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חול ,שירות המדינה )גימלאות< ,תשט״ו—1955

הודעה:כרכר סמכויות השרים

הודעה בדבר קביעת ארגונים ציבוריים
הממש לה הח ליטה למ לא א ת יד י סג ן ר אש המ משלה לב צע מיום

י״א ב אדר ב׳ ת שכ״ה ) 15במרס (1965

את ה תפקי דים של שרת ה חוץ

בל ימי העד רה מ ן הארץ ו להשתמש במילוי ת פקידי ם א לה בסמ כויו תיה
של שרת החוץ.

י״א באדר ב׳ חשכ״ה ) 15במרס (1965
)חמ (78311

,

יעל עוזאי
מזכירת הממשלה

יללוט הפרסומים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשב״ה25.3.1965 ,

מודיע ים ב זה ,כי בתוקף סמכ ותה ל פי סעיף 59ג לחו ק שיר ות
המדינ ה )גימלאוח(  ,תשט״ו— ,11955איש רה הממשלה אח "קרן
מוזי און ישר אל״אמרי קה״ כארגון ציב ורי נוסף  2לענין הפרק החמישי
לחוק.

י״ד באדר ’ב׳ תשכ״ה ) 18במרס (1965
)חמ (720610

יעל עחאי
מזכירת הממשלה

 1ס״ח  ,188חשט״ו ,עמ ;135 ,ס״ח  ,346חשכ״א ,עמ׳ .173
 2י״פ  ,932תשכ״ב ,ענד  ;1396י״ס  ,1158תשכ״ה ,עמ׳ .1230

1555

וזקנות מם הכנסה )כללים לאישור ולניהול
קופות גמל( ,תשכ״ד1964^-

חודן השופטים ,תשי״ג—1953
הודעה על מינוי נשיא בית המשפט העליון

הודעה בדבר ניירות ערך מאושרים

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ ג— ,1 1953אני מודיע
שנשי א המ דינה מי נה ,בת וקף סמ כותו לפ י סעיף  5ל חוק האמ ור ,את
השופ ט שמע ון אגרנט להיות נשי א בית המשפט העליו ן ,מיו ם י״׳ד
באדר ב׳ תשב״ה ) 18במרס  (1965ואילך.

בתוק ף סמ כותי לפ י תקנה  (2)2לתקנו ת מם ה כנס ה )כללים
לאישו ר ולני הול קו פות גמל(  ,חשכ*ד— ,11964אני ק ובע  ,כי א יגרות
חו ב רשו מות על שם בס כום כול ל של  15מיליו ן לירות  ,שהוצאו
על ידי ״ ביצור' בע״מ נושאות ר יבית של  5.5%לשנה ,עומדות
לפדיו ן בשנים  ,1983—1972ו שהוצעו ל ציב ור על פי פ רוספקט של
ה חברה מיו ם ו׳ באדר ב ,חשכ״ ה ) 10במר ס  — ( 1965הן ניירות ערך
מאושרים לענין התקנות האמורות.

דב יוסף

י״ד ב אדר ב׳ ת שכ״ה) 18במר ס (1965
)חמ (70070

שר המשפטים

הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע
לנשיא בית המשפט העליון

י׳ ,באדר ב׳ תשב״ה ) 14במרס (1965
■
)חט (723118

ב התאם ל סעיף י  25לחוקי השופטים ,תשי״ג  ,1 1953-אני מוד יע
שנשי א המ דינה מי נה ,בת וקף סמ כותו לפ י סעיף  5ל חוק האמ ור ,את
השופט משה זילבר ג להי ות ממ לא מק ום קבו ע לנשיא בית המשפט
העליון מיום י״ד באדר ב' תשב״ה ) 18במרס  (1965ואילך.
י״ד ב אדר ב׳ ח שכ״ה) 18במר ס (1965
)חמ (70070

דב יוסף

הודעה בדבר ניירות ערך מאושרים

שר המשפטים

בתוק ף סמ כותי לפ י תקנה  (2) 2לתקנו ת מם ה כנס ה )כללים
לאישור ולניה ול קופ ות גמל( ,חשכ-וי— ,11964אני ק ובע כי א יגרות
חו ב בסכ ום כול ל של  10מיליון ליר ות ,שהוצאו על ידי "טפחות'
בנ ק משכנ תאות לי שראל ב ע*מ ,נו שאות ריבי ת של  5.5%לשנה,
עומדו ת לפדיו ן בשנים  ,1981—1970ו שהו צעו לצי בור על פי
פרוספ קט של הח ברה מיום ה׳ בא דר ב׳ תשכ״ה ) 9במר ס — ( 1965
הן ניירות ערך מאושרים לענין התקנות האמורות.

חוק הדיינים ,תשט״וך1955-
 .הודעה על מינוי דיינים לבית הדין הרבני הגדול .
stm
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,תשט״ו— ,1 1955אני מודיע,
כי נשיא המדינה ,בתוקף סמכותו לפי סעיף  5לחוק ,מינה אח:
הרב אליעזר גולדשמידט
הרב עובדיה יוסף
הרב שאול ישראלי
׳ הרב סולימן חוגי עבודי
להיות החל מיום כ״ז באדר א' תשכ״ה ) 1במרס  ,(1965דיינים
בבית הדין הרבני הגדול.

 1ס״ח ,179׳חשט״ו ,עמ׳ .68

י׳ בא דר ב׳ תש כ״ה ) 14במר ס (1965
)חט (723118

הודעה בדבר ניירות ערך שאינם מאושרים

שר הדתות
י

י״ג באדר ב׳ תשכ״ה ) 17במרס (1965

קביעת מוסדות ציבור לענין סעיף ) 61ד(

 1ס״ח  ,405תשכ*ג ,עט׳ .156

1556

פנחס ספיר
שר האוצר

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף ) 61ד( לחו ק מם שב ח מקר קעין,
חשכ״ג— ,1963ו באישו ר וע דת הכספ ים של הכנס ת ,אנ י קובע כי
המוסדות שלהלן הם מוסדות ציבור לענין סעיף  61לחוק:

פנחס ספיר

שר האוצר

בתוק ף סמכ ותי לפי • תקנה  (1) 2לתקנו ת מם ה כנס ה )כללים
לאישו ר ולני הול קו פות גמל(  ,תשכ״ד— ,11964אני ק ובע כי א יגרות
חו ב רשו מות על שם בס כום כול ל של  6מילי ון לירו ת נושא ות ריבית
של  6%לשנה שהוצ או ע ל פי תק נות מי לוו ה ק צר מועד )סדרה
ב— ,(18/5תשכ״ה— ,1965אינם ניירות ערך מאושרים לענין התקנות.

זרח ורהפטיג

האוניברסיטה העברית בירושלים
.1
' .2שירותי הדסה לנוער י
 .3אורט בישראל
 .4קרן נאמנות ויצ׳ו
 .5הבונה בע״מ — חברת הנכסים של מועצת •הפועלות
' .6אילן'— .איגוד ישראלי לילדים נפגעים
 .7קופת חולים של הציונים הכלליים
י
 .8ישיבה דחסידי בעלזא
 .9הישיבה הגדולה תלמוד התורה בית תבשיל מאה שערים ירושלים.

פנחס ספיר

 1ק״ת  ,1583תשכ״ד ,עט׳ .1302

חוק מס שכח מקרקעין ,תשכ״ג—1963

ד ,באדר ב׳ חשכ״ה ) 8במרס (1965
)חט (72349

שר האוצר

 1ק״ת  ,1583תשכ״ד ,עט׳ .1302

 1ס״ח  ,132חשי״ג ,עט' .149

א׳ באדר ב׳ חשביה ) 5במרס'(1965
)חט (77723

פנחס ספיר

 1ק״ת  ,1583תשכ״ד ,עט׳ .1302

חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש״ך—1960
.
הודעה בדבר מינוי פקיד סעד

י

אני מודי ע ,כי ב תוקף ס מכו תי לפי סעיף  30לחוק הנופר )טיפול
והשג חה( ,חש״ך— ,!i960מינ יתי את חנה וינ שטוק לה יות פקיד
סעד לענין החוק האמור במחוז תל־אביב.
ההודעה בדבר מינוי פקיד סעד ראשי ופקידי סעד שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,793תשכ׳א ,עט׳  ,2תתוקן לפי זה.
ו׳ בא דר ב' חש כ״ה ) 10במר ס (1965
)חט (7803

יוסף בורג
שר הסעד

י שר האוצר
 1ס״ח  ,311חש׳ך ,עט׳ .52

'ילקוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1865 ,

הוי! הנוער)טיפול והשגחה( ,תש״ןי—1960
הודעה בדבר ביטול מינוי פקיד סעד

)(1

במקום הכותרת "תכשירי סמים מסוכנים סינטטיים" יבוא:
״)ו( תכשירי סמים מסוכנים סינטטיים״ )להלן — הכותרת(;

)(2

מתחת לכותרת ,לאחר פרט  1יבוא:
)Diphenoxylate
״ .2תערובות די פנאוקסילט הי דרוכלורי ד
 (Hydrochlorideעם אטרופין סולפט):(Atropine Sulphate

אני מודי ע ,כי ב תוקף ס מכו תי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשג חה( ,תש״ך— ,!i960ביטל תי את מי נויו של נס ים הצור ף 2
להיות פקיד סעד במחוז ירושלים לענין החוק האמור.
ההודעה בדבר מינוי פ קיד ס עד ר אשי ו פקידי סעד ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,793תשב״א ,עט׳  ,2תתוקן לפיזה.
ו' באדר ב׳ חשכ״-.ו ) 10במרס (1965
)חמ (7803

 ,ה מכילו ת ל א יותר מ ־ 2.5מילי גרם דיפנאוקס ילט הידר ו 
כל וריד ולא פחות מ־ 0.025מי ליגרם אטרופין סולפט לכל
(
יחידת מנה אחת.״
כ״ג ב אדר א׳ ת שכ״ה ) 25בפברוא ר (1965
)חט (77496

יוסף בורג
שר הסעד

 1ס״ח  ,311חש״ך ,עמ' .52
 2י״פ  ,1082חשכ״ד ,עט' .1078

הודעה בדבר סכום ההפחתה של נכסים נזילים
לפי סעיף 6

הודעה על הנחת תכנית .
נמסרת בזה ה ורעה ,ב התאם לסעיף  19לחו ק הניקו ז וההגנ ה מפני
שטפונ ות ,חשי״ח— ,11957שת כנית נ יקוז נ וספת מם ׳  257608להסדרת
גחל דרור ,קטע  1.75ק״מ מגשר כביש חיפ ה—פחח־חקו ה ,שהחליטה
עליה רשו ת ניקו ז נחל פולג  ,2הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים
ממנה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

חיים גבתי
שר החקלאות

 1ס״ח  ,236תשי-ח ,עמ׳ .4
 2ק״ח  ,979תש*ך ,עמ׳  ;587ק״ח  ,1117חשכ״א ,עמ׳ .1204

,

הודעה על הנחת תכנית

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  19לחו ק הניקו ז וההגג ה מפני
שטפונ ות ,תשי״ח— ,1 1957שת כנית נ יקוז נ וספת מם ' 4—47—017
הסדרת ו אדי ז לפי ,קט ע מכביש המעפי ל עד נחל א מץ ,ש החליטה
עליה רש ות נ יקוז נ חל אל כסנדר  ,2הונחה במשר די רשות הניקוז
והעת קים ממ נה במשרד י הרשויות המקומיו ת הנכלל ות בת חום רשות
.
הניקוז.
ח' באדר ב׳ חשנ״ה ) 12במרס (1965
)חמ (751300

שר הבריאות

הוראות בנק ישראל)נכסים נזילים(,
תשי״ח—1957

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ח1957-

ח׳ אדר ב׳ חשכ״ו;) 12במרס (1965
.
)חמ (751300

חיים משה שפירא

אני מ ודיע ב זה ,כי ב התאם ל סעיף  6להור אות בנק ישראל
.1
)נכסי ם נזילים(  ,תשי״ח—) 1 1957להל ן — ההור אות( ,קבעתי שסכום
ההלוואות ,אשר ב ו רשאי מו סד בנקא י ,כמ שמעות ו ב הורא ות•,להפחית
אח נכסי ו ה נזילים שע ליו להחזיק לפי הה וראות ,ל א יעלה על 22%
מסך־כל הפקדונות המפורטים בסעיף 1א׳ פיסק אות ) (3) , (2ו־ )(8
להוראות ,ובכלל זה  7%המיועדים למתן הלוואות למימון יצוא.
לא ניתנו  7%כאמור ,יקטנו  22%האמורים בהפרש שבין 7%
.2
ובין האחוז שניח ן בפועל כהלוואות למימו ן יצוא מתוך
.
,
הפקדונוח האמורים בסעיף .1
סעיף זה ל א יח ול על מוס ד כספ י כמש מעו תו בצ ו ב נק ישראל
)מוסד ות כספיים ( ,חשכ״ב— ,2 1962ועל מ וסד בנק אי שהא חוז ה מיועד
למתן הלוואו ת למי מון יצו א כאמור בסעיף  1אינ ו מגי ע אצלו
ל־ 50,000לירות ,וכל עוד אינו מגיע לסכום זה.
סך־כל

ההוד עה ב דבר סכו ם ההפח תה של נכסי ם נזי לים ל פי סעיף ,6
.3
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1134חשכ״ה ,עט'  — 638בטלה.
תחילת ה ש ל הוד עה ז ו היא ביו ם כ ״ז באד ר ב ״ תשכ״ה )31
.4
במרס .(1965
ח׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 12במרס (1965
)חט (72215

חוק ההגכלים העסקיים ,תשי״ט—1959

שר החקלאות

.
 1ס״ח  ,236תשי״ח ,עמ׳ .4
 2ק״ת  ,1089תשכ״א ,עמ׳ .732

•

י פקודות הסמים המסוכנים1936 ,
הודעה על תכשירים שאינם כלולים בתוספת לפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (3) 15ג( ,לפקודת הסמים המסוכנים,
 ,11936והסעיפי ם  ) 14א( ו ־)2ד( לפק ודת סדר י השל טון והמ שפט,
תש״ח— ,2 1948אני מודיע ,כי בתו ספת למודעה מיו ם  26באוקטובר
- 3 !937
 1ע״ר  ,1936תוס׳  1מס׳  ,577עמ׳ .130
 2ע״ר תש״ח ,חום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
 3ע״ר  ,1937תוס׳  2מס'  ,735עט׳  ;879י״פ  ,966חשכ״ג ,עט׳
 ;63י״פ  ,986תשכ״ג ,עט׳ .510

ילסוט הפרסומים  ,1168כ״א בארריב׳ תשכ״ת25.3.1065 ,

נגיד בנק ישראל

 1ק״ת  ,753תשי״ח ,עט׳  ;432ק״ת  ,1511תשכ״ד ,עט׳ .249
72ףת  ,1330תשכ״ב ,עט׳ .2183

חיים גבתי
.

ד' הורוביץ

הודעה על רישום הסדר כובל

בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים ,תשי״ט—,1 1959
אני מודיע ,כי נרשם הסדר כובל לגבי חוטי כותנה וחוטי ויסטרה
הנוגע לריכוז השיווק בתנאים שווים ולפי מחירים מוסכמים.
הצדדים להסדר הם:
) (1מטויוח הנגב בע״מ
) (2ניחן דימונה בע״מ
)" (3לכיש" ,חוטים עדינים בע״מ
) (4סיבי דימונה בע״מ
) (5מפעלי טכסטיל משולבים צ׳ורלי בע״מ.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,
בנין פלס. ,ירושלים.
י׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 14במרס (1965
)חמ (70120

'

י' יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

 1ס״ח  ,286תשי״ט ,עט׳  .152י

1557

חוק שירות המדינה)גימלאות( ,תשט״ו—1955

.

הוראה בדבר חישוב תקופת שירות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,חשט״ו— ,1 1955ובהתאם להודעה בדבר תנאים להגדלת תקופת שירותו
של עובד שבא לשירות המדינה לאחר שהגיע לגיל  ,2 40ובהתאם להודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים  ,3אני מורה לענין סעיף  17לחוק כי
למעשה כמצויין בטרר 1
שירותם כתקופה גדולה משהיתה
לגבי עובדי המדינה ,אשר שמותיהם
מפורטים להלן
בטור א׳ תחושב תקופת
טור א׳
שם העובד

־

טור ב׳
תקופת השירות המוגדלת
חדשים
שנים

י

משרד ראש הממשלה
אלישבע בויקו

17

6

משרד האוצר
מיכאל אפלפלד
גרטה הקר
ישראל לבקוביץ
יוסף לרון
בנימין מנדלסון
חיים שנצר
אלפרד שפרלינג

1
—
—
—

טור א׳
שם העובד

1משרד הדואר
וולף הרשפט
עובדיה סוודאי
יעקב קיסל
גצל רייסר

15
24
20
29
20
15
17

6

משרד העבודה
ולדימיר וינר

משרד הבריאות
נינה החנר
רוח לוי
אברהם )קיבלה( עמיר
ולטר פלק
נתן קופלוביץ
אברהם רבינוביץ ,

20
20
17
20
17
27

“
—
10
־-
6
9

שירות התעסוקה
אריה למברג

.

י

.
.

טור ב׳
תקופת השירות המוגדלת
חדשים
שנים

17
19
17
18

משרד הסעד
יהודה אקס
יוסף קונסבם

*

6
—
6
6

15
20

—
—

22

6

16

—

משרד הדתות
יעקב לייב לוי

20

־—

משרד התחבורה
חנה איזרוביץ
שמשון אפרתי
אברהם דינמה
אורי מיכאלי
נתן נתח

20
20
22
30
17

6

משרד הבטחון
יוחנן פומורנץ
גרשון שטרן

18
15

8

משרד מבקר המדינה
משה אחיטוב

22

6

.

v

_
6
6
—

משרד החינוך והחרבות
משרד החקלאות
חיים קינסטלר

19

-

מינהל מקרקעי ישראל
יוסף יקותיאלי
רחל מזרחי
אדולף רונר

30
17
21

־־ .
6
6

משרד המסחר והחעשיה
פנחס חיימוב

16

-

משרד המשפטים
עטרה שטרן

20

'

 1ס״ח  ,188תשט״ו ,עמ׳ .135
 2י״פ  ,532תשי״ז ,עמ.785 ,
 3י״פ  ,908חשכ״ב ,עמ'  ;848י

1558

׳-פ  ,687חשי״ט

אסתר אשכנזי
קלרה לוי
דב שוורצר

18
20
20

8

—

עובדי הוראה
חיים אבן זוהר
בחיה אפרתי
נפתלי קלונימוס־זיס
טובה יזרעאלית
יהושע ירון
יעקב שמאי
'
ששון שמש

20
19
20
22
20
21
20

6
11
—
3
3
2

 ,עמ׳ .1584

ילקוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

בהודעה בדבר חישוב תקופת שירות שפורסמה :

חור ,שירות המדינה )גימלאות(; תשט״ו—1955
הוראה בדבר חישוב תקופת שירות

בילקוט הפרסומים  ,1150תשכ״ה ,עמ 1089 ,יימחק —
מתחת לכותרת משרד הסעד ״יוסף קונוסנס  17שנים  6חדשים";

)(1

מתחת לכו תרת מי נהל מק רקעי יש ראל ״י וסף יקו תיאלי 20
שנים״; .
מתחת לכותרת משרד הדואר ״יהודית רייכנברג  16שנים";
מתחת לכותרת משרד האוצר ״גרטה הקר  21שנים  7חדשים".

טור א7
שם העובד
י

בילקוט הפרסומים  ,1139תשב״ה ,עמ 777 7יימחק —
מתחת לכותרת משרד התחבורה ״אורי מיכאלי  17שנים 5
חדשים";

)(2

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  63לחוק שירו ת
חשט״ו— ,11955ובהתאם להודע ה בדב ר תנא י
אני מו רה לענ ין סע יפים  17ו ־ 18לח וק ,כי לגבי
שמותיה ם מפורט ים להל ן בטור א׳ תיחש ב תקו
גדולה משחיתה למעשה כמצויין בטור ב׳:

)(3

בילקוט הפרסומים  ,1019תשכ״ג ,עמ׳  1419יימחק —
מתחת לכווורח משרד הבטחון ״גרשון שטרן  170חדשים".

)(4

בילקוט הפרסומים  ,1133תשכ״ה ,עמ 606 7יימחק —
מתחת ל כותרת מ שרד הבט חון ״ יוחנן פ ומרנץ  17שני ם 6
■
חדשים״.

)(5

בילקוט הפ-סומים  ,1059תשכ״ד ,עט׳  503יימחק —
מתחת לכותרת משרד האוצר ״אלפרד שפרלינג .*198

כ״ז באדר א׳ חשכ״ה ) 1במרס (1965
)חט (720604

טור ב7
תקופח השירות המוגדלת
חדשים
שנים

.

משרד ראש הממשלה
יצחק שמיר

מתחת לכותרת משרד התחבורה ״נתן נתח  30שנים".

משרד הבטחון
יחזקאל קירשגבאום
אפרים רוניאל

•

■  ,נציב שירות המדינה

17

6

18
20

9

.

בהודעה ב דבר חיש וב תקופת שירות שפורס מה ביל קוט ה פרסומים
 ,1150ת שכ״ה ,ע מ ,1089 7יימחק מתחת לכותרת משרד הבטחו ן —
״אפרים רוניאל  20שנים  9חדשים".
כ״ז באדר א׳ תשכ״ה ) 1במרס (1965
)חט (720604

ראובן שרי

המדינ ה )גימ לאות(,
עבודה מיוחדי ם ,2
ע ובדי המד ינה אשר
פת שירוח ם כתקופה

ראובן שרי

1

נציב שירות המדינה

 1ס״ח  ,188תשט״ו ,עמ.135 7
 2י״פ  ,687תשי״ט ,עמ.1584 7

תקנות המכס
הודעה מספר  42תשכ״ה 1964-בדבר מכירת טובין שאין להם תובעים
בהתאם .לתקנה  (1) 63לתקנות המכס ,אני מודיע בזח כי הטובין הרשומים להלן והנמצאים במחסנים המפורטים לצדן יוצאו למכירה
. 1
אם לא ישוחררו תוך  30יום מתאריך הודעה זו ברשומות.
שם
האניה

מספר
סידורי

תאריך
בואה

תיאור הטובין

;סימנים

 1חבילה בדים
11אלגזים מוצרי חרסינה
וזכוכית
 1מקרר חשמלי חדש "פילקו"
 1טלביזיה חדשה "גרונדיג"
 1אנטנה לנ״ל

חלוש מם20441 7
כורדני 81/62

בנודל רוברט אשדוד ים682/15 ,
כלפו חיים ,יבנה

כורתי 125/63
צורתי 31/62

ברנם ליזה ,עתיקות  ,427/8אשקלון
מרדכי אסייג ,מעברת חצרים צריף ,580/1
באר־שבע

B.B.Y. .3308

באבא יהדדיאן יצחק ,צריף מס׳ ,195
׳
קדימה
יצחק פריד מן רחוב רש״י  ,10בני־ברק,
אצל דנציגר
המפקיד :לוסי בורכרד ספנות בע״מ ,ת״ד
 ,1452חיפה

מחסן רשוי מרדני לעולה
ממ154/64/
ממ225/64/

השלושה
אשקלון

ממ347/64/
ממ348/64/

קיסריה
אשקלון

8.12.63
12.7.62

־

ממ215/64/

פוניסילין

17.6.63

ממ223/64/

ישראל

15.8.63

 3קרטונים ניר קרם)(600
גלילים
 1לשך תנור גז "רויאל רום"

Serena Grof 1

ממ342/64/

סירוינד

18.9.63

 100שקים כימיקלים

Con 1/100

מחסני ערובה וקירור כלליים  -חיפה

•

ממ | 131/64/פלוימה  1 | 18.3.63ארגז חלקי חילוף

|

1

מחסן רשוי ״טרנזיט״  -חיפה

I

ממ 220/64/ישראל | 15.8.63

׳

•,

מחסן רשוי שרפוט ,חיפה

כ״ט בטבח

שם המקבל
*

30.7.62
18.7.62

חשכ״ה3):

,

| ש .גרדינר ,ח״ד  ,78חיפה

:
|  249קרטונים בקבוקים ריקים | Helen Curtis

בינואר (1965

הלן קורטים)ישראל( בע״מ ,ברנר  ,2ח״א

ד׳ פלד
מנהל המכס והבלו

ילסוט הפרסוטים ,1168 .יכ׳,׳א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

1559

םר,ודת מין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי הועד ה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר  ,ירוש לים ,הו פקד
העת ק של תכ נית מפורט ת הנקרא ת" :תכני ת בנין עיר מפ ורט ת מס-
1271״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש —״ 30023הלקוח  ,231 ,72 ,140 ,139וחלק מחלקה 34
בשכ׳ גונן.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשל ום ,בי מים ובש עות שהמש רדים האמו רים פתו חים לק הל ,וכל
מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע ,בבנינים או בנכסים
אחרים ,שהתכני ת האמ ורה משפ יעה עלי הם ,רשא י להגיש התנגדות
לתכנ ית במש רדי הועד ה המקומי ת האמורה  ,תוך שני חדש ים מיום
פרסום הו דעה זו בר שומות.
ו׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 9במרס (1965

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,ירושלים ,הופקד
העתק של תכנית מפורטת• הנקראת "תכנית בנין עיר מפורטת מם׳
1225״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש —  30024חלקה  158וחלקי חלקות .39 ,38 ,37 ,36 ,34
גוש —  30025חלקי חלקות .207 ,206 ,190
גוש —  30021חלקה .118
גוש —  30145חלק מחלקה .7
גוש —  30182חלקה  2וחלקי חלקות .3 ,1
גוש —  30183חלקי חלקות .90 ,88
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשל ום ,בי מים ובש עות שהמש רדים האמו רים פתו חים לק הל ,וכל
מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — ב קרקע ,בב נינים או
בנכסי ם אחר ים שהתכ נית האמ ורה משפ יעה עליה ם ,רשא י להגיש
התנגדות ל תכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים
,
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ו׳ באדר ב׳ תשכ״ה) 10במרס (1965

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת .
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי הועד ה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר  ,ירוש לים ,הו פקד
העת ק של תכ נית מפורט ת הנקרא ת "תכני ת בנין עיר מפ ורט ת מס׳
 *1234ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש —  — 30005חלקה .59

1560

כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשל ום ,בי מים ובש עות שהמש רדים האמו רים פתו חים לק הל ,וכל
מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — ב קרקע ,בב נינים או
בנכסי ם אחר ים שהתכ נית האמ ורה משפ יעה עליה ם ,רשא י להגיש
התנגדות ל תכנית במשרדי הועדה ה מקומית האמורה  ,תוך ש ני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ו׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 10במרס (1965

.

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראשי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
■ מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר ,ירושלים

י הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי הועד ה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר  ,ירוש לים ,הו פקד
העת ק של תכ נית מפורט ת הנקרא ת "תכני ת בנין עיר מפ ורט ת מם׳
1267״ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  30011חלקות  — 53 ,48 ,46רחוב עמק רפאים.
כד מעונין יוכל לע יין בהע תקי הת כנית והתשריט הא
חשל ום ,בי מים ובש עות שהמש רדים האמו רים פתו חים לק הל ,וכל
מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע ,בבנינים או בנכסים
אחרים ש התכנית האמו רה משפי עה עליה ם ,רשאי להגיש ה תנגדות
לתכנ ית במש רדי הועד ה המקומי ת האמורה  ,תוך שני חדש ים מיום
פרסום הו דעה זו בר שומות.
י״ז באדר א׳ חשכ״ה) 18בפברואר (1965

.

 .ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר ,ירושלים

.

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז ירושלים,
הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומווד׳ק! לתכנית מפורטת הנקראת" :תכנית בנין עיר מפורטת
.מם׳ 1236״ גוש  30007חלקות  ,204 ,203חלקי הלקוח ,<~\205 ,177
גוש  30024חלקי חליקות  74 ,69 ,66 ,65עד  78ון1ן בכלל/si )130 ,
 .154 ,153 ;147 ,146 ,142 ,141 ,138 ,131גוש  30121חלקי׳'(-
חלקות  ',’115 ,95 ,94 ,93 ,89 ,88 ,86 ,82 ,81 ,79 ,78שהודעה
על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף אליה ,במשרדי הועדה
המקומית לבניה ולתכנון עיר ,ירושלים ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1112חשכ״ה ,עט׳ .9
כן נמ סרת בזה הוד עה ,לפי סע יף 18א) (3לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי 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 בימים ובשעות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל.
ה׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 8במרס (1965

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסוטים  ,1168כ״ א באדר ב׳ תשכ״ח25.8.1965 ,

פקודת בנין ערים1936 ,

\

שטח •תכנון עיר ,ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי הועד ה המח וזית לבניה ול תכנון עיר ,מחו ז ירוש לים,
הרשתה לחת ת וקף ב עבור חמי שה עשר יום ל אחר פ רסום הודעה
זו ברשו מות — לתכני ת מפ ורטת הנקראת" :תכנית בנין עי ר מפורטת
מס'  1226״גוש  30071חלקו ת  130 , 129 , 128 , 56 , 55 , 54וחלקי
חלקות  57ע ד  61ועד בכלל  131 , 118 ,מרח וב יה ודית פי נת רחוב
דוד י לין ,שה ודעה על הפ קדתה ,ביחד עם הת שריט המ צורף א ליה,
במשרדי הועדה המ קומית לבניה ו לתכנון עיר ,יר ושלים ,פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,1105תש כ״ד ,עמ '  .1915י
־ כן נמסר ת בזה ה ודעה  ,לפי סעי ף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנ ית ה אמורה ו של התשר יט המצורף אלי ה — י
בצורה שבה אישר ה אותם הודע ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
הועדה המקומי ת הא מורה ו שם י וכל כל א דם ל עיין בה ם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ו ,באדר ב ,תשכ״ה ) 10במרס (1965

ש׳ ב׳ ישעיה
■

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר\
מחוז ירושלים

שטח בנין עיר ,תל־אביב־יפו ;

1

•

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הו עדה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר של תל ־אביב־י פו,
הופק ד העת ק של תי קון תכני ת מפורט ת הנקר את" :ת כני ת בני ן ערים
מפו רטת מס׳  — 926תי קון מס ׳  1לשנ ת  1964של חב ״ע מפ ורטת
מס׳  — 295גו ש  7096חלק ה 29״ ,ביחד עם התש ריט המצ ורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט המצורף.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והחשר יט הא מורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין  -אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבני נים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עלי הם ,רשאי
להג יש התנגד ות לתכני ת במשר די הועד ה המקומ ית האמור ה ,תוך
1
שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות' .
כ״ו באדר א' חשכ״ה ) 28בפברואר (1965

,

ד׳ ברוידם

1

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

שטה בנין עיר ,תל־אביב-יפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הו עדה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר של חל ־אביב־י פו,
הופק ד העת ק של תי קון תכני ת מיתא ר הנקר את" :ת כני ת בני ן ערים
מס׳  - 888תי קון מס ׳  1לשנ ת  1964של תכני ת מתאר ״ל ״  -שטחים.
מעבר ל ירקון  -גושי ם  6650ו ־  6651בשלמ ותם ,ו חלקי גושי ם ,6627
6648 , 6647 , 6646 , 6645 , 6629״ ,ביחד עם התשר יט המצורף
אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט המצורף.

ילקוט חפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה215.3.1065 ,

>ר irt/T a < Mv

כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשרי ט■ הא מורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבניגי ם או בנ כסים אח רים ,שהת כנית הא מורה מש פיע ה עליהם,
רשאי לה גיש התנג דות לת כנית במ שרדי הו עדה המקו מית הא מורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כ״ו באדר א׳ חשכ״ה ) 28בפברואר (1965

ד׳ ברוידם

.

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב
י שטח בנין עיר ,תל־אביב־יפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הו עדה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר של תל ־אביב־י פו,
הופק ד העת ק של תי קון תכני ת מפורטת  ,הנקר את" :ת כני ת בני ן ערים
מפו רטת מס׳  — 932תי קון מם ׳  4לשנ ת  1964של תב״עימפ ורט ת ״B״
חלק צפ וני של א דמות מזרח ח ל־א ביב )ת יקון  - (1943גו ש 6213
הלקוח 1131 , 978 , 973״ ,ביחד עם התש ריט המצ ורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין  -אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת  -בקרקע,
בבני נים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עלי הם ,רשאי
להג יש התנגד ות לתכני ת במשר די הועד ה המקומ ית האמור ה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כ״ו באדר א׳ תשכ״ה) 28בפברואר (1965

ד׳ ברוידם
-

1

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב

שטח בנין עיר ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
ותשריט י
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית ל בניה ולתכנ ון עיר ,מחוז ח ל־אביב ,הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמי שה עשר יום ל אחר פ רסום הוד עה זו ברשומו ת —
לתי קון תכנ ית מפ ורטת ,הנקראת " :תכנית בנין ער ים מפו רטת מם׳
 — 904תי קון מס ׳  1לשנ ת  1964של תכנית מפורטת מס ׳  — 360חלקי
הלקוח  174 , 194מגו ש  7104וחלק ה  110מגו ש 7103״ ,ש הודעה על
הפקדתה ,עם הת שריט המ צורף א ליה ,במ שרדי הו עדה המקומית
לבניה ול תכנון ע יר של ת ל־אביב־יפו פ ורס מה ב ילקוט הפ רסומים
 ,1082תשכ״ד ,עמ׳ .1085
כן נמ סרת בז ה הודעה  ,בה תאם לס עיף  19לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנ ית ה אמורה ו של התשר יט המצורף אלי ה —
בצורה שבה אישר ה אותם הועד ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
כ״ו באדר א׳ תשכ״ה ) 28בפברואר ,(1965

ד׳ ברוידם
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
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פקודת בנין ערים1936 ,
שטח בנין עיר האזור הגלילי ,מחוז תל־אביב

הודעה על הפקדת תיקון תכנית ׳מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרד י הו עדה המקו מית לב ניה ולתכ נון עי ר של הא זור
הגל ילי ,מח וז תל־ אביב ,הופ קד הע תק של תיקון תכנ ית מפ ורטת הנק 
ראת :״תכ נית בני ן ערי ם מפו רטת מם׳ תגפ ,370/תיק ון  — 26גוש
 6025מגרשי ם ) 129חלק( ) 133 ,חלק( " ,ביחד עם התשר יט המצורף
אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט המצורף.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבניני ם או בנ כסים אח רים ,שהת כנית הא מורה מש פיע ה עליהם,
רשאי לה גיש התנג דות לת כנית במ שרדי הו עדה המקו מית הא מורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ג׳ באדר ב׳ תשכ״ה) 7במרס .(1965

ד׳ ברוידס
.

’

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
שטח בנין עיר ,רמת״גן

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של רמת־גן ,הופקד
העתק של תיקון תכנית מפורטת הנקראת" :תכנית בנין ערים,מפורטת
מם׳ ר״ג — 254/תיקון לתכנית ב״ע מפורטת "נם" — גוש 6158
חלקות 913 ,912 ,911״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם גבולות התכנית:
צפון :חלקות  900 ,899 ,898בגוש ;6158
מזרח :חלקה  910בגוש ;6158
דרום :רחוב שועלי שמשון)חלקה  919בגוש ;(6158
מערב :תלקה  914בגוש .6158
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשלום ,ובל מעונין  -אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת  -בקרקע,
בבני נים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עלי הם ,רשאי
להג יש התנגד ות לתכני ת במשר די הועד ה המקומ ית האמור ה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י

ג׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 7במרס (1965

ד׳ ברוידם
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
שטח בנין עיר ,חולון

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
 .ותשריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית ל בניה ולתכנ ון עיר ,מחוז ת ל-אביב ,הרשתה לחת
תוקף — כעבור חמי שה עשר יום ל אחר פ רסום הוד עה זו ברשומו ת —
לתי קון תכנ ית מפ ורטת ,הנקראת " :תכנית בנין ער ים מפו רטת מם׳
ח — 110/ת יקון מ ם 4 ,לשנ ת  1956ש ל תב״ע מפורט ת ח  — 36/מג ר 
שים מם׳ -102 ,102 , 98 , 30-28 , 13-1א' ,106 , 105 ,בגושים
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6011 , 6009 , 6008״ ,שהודע ה על הפ קדת ה ,עם הת שרי ט המצורף
אליה ,במשרדי הו עדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של חולון פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1016חשכ״ג ,עמ' .1324
כן נמ סרת בז ה הודעה  ,בה תאם לס עיף  19לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנ ית ה אמורה ו של התשר יט המצורף אלי ה —
בצורה שבה אישר ה אותם הועד ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
כ״ו באדר א־ חשכ״ה ) 28בפברואר (1965

.

ד׳ ברוידס. ..

,

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
,
שטח בנין עיר ,בח־ים

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי הו עדה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר של בת -ים ,הו פקד
העתק ש ל תיק ון תכ נית מפו רטת הנקר את" :תכ נית בנ ין ערי ם מ פורטת
מם׳ —27ב׳ ,תיקון מם'  — 2גו ש  7148חלק ה (136) , "89״ ,ב יחד עם
התשריט המצורף אליו.
,
ואלה הם גבולות התכנית:
צפון :רחוב צה״ל;
מזרח :רחוב הרצוג;
דרום :גוש  7143חלקה ;88
'
מערב :גוש  7148חלקה .90
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבני נים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עלי הם ,רשאי
להג יש התנגד ות לתכני ת במשר די הועד ה המקומ ית האמור ה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כ״ו באדר א' חשכ״ה) 28בפברואר (1965

ד׳ ברוידס
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב
שטח בנין עיר ,בת-ים

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי הו עדה המק ומית לבנ יה ולת כנון עיר של בת ־ים ,הו פקד
העתק ש ל תיק ון תכ נית מפו רטת הנקר את" :תכ נית בנ ין ערי ם מ פורטת
מם׳  ,48תיקו ן  1לשנ ת  - 1964גו ש  7142חלקו ת 24-19״ ,ביחד
'
עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כהול כהה בתשריט המצורף.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 .רשאי ל הגיש התנ גדות ל תכנית ב משרדי ה ועדה המק ומית ה אמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ג באדר ב׳ תשכ״ה ) 7במרס (1965

.

ד׳ ברוידם
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב

ילקוט הפרסוטים  ;1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1665 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח בנין עיר ,רמת־השרון

הודעה על הפקדת תיקון תמית מפורטת,
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הוע דה ה מקומית ל בניה ו לחננון ע יר של רמת־השר ון,
הופק ד העת ק של תי קון תכני ת מפורטת  ,הנקר את" :ת כני ת בני ן עדים
מפו רטת מס׳  — 288תי קון מם ׳  47לת ב״ע מם ׳  6ות יקון מם ׳  1לתב״ע
מס׳  -135בגו ש  6551מגרשי ם זמניי ם 3,1177״ ,ביחד עם התשריט
׳•
המצורף אליו.
גבולות ה תכנית מ סומני ם בק ו כחול ב תשריט ה מצורף. ..י
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין  -אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת  -בקרקע,
במינים או בנכ סים אחר ים ,שהתכ נית האמ ורה משפ יעה עליהם,
רשאי לה גיש התנג דות לת כנית במ שרדי הו עדה המקו מית הא מורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות. :
כ״ו באדר א׳ תשכ״ה) 28בפברואר (1965

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט המצורף.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת  -בקרקע,
בבני נים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עלי הם ,רשאי
להג יש התנגד ות לתכני ת במשר די הועד ה המקומ ית האמור ה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כ״ו באדר א׳ חשכ״ה) 28בפברואר (1965

ד׳ ברוידס
1

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב

שטח בנין עיר ,רמת־השרון

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

•

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

שטה בנין עיר ,רמת־השרון .

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת;
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הוע דה ה מקומית ל בניה ו לתכנון ע יר של רמת־השר ון,
הופק ד העת ק של תי קון תכני ת מפורט ת הנקר את" :ת כני ת בני ן ערים
מפו רטת מם׳  — 293תי קון מם ׳  1לח ב״ע מפו רטת מס ' —219גוש
 6416חלקה 42״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו;
ואלה הם גבולות התכנית:
צפון :גוש  6416חלקה  38וחלק מחלקה ;39
מזרח :גוש  6416חלקה ;43
דרום :שדרות חן;
מערב :גוש  6416חלקות .41,39

ד׳ ברוידם

.

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
י מחוז חל־אביב

כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבניני ם או בנ כסים אח רים ,שהת כנית הא מורה מש פיע ה עליהם,
רשאי לה גיש התנג דות לת כנית במ שרדי הו עדה המקו מית הא מורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כ״ו באדר א' תשכ״ה;) 18בפברואר (1965
ד׳ בו־וידם t

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב

,

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הוע דה ה מקומית ל בניה ו לתכנון ע יר של רמת־השר ון-
הופק ד העת ק של תי קון תכני ת מפורט ת הנקר את" :ת כני ת בני ן ערים
מפו רטת מס׳  — 241תי קון מם ׳  2לת ב״ע מפו רטת מס ׳  — 163בגוש
 ,6547מגרשי ם זמניי ם  1173וחלק מחל קה ב׳ " ,בי חד עט התשריט
המצורף אליו, .

ילסוט הפרסוטים  ,1108כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.8.1965 ,

כל; מעונין י וכל לעיי ן בהעתק י התכני ת והתש ריט
תשלום; וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר
בבני נים או בנכסים אחרים ,שהתבנית האמורה משפיעה
להג יש התנגד ות לתכני ת במשר די הועד ה המקומ ית
שנרחדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ה אמורים ,ללא
ת — בקרקע,
עלי הם ,רשאי
האמור ה ,תוך

ג׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 7במרס (1965

י

שטח בנין עיר ,רמת־השרון

נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בגין ערים,1936 ,
כי במשרדי הוע דה ה מקומית ל בניה ו לתכנון ע יר של רמת־השר ון,
הופק דיהעת ק של תי קון תכני ת מפורטת  ,הנקר את" :ת כני ת בנין ערים
מפו רטת מס׳  — 303תי קון מם '  48לח ב״ע מם '  — 6גו ש  6552חלקות
זמניות 392-387״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

שטח בנין עיר ,אונו

י הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי ה ועד ה המ קומית לב ניה ול תכנון עי ר של א ונו ,הו פקד
העתק ש ל תכנ ית מפ ורטת ,ה נקראת " :תכנית בנ ין ערי ם מ פורטת
מם׳ תממ-21/א׳—סמינ ר רעיונ י אפעל—בגוש  6176חלקות ,41 :
 42חלק 43 ,חלק 5 ,4 ,3 ,חלק" ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט המצורף.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבניני ם או בנ כסים אח רים ,שהת כנית הא מורה מש פיע ה עליהם,
רשאי לה גיש התנג דות לת כנית במ שרדי הו עדה המקו מית הא מורה,
י
תוך שני.חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ג׳ באדר ב' חשכ״ה ) 7במרס (1965

ד׳ ברוידס
'

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב

1563

פקודת.בנין ערים1936 ,
.

•

 ,שטח תכנון עיר ,נתניה

שטח תכנון עיר ,רחובות

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במ שרדי הו עדה המק ומית לתכנון עיר ,נתנ יה ,הו פקדה תכ $ית
מם׳ נת - 5/417/גושי ם  8271ח '  8270 , 97ח ׳  107ב נין מגו רים רב
קומות ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ,ללא תשלום,
וכל מע ונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — ב קרקע ,בב נינים או
בנכסי ם אחר ים שהתכ נית האמ ורה משפ יעה עליה ם ,רשא י להגיש
התנגד ות ל תכני ת במשרדי הועדה ה מקומית האמורה  ,תוך ש ני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ד׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 8במרס (1965

י׳ גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר ,נתניה

.

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנ ון עיר ,נתניה ,הופקדה תכנית מם׳
נח — 13/114/גו ש  8268ח ׳  ,37בנין רב קומות  ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.
כל מע ונין יוכל לעי ין בתכני ת ובתשר יט האמ ורים ,ללא תש לום
וכל מע ונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — ב קרקע ,בב נינים או
בנכסי ם אחר ים שהתכ נית האמ ורה משפ יעה עליה ם ,רשא י להגיש
התנגד ות ל תכני ת במשרדי הועדה ה מקומית האמורה  ,תוך ש ני חדשים
•
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ד׳ באדר ב ,תשכ״ה ) 8במרס (1965

י׳ גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

 .שטת תכנון עיר ,עמק־חפר

הודעה בדבר הר שאה ל תת ת וקף לת יקון לתכנית
מפורטת והודעה .על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבני ה ולת כנון עיר  ,מחוז המרכז ,הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמי שה עשר יום ל אחר פ רסום הוד עה זו ברשומו ת —
לתכ נית מם׳ רח 3/74/בגו ש  — 3698שיכון עובדי ם בע״מ ,שהודעה
על ה פקדתה ביתד עם התשר יט המצו רף אליה במ שרדי הועדה ה מקו 
מית לתכנון עיר רחובות ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1070תשכ״ד.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי ה עתקים ש ל התכני ת הא מורה וש ל התשרי ט ה מצורף א ליה —
בצורה שבה אישר ה אותם הועד ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כליאדם לעיין בהם.

'

י׳ נוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר ,ראשון לציון

הודעה בדבר הר שאה ל תת ת וקף לת יקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבני ה ולת כנון עיר  ,מחוז המרכז ,הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמי שה עשר יום ל אחר פ רסום הוד עה זו ברשומו ת —
לתכ נית מם׳ רצ 1/86/גושי ם  ,3938,3937 , 3930ש הוד עה על ה פ 
קדתה בי חד עם התשריט המצור ף אליה במשרדי הוע דה המ קומית
לתכנון עיר ראשון לציון ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1066תשכ״ד.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי ה עתקים ש ל התכני ת הא מורה וש ל התשרי ט ה מצורף א ליה —
בצורה שבה אישר ה אותם הועד ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
י
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

ד׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 8במרס  (1965י' גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

,

שטח תכנון עיר ,לודים

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

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

נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי ה ועדה המ חוזית לבני ה ולתכנו ן עיר ,מחוז המ רכז ,ה רשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו 
מות — לתכנית מם' עח— — 85גוש  8363ה'  — 37 , 12 , 11אלישיב.
שהודעה על ה פקדתה ב יחד עם התש ריט ה מצורף א ליה במשרדי
הועדה המ קומית ל תכנון ע יר עמ ק חפ ר ,פ ורסמה ב ילקוט הפ רסומים
 ,1110תשכ״ד.
כן נמ סרת בזה הוד עה ,לפי סע יף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי 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.

נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי ה ועדה המ חוזית לבני ה ולתכנו ן עיר ,מחוז המ רכז ,ה רשתה
לתת תוקף — כ עבור ח מישה ע שר יו ם לא חר פ רסום ה ודעה זו
ברשומות — לת כנית מם' גז  — 49/רנתי ה — בגושי ם ,4057 , 4033
 ,6248 , 6243 , 6242 , 6240 , 6239ש הודעה על הפק דתה ביחד עם
התשריט המצ ורף אלי ה במשרדי הועדה המקומי ת לתכ נון עיר לודים,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,893תשכ״ג.
כן נמ סרת בזה הוד עה ,לפי סע יף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנ ית ה אמורה ו של התשר יט המצורף אלי ה —
בצורה שבה אישר ה אותם הועד ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

כ״ז באדר א׳ תשכ״ה) 1במרס  (1965א' חיץ
י ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
.

ז׳ באדר ב׳ תשביה 11),במרס (1965 .י׳ גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
■
מחוז המרכז . .
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‘ילקוט הפוסוטים ;,1168כ״א באדר נ׳ תשכ״ה26.3.1965 ,

•

פקודת בנין ■ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,היפה

י הודע ה על הפ קדת ה של התכנית ,ביח ד עם הת שרי ט המצו רף
אליה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים טבריה ,עירית
טבריה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1112תשכ״ה ,עט' .10
כן נמס רת בזה הודעה בהת אם לסע יף 18א) (2לפ קודת בנ ין
ערים ,1936 ,כי הע תקים של התכ נית האמ ורה ושל הת שריט המ צורף
אליה ,בצורה שב ה אישרה אותם ה ועדה המחוזי ת הא מורה ,הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי ב משרדי הועדה המקומ ית לבניה ולתכנ ון עיר ,חיפה ,הופקד ה עתק
של תיקו ן לתכנית מפורטת הנקראת :׳■תכני ת מם׳ חפ 1144/ככר
פלו מר״ המהווה תיקון לתבנית מם׳ חפ — 396/רח בת פלומ ר ,אשר
הוד עה בד בר מתן תוק ף לה פורס מה בע ״ר מם׳  764מיו ם  3במרס
 ,1938ביחד עם התשריט המצורף אליו.
•
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  10889חלקות 8-6,45 ,5-3 :חלקי חלקות.17 ,10 :
גוש  10890חלקי חלקות.3—1 :

■

כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע,
בבני נים או בנכסים אחרים ש התכנית ה אמורה משפיעה עלי הם ,רשאי
להג יש ה תנגדות ל תכנית במ שרדי ה ועדה המ קומית ה אמורה ,ת וך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ג׳ באדר א׳ תשב״ה ) 7במרס (1965

י׳ ברגמן
־  .יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

,

שטח תכנון עיר ,קרית־מוצקין ,קרית־ביאליק ,קרית־ים

הודעה בדבר הר שאה ל תת ת וקף לת יקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי ה ועדה המחוז ית לבנ יה ול תכנון עיר ,מח וז חיפ ה ,הרשתה לתת ת וקף
כעבור ח מיש ה עשר יום לא חר פר סום הודע ה זו ב רשומות  -לתיקון
תכ נית בנין עי ר מפורטת הנקראת  :״ת כנית מם' ק — 163/יי עוד חלק
מחלקה  115בגו ש  11564למרכז טלפ ונים" ש הודעה על הפקדתה,
ביתד עם התשרי ט המצו רף אליה  ,במשר די הועד ה המקומ ית לבניה
ולתכנו ן עיר ,קדיח מוצק ין ,קרית ביאל יק ,קרית ים ,פורסמ ה בילקוט
הפרסומים  ,1111תשכ״ר ,עמ׳ .2097
כן נמ סרת בז ה הודעה  ,בה תאם לס עיף  19לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנ ית ה אמורה ו של התשר יט המצורף אליה -
בצורה ש בה אישרה אותם הועדה המחוז ית ה אמורה:—.הופקד ו במשרדי
ההערה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בתם. .
ג׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 7במרס . (1965

י

י׳ ברגמן
י יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

שטח תכנון עיר ,טבריה 1

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
 .נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף 18א). (2לפק ודת ב נין ערים,
, ,1936כי הועדה ה מחוזי ת לבנ יה ולתכנ ון ערי ם מחוז ה צפון ,הרשתה
לחת תוק ף כ עבור ח מישה ע שר יו ם לא חר פ רסום ה ודעה ו ו ברש ומות
לתכ נית המפו רטת הנק ראת ״ת.ב .ע .מם׳' - 633הל ק ד רומי ש ל גוש
 ,15040טבריה".

ילסוט הפרסוטים  ,1108כ״אבאדר ב׳;תשכ״ה25.3.1065 ,

א׳ באדר ב׳ תשכ״ה) 5במרס (1965

א׳ כלפון
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

ך׳

\

שטת תכנון עיר ,שמעונים

י הוד&ה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
־ והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (1לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום ,הרשתה
׳ לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת :ד — 305/אזור תעשיה בשער .
הנגב ,שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה
במשרד? הועדה המקומית לבנןן עיר שמעונים ,פורסמה בילקוג!
הפרסומןם  1071תשכ״ד ,עמ׳ .819

®,

כן נמס רת בזה הודעה ,בהת אם לסע יף 18א) (1לפ קודת בנ ין
ערים ,1936, ,כי הע תקים של התכ נית האמ ורה ושל הת שריט
המצורף — בצורה שבה איש רה אות ם הוע דה המח וזית האמור ה —
הופקד ו במ שרד י הוע דה ה מקומית האמורה ו שם יוכ ל כל אד ם לעיין
בהם.
ט׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 11בפברואר (1965

ע׳ זמוש
ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
•

שטת תכנון עיר ,שקמים

&

דיטת
הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפ5
מפורט
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט

 .נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי ה ועדה המ חוזית לבני ה ולתכנו ן עיר ,מחוז הד רום ,ה רשתה
לחת תוקף — כ עבור ח מישה ע שר יו ם לא חר פ רסום ה ודעה זו
ברשומות — ל תכנית מפ וךטת הנ קראת :ד  — 343/מרכז אזורי מנוח ה—
נחלה-ס גולה ,ש הוד עה■ ע ל הפקדת ה ב יחד עם ה תשריט המצורף
אליה ,במשרדי הועדה ה מקומ ית לבנ ין עיר ש קמים ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1074תשכ״ד ,עט.900 ,
 .כן נמ סרת בזה הודעה -,בה תאם לס עיף 18א) (2לפקו דת בנ ין ערים,
 ,1936כי הע תקים של התכ נית האמ ורה ושל הת שריט המ צור ף —
בצורה שבה אישר ה אותם הועד ה המחו זית האמורה — הופקד ו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
כ״ד באדר א' תשכ״ה ) 26בפברואר (1965

■

ע׳זמוש

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

.

1-565

הזמנות כתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות
להווי ידו ע כ י הו גשו לב ית המש פט ,בתי קים המפורשים להלן ,בקשו ת ליתן צווים המכריזים על ירו שה ,והנ ני מז מין בז ה כ ל אדם הטוען
שיש לו טו בת הנא ה בעז בון ש אחת ה הכרז ות המבו קשות מתייחס ת אליו והרוצ ה להתנגד לה ,להגי ש ,תוך פ שרה י מים מיו ם פרס ום הז מנה זו,
התנגדות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק ירושות 68/65
בעני ן עזבו ן המנו ח הרב אליה שמ ואל הר טו־ם מירושלים,
שנפטר בר ומא ש באיט ליה ב יום כ״ג ב אדר א׳ תשכ״ה ) 25בפברואר
,(1965

והמבקש ד״ר מנחם עמנואל הרטום.
תיק עזבונות 71/65
בענין עזבון המנוח חיים ויינטראוב ,מרחוב הל״ה  ,32ירו 
שלים ,שנפטר בירושלים ביום  1בנובמבר ,1964
והמבקשת חוה פינס.
תיק ירושות 72/65
בענין ירושת המנוחה לאה אל חליף מירושלים ,שנפטרה
בירושלים ביום י׳ בכסלו תשכ״ה ) 15בנובמבר  ,(1964י
והמבקש אברהם אלחדיף מירושילם.

שלמה י מין,

בענין ירושת המנוח
ציון ביום  7במאי ,1954
והמבקשת אסתר ימין ממעוז ציון.

תיק ירושה 73/65
ממעוז ציון ,שנפטר במעוז

■
בענין י רושת ה מנוחה
בירושלים ביום כ״ט בניסן תשכ״ד) 11באפריל ,(1964
והמבקש שלמה אמיתי מנתניה.

סימה וו רטמן

תיק ירושות 74/65
מירושל ים ,שנפטרה

תיק ירושות 78/65
בענין י רושת ה מנוחה רחל דאר הידו עה גם בשם בהיה בת
יוסף מחפה מירוש לים ,שנפט רה בירושל ים ביום כ״ב באייר
חשכ״ד ) 4במאי ,(1964
והמבקשים אבר הם דא ר ,יו סף דא ר ,יצ חק דא ר ,רחל

דאר ,דליה דאר ,משה דאר ,יוכבד דאר מרים סילבר
)דאר( וישראל דאר.
אברהם בו קשפאן

בענין ירושת המנוח
בארה״ב ביום  19בספטמבר .1960
והמבקשת רגינה בוקשפאן•

תיק ירושות 79/65
מארה״ ב ,שנפטר

תיק ירושות 81/65
בענין ירושת המנוח פרום׳ מרדכי בוב טלסקי מירושלים,
שנפטר בירושלים ביום ח׳ בשבט תשכ״ה) 11בינואר ,(1965
והמבקשת לובה )אהובה( בובטלסקי מירושלים.

י׳ וייס,

רשם

בית המשפט הטחתי בתל־אביב־יפו
הזמנות
י

ז

תיק עזבונות 511/65
בענין עזבון המנוח
 25ביולי  .1964י

פודכל בניק מאיר

מצופ ית ,שנ פטר ביום

הרינ י מז מין מ היכל א דם לה ופיע בב ית ה משפט ה נ״ל תו ך עשרה
ימים מיו ם פר סום הזמ נה זו ול יתן טע ם ,אם יש להם טע ם כל שהוא,
מדוע ל א יינת ן ל פודכל בניק שיינה ולפוס לניץ יונס צ ו הנהל ת פ זבון,
על כל נכסי המטל טלים ,הזכו יות ,הח ובות והמק רקעין מסוג מולק ומ סוג
מירי של המ נוח פודכ לבנ יק מאיר  ,שאם לא כן יגש בית המ שפט ליחן
את הצו הנ״ל כאמור.

ש׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 576/65

בענין עזבון המנוח נפתלי לי זתביץ והמנוחה רחל לי זרו־
ביץ ,שנפט רו בתל ־אביב ,המנ וח ביום  29במא י  1953והמנוחה
.
ביום  9בספטמבר ,1964
והמבקשת מינה קחול.

1566

הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ת וך עשר ה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,ולית ן טעם  ,מדוע לא יינתן לשמחה קוזול
צו הנהלת עזבון ע ל כל המטל טלים ,הזכו יות  ,ה חובות והמקרק עין
מסוג מולק ומסו ג מירי של המנוח ים נפתלי לי זרובי ץ ורחל ליזר וביץ,
שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן את הצו הנ״ל כאמור.

ש׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 586/65

בענין עזבון המנוחה אטלקה קובץ,
והמבקש אלפרד רוזג. .
לה ווי ידו ע כ י הוג שה בקש ה לבי ת המש פט ליח ן צ ו המכ ריז על
ירושת המנוחה הנ״ ל ולמי נוי המ בקש כמ נהל עזבו ן של המנוחה .והנני
מזמין בזה כל אדם הטו ען שי ש לו טוב ח הנ אה בעז בון המנ וחה והרוצה
לה תנגד ל הכרזה ,להגי ש תוך עשרה ימי ם מיום פרסום ה זמנה זו
התנג דות להכרז ה המ בוקש ת ,שאם לא כן יתן בי ת המשפט צו כטוב
בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם

ילקוט הפרסוטיס  ,1168כ״א נאדר ב׳ תשכ״ה26.3.1965 ,

בית המשפט המחוזי בתלזאביב־יפו
הזמגות:
היק קיום צוואה 593/65
בענין צוואה המנוח אברהם צלימר ,שנפטר גביה אבות
״אפעל״ ביום כ״ג בחשון חשנ״ה ) 29באוקטובר ,(1964
והמבקש חיים חרם מדורות.
הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ח וך עשר ה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא תקויי ם ולא
תי רשם הצ וואה האחרונ ה ומדו ע ל א תינת ן תעודת קיום צו ואה של
אברהם צלינגר ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

ש׳ כהן,

רפאל גו טמן,

רשם

תיק ירושות 595/65
שנ פטר באוטבוצק על יד

בעגין ירושת המנוח
ירשה ביום  11ביולי ,1943
והמבקש נתן גו טמן מאלווד 17 ,לינדסייס ט אוסטרליה,
לה ווי ידו ע כ י הוג שה לב ית המש פט בק שה למת ן צ ו המכ ריז על
זרוש ת ה מנוח הנ״ל והננ י מ זמין בזה כ ל אדם הטוען שיש ל ו טובת
הנאה ב עזבו ן המנו ח ,והרוצ ה להתנג ד להכרז ה ,להגי ש תוך ש לושים
יו ם מ יום פרסום הזמ נה זו ה תנגדות ל הכר זה המב וקשת ,שאם ל א כן
יחן בית המשפט צו כרוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם

■ חיק עזבונות 597/65
;
בעגין צ וואת ה מנוחה רחל אפשטי ין ,שנפטרה ב בני-ברק
בבית מנוחה לזקנים ביום י׳ בשבט תשי״ג) 26בינואר ,(1953
והמבקש ישראל דג נברג ,רחוב החשמ ונאים  ,42תל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט חוך עשרה ימים

מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליחן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא תקויי ם ולא
תירשם הצוואה האחר ונה ומ דוע לא תי נתן תע ודת קיום צוואה לישראל
דננברג הנ״ל ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

ש׳ כהן,

;

פרל פני נה )פול ה(

רשם

חיק עזבונות 598/65
קור ים ,שנפטרה

בענין צ וואת ה מנוחה
בחל-אביב ביום  28ביוני ,1964
והמבקש אהרון רודן מרחוב ריינס  ,4תל־אביב.
הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ת וך עשר ה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליחן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא תקויי ם ולא
תירשם הצוו אה האח רונה ,ומד וע לא תינתן תעו דת קיום צוואה
למ בקש אה רון ■ רוזין ,שאם לא כן ,יגש בית המשפט ל יחן תע ודה זו
כאמור .י .

י
.
בענין ע זבון ה מנוחה
חל־אביב,

ש׳ כהן,

ביילה שורץ

רשם

חיק עזבונות 601/65
מרחו ב יהוד ה הלוי

,86

ופיג ל שורץ

והמבקשים חוה הרועה)הפ נר( מתל־אביב
'־"
מחיפה.
הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ת וך עשר ה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא חקויי ם ולא
תירש ם הצוו אה האח רונ ה של ה מנוחה ו מדו ע לא תינ תן תעוד ת קיום
צו ואה למ בקשים ומד וע לא ימ ונו המ בקש ים כמו ציאים לפ ועל של
הצוואה הנ״ל ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

ש׳ כהן,

רשם

להווי ידו ע כ י הו גשו לב ית המש פט ,בתי קים המפורשים להלן׳ בקשו ת ליחן צווים המכריזים על ירו שה ,והנ ני מז מין בז ה כ ל אדם הטוען
שיש לו טו בח הבא ה בעז בון ש אחת ה הכרז ות המבו קשות מתייחס ת אליו והרוצ ה להתנגד לה ,להגי ש׳ תוך ע שרה י מים מיו ם פרס ום הז מנה זו,
י
התנגדות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

בענין עזבון המנוח שמואל ספראי,

חיק עזבונות 141/65
שנפטר ביום  6בינואר

,1965

והמבקשת רבקה ספראי.

תיק עזבונות 592/65
'
בענין ע זבון ה מנוחה לאה ויצנק ורן מרחוב קהילת ציון,
הרצלי ה ,שנ פטרה בבית ה בהרצלי ה ביום י״ג בא דר חשכ״ה )15
בפברואר ,(1965

והמבקש קרל ויצנקורן
!
תיק ירושות 540/65
בענין ירושת המנוח הרמן כץ ,שנפטר בבית־החוליט "ביליב-
סוך ,ביום י״ח בחשון תשכ״ה ) 24באוקטובר ,(1964

והמבקשת לנקה כץ מנוף־ים מס׳  ,119הרצליה.

תיק עזבונות 591/65
בענין עזבון המנוח יעקב לרין־ )בן מאיר( ,שנפטר ביום
!
ד׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 6בפברואר ,(1965

והמבקשים לאה לריך ,מרים בורשטין ומשה לריך.

ילקוט הפרסומים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

מרחוב קהילת ציון הרצליה.

חיק עזבונות 594/65
בענין עזבון המנוח שליבי ברכה משכונת עזרא  ,28חל-
אביב ,שנפטר ביום ב״ה בניסן תשב״ד ) 10באפריל , ,(1964
והמבקש ליאץ ברקה ,דרך השלום  ,87חל־אביב.
תיק עזבונות 596/65
.
,
בענין ין־ושת המנוח יחזקא ל פרלה מבת־ים  ,שנפט ר בבת־ים
,
ביום  13בינואר ,1965
והמבקשת סימה פרלה מרחוב קדושי קהיר  ,15בת־ים.
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■ בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
'

בענין ירושת המנוחה ברוניסלבה פלוזניק

תיק עזבונות 599/65
מחל־אביב,

שנפטרה בתל־השומר ביום  5במאי ,1958
והמבקש זיגמונד פלוזניק מתל־אביב.

בענין עזבון המנוח יוסף שרק,

תיק עזבונות 613/65
שמקום מגוריו האחרון היה

רחוב כ״ט בנובמבר  ,31חל־אביב.

והמבקשים אמליה שרק ועמנואל שרק•

תיק עזבונות 600/65
בענין עזבון המנוח יוסף מ גיד ,שנפטר בבית ה חולים "הבית
'
הירוק״ ברמח־גן ביום  18בדצמבר ,1964
והמבקשת הגיה מגיד מקרי ת ברוכוב ,שיכון הותיקים  ,רחוב
החבר .11
תיק עזבונות 602/65
בענין עזבון המנוח בכר יעקב בן שלמה משד׳ מסריק ,17
חל־אביב ,שנפטר ביום  31בדצמבר ,1964
והמבקשת שרה ברוך.

בענין עזבון המנוח יוסף פלורנטין

תיק עזבונות 614/65
מרחוב מגן  ,3חל־אביב,

שנפטר בחל־אביב ביום  11ביולי ,1964

והמבקש חיים ויטל פלותטין

תיק עזבונות 615/65
בענין'ירושת המנוח איטר ז׳וכובסקי מכפר־סבא ,שנפטר
בכפר־טבא ביום כ״ח באלול תשנ״ד ) 5בספטמבר ,(1964
והמבקש דב שגב )ז׳וכובסקי( משב׳ אליעזר ,רחוב אזר ,25
כפר־סבא.

תיק עזבונות 604/65/8

בענין עזבון המנות עזרא בן־חור
והמבקש אורי בן־חור •

מחולון,

מרחוב מנדלי  ,8תל־אביב.

בענין ירושת המנוחה מיטמינגר פאולינה,

חיק עזבונות 616/65
שנפטרה בשואה

לפני  8במאי ,1945

תיק עזבונות 606/65/8
בענין ירושת המנוחה יונה )טייבל( וולינסקי )בת אלימלך
ישראלי( מבית אבות ,רחובות ,שנפטרה ביום ב׳ באדר א׳ תשכ״ה
) 4בפברואר ,(1965
והמבקשת מרים שנהבי לבית וולינסקי מרמת־גן.

והמבקשת רשקה וסרמן

מרחוב יהלל  ,6חל־אביב.
חיק עזבונות 617/65/8

בענין עזבון המנוח בר בן שמואל טברישוק,
והמבקשת מאשה טברישוק

מרחוב יד לבנים  ,39יד־אליהו,

תל־אביב-יפו.
תיק עזבונות 607/65
■
בענין עזבון המנוח יהושע איזראלוב מתל־אביב.
והמבקשת פנינה איזראלוב מתל־אביב.

תיק עזבונות 618/65
שנפטר ביפו ביום  12ביולי

־
בענין עזבון המנות דוד אסא,
,1958
והמבקשת טופי דוד אסא מרחוב פנקס  ,15תל־אביב.

תיק ירושות 609,65
שנפטרה

בענין עזבון המנוחה טויבה בת יצחק בזרוצ׳קה,
בפחח־תקוה ביום י״ג באייר תשכ״ד ) 24באפריל ,(1964
והמבקש מאיר ברקאי מרחוב ירושלים  ,24רמת־יצחק.

בענין ירושת המנוחה רחל שטרק,

תיק עזבונות 619/65
שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 19בינואר ,1965

והמבקשת שרה צוקר לבית שטרק
תיק עזבונות 610/65
בענין עזבון המנוח בורים )ד ב( שי נברג ,שנפטר בת ל־גנים
רמת־גן ,ביום כ״ב בהשון תשנ״ה) 27באוקטובר ,(1964
והמבקשות צלה רו דה ,לבית
ירושלים ודורה ארד ) זילב רמן(,

שינברג מרחוב רמב״ן ,12
לבית שינברג מרחוב בניהו

מרחוב מימון  ,5תל־אביב.
תיק עזבונות 620/65

בענין ירושת המנוחה אסתר שיינהורן

מרמת־גן ,שנפטרה

ביום  21ביוני ,1964

והמבקש מרטין שיינהורן

מרחוב מלצ׳ט  ,10תל־אביב.

 ,3צהלה ,תל־אביב. .
תיק עזבונות 611/65
בענין עזבון המנוחה חיה ליגומסקי בת ר' זליג ,שנפטרה
בפתח־חקוה ביום י״ג בטבת תשי״ח ) 5בינואר ,(1958
והמבקש בנימין ליגומסקי.
תיק עזבונות 612/65
בענין עזבון המנוח שמואל ליגו מסקי ,היד וע גם בשם
שמואל נחו ם ליג ומסקי מפת ח־תקו ה ,שנפט ר ברענ נה ביום ט״ו
בטבת תשכ״ה ) 19בדצמבר ,(1964
•
והמבקש בנימין ליגומסקי.
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בענין עזבון המנוח אפרים

תיק וזבונוח 621/65
לוי מרחוב נחלת בנימין ,113

תל־אביב.

והמבקשת רנה גרשון)לבית לוי(

מרחוב אוריאל אקוסטה ,14

תל־אביב.
תיק עזבונות 622/65

בענין עזבון המנוח שלום לדור,
והמבקשת נעמה חן מרחב בזל  ,3באר־שבע.
י

,

ש׳ כהן,

רשם

י5קוט הפרסוםים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

!בית המשפט המחוזי בחיפח

הזמנות
תיק קיום צוואה 187/65
בענין צוואת המנוח שלמה )זיגרט( מישון ,שנפטר בחיפה
_
ביום  16בפברואר .1965
הרינ י מזמ ין מ ה כל א דם לה תייצב בנ ית ה משפ ט ח ון עשר ה ימים
מיו ם פרסום הז מנה ז ו ,וליתן טעם ,מדוע לא ת וכח לא חקויי ם ולא
תירשם הצ וואה ה אחרו נה ) והתוספות א שר לה( ו מדוע לא תינתן
תעוד ת קיום צוו אה ל סונ יה מישו ן ,שאם לא בן י גש בית המשפ ט ליתן
תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי ,רשם

בענין צוואת המנוחה מריה ציטר,

תיק קיום צוואה 202/65
שנפטרה בחיפה ביום

 3באפריל .1964
הרינ י מזמי ן בז ו; כל אדם ל התייצב ב בית המש פט תו ך עשרה ' ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא תקויי ם ולא
תירשם הצוו אה האח רונה ,ומד וע לא תינתן תעו דת קיום צוואה
לפאולה קליינר ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

,

:

■

בענין צוואת המנוח מיכל ליניאל,

ש׳ רזי,

רשם

תיק קיום צוואה 203/65
שנפטר בחיפה ביום 7

בפברואר .1964
;
 ,הרי ני מז מין בור כל אדם להתייצב בבית המ שפט תוך עש רה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא תקויי ם ולא
תירשם הצוו אה האח רונה ,ומד וע לא תינתן תעו דת קיום צוואה
לשמעון ליניאל ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

' ש' רזי,

בענין צוואת המנוחה לילה קו־פלר,

י
בענין צוואת המנוח
שנפטר בחיפה ביום  12בינואר .1965
הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ת וך עשר ה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליחן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא חקויי ם ולא
תירשם הצווא ה האח רונה ו מדוע ל א ת ינתן ת עודת קיו ם צוואה ליעקב
הלוי וישע יהו חרי ף ,עורכ י דין מ חיפה  ,שאם לא כן יגש בית המשפט
ליתן תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי ,רשם

יוסף א שסני

תיק צוואות 217/65
משדרו ת מוריה  ,98חיפה,

תיק קיום צוואה 222/65

בענין קיום צוואת המנוח ד״ר פולגר )מיקלוש( ניקולאי,
שנפטר בחיפה ביום  28ביולי ,1964
הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ת וך עשר ה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן טעם ,מדוע ל א תו כת ,לא תקויי ם ולא
תירשם הצ וואה ה אחרו נה ) והתוספות א שר לה( ו מדוע לא תינתן
תעודת קיו ם צ ווא ה ל מגדל נה פולג ר ,שאם ל א כן מ ש בית המשפט
ליתן תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי ,רשם

בענין צוואת המנוח משה יעקב כהנא

תיק קיום צוואה 223/65
מחיפה ,שנפטר בחיפה

ביום  28בדצמבר ,1964
רשם

הרינ י מזמ ין ב זה כל אדם ל התייצב ב בית המש פט ת וך
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן טעם ,מדוע ל א תו כח ,לא
תירשם הצוו אה האח רונה ו מדו ע לא ת ינתן תעו דת
להנ ריאט ה ) ריט ה( ל רנר ור יאה )שוש נה( בי טר ,ש אם לא
.
המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

בתשרי חשכ״ה ) 5באוקטובר ,(1964

והמבקשים הרמן קופלר ויונה קופלר.
הריני מזמין בזד כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה קו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למבקשים',שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

ש׳ רזי,
תיק קיום צוואה 208/65
שנפטר בחיפה ביום

 26באוגוסט ,1961
והמבקשת טובה גוטפרוינד מדרך אלנבי  ,165חיפה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא חקויים ולא

ילסוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשב״ה25.8.1965 ,

ש׳ חי,

רשם

 .והמבקשות הנריא טה לתר׳ הידו עה גם בשם ריט ה לתר
מכפר אתא וריאה ביטר הידו עה גם בשם שושנה ביטר ,קטינה,
על ידי האפוטרופוס הטבעי הרמן ביטר מהיפה.

תיק קיום צוואה 205/65
שנפטרה ביום כ״ט

בענין צוואת המנוח יהודה גוטפרוינד,

תירשם ;הצווא ה האח רונה ו מדוע ל א ת ינתן ת עודת קיו ם צוואה לטובה
גוטפרוינד ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

עשר ה ימים
תקויי ם ולא
קיום צוואה
כ ן יגש בית

ש' רזי,

רשם

בענין צוואת המנוח ד״ר יעקב ראובן

דשם

תיק קיום צוואה 238/65
אפל מרוממה דרומית,

רחוב אורן  ,13חיפה.
והמבקשת לילי אפל לבית שלזינגר מחיפה.
 .הרי ני מז מין בזה כל אדם להתייצב בבית המ שפט תוך עש רה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו  ,ו ליתן מעם ,מדוע ל א תו כח ,לא תקויי ם ולא
תירשם י הצו ואה ה אחרונה ומדוע לא תינתן תעודת ק יום צוו אה ללילי
אפ ל לבית שלזי נגר ,ש אם ל א כן יג ש ב ית ה משפט ליתן תעוד ה זו
.כאמור.

י

ש' רזי,

רשם
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בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
להווי ידו ע כ י הו גשו לב ית המש פט /בתי קים המפורשים להלן /בקשות ליוזן צווים המכריזים על ירו שה /והנ ני מז מין בז ה כ ל אדם הטוען
שיש לו טו בת הנא ה בעז בון ש אחת ה הכרז ות המבו קשות מתייחס ת אליו והרוצ ה להתנגד לה /להגי ש /תוך ע שרה י מים מיו ם פרס ום הז מנה זו/
התנגדות לאותה הכרזה /שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק ירושות 213/65

בענין ירושת המנוח יעקב צבי פיודיק

בענין ירושת המנוחה זהבה קלמנוביץ

מעפולה ,שנפטר

בחיפה ביום  1ביולי ,1964
והמבקש נתן קלמנוביץ

בעפולה ביום  14באפריל ,1964

והמבקש אהרן פיה־יק

מחיפה.

מחיפה ,שנפטר בחיפה

ביום  7ביוני ,1965

והמבקשת גיזה גולדברג

.
מקרית־חיים.

תיק ירושות 237/65
.
בענין ירושת המנוח חיים )סמי( גליקמן)גלוקמן( הנקרא
גם שיים )ו( מרומניה ,שנפטר ברומניה ביום  8בנובמבר ,1935
והמבקש אברהם נתן צימר .י
ש׳ רזי ,רשם

 .תיק ירושות 227/65

בענין ירושת המנוח ליון גולדברג

תיק ירושות 236/65
מקרית־חיים ,שנפטרה

מחיפה.

הזמנות כתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להוו י ידוע כי הוגשו לבית ה דין /בתיקים המ פורטי ם להלן׳ בקש ות למתן צווי יר ושה  .בל התובע טובת הנא ה או המ עונין בעזב ון שאחת
הבק שות מתי יחס ת אל יו ו רוצה ל התנגד לה /י בוא ל בית ה דין וימסור ט ענותיו תוך ע שרה י מים מ יום פרסום ה זמנה ז ו /שא ם לא כן יחן בית
יי
הדין צו בטוב בעיניו.
.

בענין ירושת המנוח חיים הרש רוטקר,
ביום י״ח בשבט תשכ״ד) 31ביגואר .(1964
המבקשת :פייגה רוטקר.

תיק /1136תשכ״ה
שנפטר בפתח־חקוה
י

תיק /2631תשכ״ה
בענין ירושת המנוח יהודה קרש ,שנפטר ברחובות ביום
י
י״ח בתשרי תשכ״ה ) 24בספטמבר .(1964
המבקשת :יונה בן־יוסף מרחוב בצנלסון  ,22ראשון־לציון.

תיק /5229תשכ״ה

בענין ירושת המנוחה רבקה יעקבסון,

שנפטרה בתל־אביב

ביום י״ד באדר א ,חשב״ה ) 16בפברואר .(1965

המבקש :משה יעקבסון,

אפקה ,תל־אביב.
תיק /5332תשכ״ה

בענין ירושת המנוח •אוגן ודש,

שנפטר בתל־אביב ביום כ״ט

באדר תשכ״ד ) 13במרס .(1964
תיק /4329תשכ״ה
בענין ירושת המנוח נסים )פואד( צלח .,שנפטר בחל״השומר
׳
ביום ב׳ בטבת חשכ״ה ) 7בדצמבר .(1964
המבקש :דלה יהושע מרחוב מרכז מסחרי  ,36תל־אביב.

בענין ירושת המנוח אריה סופקו,

תיק /4974חשכ״ה
שנפטר נתל־אביב ביום

ב׳ בשבט תשכ״ה ) 5בינואר .(1965
המבקשת :לאה פופקו ,מרחוב תל־חי  ,7חל־אביב.

המבקשת :אלה ודש.
תיק /5372תשכ״ה

בענין ירושת המנוח שמואל דגמן,

שנפטר בתל-אביב ביום

י״ב בשבט חשכ״ג ) 5בפברואר .(1963
המבקשת :רבקה זיגמן.
תיק /5380תשכ״ה

בענין ירושת המנוחים שלום ופסה פייגה רוטברד,

שנפטרו

בפולין בשנים .1942—1944

בענין ירושת המנוח מרדכי רבינוביץ,

תיק /5024תשכ״ה
שנפטר בתל־אביב

המבקשת :צפורה אסט,

רחוב בר כוכבא  ,58תל־אביב.

ביום ד׳ באב תשכ״ד ) 13ביולי .(1964

המבקשת :צשיה רבינוביץ,

רחוב  195מס ,31 ,יפו.

בענין ירושת המנוחה רומיה עמרן,
ביום ח׳ בטבת תשכ״ה ) 12בדצמבר .(1964
המבקש :חיים )גדקה( בדיחי,
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תיק /5163תשכ־״ה
שנפטרה בתל־השומר

שכון פרץ  ,59רעננה.

חיק /5423חשכ״ה

בענין ירושת המנוח מאיר דניאל,

שנפטר בחל־אביב ביום

כ״ח באייר חשכ״ד ) 16במאי .(1964

המבקשת :אטל דניאל• .
ג׳ באדר ב׳ תשב״ה) 7במרס  (1965י' קובו,

סגן מזכיר ראשי

י5קוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

• בית הדין הרבני האזורי בחיפח .
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .כל .התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאתת
הבקשות מתייחסת אליו׳ ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
"

בענין ירושת המנוח מרקוס קנובלאו־ך,

חיק /2053תשב״ה
שנפטר ונספה

במחנה ינובסקי בלמברג; בשנת .1942

בענין ירושת המנוח אברהם זייטל,
כ״ט בשבט תשכ״ה ) 31בינואר .(1965

המבקשים :יחט קנובלאוך ולילית רבקין )תרשיש( ■
לבית קנובלאוך.
בענין ירושת המנות ישראל פתנר,

תיק /2054תשב״ה
שנספה במחנה מטהאוזן

בשנת .1944

המבקשת :יחט קנובלאוך לבית פוזנר.
:

 .בענין ירושת המנוח נסים איציק,

חיק /2177תשכ״ח
שנפטר בחיפה ביום

תיק /2195תשכ״ה
׳
ירושת המנוחים משה וחיהוסרמן ,שנפטרו האב:
בענין
בכפר אתא ביום ז־ באב תשב״ד ) 16ביולי  ,1964האם :בבית החולים
קפלן רחובות ביום ד׳ בטבת תשכ״ה ) 9בדצמבר .(1964

י המבקשת :אסתר סגל

חיק /2077תשכ״ה
שנפטר ביום י״א בשבט

תשכ״ה ) 13ביגואר  (19G5בחיפה.

המבקשים :חנה איציק ,חיים איציק ואיטי זילברמן
:

לביתאיציק.

בענין ירושת המנוחה שרה סופיה פראדיס,

חיק /2084תשכ״ה
שנפטרה

בעפולה ביום י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר .(1965

לביתוסרמן.

;
בענין ירושת המנוחה דורה
י״ח בטבח תשכ״ה ) 22בדצמבר .(1964

תיק /2205תשכ״ה
שנפטרה בחיפה ביום

סלים,
.

המבקשים ■:קרולץ דורה ,חיים ונסים דורה ,ואסתר
דורה.
בענין ירושת המנוח יצחק פרשטיין,

תיק /2210תשב״ה
שנפטר בחיפה ביום ח׳

באדר א׳ חשב״ה ) 10בפברואר .(1965

המבקש :עדני פרדים דוב.

המבקשים :משה פרשטמן ,לאה גרף וסימה ארליכמן.

בענין ירושת המנוח ניטל ליבוביץ,
 22בינואר .1965

חיק /2102תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום ■
י

המבקשים :ראובן אהרן ליבוביץ ומרים יובל.

בענין ירושת המנוח אלימלך מלק,

המבקשים :בתיה זייטל ,דוד זייטל ומרים הניה זייטל.

חיק /2163תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום ז׳

בחשון תשט״ו ) 3בנובמבר .(1954

המבקשים :רחל וינפלד )מלק( ,עדינה גולדשמידט,
מגדלנה הרשקוביץ וטובה ניטל פייג.
בענין ירושת המנוח יוסף ורבקה היבנר,

תיק /2166תשכ״ה
שנספו בצ׳ורין—

סטרוזשניץ בשנת  ,1941י׳ בתמוז.

המבקשים :הרש ושמואל היבנר.
חיק /217,2תשכ״ה
:
בענין ירושת המנוחה אלברט חיה ,שנפטרה בקרית בנימן,
ביום ט״ו בכסלו חשי״ט ) 27בנובמבר .(1958

המבקשים :אלברט עקיבא ואברהם עופר.

ילסוט הפרסומים  ;1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה23.3.1005 ,

.
בענין ירושת המנוח רפאל מטלון,
בחשון תשכדד ) 28באוקטובר .(1964

תיק /2215תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום כ״ב

המבקשים :אלברט ועזרא מטלון ,לטיפה בוז׳ו ,קליר
אדס ומתילדה כהן לבית מטלון.
בענין ירושת המנוח לופו חיים,

חיק /2216תשב״ה
שנפטר בעכו ביום  21בנובמבר

1960׳

 .המבקשת :רבקה חיים.
י
בענין ירושת המנוח •יצחק
בתמוז תשט״ז ) 9ביוני .1956

לזרסקו,

תיק /2225תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום א׳

המבקשים :קלרה לזרסקו ,אשר ומשה זמיר ,שרה
וינרלך ושושנה לאופר לבית לזרסקו.

כ״א באדר א׳ תשכ״ה) 23בפברואר  (1965הרב א' וסרמן,

מזכיר
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בית הדין הרבני האזורי בטבריה

הזמנות
להוו י ידוע כי הוגשו לב ית הד ין׳ ב תיקים המפו רטים לה לן׳ ב קשות למתן צ ווי יר ושה .כל• התובע ט ובת הנ אה או המעונ ין בעזבו ן שאחת
הבק שות מת ייחס ת אל יו ורו צה להת נגד ל ה׳ י בוא לבית ה דין וימסור ט ענותיו תוך ח מישה עשר י ום מ יום פרס ום הזמ נה זו ׳ שאם לא כן יתן
.
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת'המנוח ד״ר זיגפריד שטרן,

תיק /358תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום

כ״ז באב חשכ״ד ) 5באוגוסט .(1964

שנפטר בעדן ביום כ״ב בניסן תרצ״ה.

המבקשים :מרים בן קיקי ,דוד טברון ,חנה בונה,
ימימה גרינשפון והדסה מור.

•

והמבקש מנחם שטרן סיאון.
בענין ירושת המנוח הרב חיים בן

תיק /376תשכ״ה
קיקי בן הרב שמואל,

כ״ו באדר א' תשכ״ה ) 28בפברואר (1965

הרב י' מ ,שטרית,

המזכיר הראשי

בית הדין .הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות
להוו י ידוע כי הוגשו לב ית הד ין׳ ב תיקים המפ ורטים ל הלן׳ בקשות למתן צווי י רושה .כל התובע ט ובח הנ אה או המעונ ין בעזבו ן שאחת
הבק שות מת ייחס ת אל יו ורו צה להת נגד ל ה׳ יבוא לב ית ה דין וימס ור טענו תיו ת וך עש רה,ימ ים מ יום פרס ום הזמ נה זו ׳ שאם לא כן יתן
בית היין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוחה אדלה בלומנפלד,

תיק /1076תשכ״ה
שנספתה בשנת

 1941במחנות הריכוז בטרנסניסטרה.
המבקשים :סומר בלומנפלד משיכון עמידר ב׳ ,כפר־אתא
ושפרה דוד לבית בלומנפלד מרחוב וולפסון  ,48פתח־תקוה.

תיק /1311תשנ״ה
בענין ירושת המנוח ישראל.בן יעקב לוי ,שנפטר ביום ט׳
באדר א׳ תשכ״ה ) 11בפברואר .(1965

בענין ירושת המנוח אדולף שוורץ,
תשכ״ה ) 15בפברואר .(1965
המבקשים :אגנטה דויטש
פתח״תקוה.

תיק /1319תשב׳׳ה
שנפטר ביום י״ג באדר א׳

ואמיל שוורץ

בענין ירושת המנוח מאיר אפטר,

מרחוב הגיה ,25

חיק /1325תשנ׳״ה
שנפטר ביום כ״ט בשבט

תשכ״ה ) 1בפברואר .(1965

י המבקשים :ויטה אפטר מרחוב הרצל -,62פתח־תקוה ,טובה
והקטינה רחל אפטר.

המבקשים :לבנה לד
 ,11פחה־תקוה ,זאק ונסים לוי.

משיכון עירוני פג׳ה ,רחוב כ״ז בניסן

הרב ש׳ כץ,

■

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
.

י

הזמנות

להוו י ידוע כי הוגשו לב ית הד ין׳ ב תיקים המפ ורטים ל הלן׳ בקשות למתן צווי י רושה .בל התובע ט ובח הנ אה או המעונ ין בעזבו ן שאחת
הבק שות מת ייחס ת אל יו ורו צה להת נגד ל ה׳ י בוא לבית ה דין וימסור ט ענותיו תוך ח מישה עשר י ום מ יום פרס ום הזמ נה זו ׳ שאם לא כן יתן
'
.
שיח הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוח ישראל יעקב מרקוביץ,

.

תיק /737תשכ״ה
שנפטר ביום

י״ז בשבט תשכ״ה.

המבקשים :יהודית ,יוסף ,יעקב ,ומרדכי מרקוביץ
ובנות אחות מזרנוגה .׳

שנפטרו ביום  19באוקטובר  1960וביום  3ביוני .1960

המבקשת :שרה ברוך.

תיק /758תשכ״ה
שנפטר ביום כ׳ באדר חשכ״ד

בענין ירושת המנוח מרצל רוף,
המבקשים :אידה רוף מרטה קליין יוטה מלצינר
משיכון חסכון  ,16לוד.

חיק /811תשכ״ה

בעניו ירושת המנות שמואל יצחק ושיינה רחל פיש,

תיק /854תשכ״ה

בענין ירושת המנוח סלימה זילברמן,

שנפטרה ביום 17

בדצמבר .1956
תיק /804תשכ״ה

בענין ירושת המנוח קריאף ראובן,

שנפטר ביום י״ז בכסלו

המבקשים :שלי טננבוים ,פינקו ינקוביץ ויוסף בוים
מרמלה.

תש״ך.

המבקשת :קריאף מרים
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מראשון לציון.

הרב א׳ שמואלי,

מזכיר ראשי

ילקוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשב״ה25.3.1965 ,

חוק הצהרות מוות ,תשי״ג—1952
גבית המשפט המחוזי בירושלים תיק הצהרת מוות 136/64
בפני נב׳ הנשיא התורן ד״ר ב׳ שרשבסקי,

להווי ידוע לכל ני בית המשפט המהוזי בירושלים הצהיר בצו
סופי על מותו של הנעדר הנ״ל ,לפי הפרטים דלהלן:
.1
.2
.3
.4

בענין חוק הצהרות מוות ,תשי״ב—,1952

ובענין הצהרת מותו של הנעדר אורון מנדל דוניץ..
הודעה

שם האדם שעל מוחו הוצהר :אהרן מנדל דוניץ.
י
מקום מגוריו האחרון :ורשה—פולין.
.יום המוות המוצהר ושעתו 31.12.1939 :ברגע האחרון של יום זה.
תאריך ההצהרה :כ״ה בשבט חשכ״ה ) 28ביגואר .(1965

ז׳ באדר ב׳ חשכ״ה ) 11במרס (1965

בהתאם לתקנה ) 14א( לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(,
,
תשי״ג1952-

י' וייס,

דשם

־

הודעות כרכר כקשות לפירוק חכרות
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק פירוק 504/65
בעניו פקודת החברות,1929 ,
ובענין גוש  <3107מעונות כץ  -הא׳ בע״מ.

1

נמס רת ב זה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנ״ל על י די בית
המשפ ט המחו זי של תל־אביב ־יפ ו ,הוגש ה ביום  16בפברוא ר 1965
וכי נ יתנה ה וראה שבקש ת פירו ק ז ו תבור ר בפני בית ה משפט ה יושב
בדין בתל-אביב ביום  5באפריל .1965
יכ ל נוש ה או מ שתתף ש ל החב רה הזא ת ה רוצה ל תמו ך במת ן צו
בע נין הבקש ה או להתנגד לכך ,יכול להופיע בשע ת הביר ור ,אם
בעצמו או ב אמצעות עו רך הדי ן של ו והע תק מן הבקשה ה זאת יינתן
לכל נושה או משתתף של הח ברה ה זאת הד ורש אותו מן החתום מטה
בשלמו את התשלום הקבוע.

בנימין קהלת
נציג היועץ המשפטי לממשלה
לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
דרך יפו־תל־אניב ) 9ביח־רומנו(

נוש ה או מ שתת ף של החברה הזאת הדורש אות ה מן ה חתו ם מטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדה.
אריה לפיד ,עו״ד
'
ב״כ המבקשת
ככר מלכי ישראל  ,8חל־אביב
.,
הערה  :כל הרו צה להו פיע בש עת בי רור הבק שה האמ ורה  ,חייב
למ סור ,א ו לשל וח על ידי ה דואר ,ל איש החת ום לעי ל ה ודעה על
רצונו זה .ה הוד עה תציין אח השם ו המען של האיש או אם ז והי פירמה,
את ה שם ו המע ן של ה פירמה ,והיא צריכה להיות ח תומ ה על י די ה איש
או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה )אם יש להם עורך־דין(
 .ו צריך ל מסרה א ו — אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר — צריך לשלחה
בזמן שתספי ק ל הגיע אל החת ום לעיל ל א יאוחר משעה  13.00אחרי
הצהרים של יום  10במאי .1965

בבית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו
תיק 680/65
בענין;פקודח החברות,1929 ,

הערה  :כל הר וצה לה ופיע ב שעת ב ירור הב קשה הא מור ה חייב
למסור  ,א ו לשלו ח על ידי הד ואר ל איש הח תום לעי ל הודע ה ע ל רצונו
זה.הה ודעה ת ציין את השם וד .מען של הפיר מה והיא צ ריכה להיות
חתו מה על י די הא יש או הפי רמה או על ידי עו רך הד ין ש לו או שלה
)א ם יש ל הם עור ך דין ( וצר יך ל מסר ה או  -אם הי א נשלח ה על ידי
הדואר — צרי ך לשלח ה ב זמן שת ספיק לה גיע א ל החתו ם לעי ל .לא
יאוחר משעה  13.00אתרי הצהרים של יום  4באפריל .1965

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 579/65/6
בענין פקודת החברות,1929 ,
ובענין
רדה הרשום הוא :דרך פתח־תקוה  ,25תל־אביב.

1

"ויזרה " חבר ה ישראלי ת לרכ ב בע״מ,

שמש 

נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על־
ידי בית המ שפט המחוזי של תל ־אביב־י פו ,הו גשה ביום  23בפברואר
 1965על״י די הלו אה וחס כון יפו־תל־אב יב ,אגו דה הדד ית בע״מ,
באמ צעות באי־נ וחה :א ריה לפי ד ,אלי עזר פו גטש והרי אהרן פס,
עורני ־דין ,שמע נם לה פצת כתב י בי־ דין הו א :ככר מלכי ישראל ,8
חל־ אביב ,וכי נ יתנ ה הורא ה שבקש ת פירו ק זו ח בןרר בפני כיח
בית המשפט היושב ב דין ב תל־אבי ב־יפו ביום  11במא י  1965בשעה
 08.30בבוקר.
כל נושה או מש תתף של החבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בע נין הבקש ה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשע ת הביר ור ,אם
בעצ מו או באמצעו ת ע ורך־הד ין של ו; והעתק מ ן הבקשה יינ תן לכל

ילקוט הפרסומים  ,1108כ״א באדיר• ב׳יתשכ״ה25.3.1965 ,

ובעניו ״סטילקו״ בערבון מוגבל,

רחוב לילינבלום ,40

אצל אדריכל אריה לין.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו הוגשה היום 2 ,במרס  ,1965לבית
המשפט הנזכר לעיל ,על ידי המוסד לביטוח לאומי וקרן השוואה
לתשלום תגמולים למשרתים במילואים וכי ניתנה הוראה שבקשת
 .פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין בחל־אביב ביום 13
באפריל  ,1965בשעה 30י 8בבוקר.
כל נושה או מש תתף של החבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בענין הב קשה או להתנג ד לכך ,יכול להופי ע בשעת הבי רור אם בעצמו
או באמצע ות עו רך הדי ן ש לו והע תק מ ן הבק שה הז את ינתן לבל
נושה או מש תתף של ה חברה ה זאת ה דורש א וחו מן הח תום מטה,
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
משה בוטון ,עו״ד
המוסד לביטוח לאומי
ככר מסריק  ,15חל־אביב
הערה  :כל הרו צה להו פיע בש עת בי רור הבק שה האמ ורה  ,חייב
למ סור ,א ו לשל וח על ידי ה דואר ,ל איש החת ום לעי ל ה ודעה על
רצונ ו ז ה ;.ההודעה תצ יין את השם וה מען של האיש .או ,א ם זוהי
פי רמה ,א ת השם והמען של הפ ירמה ,וה יא צריכה להיו ת ה חומה על
יד י הא יש א ו ה פירמ ה ,או על י די ע ורך הד ין שלו א ו ש לה )א ם יש
לה ם עורך דין( ,וצריך למסר ה או — אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר —
צריך לשלחה בז מן שת ספיק ל הגי ע אל ה חתום לע יל לא יאוחר משעה
אחת אחרי הצהרים של יום  12באפריל .1965
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הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו

בבית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו
תיק 682/65

חיק 684/65

בענין פקודת החברות,1929 ,

ובענין דפוס הגליץ בע״מ,

בענין פקודת החברות,1929 ,

ובענין אבן וסלע בע״מ,

רחוב הרצל  ,91תל-אביב.

נמס רת בזה ה ודעה ,ש בקשה ל פירוק ה חברה ה נזכרת ל עיל על ידי
בית המשפט המחוזי של תל ־אב יב־יפו הוגשה היום 2,במר ס  ,1965לבית
המשפט הנזכר לעיל ,על ידי המוסד לבי טוח לאומי וקרן השוואה
לתשלו ם תגמו לים למ שרתי ם במילואי ם וכי ני תנה הורא ה שבקשת
פירו ק זו תבור ר בפנ י בית המשפט היוש ב בדי ן בתל־ אבי ב ביום
 4במאי  1965בשעה  8.39בבוקר.
כל נושה או משת תף של החברה הזאת הרו צה לתמ וך 'במתן צו
בע נין הבק שה או להתנגד לבך ,יכול להופיע בש עת הבי רור אם
בעצמ ו או באמצעו ת ע ורך הד ין ש לו וה עתק מ ן הבקשה הזא ת ינחן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה,

בשלמי את התשליפ הקבופ בעדי•

משה מטון ,עו״ד
המוסד לביטוח לאומי
ככר מסריק  ,15תל־אביב

הערה  :כל הרו צה להו פיע בש עת בי רור הבק שה האמ ורה  ,חייב
למ סור ,א ו לשל וח על ידי ה דואר ,ל איש החת ום לעי ל ה ודעה על
רצונ ו ז ה .ה הודעה תצי ין את השם והמ ען של האיש .א ו ,א ם זוהי
פי רמה ,א ת השם והמען של הפ ירמה ,וה יא צריכה להיו ת ח תומה על
יד י הא יש א ו ה פירמ ה ,או על י די ע ורך הד ין שלו א ו ש לה )א ם יש
לה ם עורך דין( ,וצריך למסר ה או  -אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר —
צריך לשלחה בז מן שת ספיק ל הגי ע אל ה חתום לע יל לא יאוחר משעה
אחת אחרי הצהרים של יום  3במאי .1965

בבית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו
V
בענין פקודת החברות,1929 ,

תיק 683/65

רחוב בלפור  ,41בת־ים.
נמס רת בזה ה ודעה שב קשה לפ ירוק הח ברה הנ זכרת ל עיל על ידי
בית ה משפט ה מחוזי של חל־ אבי ב־יפו ה וגשה ה יום 2 ,במר ס ,1965
לבית ה משפט הנזכר לעיל ,ע ל ידי המוס ד ל ביטוח לאומי וקרן ה שוואה
לתשלו ם תגמו לים למ שרתי ם במילואי ם וכי ני חנה הורא ה שבקשת
פירו ק זו תבור ר בפנ י בית המשפט היוש ב בדי ן בתל־ אבי ב ביום
 4במאי  1965בשעה  8.30בבוקר.
כל נושה או מש תתף של החבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בע נין הבק שה או להתנגד לכך ,יכול להופיע בש עת הבי רור אם
בעצמ ו או באמצעו ת עו רך הדי ן של ו והע תק מן ' הבקשה הזא ת ינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה,

המוסד לביטוח לאומי
ככר מסריק  ,15תל־אביב
הערה  :כל הרו צה להו פיע בש עת בי רור הבק שה האמ ורה  ,חייב
למ סור ,א ו לשל וח על ידי ה דואר ,ל איש החת ום לעי ל ה ודעה על
רצונ ו ז ה .ה הודעה תצי ין את השם והמ ען של האיש .א ו ,א ם זוהי
פי רמה ,א ת השם והמען של הפ ירמה ,וה יא צריכה להיו ת ח תומה על
יד י הא יש א ו ה פירמ ה; או על י די ע ורך הד ין שלו א ו ש לה )א ם יש
לה ם עורך דין( ,וצריך למסר ה או — אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר —
צריך לשלחה בז מן שת ספיק ל הגי ע על ה חתום לע יל לא יאוחר משעה
אחת אחרי הצהרים של יום  9במאי .1965

בבית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו
תיק 685/65

ובענין בית־חרושת מכני וליציקה משה בנצינברג
ובניו בע״מ ,רחוב בלפור  ,25חל־אביב.
נמס רת בזה ה ודעה שב קשה לפ ירוק הח ברה הנ זכרת ל עיל על ידי
בית ה משפט ה מחוזי של תל־ אבי ב־יפו ה וגשה ה יום׳  2במר ס ,1965
לבית ה משפט הנזכר לעיל ,ע ל ידי המוס ד ל ביטוח לאומי וקרן ה שוואה
לתשלו ם תגמו לים למ שרתי ם במילואי ם וכי ני חנה הורא ה שבקשת
פירו ק זו תבורר בפני בית ה משפט ה יושב בדין בתל־א ביב  ,ביום
 10במאי  1965בשעה  8.30בבוקר.
כל נושה או מש תתף של החבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בע נין הבק שה או להתנגד לכך ,יכול להופיע בש עת הבי רור אם
בעצמ ו או באמצעו ת ע ורך הד ין ש לו וה עתק מ ן הבקשה הזא ת ינחן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה,

משה בוטץ ,עו״ד

בשלמי את התשלום הקביע בעדו•

משה בוטץ ,ער׳ ד

המוסד לביטוח לאומי
ככר מסריק  ,15חל־אביב

'

המוסד לביטוח לאומי
ככר מסריק  ,15תל״אביב

הערה  :כל הרו צה להו פיע בש עת בי רור הבק שה האמ ורה  ,חייב
למסור  ,א ו לשלו ח על ידי הד ואר ,לאיש הח תום לעי ל הודע ה ע ל רצונו
זה .הה ודעה תצי ין א ת השם והמ ען של האיש  .א ו ,אם זוהי פי רמה,
אח ה שם ו המע ן של ה פירמה ,והיא צריכה להיות ח תומ ה על י די ה איש
או ה פירמ ה ,או ע ל יד י ע ורך הדין שלו א ו של ה ) אם יש להם ע ורך
די ן( ,וצ ריך למ סרה או — אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר  -צריך
לשל חה בז מן שתס פיק להגי ע אל ה חתו ם לעיל לא יאו חר מש עה אחת
אחרי הצהרים של יום  3במאי .1965

1574

פתי  ,40חל־אביב.
נמס רת בזה ה ודעה שב קשה לפ ירוק הח ברה הנ זכרת ל עיל על ידי
בית ה משפט ה מחוזי של חל־ אבי ב־יפו ה וגשה ה יום 2 ,במר ס ,1963
לבית ה משפט הנזכר לעיל ,ע ל ידי המוס ד ל ביטוח לאומי וקרן ה שוואה
לתשלו ם תגמו לים למ שרתי ם במילואי ם וכי ני תנה הורא ה שבקשת
פירו ק זו תבור ר בפנ י בית המשפט היוש ב בדי ן בתל־ אבי ב ביום 10
במאי  1965בשעה  8.30בבוקר.
כל נושה או מש תתף של החבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בע נין הבק שה או להתנגד לכך ,יכול להופיע בש עת הבי רור אם
בעצמ ו או באמצעו ת ע ורך הד ין ש לו וה עתק מ ן הבקשה הזא ת ינתן
לכל נושה א ו מ שתתף של החב רה הז את הדו רש אותו מ ן ה חתום מטה,
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו•
זאב כרמלי׳ עו״ד

בענין פקודת החברות,1929 ,

ובענין פרטון  -חברה לבנין ופתוח בערבון מוגבל,

בשלמי את התשלום הקביע בעיי•

אצל אליהו ברעם ,שד׳ העם הצר 

הערה  :כל הרו צה להו פיע בש עת בי רור הבק שה האמ ורה  ,חייב
למ סור ,א ו לשל וח על ידי ה דואר ,ל איש החת ום לעי ל ה ודעה על
רצונ ו ז ה .ה הודעה תצי ין את השם והמ ען של האיש .א ו ,א ם זוהי
פי רמה ,א ת השם והמען של הפ ירמה ,וה יא צריכה להיו ת ח תומה על
יד י הא יש א ו ה פירמ ה ,או על י די ע ורך הד ין שלו א ו ש לה )א ם יש
לה ם עורך דין( ,וצריך למסר ה או — אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר —
צריך לשלחה בז מן שת ספיק ל הגי ע אל ה חתום לע יל לא יאוחר משעה
אחת אחרי הצהרים של יום  9במאי .1965

ילקוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.31965 ,

הודעות כרכר מכירת מקרקעיו
משרד ההוצאה לפועל של בתי המשפט בתל־אביב־
תיק הוצל״ם  18600/64יפו
יפו
הודעה ראשונה בדבר מכירת נכסי דלא ניידי
מוצע ב זה למכירה פומבית הרכוש המתואר להלן ,של ה חייבת
חבר ת בי ת שור  14בע ״מ ,הממושכן לכיסוי חוב בס ך 11,000
ל״י בצירוף ריבית והוצאות לטובת בעלת המשכנתא רחל ראמי.
המכי רה תתקיים במש רד ההו צאה לפו על בתל ־אביב־י פו במשך
שלושים יום מיום פרסום מודעה זו.
הצעות תתקבלנה בכל יום ששי בשבוע בין השעות 10.00—11.00
לפני הצהרים ,לאחר הפקדה של  10%משווי הרכוש.
הוצאות העברה חלות על הקונה.

תיאור הרכוש

משרד; ההוצאה לפועל של בתי המשפט בתל־אביב־
תיק הוצל״פ 26525/64

י■ ;

הודעה ראשונה בדבר מכירת נכסי דלא ניידי
מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר להלן ,של החייבים
פייבוש אנגלשטיין והרמן צבי ארנשטיין.
הממושכן לכיסוי חוב בסך  102,546.84ל״י בצירוף ריבית
והוצאות לטובת בעל המשכנתא בנק ליצוא בע״מ.
המכירה תתקיים במשרד ההוצל״פ בתל־אביב־יפו במשך שלושים
יום מיום פרסום מודעה זו.
הצעות תתקבלנה בכל יום ששי בשבוע בין השעות 10.00—11.00
לפני הצהרים ,לאחר הפקדת  10%משווי הרכוש.
הוצאות העברה חלות על הקונה.

סוג הקרקע :מירי,
השטחים:
חלקה 150/2
חלקה 150/3
חלקה 150/4
חלקה 150/5
חלקה 150/1

י
—
—
—
—
—

 90.53ממ״ר — מחסן במרתף
 66.20ממ״ר — מהסן בקומת המרתף ,
 2.70ממ״ר — נוחיות
 33.00ממ״ר — אולם בקומת הקרקע
 60.68ממ״ר — מחסן במרתף

לחלק ות הנ״ל גם חלקים מתאימים ברכוש המשותף כדלקמן:
 61/873חלקים בחלקה ; 150/23
חלקה — 150/1
 54/873הלקים בחלקה 150/23
חלקה — 150/2
 66/873חלקים בחלקה 150/23
חלקה — 150/3
 3/873הלקים בחלקה 150/23
חלקה — 150/4
 33/873הלקים בחלקה 150/23
חלקה — 150/5
הגבולות:
שטח מסודר,

הביר" רשום בפנקס בתים משותפים.

תיאור הנכם:
הבית הוא פי נתי ,פ ינת פ רום׳ שור ,ר חוב מ פיצי הש כלה .הוקם
בשנת  .1956ז הו ב ית ב ן  4ק ומות ,עם מ שט וח .נוסף ל ־ 4הקומות
יש ע וד מר תף גדו ל ,וכ ל הלקו ח המשנ ה הנ ״ל מהו ות או לם ג דול
אחד  ,ששימ ש כבית ח רושת לביסקוי טים .ה נוחיו ת נמצא ת קצת
יותר גנוה מתח ת למדר גות  .כל המרח ף הוא לגבי החצר
מעל לפני הקרקע  .בקומת הקר קע יש חנויות  .סודר חשמל לכוח
למ רתף הז ה .ה לק ממנ ו הופרד למשרד  .האו לם ה וא בג ודל של
ב־ 240ממ״ר .הגובה הפנימי הוא כ־ 2.50מ.,
;
שומת הנכס:
בהתחשב בכל הנ תונים הנ״ ל ומחיר י המק רקעין הד ומים בסביבה
הו ערך הנכס מטעם ההוצאה־לפועל במצב תפוס סך של 20,000
ל״י ובמצב פנוי בסך של  60,000ל״י.

תיאור הרכוש

מספרי הרישום:
נתנ יה גוש  8274חלק ה  ,227רחוב רבי טרפון.
נתנ יה גוש  8274חלק ה  ,228רחוב רבי טרפון.
נתניה ■גוש  8274חלקה  ,229רחוב רבי.טרפון.
סוג הקרקע :מירי.
בעל הקרקע' :
גוש  8274חלקה  — 227פייבוש אנגלשטיין.
גוש  8274חלקה  — 228פייבוש אנגלשטיין.
גוש  8274חלקה  — 229הרמן צבי ארנשטיין.
,
שטח! ,
חלקה 534 — 227:ממ״ר — בשלמות.
 .חלקה  534 — 228ממ״ר — בשלמות.
חלקה  539 — 229ממ״ר — בשלמות.
הגבולות :שטח מסודר.

י

תיאור הננסים:
על כל אתת מהחלקות עומד בית בן קומה אחת עם מ בטון .זהו
בית לשיכון עצמי מתוכנן ובנוי בהרחבה גדולה ,כל בנין כולל
 4הדרים ,מטבח ,נוחיות נפרדות ומרפסות .השטח הבנוי הוא
נ־ 120ממ״ר .הבנינים הוקמו לפני מה שנים.
הבנינים על חלקות  227ו־ 228הנם פנויים ,עזובים ומוזנחים.
הבנין על חלקה  229הנו תפוס ובמצב טוב מאוד.
הערכה מטעם משרד ההוצל׳־פ של הנכסים הוא :חלקות 228
ו־ 227במצב פנוי כ״א  22,000ל״י)יחד  44,000ל״י(. .
תלקה  229במצב תפוס  10,000ל״י.
ובמצב ■פנוי  30,000ל״י.
יתר פרטים בתיק הוצל״ם.

יתר הפרטים בתיק הוצל״פ הנ״ל.

דב גרנדש

דב גתדש
.

המוציא לפועל בתל־אביב־יפו

המוציא לפועל בתל־אניב־יפו

ילקוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

1575

פקודת החברות
הודעות בדבר הגדלת הון
.1
.2
.3
.4

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
שם החברה.
ההון הרשום של החברה
סכום הגדלת ההון.
מספר התיק.

 .1בית חולים יפה בע״ט
 30 000ליי)שלושים אלף לירות ישראליות(.
.2
 20 000ליי)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ14828/

 .1מכבסת הגליל בע״מ
 20 000ליי)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 80 000ליי)שמונים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ43734/

 .1סוכנות ישראלית למכונות בע״מ
 2 000ליי)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 38 000ליי)שלושים ושמונה אלף לירות ישראליות(.
.3
5388/sn .4

 .1א׳ שדמן ובנו בעיט
 35 000ליי)שלושים וחמישה אלף לירות ישראליות(.
.2
 20 000ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ13065/

 .1מרקוס ,חברה להדפסות בע״מ
 1000 000ליי)מיליון לירות ישראליות(.
.2
 200 000ליי)מאתיים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ40104/

 .1א׳ כוגן בע״מ
 10 000ליי)עשרת אלפים לירות ישראליות(.
.2
 90 000ליי)תשעים אלף לירות ישראליות(.
.3
.
 .4חפ9607/

■

" .1צבעי תעשיה מזרחית לצבעים בע״מ
 100 000ליי)מאה אלף לירות ישראליות(.
.2
 1400 000ליי)מיליון אחד וארבע מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
׳
 .4חפ1188/

 .1חלקה מם׳  50בגוש  15002בע״מ

.

 2 000ליי)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 300 000ליי)שלוש מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4הפ24189/

 .1מפעלי זכוכית ישראליים יפניציה" בעיט
 8 000 000ליי)שמונה מיליון לירות ישראליות(.
.2
 1000 000ליי)מיליון אחד לירות ישראליות(.
.3
 .4חצ475/

 .1קו־לבן מפעלי פיתוח ובניה באשדוד בע״מ
 900 000ליי)תשע מאות אלף לירות ישראליות(.
.2
 50 000ליי)חמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חם38731/

 .1הברלוןבע״מ
 487 500ליי)ארבע מאות שמונים ושבע אלף וחמש מאות לירות
.2
ישראליות(.
 300 000ליי)שלוש מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4הצ2512/

 .1אליאנס מפעלי צמיגים וגומי בע״מ

 .1נכסי רחל אביבה בעיט .

 6 000 000ליי)ששה מיליון לירות ישראליות(.
.2
 2 000 000ליי)שני מיליון לירות ישראליות(.
.3
 .4הצ1811/

 2 000ליי)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 298 000ליי)מאתיים תשעים ושמונה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ26567/

 .1ורגוס בע-מ

 .1יהודה חברה לביטוח בע״מ

 180 000ליי)מאה ושמונים אלף לירות ישראליות(.
.2
 60 000ליי)ששים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ25292/

 600 000ליי)שש מאות אלף לירות ישראליות(.
.2
 200 000ליי)מאתיים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4תצ43/

 .1ק׳ נ׳ בטוחים בע־־מ

 .1מפעלי נגב  -מצפה רמון חברה לפתוח בעיט

 10 000ליי)עשרת אלפים לירות ישראליות(.
.2
 90 000ליי )תשעים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ39055/

 20 000ליי)עשרים אלף ■לירות ישראליות(.
.2
 190 000ליי)מאה ותשעים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ41323/

 .1קרן הקיבוץ הדתי בעיט

 .1יקו־לבן" מפעלי פיתוח ובניה באשדוד בע״מ

 510 000ליי)חמש מאות ועשרה אלף לירות ישראליות(.
.2
 15 000ליי)חמש עשרה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חצ1303/

 5 009ל״י)חמשת אלפים לירות ישראליות(.
.2
 895 000ליי)שמונה מאוח תשעים וחמישה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ38731/

\

1576

ילקוט הפרםוטום :,1168כ״א .באחי־ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1חברת ורד הגליל בע״מ ■

 .1״ישוב״ יבואני קפה בע״מ

 100 000ל״י)מאת אלף לירות ישראליות(.
.2
 102100ל״י)מאת ושנים אלף ומאה לירות ישראליות(• .
.3
 .4הפ34736/

.2
.3

: •,

■

•

 300 000ל״י)שלוש מאות אלף לירות ישראליות(.
 200 000ל״י)מאתיים אלף ,לירות ישראליות(.

■י

 .4חפ2056/

‘

 .1הבונים מוצרי יציקה בע״מ
 260 000ל״י)מאחים וששים אלף לירות ישראליות(.
.2
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4תצ2403/

י

 .1מורדסקי בע״מ
.2
.3

.

.

 200 000ל״י)מאתיים אלף לירות ישראליות(.
 300 000ל״י)שלוש מאוח אלף לירות ישראליות(.

 .4חפ31177/

 .1פטרוביל בע״מ

 .1קרני חשמל בע;״מ

.2
.3

 5 000ל׳־י)חמשת אלפים לירות ישראליות(.
.2
 70 000ל"י)שבעים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ23883/

 30 000ל״י)שלושים אלף לירות ישראליות(.
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.

•

 .4חפ40617/

י

 500 000ל״י)חמש מאוח אלף לירות ישראליות( ; .י
.2
 400 000ל״י)ארבע מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ38910/

.

 .1גרבה חברה למימון עסקים בע״מ

 .1טריקו רוטלוי בע״מ

׳

 50 000ל״י)חמישיט אלף לירות ישראליות(.
.2
 100 000ל״י)מאת אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ1841/

•

 .1מלון.גולף קיסריה בע״מ

■

 .1חברת מלונות תופש אשדוד בע״מ ׳
 20 000ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 880 002ל״י)שמונה מאוח ושמונים אלף ושתים לירות ישראליות(
.3
 .4חפ38116/

 4 560 000ל״י)ארבע מיליון וחמש מאוח אלף לירות ישראליות(.
.2
 4 560 000ל״י)ארבע מיליון וחמש מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
.
.
 .4חם31881/

! .לוי אהרן ושות׳ בע״מ

 .1י׳ טורנובסקיובנובע״מ.

.2
.3

.

 1000ל״י)אלף לירות ישראליות(.
.2
 49 000ל״י).ארבעים ותשע אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4הפ2212/

 20 000ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
 50 000ל״י)חמישים אלף לירות ישראליות(.

 .4תפ28504/

 .1החברה הארץ־ישראלית לקרור והספקה בע״מ
 3 500 000ל״י )שלושה מיליון ותמש מאות אלף לירות
.2
ישראליות(.
 250 000ל״י)מאתיים וחמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חצ154/

י

 .1פורטים)ישראל( בע״מ •

י

 2 000ל״י)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 20 000ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ20212/

.

י■
.

.

 .1פרסום או .קי .בע״מ
.2
.3

 20 000ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
 30 000ל״י)שלושים אלף לירות ישראליות(.

.

" .1רול" יצרני סרטים בע״מ

 .4חפ 14565/י

 20 006ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 50 000ל״י)חמישים אלף לירות ישראליות(. ! .
.3
י
 .4חפ39603/

 .1בנק המושבים למשכנתאות והשקעות בע״מ

.
!.

.2
.3

 .4חצ2469/

 .1עפר וסלע בע״מ
 2 000ל״י)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 98 000ל״י)תשעים ושמונה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4תפ16757/

 1060 000ל״י)מיליון לירות ישראליות(.
 200 000ל״י)מאתיים אלף לירות ישראליות(.

 .1מטעני זמיר בע״מ .
י

 20 000ל״י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ44080/

.

 .1ראובנוף את הו לצר מאזני הארץ בע״מ
 15 281ל״י )חמישה עשר אלף מאתיים שמונים ואחד לירות
.2
.
ישראליות(: .
 185 000ל״י)מאה שמונים וחמש אלף לירות ישראליות(■ .
.3
 .4תפ1073/

י'65וטי הפרסומים  ;1168ב״א באדר ב׳ תשכ״ה85;8.11005 ,

 .1מובילור בע״מ
.2
.3

,

■י

 250 000ל״י' )מאתיים וחמישים אלף לירות ישראליות( ' .י
 250 000ל״י)מאתיים וחמישים אלף.לירות'ישראליות(.

 .4חפ43974/

1-577

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1תקליטי סיביאם)ישראל( בעיט

 .1החברה הדרומית לשווק בע*מ

 900 000ליי)תשע מאות אלף לירות ישראליות(.
.2
 180 000ליי)מאה ושמונים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ42855/

 50 000ליי)חמישים אלף לירות ישראליות(.
.2
 100 000ליי)מאה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ18362/

 .1מחסני ערובה וקרור כלליים בע״מ

 -1גלבוע חברה לתיירות בע׳־מ

 1 200 000ליי)מיליון ומאתיים אלף לירות ישראליות(.
.2
 1 300 000ליי)מיליון ושלוש מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חצ1484/

 10 500ל״י)משרת אלפים וחמש מאות לירות ישראליות(.
.2
 45 000ל״י)ארבעים וחמישה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ26910/

'

I

 .1בית דפוס יפת בע״מ

 .1זיוה הירשטול בע״מ

 2 000ל״י)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 48 000ליי)ארבעים ושמונה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ25103/

 84 000ל״י)שמונים וארבעה אלף לירות ישראליות(.
.2
 516 000ל״י)חמש מאות וששה עשר אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ12730/

 .1חברת היוצר קבלנים לבנין קיפל־וילף בע-מ

 .1אסלאן שהרבאני ושות׳ בע״מ

 20 000ליי)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 50 000ל״י)חמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ32862/

 75 000ליי)שבעים וחמישה אלף לירות ישראליות(.
.2
 75 000ל״י)שבעים וחמישה אלף לירות ישראליות(.
.3
"
 .4חפ11681/

 .1סייטסיאינג דרייב יורסלף בע״מ

 .1טלרד חברה מאוחדת לטלפון ורדיו בע״מ

 20 000ליי)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 80 000ל״י)שמונים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ28522/

 2 000 000ל״י)שני מיליון לירות ישראליות(.
.2
 1 500 000ליי )מיליון וחמש מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ8722/

 .1שרון)מילואים( בע״מ

 .1חרושת כבלים מסילות בע״מ

 100 000ליי)מאה אלף לירות ישראליות( .׳
.2
 1 900 000ל״י)מיליון ותשע מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4ח42706/9

 120 000ל״י)מאה ועשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 150 000ליי)מאה וחמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ26584/

 .1וסטרום בעיט

 .1קרמיקה קדר בע״מ

 750 000ל״י)שבע מאוח וחמישים אלף לירות ישראליות(.
.2
 450 000ל״י)ארבע מאות וחמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ14284/

 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.2
 150 000ל״י)מאה וחמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ30540/

 .1חברה לטקסטיל איטר גרינפלד ובניו בע-מ

 .1הבקבוק בע״מ

י
 20 000ליי)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.2
 19 998ל״י)תשע עשרה אלף ותשע מאות תשעים ושמונה לירות
.3
•
ישראליות(.
 .4חפ2327/

 4 875ליי )ארבעת אלפים ושמונה מאות שבעים וחמש לירות
.2
ישראליות(. .
 195 000ליי)מאה תשעים וחמישה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ6781/

 .1פורם פילם בע״מ

" .1קרת" חברה לשכון ולמשכנתאות בע״מ

 1000לי* )אלף לירות ישראליות(.
.2
 20 000ל׳׳י)עשרים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4ח2520/9

 608 000ליי)שש מאות ושמונה אלף לירות ישראליות(.
.2
 392 000ליי)שלוש מאוח תשעים ושנים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חצ1602/

 .1בניני צבור בע״מ

 .1לפת בע״מ

 900 000ל״י)תשע מאות אלף לירות ישראליות(.
.2
 100 000ליי)מאה אלף לירות ישראליות(. .
.3
 .4חצ1074/

 250 000ליי)מאתיים וחמישים אלף לירות ישראליות(.
.2
 50 000ליי)חמישים אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ585/

1578

י?סוט הפרסומים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

•

הודעות בדבר הגדלת הון
!

 .1ותר כהן בע׳־מ
) 30 000שלושים,אלף לירות ישראליות(| .
.2
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(: .
.3
 .4חם43496/

 .1אולמי לחיים בע״מ

 .1הסנה חברה ישראלית לביטוח בע״מ
,

.

 5 500 640ל״י )חמישה,מיליון ,וחמש מאות ,אלף ושש מאות
.2
'
וארבעים לירות ישראליות(.
 1000 000ל״י)מיליון לירות ישראליות(. .
.3
 .4חצ76/

;

I

,ו

־.

1
מצן|ן ףאשון לציץ בע״מ

 15 000ל״י)חמישה עשר אלף לירות ישראליות(.
.2
 37 020ל״י)שלושים ושבע אלף ועשרים לירות ישראליות(.
.3
|
;
 .4חפ43386/
■!י [ ' .

.2
.3

■

 1000ל״י)אלף לירות ישראליות(.
 99 000ל״י)תשעים ותשע אלף לירות יש,ראליות(.

 .4חפ7320/
1

 .1מזק חברה להשקעות בע״מ,

I

 398 000ל״י)שלוש מאות תשעים ושמונה אלף לירות ישראליות(
.2
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.3
■
;
 .4חפ42141/

 .1ודדן ולבונה ,חברה לבנין ופיתוח בע״מ
 1000 005ל״י)מיליון וחמש לירות ישראליות(.
.2
 225 000ל״י)מאתיים עשרים וחמש אלף לירות ישראליות(.
.3
׳
 .4חפ41433/
•I

 .1מצבעה טקסטילית גרינפלד בע״מ
 19 998ל״י)תשעה עשר אלף תשע מאות תשעים! ושמונה לידות
.2
־;
יי
ישראליות( .י!
 19 998ל״י)תשעה עשר אלף תשע מאות ותשעים׳ ושמונה לירות
.3
j
■
ישראליות(! .
:
■
1
 .4חפ41457/

•

 .1בית!חרושת "מהלם" בע״מ

י

 10 000ל׳״י)עשרת אלפים לירות ישראליות(.
.2
 85 000ל״י)שמונים וחמש אלף לירות ישראליות(.
.3
־׳
 .4חפ20590/

,
1

I

י

 .1אולמי תל׳־אביב בע״מ

'  .1ישלזקו בע״מ

:

:
 2 000ל״י)אלפיים( לירות ישראליות(.
.2
 98 200ל״י)תשעים ושמונה אלף ומאתיים לירות; ישראליות(.
.3
 .4חפ19622/

 .1מעין שטוב בע״מ

.

! ,

 1000ל״י)אלף לירות ישראליות(.
.2
 49 000ל״י)ארבעים ותשע אלף לירות ישראליות(.
.3
■
 .4חפ17954/

,

 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.2
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ19131/

 .1מסלול בע״מ
,

!

 '2 000ל״י)אלפיים לירות ישראליות(.
.2
 100 000ל״י)עאה אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ14363/

,י
■

;I

 .1דירות מלון בע״מ

יי!

 .1חברת המוזיאון תל־אביב

 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות( .׳
.2
 99 000ל״י)תשעים ותשע אלף לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ ; 13607

 .1חרושת המרי נפץ בע״מ

,
 ;1000ל״י)אלף לירות ישראליות(.
.2
 19 000ל״י)תשעה עשר אלף לירות ישראליות(.
.3
י.
 .4חצ 232/־

;

"

 100 000ל״י)מאו; אלף לירות ישראליות(! .
.2
 400 060ל״י)ארבע מאות אלף וששים לירות ישראליות(.
.3
 .4חפ;! ; 10811
;.1

 .1שירותי פרסומת בשידור )רז״י ישראל( בע״מ
 72 000ל״י)שבעים ושתים אלף לירות ישראליות(.
.2
 72 000ל״י)שבעים ושתים אלף לירות ישראליות(.
.3
' .4חפ27846/

 .1מגם מפעלי גומי מאוחדים בע״מ

 .1אלרון תעשיה אלקטרונית בע״מ ■

 1 500 000ל״י)מיליון וחמש מאות אלף לירות ישראליותו.
.2
;
 100 000ל״י)מאה אלף לירות ישראליות(.
.3
׳
 .4חפ9767/

, , _ Ir

 .1אפריקה ארץ־יישראל להשקעות בע״מ;
 10 000 000ל״י)עשרה מיליון לירות ישראליות('.
.2
 2 500 000ל״י)שגי מיליון וחמש מאות אלף לירות ישראליות(.
.3
;
 .4חצ506/

ילקוט.הפרסומים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1985 ,
• ׳1

׳

 480 000ל״י)ארבע מאות ושמונים אלף לירות ישראליות(.
.2
 1 520 000ל״י )מיליון וחמש מאוח ועשרים אלף לירות
.3
ישראליות(.
 .4חפ;32143

■

ב׳ בשבט תשכ״ה ) 5בינואר (1965
:

א' דנציגר
• רשם החברות

!1579

פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
המספרים בהודעות מציינים פרסים אלה :
שם האגודה
.1
המען הרשום
.2
תאריך הרישום
.3
•
 aסוג האגודה
■
מספר תיק האגודה
.5

הודעה
נמסרת בזה הודעה ,בי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
מטה כדלקמן:
השם הקודם:

קופת תגמול ים של עוב די כימ יקל ים וציוד טכני
)ג^ בע״מ אגודה שיתופית בע״מ.

■

השם החדש:

י קופת תגמולים של עובדי כימיקלים וציוד טכני
•
בע״מ אגודה שיתופית בע״מ.

 .1אדרת מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית
'
בע״מ
.2
.3
.4
.5

אדרת.
כ״ב באדר א׳ תשכ״ה ) 24בפברואר .(1965
 (1חקלאות;  (2מושב עובדים.
5431

)מספר האגודה (4616

י׳ באדר א' תשכ״ה) 12בפברואר  (1965אשר שוייצר
■

אשדוד.
כ״ד באדר א ,תשכ״ה ) 26בפברואר .(1965
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה לשירותים.
5432

בהת אם להו ראות ו לנוהל ה קבוע בסע יף קטן) (2מסעי ף 13
לפקודות האגודות השיתופיות ,החליטה האגודה :שכונת פועלים

בית אליעזר "אלף" ע״י חדרה אגודה שיתופית לשכון
בע״מ )מספר האגודה  (4386להעביר אח האקטיבה והפסיבה שלה
ל־״בית אליעזר" אגודה שיתופית לשכון בע״מ )מספר

.

האגודה .(3797
ניתנת בזה הו דעה ל נושי האג ודות הנו געות ב דבר שכ כלות שלושה
חדשים מ יום פרסו ם הודע ה זו תקב ל העבר ת האקט יבה ו הפסיבה
דלעי ל תוקף על־ ידי אישורי מל בד אם יומצאו לי תוך המוע ד הנ״ל
.
סיבות ונימוקים המחייבים אחרת.

" .1הגלגל" מוסך ועבודות רכב בכפר־רמה אגודה
שיתופית בע״מ
.2
.3
.4
.5

דואר רמה.
כ״ד באדר א׳ חשב״ה ) 26בפברואר .(1965
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה לשירותים.
5433

רשם האגודות השיתופיות

העברת האקטיבה והפסיבה

" .1בדק" קואופרטיב לשירותי אניות בדיקת והחזקת
בתים באשדוד בע״מ
.2
.3
.4
.5

s

כ״ו באדר'א׳ חשכ״ה) 28בפברואר  (1965אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

" .1טכנוכים" מעבדה לטכנולוגיה וכימיה ,אגודה
שיתופית בחולון בע״מ
.2
.3
.4
.5

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

חולון.
כ״ד באדר א' תשכ״ה ) 26בפברואר .(1965
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה יצרנית.
5434

 .הנ ני מוד יע בזה  ,שלא חר שלו שה חדש ים מיו ם פרס ום הוד עה זו,
יימ חק שמה ש ל האגו דה הנז כרת מטה מפנ קס רישו ם ה אגוד ות השי 
תופיו ת והא גודה ת בוטל  ,א לא אם יר או ל י תוך ה מועד הנ״ ל סיבות
המחייבות אחרת.

 .1קדש נפתלי מושב עובדים להתישבות חקלאית
י
שיתופית בע״מ
.2
.3
.4
.5

קדש נפתלי .י
כ״ח באדר א ,תשכ״ה ) 2במרס .(1965
 (1חקלאות;  (2מושב עובדים.
5435

שם האגודה' _____________תאריך הרישום ________מען רשום

■
.

 .2שבט אל־הוזייל ע״י באר־שבע.
 .3כ״ח באדר א׳ תשכ״ה ) 2במרס .(1964
 (1 .4יצרנות ושירותים;  (2אגודה לשירותים.

כ-ח באדר א׳ תשכ״ה ) 2במרס (1965
י

1580

ל׳ באב תשי״ט
מפעלי הפרוזדור "עוף
ירושלים״ אגודה חקלאית ) 3בספטמבר (1959
שיתופית בע״מ
)חיק מספר (5090
י

.

רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף (2)50
הואיל וביום  23במאי  1962ניחן צו על פירוק האגודה, :

 .1בית הספר לקואופרציה ,אגודה שיתופית בע״מ
.2
.3
.4
.5

קרית־ענבים

י״ב באדר א׳ חשכ״ה ) 14בפברואר  (1965אשר שוייצר

" .1מובילי אל־עוברה" ,קואופרטיב להובלת משאות
והפעלת כלים חקלאיים 'בשבט אל־הוזייל בע״מ

תל־אביב.
כ״ח באדר א' תשכ״ה ) 2במרס .(1965
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה לשירותים.
5437

׳

.

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

"הכורך" קואופרטיב לכריכת ספרים ומוצרי נייר
בע״מ )בפי רוק()מם' התיק  (3113וצו זה פורסם ב ילקוט הפר סומים
 ,940תשכ״ב.
הואיל והפירוק הנ״ל נשלם  ,ניתנ ת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.

יז־ז באדר א׳ חשכ״ה) 19בפברואר  (1965אשר שוייצר • י
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט'הפרסוטים  ,1168ב״א באדר ב׳ תשכ״ה,׳25.3.1965

הודעות מאת כונם הנכסים הרשמי
פקודת החברות
צו פירוק ואסיפות ראשונות '
שם החברה :פלטבוש פרק בע״מ בפירוק.
Flatbush Park Limited in liquidition

הודעה על •תשלום דיבידנד
לנושים בדין קדימה בלבד

י

מען המשרד הרשום :רחוו :לילינבלום  ,46על ידי עורך־דין הופמן
י
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,היק אזרחי .4451/64
תאריך צו הפירוק :כ״ח באדר א״ תשכ״ה ) 2במרס  .(1965י ׳•
תאריך הגשת הבקשה :י׳ בטבת תשכ״ה) 15בדצמבר  .(1964י
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ז באדר ב' תשכ״ה ) 13במרס
 ,(1965במשרד כוננו הננסים הרשמי ,רחוב נחלת,בנימין ,39
תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.00בצהרים. .
 (2משתתפים בשעה  12.15אהרי הצהרים.

שם החברה :חריסולון חיפה ,מיסודה של תריסול בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הנביאים  ,20חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי  .63/63י
הסכום לכל לירה 12,3 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון' .
זמן פרעונו :כ״ד באדר ב׳ תשב״ח ) 28במרס .(1965
מקום פרעוני במשרד המפרק :יצחק ליבר ,עו״ד ,רחוב פבזנר ,12
חיפה: .

!

י״ז באדר ב׳ חשכ״ה) 21במרס (1965

כונס הנכסים הרשמי

,

1

.,

ט״ו באדר ב׳ תשכ״ה) 19במרס (1965

"י ’ ; הודעות על מינוי מפרקים ..

ח' קדמץ

שם החברה" :תרשיש" תעשית תוצרת חלב וגלידה בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור החעשיה א' ,אילת.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2891/64
שם המפרק תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת
כורש ,ירושלים.
תאריך המינוי :כ״ח באדר א׳ תשכ״ה ) 2במרס .(1965

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החברה :פנינת התרבות בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :בנין רסקו ,מרכז מסחרי  ,124/123באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .108/63
הסכום לכל לירה 10 :אגודות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ד באדר ב״ תשכ״ה ) 28במרס .(1965
מקום פרעונו במשרד המוזרק :ד״ר א׳ צלניקר ,עו״ד ,רחוב המלך
ג׳ורג׳  ,35ירושלים.

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה) 21במרס .. (1965
,

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד
לנושים בדין קדימה בלבד

ט״ו באדר ב׳ תשכ״ה) 19במרס  (1965י

י

.
.

,

ח' קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

י

ח ,קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

י ■.ילקוט הפרסוטים : ,1168״א באדר ב׳ תשנ״ח25.3.1965 ,

.ח ,קדמון
 .,כונס הנכסים ,הרשמי

שם החברה :ישראל״אמריקן דיסקונט האוז בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב המלך ג׳ורג׳  ,2תל״אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל״אביב־יפו ,תיק אזרחי , .4367/64
שם המפרקים תיאורם ומענם :יעקב קונפיגו ,עו״ד ,רחוב יהודה .הלוי
־  ,57תל־אביב ,חיים די־נור ,עו״ד ,רחוב העליה  ,3תל־אביב.
תאריך המינוי :ב״ג באדר א' תשכ״ה ) 25בפברואר ’ .(1965

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה) 21במרס (1965

.שם החברה :חברה להלבשה הייל^ג ירושלים בע״מ בפירוק:.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,מקור ברוך ,ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרתי .52/58
הסכום לכל לירה 23,5 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי .י
זמן פרעונו :כ״ד בניסן תשכ״ה ) 26באפריל .(1965
מקוטפרעונו במשרד המפרק :א׳ש׳ שמרון ,עו״ד ,רחוב חובבי ציון
 ,8ירושלים.

ח׳ קדמון
י כונס הננסים הרשמי

כונס הננסים הרשמי

י״ב באדר ב׳ תשנ״ה) 16במרס (1965

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :״המקציע״ בע״מ בפירוק. .
מען המשרד הרשום :רחוב אלישע  ,3ירושלים. .
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .142/64
היום האחרון(לקבלת תוכחות :ז' בניסן חשכ״ה ) 9באפריל .(1965
שם המפרק תיאורו ומענו :גמליאל ענדא ,רו״ח ,רחוב שמאי ,15
’
.
ירושלים.

שם ההברה :מפעלי כמוסין אינג' א .שטיינר בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,צפון נהריה .׳
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1282/64
תאריך צו הפירוק :י׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 14במרס ,(1965
תאריך הגשת הבקשה :כ׳,נחשון חשכ״ה ) 26באוקטובר .(1964
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י' בניסן תשנ״ה) 12באפריל ,(1965
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  9.00בבוקר.
 (2משתתפים בשעה  9.30בבוקר.

י״ז באדר ב' תשנ״ה) 21במרס (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמץ

י״ב באדר ב׳ תשכ״ה) 16גמרם (1965

■

שם החברה :ריביירה-בסיח בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :חוף בח״ים• .
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2457/64
שם המפרק תיאורו ומענו :כונס הננסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת
.
_
כורש ,ירושלים.
תאריך המינוי :כ״ז באדר א׳ תשכ״ה) 1במרס .(1965

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה) 21במרס (1965

•

ח׳ קדמון
מגס הנכסים הרשמי

1581

הודעות מאת כונם הנכסים הרשמי
פקודת החברות
הודעה על מינוי מפרק

הודעה על מינוי מפרק

שם החברה :דרובלם גילוץ בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב השוק  ,4תלדאביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2894/64
שם המפרק תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת
כורש ,ירושלים.
תאריך המינוי :ג' באדר ב׳ תשכ״ה) 7במרס .(1965

שם החברה :חברת קולנוע "אילוך בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :דרך יפו  ,34תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3401/64
שם המפרק תיאורו ומענו :שלמה ליפשיץ ,עו״ד ,דרך יפו  ,9בית
רומנו ,תל־אביב.
תאריך המינוי :ג׳ באדר ב ,תשכ״ה ) 7במרס .(1965

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה) 21במרס (1965

ח׳ קדמון

ח׳ קדמון

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה) 21במרס (1965

כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת תל ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם ה חייב ,ת יאורו ■ומע נו :אבר הם חנס ון ,יצרן דברי ס ריגה ,ר חוב
גדרה  ,16תל״אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב יפו ,תיק אזרחי .311/65
תאריך צ ו קבל ת הנ כסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ ט בשב ט ת שיכ׳״ה
) 1בפברואר .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפ ה ה ראשונה ,השעה והמקום :י ' בניסן תשכ״ה )12
באפריל  (1965בשע ה  12 00בצהרי ם ,במ שרד כו נס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
תאריך החקיר ה הפ ומבית ,ה שעה ו המקום :י״ ח באייר תשכ״ה )20
במאי  (1965בשע ה  11.00לפני הצהרים בבית המשפט המחוזי
בתל־אביב־יפו.

י״א באדר ב׳ תשכ״ה) 15במרס (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם ה חייב  ,תיא ורו ומע נו :רא ובן מזר אב ,רחו ב דוד י לין,15תל־אביב,
בעל מפעל ליהלומים ,רחוב מוזס  ,8תל־אביב.
'בית המשפט המחוזי של :תל״אביב־יפו ,תיק אזרחי .723/65
תאריך צו קבלת הנ כסים והכרזת פשיטת רגל :א׳ באדר ב׳ תשכ״ה
) 5במרס .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפ ה הרא שונה ,הש עה וה מקום :יי״ א בניסן תשכ״ה )13
באפריל  ,(1965בשע ה  12.30אחה״צ  ,במש רד כונ ס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
תאריך החקיר ה הפו מבית ,הש עה וה מקום :י־׳ ט באייר תשכ״ה )21
במאי  (1965בשע ה  11.00לפנ ה״צ ,בב ית המש פט המ חוזי בתל־
אביב־יפו.

י ״ב באדר ב׳ תשכ״ה) 16במרס (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :מנדל ארליכמן ,רחוב רוטשילד ,41
נס־ציונה.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .732/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ג' באדר ב׳ תשכ״ח
) 7במרס .(1965

1582

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפ ה ה ראשונה ,השעה והמקום :י ׳ בניסן תשכ״ה )12
באפריל  (1965בשע ה  12.30אחה־צ  ,במשר ד כונס  .הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
תאריך החקיר ה ה פומבית ,השעה והמקום :י ' באייר חשכ״ה )12
במאי  (1965בשע ה  11.00לפנ ה־צ ,בבי ת המשפ ט המח וזי ,בחל־
אביב־יפו.

י־ז באדר ב ,תשכ״ה)21

ח׳ קדמון

במרס (1965
'

כונס הנכסים הרשמי

צווי אישור פשרה ומינוי נאמן ,והודעה בדבר כוונה
להכריז על דיבידנד
שם החי יב ,ת יאורו

ומענו:

שלמה

מונין,

סוחר ,ר חוב זבו לון ,27

חל״אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב״יפו ,תיק אזרחי .3565/59
תאריך צו א ישו ר הפשר ה ומינו י נאמן  :א' ב טבת חשכ״ה ) 6בדצמבר
.(1964
טיב ה פשרה :ת שלום  100%ל נושים בדין קדימה ו ־ 25%לנושים
רגילים ,עם אשור הפשרה על ידי בית המשפט.
היום האחרון לקבלת הוכחות :ו׳ בניסן חשכ״ה ) 9באפריל .(1965
שם הנאמ ן ,תי אורו ו מענו :יור ם נ׳ שרגא ,ע ו״ד ,רח וב לוינ סקי ,76
תל־אביב.

ט״ו באדר ב׳ תשכ׳־ה) 19במרס (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה ברטל )ברגמן( פקיד ,רחוב הרימון
 ,13רמת־השרון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .3082/61
תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמן :י״ז באדר א׳ תשכ״ה )19
בפברואר .(1965
טיב הפשרה :חשלום  100%לנושים בדין קדימה ו־ 25%לנושים
רגילים תוך  30יום מתאריך אישור הפשרה.
היום האחרון לקבלת הוכחות :ז׳ בניסן תשב״ה ) 9באפריל .(1965
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יוסף שדוח ,עו״ד ,רחוב יבנה  ,15תל־
■.
אביב.

ט״ו באדר ב׳ תשכ״ה) 19במרס (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסוסים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.3.1965 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעו :על תשלום דיבידנד

הודעה על מינוי נאמן

שם החייב ,תיאורו ומעונו :אליהו וזלפון ,פקיד ,שיכון ד׳ ,190/21
'
באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .436/63
הסכום לכל לירה 6,5 :אמרות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :כ״ד באדר ב׳ תשכ״ה ) 28במרס  .(1965י
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה
.
פינת כורש ,ירושלים.

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה)21

במרס (1965

שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי בן יעקב ,מורה לפקידות ,רחוב אמ 
סטרדם  ,11תל״אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .47/65
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אברהם אפשטיין הלוי ,עו״ד ,רחוב אחד
העם  ,48חל-אביב.
תאריך המינוי :כ״גיבאדר א׳ תשכ״ה) 25בפברואר .(1965

י״ז באדר ב׳ חשכ״ה) 21במרס (1965

.

ח׳ קדמון

ח' קדמק

כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי

י

הודעות על מינוי נאמן .

.הודעה

שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד ביטון ,חקלאי ,מושב אמונים ,דואר נע,
,
,
בביש החוף.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3941/64
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :נחמיה אור ,עו״ד ,שדרות רוטשילד ,10
חל־אביב.
תאריך המינוי :ין באדר נ ',תשכ״ה ) 14במרס .(1965

י״ב באדר ב' חשכ״ה) 16במרס  (1965י

להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי לה גיש לבית המשפט
המהוזי בקש ות למת ן צוו ים לפי סעיפים 35 ,35 , 10א ,לפק ודת
האפוטרופוס הכללי ,1944 ,בנוגע לעזבונות המפורטים בזה:

לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו:

ח ,קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו׳ לשעבר :יוסף זקצר ,תעשיין ,שדרות חן
 ,10תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4257/64
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :סטניסלב פרוסט ,עו״ד ,רחוב אלגבי ,96
י
תל״אביב.
תאריך המינוי :י׳ באדר ב׳ תשכ״ה) 14במרס .(1965

י״ב באדר ב׳ תשכ״ה) 16במרס (1965

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,

אורנג ׳ ש ו״יפו; צאצאו או צאצא יו הבלחי נודעים ש ל המנוח
צבי איצ קוביץ  :הרמן גרי נברג ) ;(Granbergפאולינ ה סטפנסקו
לבית ה רשקוב יץ :פרידה שמיל וביץ; אלי שמילוב יץ; לוצי ו וימן;
אלחנ ן ו ייס ) אלחנו נם וי יסס (; שמע ון בן יו סף כהן; מ רים ב ת יעקב
לקר; ישראל יצחק קלבר; רוזה קרטש; אימרה קרטש.

לבית המשפט המחוזי בחיפה:
אלי גולדב רגר; יז׳י נוב יצקי; דורה קצב ינר;
קורנים; רבקה בכובוק.

ח' קדמון
כונס הנכסים הרשמי

מרתא קפיק

ח׳ קימיז .
האפוטרופוס הכללי בישראל

י״ז באדר ב׳ תשכ״ה ) 21במרס (1965
:

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט—1948

דין וחשבון לפייסעיה  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1954
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 24במרס (1005

’הסכוס הכולל של שטרי האוצר

אג׳ |
טעות )מטבעות קטנות( במחזור . . .

שטרי מקרקעין של הטטשלה . . . .
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של המטשלה

ליי

ל״י

646,887,855 50
17,825,844 41
664,713,6111101
167,074,533
497,639,166 54
—
—יו
—
—
—

לבית

ליי

 .1שהיו במחזור ביום ייט בניסן
תשכיר) 1באפריל (1964

י

69/400/000.-

 .2שהוצאו אתרי התאריך האמור 277/600/000.-
 .3שנפרעו אחרי התאריך'האמור 277/600/000.-
 .4נמצאים במחזור ביום כ׳ באדר ב׳
תשביה ) 24במרס (1965

69/400/000.-

 91ן 664,713,699
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תקנות מילווה חובה )תנאי פדיון מילווה חובה( ,תשי״ז—1956
הודעה על תוצאות ההגרלה
בהתאם לתקנה ) 14ג( של תקנות מילווה חובה )תנאי פדיון מילווה חובה( ,תשי״ז ,1956-מתפרסמות בזה תוצאות הגרלה הפדיון
התשיעית של מילווה חובה ,תשי״ג— ,1953אשר התקיימה ביום רביעי ,ו׳ באדר ב ,תשכ״ה ) 10במרס .(1965
ששת אלפים ושבע עשרה התעודות המסומנות באחד מחמש מאות ארבעים ושבעה המספרים הסידוריים המשניים מ־ 1עד  ,xiעלו
בגורל ,וייפדו בערכן הנקוב ,דהיינו בסך  100ל״י בל אחת• —:
1009
5604
7311
549
1453
3779
2290
7103
3139
7028
4563
1170
1593
2909
7927
693
4729
4568
754
2687
6548
2726
6490
7891
2041
1892
2024
255
7490
4691
4666
5392
7825
132
1581
1315
6186
799
4077
2798
3107
972
246
2143
8195
6726
437

1584

,

.

6321
5598
2422
4631
1969
7475
1515
2695
5427
590
3715
1587
4428
6056
1368
2777
1811
7555
44
6211
1414
3747
2129
4148
3932
6182
7333
5620
3890
7430
2861
3292
117
7372
2670
8098
538
5959
7761
5173
1003
466
7818
7783
2728
1602
3803

3117
3864
2494
1051
7463
3364
9
427
273
2391
4137
7769
4501
1323
1287
651
7730
1956
7114
6774
390
2901
6752
5133
6177
3119
2654
5640
2722
2367
2195
1937
238
5871
6820 .
3616
5546
1076
' י  58יי
4578
2727
7301
3823
491
7384
״ 2519
6460

.

.

8080
444
7149
6294
7548
1080
6494
6423
5923
2503
1867
4694
6499
1013
5785
3850
8191
7152
'797
7258
6996
3563
6556
4686
869
5215
413
629
3752
3944
5799
1042
4632
3966
7845
5047
5224
2757
8092
1059
5566
2037
1309
2937
5848
2108
7159

.

.

י

7477
4606
7381
7195
8199
2305
1728
7695
5375
3250
1841
1369
90
7288
1987
7124
5278
5463
6500
4508
4542
6041
7417
7944
6138
5816
1224
2781
4512
1092
6309
1390
6731
3219
8087
3230
3256
3272
7327
4886
3516
4715
2225
7791
6681
6075
3926

ילקוט הפרסוטים ,1168

■.

.

7609
2021
6876
1324
4297
5730
1259
493
916
5770
5252
6588
1834
6139
3032
1201
3031
7401
7102
286
4734
6677
1976
5977
2273
2518
1895
7499
1532
6794
5586
5723
1186
1887
7697
407
5064
561
4490
8081
23
5391
2251
891
136
7341
8125

כ״א באדר ב׳ תשב׳

2542
655
5794
7760
4029
2505
4620
3125
2373
484
6883
3035
.
5106
7784
5535
4727
4828
531
5211
4339
7377
.
2299
861
399
8173
. 3409
8109
884
4981
6285
3468
3350
5644
6745
2962
6238
2506
991
5174
6316
2465
7374
2388
7139
3858
5234
4579
7852
5436
7160
4411
868
5270

י

4371
421
1292
793
6598
1826
1714
1459
2979
1360
7661
5553
8037
2521
7775
2592
1023
4817
1177
6042
1949
7120
7932
3988
1761
2150
4887
7426
7632
637
6552
2329
1967
2732
4063
3066
8064
4830
4614
5045
1362
4109
6.037
1364
3124
7249
4889
2204
5421
4120
1298
721
7907

6766
3532
6395
2191
7595
4532
115
4241
662
1448
1980
28
2751
854
7356
5925
5364
6777
704
1725
5328
4785
361
927
7687
3767
5032
6513
5514
5945
2828
5485
4369
1254

■.

•

־
י• ,
i

1

.

.

8001 1

י

.

י

6292
7219
6235
4534
5825
5582
3114
5573
7469
3194
4399
5259
3583
954
1914
4775
3821
6972

י
!

.

6778
2669
6366
7787
2025
4096
689
4308
2164
6305
4993
8159
893
1767
5774
2992
314
4061
6339
1155
7472
2768
1865
6475
4648
658
2030
4131
65
984
4438
5281
5075
8047
3710
7501
8174
7566
6486
4250
1349
228
1751
7176
3685
391
7509
2663
821
6072
5939
5046
4167

.

.

י

5762
3757
5715
5062
5333
 2663034
4899
5872 .
2950
3400
669
4216
249
4310
5518
6510
847
1215
4929
2866
1128
194
6313
2747
1056
6797
5751
7829
3628
6696
7404
1928
566
6913
6676
1649
4127
7495
5142
8036
4970
8053
7779
1970
6496
7860
6850
2698
305
1358
2883
2248

איגרות החוב שעלו בגורל ייפרעו לפי דרישה ,החל ביום כ״ח באדר נ׳ תשכ״ה ) 1באפריל .(1965
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הודעות אלו מתפרסמות על אוחריות המודיעים ואין בפרסומן
משום מתו תעודה על נכונותן

יעקב בוטקובסקי בע״מ

חברה ליבוא מכשירי כתיבה וצרכי הנדסה בע״מ

.

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה ה ודע ה ,שהאסי פה הכלל ית האחרו נה של ה חברה הנ״ל,
תתכ נס בי ום שני  5באפרי ל  1965בשע ה  3אתר ה צהרים ,ב משרדי
החברה בדרך יפו״ת ל־אביב  ,8ח ל־אבי ב ,לש ם הגש ת דו ״ת סופי של
המפרק ,המראה כיצ ד הת נהל פי רוק הע סק ,ומ ה עשו בנכסי החברה,
לנהוג.
לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ,ולהחליט כיצד
וכדי
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
יעקב בוטקובסקי ,מפרק

; •  ,ניתנ ת ב זה הוד עה ,כי באסיפ ה כללית יו צאת מהכ לל ש ל החברה
"חבר ה ליבוא מ כשירי כ תיבה ו צרכי ה נדסה ב ע״מ" ,ש התקיימ ה ביום
 12בינוא ר  1965במשר דה הרשום של החב רה ,נתקבל ה' החלטה
מיוחדת לפרק אח החברה מרצון.
אדולף כהן ויחזקאל פלדמן נחמנו כמפרקי החברה.
כל מי ש יש לו ת ביעה נ גד הח ברה הנ ״ל מ תבקש ל הגי שה ל מפר קים
תוך  21ימים מיו ם פרס ום הוד עה ז ו ,ל פי המע ן; רחו ב כפר ־גלעדי
 ,20-24חל-אביב.
נושה אשר לא יגיש אח תביעתו תוך המועד הנ״ל ,לא ייענה.

כימוכלור בערבון מוגבל
)בפירוק מרצון(

־

■

הודעה על אסיפה סופית
)בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות(
ניחנת בזה הוד עה ,שהאס יפה הכל לית האחר ונה של חברי החברה
תתכנ ס ביום  27באפרי ל  1965בשע ה  11לפני הצהרים במשרד
רוה״ח ברוי דא ושוח ׳ ,רחוב אלנבי  ,94חל־ אביב ־יפו ,לשם קבלת
דו״ח סופ י של המ פרקים ,המרא ה כיצד התנהל הפ ירו ק ומה נעשה
בנכ סי ה חברה וכדי לשמ וע ביאו רים נוספ ים מאת המפר קים; ו כן כדי
להחליט ב החלטה של א מן ה מנין כיצד ל נהו ג בפ נקסים ו במסמכים
של החברה ושל המפרקים.

אדולף כהן  ,יחזקאל פלדמן
מפרקים

חברת שרות רמלה לוד בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניחנ ת בזה הוד עה ,כי בהתאם ל החלטה מיו חדת של החבר ה מיום
 17בינוא ר  1965ת פורק החברה מ רצון על ־ידי ה חברים וכמו כן
הוחלט למנוח את צ בי ש פיר מרחוב רופין  ,41חל-א ביב ,כמפרק
י
החברה.
כל נוש י החברה מתבקשי ם ל הגיש א ח תביעתם בצירו ף הוכ חות
חוב במשך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו לפי מען המפרק.

ישראל בן זאב ד״ר מנדל בורק ברטהולד רובינפלד
המפרקים

צבי שפיר ,מפרק

י

איזנברג אגודה ישראלית בע״מ

החברה לייצור טחינה בערבץ מוגבל

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף . 206
נמסרת בזה הודעה ש האסיפה הכללית ה אחרונה של החברים
)או הנושים ( של החברה הנ״ ל תתכנס ביום  27באפרי ל  1965בשעה
 4.00בדירת יוסף פ ילו מ רחוב דיזנגו ף  ,127תל ־אביב ,לשם
קבלת ד ו״ח סו פי של המפרק ים ,המ ראה כיצד התנ הל פי רוק ה עסקים
ומה נ עשה בנכסי ה הברה וכד י לשמו ע ביא ורים נ וספים מאח ה מפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.
.

מונל בערבון מוגבל
י

)בפירוק מרצון( י

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
נמסרת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים
)או הנושים ( של החברה הנ״ ל תתכנס ביום  28באפרי ל  1965בשעה
 4.00בד ירת לייב שטאוב ,רחוב הרב קו ק  ,22חל ״אביב ,לשם
קבלת ד ו״ח סו פי של המפרק ים ,המ ראה כיצד התנ הל פי רוק ה עסקים
ומה נ עשה בנכסי ה חברה וכד י לשמו ע ביא ורים נ וספים מאת ה מפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.
י לייב שטאוב ,מפרק

1586

משה עמנואל ,רואה חשבון
מטעם בעלי המניות

פילו יוסף ,מפרק

חברת גוה בערבון מוגבל

המחיר 64

כל הנו שים של החברה )אם י שנם כ אלה( מוזמנ ים בזה לאס יפת
נושים שתתקי ים במ שרד עמנואל את לב־יהו די ,רו ״ח ברחוב החשמל
 ,12תל־ אביב ,ביו ם  11באפרי ל  1965החל משע ה  10.00בבוקר.
על סדר היום מינוי מ פרק החברה .במקרה ולא י ופיעו נושים כלל או
במק רה והנושים שיופי עו יסכימו למינוי של המפרק שהתמנה על ידי
אסיפת בעלי המניות ,יהיה המינוי של החתום מטה תקף.

)בפירוק מרצון(

הודעה על האסיפה הסופית)בהתאם לסעיף (206
ני חנת בזה הו דעה ,שהא סיפה הכ ללית האח רונה של החב רים של
החבר ה הנ״ל תתכנ ס ביום  25באפרי ל  1965בשע ה  8.30בבוקר
ברח וב א חד העם  ,13חל־ אביב )אצל י׳ גורניצקי וש וח׳( ,לשם הגשת
דין ו חשבון סופי ש ל המפ רק ,המ ראה כיצ ד ה תנהל פירוק ה חברה
ומה ע שו ב נכסי הח ברה וכדי לשמוע ביאו רים נו ספים מ את ה מפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק• .
•

אוריאל גורני ,עורך דין ,מפרק

ילסוט הפרסוטים  ,1168כ״א באדר ב׳ תשכ״ה25.8.1965 ,
אגורות

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

משיד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
Oectis I*r
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משרד המשפטים)התימה מוסדית(.

