים הרשמי׳ רח׳ נחלת בנימין 39׳ תל-אביב•

 שעת האסיפות: 1• נושים בשעה 9-30 בבוקר•
 2• משתתפים בשעה 9-45 בבוקר•

׳ בטבת תשכ״ד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון  ג
 כונס הנכפים הרשמי

 שם החברה: סינדיקט ארץ־ישראלי לבנין בע״מ בפירוק•
 מען המשרד הרשום: דרך יפו חל־אביב 7׳ תל־אביב•

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 2967/63•
ג בכסלו תשכ״ד (9 בדצמבר 1963)•  תאריך צו הפירוק: כ״

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ב באלול תשכ״ג(11 בספטמבר 1963)•
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ה בטבת תשכ״ד (10 בינואר
 1964) במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ דחי נחלת בנימין 39׳

 תל־אביב•
 שעת האסיפות: 1• נושים בשעה 11-30 לפני הצהרים•

 2• משתתפים בשעה 11-45 לפני הצהרים•

׳ בטבת תשכ״ד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון  ג
 כונס הנכפים הרשמי

 שפ ההברה: טריקו־פלמינגו בע״מ בפירוק•
 מען המשרד הרשום: רה׳ מאפו 18׳ תל־אביב•

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו׳ תיק אזרח 3667/63•
 תאריך צו הפירוק: כ״ג בכסלו תשכ״ד(9 בדצמבר 1963)•

 תאריך הגשת הבקשה: ט״ז בחשון תשכ״ד(3 בנובמבר 1963)•
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ג׳ בשבט תשכ״ד (17 בינואר 1964)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ רח• נחלת בנימין 39׳ תל-אביב•

 שעת האסיפות: 1• נושים בשעה 8-30 בבוקר
 ה משתתפים בשעה 8-45 בבוקר• .

׳ בטבת תשכ״ד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון  ג
 כונס הנכפים הרשמי
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 הודעות מאת כתם הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צווי אישור פשרה ומינוי נאמנים, והודעות בדבר
 כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב׳ תיאירי ימעני: משה גמליאל׳ נהג׳ שיהין עזרא ובצרון׳
 ראשוךלציון. י -

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2877/60
 תאריך הצי לאישור הפשרה ומינוי נאמן: י״ז בחשון תשב״ד (4

 בניבמבר 1963).
 טיב הפשרה: חשלום 100% לנושים בדין קדימח ו־50% לנישים

 רגילים׳ מיד עם אישור הפשרה ע״י בית המשפט.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בטבת תשכ׳׳ד (10 בינואר 1964).
 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו: מרדכי שטיין׳ עו׳״ד׳ רחוב יבנה 5׳ חל-

 אביב.

׳ בטבת תשכ״ד(19 בדצמבר 1963) ח׳ קדומן  נ
 בונם הנכסים הרשמי

 שם החייב׳ תיאורו ומענו: שאול בר-עם׳ רפד׳ רחוב 350 מסי 3׳
 יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 880/61
 תאריך הצו לאישור הפשרה ומינוי נאמן: ייח בחשון תשכ״ד (5

 בנובמבר 1963).
 טיב הפשרה: תשלום 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים

 רגילים׳ מיד עט אישור הפשרה ע׳״י בית המשפט.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בטבת תשכ׳׳ד (10 ביגואר 1964)
 שם הנאמן׳ תיאורו ומעני: מרדכי סליר׳ עי׳״ד׳ שדרות רוטשילד 31׳

 תל־אביב.

 ג׳ בטבת תשב״ד (19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שפ החייב׳ תיאורו ומענו: נפתלי קלוש׳ לוטש יהלומים׳רחוב טוברוק

 4׳ נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2172/59

 היום האחרון לקבלת הוכחות; כ״ה בטבת תשכיד (10 בינואר 1964)
 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו: שמואל אברמוביץ׳ עו׳״ד׳ רחוב לבונטין 4׳

 תל־אביב. !

 ג׳ בטבת תשכ״ד (19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב׳ תיאורו ומענו: גח צויגנברג׳ מתווך׳ רחוב גרץ 12׳ תל־

 אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 3326/59

 הסכום לכל לירה: 35 אגורות.
 דיבידגד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: י״ג בטבת תשכ״ד (29 בדצמבר 1963).
 מקום פרעונו במשרד הנאמנים: עוה׳״ד ארנסט פנדריך ומאיר מקלים׳

 שדרות רוטשילד 15׳ תל־אביב.

 ג׳ בטבת תשכ׳־ד (19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון
 בוגס הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים'והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ראשונה
 וחקירה פומבית

 שם החייב׳ תיאורו ומעגו: משה בן ברוך גריגפלד׳ חקלאי׳ מושבה
 אילניה׳(סגירה).

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2142/63
 תאריך צו קבלת הגכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ב בכסלו תשכ״ד

 (8 בדצמבר 1963).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום: י״ז בטבת תשב״ד (2
 בינואר 1964) בשעה 9.30 בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳

 רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
 תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום: י׳׳ז בטבת תשכ״ד(2 בינואר
 1964) בשעה 11.00 לפני הצהרים׳ בבית המשפט המחוזי׳ בתל*

 אביב-יפי.
 ג׳ בטבת תשכ״ד (19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון

 כונס הנכפים הרשמי

 העברת ממום דיון, צו קבלת נכסים והכרות פשיטת
 I רגל, אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב׳ תיאורו ומענו: נסים לוי׳ שמש בית ספר׳ רחוב 9א׳
 מסי 5/2׳ באר־שבע.

 מקום הדיון הקודם: בית המשפט המחוזי של ירושלים׳ תיק אזרחי
452/63 

 .תאריך צו קבלת הגכפים והכרזת פשיטת רגל: כ״ו בחשון חשכ״ד
 (13 בנובמבר 1963).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 מקום הדיון החדש: בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי

4039/63 
 תאריך|צו העברת הדיון: ח׳ בבטלו תשב״ד (24 בנובמבר 1963).

 תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום: כ׳״ז בטבת תשכ׳״ד (12
 בינואר 1964) בשעה 12.00 בצהרים׳ במשרד כונס הנכסים

 הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
 האריך 1החקירה הפומבית׳ השעה והמקום: ו׳ בשבט תשכ׳״ד (20
 ביגואר 1964) בשעה 8.30 בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בתל־

 אביב־יפו.
 ג׳ בטבת תשכ״ד (19 בדצמבר 1963) ח׳ קדמץ

 כונס הגכסיס הרשמי

 צו אישור פשרה ומינוי נאמן, והודעה בדבר כוונה
 להכריז על דיבידנד

 שם החייב׳ תיאורו ומענו: אורי שפירא׳ מהנדס׳ רחוב בילינסון 23׳
 קרית־אונו. .

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 3114/60
 תאריך צו אישור הפשרה ומיגוי גאמן: כיב בתמוז תשכיג(14 ביולי

.(1963 
 טיב הפשרה: תשלום 100% לנושים בדין קדימה ו־50% לנושים

 רגילים עד ליום 22 בדצמבר 1963.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בטבת תשכ״ד (10 בינואר 1964).
 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו: מרדכי רובינשטיין׳ עו״ד׳ רחוב אלחריזי

 15׳ תל־אביב.
 א׳ בטבת תשכ׳׳ד (17 בדצמבר 1963) ח׳ קדמון

 , י . כונס הנכסים הרשמי
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ות שטרי אוצר, תש״ט—1948  תקנ
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 ל״י ל״י
׳ בניסן  1. שהיו במחזור ביום ז

 תשכ׳״ג(1 באפריל 1963) — 69/400/000
 2. שהוצאו אחרי התאריך האמור —.208/200/000
 3. שנפרעו אחרי התאריך האמוו—.208/200/000

 4. הנמצאים במחזור ביום ט׳ בטבת
 תשב״ד (25 בדצמבר 1963) —.69/400/000

 חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954
 דיז וחשבה לפי סעיף S5(1של חוס בנס ישראל, תשי״ד) —1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בםיופ העבודה

 ביום ט׳ בטבת תשב״ד (25 בדצמבר 1963)
 אג׳ ליי

551,018,185 50 
13,711,219 60 

_564,729,405 10 
179,527,994 93 
385,201,410 17 

564,729,405 10 

 שטרי בנס במחזור
 מעות (מטבעות סטנוח) במחזור . . .

 סד כל המטבע במחזור
 זהב

 יתרות במטבע חוץ
 שטרי מקרקעי! של הממשלה . . . .
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה

 שטרי חוב ושטרי חליפי!
 סד כל הנכסים

 הודעה על מינוי נאמן
 שם החייב ומענו: עקיבא (קרלו) פנקי/ רחוב המצור 10/ ירושלים.

 תיאורו: מנהל מועדון — רחוב אגריפס a ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים חיק אזרחי 459/63

 שם הנאמן/ תיאורו ומענו: אורי הופרט, עו״ד, רחוב בן־יהודה 12/
 ירושלים.

 תאריך המינוי: כ׳׳ו בכסלו תשכ״ד(12 בדצמבר 1963).
 א׳ בטבת תשכ״ד (17 בדצמבר 1963) ח׳ קדמץ

 כונס הנכסים הרשמי

 פקודת האפוטרופוס הפללי, 1944
 הודעה

 להווי ידוע כי יש בדעה האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בקשות למתן צווים לפי סעיפים 10/ 35/ 35א לפקודת

 האפוטרופוס הכללי/ 1944/ בגוגע לעזבוגוח המפורטים בזה:

 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 יעקב אוזבלו; ברנרד בישבורג; אמריק ברבס; רחל גוטהרץ;
 רבקה שיין גוטספלד; סויני טנסקי; דיר מנחם עמנואל לוי־
 לסטיגפקי; דגיאל לזלבםקי; ליאו קליגבוים; ברייגדל קפלגסקי; אריך

 שטרן; זבולון יהונתן שטרנברג; חיים שפירא;
 לבית המשפט המחוזי בחיפה

 יוליאנה וייס; רכוש שבעליו אינם ידועים והשייך ליורשים
 הבלחי ידועים של אליעז קובנר. .

 ד׳ בטבת תשכיר (20 בדצמבר 1963) ח׳ קדמץ
 האפוטרופוס הכללי בישראל

 חוק.בנק ישראל, תשי״ד—1954
 דין וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום י״ד בכסלו תשכ״ד(30 בנובמבר 1963)
ת ו י ו ב י י  נכסים התח

 לירות לירות

 זהב 176-512/952-85 הון הבנק —•10/000/000
 זהב — השתתפות ישראל בקרן המטבע קרן מילואים —10/000/000

 הבין־ לאומית 18/750/142-64 שטרי כפף ומעות במחזור 563/771/418-70
 נכפים במטבע־חוץ. 32 1/303/461/646 חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים 6/641/546.88
 חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים 18/739/801-24 פקדונות מוסדות'כספיים בין־לאומיים 1/510/509.83

 שטרי אוצר —69/400/000 פקדונות מוסדות בנקאיים (כולל מוסדות
 שטרי מקרקעין —77/214/000 כפפייפ) בחשבון עו״ש 220/095/276.49

 מקדמת קליטה ובטחון —69/400/000 פקדונות מוסדות בנקאיים (כולל מוסדות
 שטרי התחייבות של הממשלה —4/100/000 כספיים) לזמן קצוב —271/924/000
 מקדמה - פרעון חובות במטבע־חוץ 145/981/751-82 פקדונות מיסדות בנקאיים במטבע־חוץ 629/301/999-83
 מקדמות לממשלה 54/967/574-10 פקדוגות הממשלה 55/290/735-77
40/118/S15-39 1962 שטרות שנוכו — מטבע ישראלי 30/370/115-83 פקודונת הממשלה — חפכון חיבה 

 שטרות שנוכו — מטבע־חוץ 24/751/420-37 פקדונוח הממשלה במטבע־חוץ (כולל
 הלוואות למדינות ובנקים זרים 39/713/586-16 השחתפוח בקרן• המטבע הבין־לאופית) 202/074/412-63

 חשבונות עודפי מזון(ראה התחייבויות) —221/757/413 פקדונות בקשר להסכמים על עדפי מזון
 נכסי הבנק במקרקעין ובציוד —1 (ראה נכסים) —221/757/413

 אשראים דוקומנטריים שנפתחו או שקויימו התחייבויות בעד אשראים דוקומנטריים
 בקשר להסכמי תשלומים (ראה התחייבויות) S5-116/781-897 שנפתרו או שקויימו בקשר להסכמי

 ערבויות שניתנו(ראה התחייבויות) יי 100/104/307-74 תשלומים (ראה נכס-ם) 116/781/897-85
 חשבונות אחרים 43/017/586-55 התחייבויות בעד ערבויות שניתנו(ראה נכסים) 100/104/307-74
 חשבונות אהרים 65/650/863-36

2/515/024/197-47 2/515/024/197-47 

 550 ילקוט הפרסומים 1060, י׳ בטבת תשכ״ד, 26.12.1963



 הודעות בדבר מטירת עבודה.
 בהתאם לסעיף 13-406 לתקנון לעניני בספים ומשק (תב״׳פ), מתפרסמות בזה עשר ההודעות הבאות בדבר חוזים שנחתמו על ידי מחלקת

 עבודות ציבוריות׳ משרד העבודה:

 סכום החוזה
 אג׳ לירות

 פירוט העבודה שם הקבלן

31/130— 
332/778— 
70/596-87 

172/260— 

215/803— 

62/280— 
194/300— 
36/151 38 

 אריאל בע״מ׳ יפו
 ״חירם״ בע״«/ תל־אביב

 ״סחו״ חל־אב־ב

 תחבורה בע״מ/ חל־אביב

 א׳ כינקלשטיין/ תל־אביב 116-354-06
 החברה לבנין ועבודות ציבוריות/ תל־אביב —44/850

 ד׳ רוטשטיין/ תל־אכיב

 שלב בע״מ, חל־אביב
 חריש בע״מ/ חל־אביב
 מ־ אפלבלט/ תל־אביב

 1• שיקום מתקן החשמל במוסד עוגן — נוף־ים
 2• :בנין מרכזת הלילפוגים בחולון

 3• הוספה לבנין המחסן במכס שדה התעופה/'לוד
 4• י אספקת המרי מחצבה לתשתית והובלתם לכביש מס׳ 32

 (עפולה-חדרה) בק״מ 70-63
 5. :: הקמת 2 קומות נוספות עבור מרכז הדרכה בבנין הדואר

 : ברחוב אבן־גבירול/ תל־אביב

 6• אספקת קורקר אספלט לצומח בילו
 7• הרחבת בנין אספקה מרכזית ובנין המכבסה

 בבית החולים הממשלתי בתל־השומר
 8• אספקת קורקר לכביש מס׳ 11 תל־אביב—נתניה בק״מ

 15-00—27-80 מכון וינגיט—דורה
 9• : עבודות עפר ומצע בכביש אלוגים—בית־לחם הגלילית

 10• בנין סניף דואר ברחוב הירקון תל־אביב (חלק מבנין קולנוע דן)
 (חמ'78902)

ות המילווה.העממי, תש״י—1950 פדרה א׳  תקנ
 הודעה על תוצאות ההגרלה

 בהתאם לתקנה 11 (ג) לתקנות המילווה העממי/ חש״י—1950/ סדרה א׳/ מתפרסמות תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום שני ל׳ בכסלו
 תשכ״ד (16 בדצמבר 1963). - י י . •

 ג. עשר איגרות החוב המסומנות כל אחת באחד המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמשה המפפרים הסידוריים המשגיים

 מ־1 עד V/ עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 500 ל״י כל אחת:
33558 9089 

 ד. חמש איגרות החוב המסומנות כל אחת במספר הסידורי הראשי
»V הבא ובאחד מחמשה המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד 

 עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 000 1 ל״י כל אחת:
53079 

 ה. שלוש איגרוח החוב המפומנות כל אחת במספר הסידורי הראשי
 ובמספרים הסידוריים המשניים הבאים עלו בגורל אחריהן וייפדו

 בסך 000 2 ל״י כל אחת:
V 10215 II10215 H0215 

 ו. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
 המשנה הבא עלחה בגורל אחריהן ותיפדה בסך 000 5 ל״י:

IV 10215 

. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי  ז
 המשנה הבא עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 000 15 ל״י:

III 10215 

 איגרות החוב שעלו בגורל/ ייפרעו לפי דרישה/ החל ביום כ״ב
 בטבת חשכ״ד(7 בינואר 1964)/ ואילך.

 א. ארבע מאות ושבעים איגרות החוב המסומנות כל אחת באחד
 מחשעים וארבעה המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד
 מחמישה המספרים הסידוריים המשגיים מ־1 עד v עלו בגורל

 ראשונה וייפדו בסך 50 ל״י כל אתת:
7003 35980 40800 29328 59331 21951 17872 

27150 9705 37443 56370 16421 6729 37907 
24216 59322 11210 40210 11666 39899 14924 
21915 5865 57835 3150 54401 25949 15601 
6162 9049 40422 39617 10059 2163 29481 

48790 16702 30890 59144 11490 59351 25831 
19399 9317 13681 21721 

9613 51873 656 
8625 7365 25679 

601 16746 2149 
24883 16558 10933 28979 34355 57937 14873 
57626 28540 31275 5867 6522 30685 38276 
19880 40573 15688 13191 
44052 57557 29824 40071 
16618 23729 13353 40140 40207 44640 59317 
32136 14256 13392 58068 31653 22115 30077 

52509 39732 4215 

 עשר איגרות החוב המסומנות כל אחת באחד המפפריפ הםידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמשה המספרים הסידוריים המשניים

 מ־1 עד V/ עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 250 ל״י כל אחת:

57785 22679 
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ת על אחריות המודיעים ואין בפרסומן  הודעות אלו מתפרסמו
נותן  משום מתן תעודה על נכו

 ״תעול״ חברה לעבודות עפר בע״מ
 י (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה/ שבאספה הכללית היוצאת מן הכלל שנתכנסה
 ביום 10 בדצמבר 1963 נתקבלו החלטות מיוחדות על פירוק החברה

 מרצון ועל מנויו של יצחק רזין׳ למפרק.
 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק לפי המען:
 יצחק רזין/ רח׳ הפרסה 51/ צהלה/ חל־אביב/ תוך שלושים יום מיום

 פרסום הודעה זו.
/ מפרק ן י ז צחק ר  י

 : חברת אדר בע-מ

 (בפירוק מרצון)
 נמסרת בזה הודעה/ בי באסיפה הכללית של החברה הנ׳״ל שהת
 קיימה ביום 20 באוקטובר 1963 נתקבלה החלטה/ כי החברה תחפרק

 מרצון.

 תיק עזבונות 3/63ל18
 עזבון המנוח דב מילמן

 הודעה לנושים
 על פי צו בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ביום כ״א בחשון
 תשכ־׳ד (8 בנובמבר:1963) נתמנה החתום מטה כמנהל עזבונו של

 המנוח דב מילמן.
 תביעות נגד העזבון הג״ל יש להגיש להתום מטה תוך שלושים

 יום/ מחאריך פרפום הודעה זו.
 החתום מטה לא יהיה אחראי לבל תביעה שתוגש לאחר המועד

 הנ״ל.
/ עו״ד  יצחק שבו

 רחוב בצלאל יפה 5/ תל־אביב
 מנהל עזבון המנוח דב מילמן

 מפעלי דרום אפריקה מאוחדים בע-מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 206 לפקודת ההברות/ שהאסיפה
 הכללית הסופית של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 31 בינואר
 1964 בשעה 12.00/ במשרד הרשום של החברה/ רחוב אחד העם 13/
 תל־אביב׳ לשם הגשת דו״ח פופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה/ וכדי לשמוע ביאורים גוספים
 מאת המפרק/ ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובגיירות של החברה
 ושל המפרק על ידי החלטה יוצאת מהכלל לפי סעיף 233 לפקודה הנ׳־ל.

/ מפרק ן מ י ו  j ד*ר זאב נ

. יעקב דאב בעדכון מוגבל  י
 ניתנת בזה הודעה׳ כי האפיפה הכללית היוצאת מן הכלל שנחכנסה

 ביום 9 בדצמבר 1963 החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון.
 כל נושי החברה מוזמנים בזה להניש את תביעותיהם בצירוף
 הובחוחיהם׳ במשך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו לחתום מטה

 חל־בנימין/ רה׳ אלונים.
 נושה שלא יגיש את תביעתו עד התאריך הנ״ל יהיה מהתובעים

 ואינם נענים.
/ מפרקת ה מן (דאב) ד ו  א

 טקסטיל גיל בע-מ
 ניתנת בזה הודעה/ שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״׳ל נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את החתום

 מטה למפרק החברה.
 על כל הנושים ובני אדם שיש להם תביעות לחברה הג״ל/ להגיש
 תביעותיהם למפרק הח״מ/ תוך 30 יום מתאריך פרסום מודעה זו/

 למשרד טקסטיל גיל בע׳ימ׳ רחוב רענן 12/ תל־אביב.
 לא ידוגו בתביעות שיוגשו אחרי תאריך זה.

/ מפרק ץ צבי בי סקו ו  י

 האחים ליננברגבע״מ
 ניתנת בזה הודעה/ שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳״ל שהתקיימה ביום, 2 בדצמבר 1963׳ נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק אח החברה מרצון חברים ולמנות משה ליננברג ומרדכי ליננברג

 מרחוב בני ברית/ ירושלים/ למפרקי החברה.
 כל מי שיש לו חביעוח נגד החברה הג׳״ל יגיש תביעותיו תוך

 שלושים יום מיום פרסום הודעה זו.
 לא ידוגו בתביעות שיוגשו אחרי תאריך זה.

 משה ליננברג מרדכי ליגגברג
 מפרקים

 . ״נהור״בע־״מ
 נמסרת בזה הודעה/ שבישיבת הנהלת החברה מיום כ״א בחשון
 תשכ״ד (8 בנובמבר 1933) הוחלט/ כי חתימוחיהם של שלושה ביחס

 מבין החברים ששמותיהם מופיעים מטה:
 1. אטלס בני 3. ירושלמי יהודה

 2. זיו ישראל 4. כהן גדליהו
 י 5. ליברמן משה
 6. ספקטור משה

 בצד חותמת החברה — יחייבו את החברה מכל הבחיגות ובלבד
 שאחת משלוש החתימות חהיה של אחד מהחברים ששמוחיהפ מפורטים

 בטור שמימין.
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