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 ללא תובעים

 ושותפויות

 הודעות בדבר הגבלים עסקיים .

 הודעות בדבר -הסדר קרקעות .

 אישור מחסך רשוי; פרטי׳ .־ ־.
 הודעות בדבר מסירת תשמישי קדושה

 הודעות לפי פקודת בני ז ערים .

. . . ט  הזמנות בתי המשפ
 הזמנות בתי הדח הרבניים .

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 הודעות בדבר מכירת מקרקעין .

 הודעה בדבר אגרה שנתית של חברות
 הודעות לפי פקודת החברות .

 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 . הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

 דוי׳ח בנק ישראל על מחזור המטבע
 הסכום הכולל של שטרי האוצר .

 תוצאות הגרלה . . .
 הודעות מאת הציבור .
ות . • . י ן,טעו  תיקו

 עמוד

695 

696 

696 

696 

697 

 הודעה על העברת סמכויות
י נציב שירות המדינה . . . . . . ו נ  מי
נוי חברים נוספים גמועצה להסמכת ימאים לפי  מי

 תקנות הנמלים (ימאים), תשייר—1960 .
י מפקח בפועל על מטבע חוץ לפי תקנות ההגנה ו נ  מי

 (כספים), 1941 . . . .
 ביטול מינויים של עוזרים לפקיד־שומה .

-קביעת יום הוצאת סדרת איגרות חסכוז וסכומה . .
 הודעה בדבר ניירות ערד שאושרו לצורר סעיף 4

 לחוק הפיקוח על'עסקי ביטוח, תשי״א—1951 .
 הודעה לפי פק, הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 הודעה בדבר הרשאה לפי חוק עבודת הנוער, תשי״ג—

. . . . . . . . . 1953 
 הודעה בדבר העברת סמכויות לפי חוק הדרכונים,

 תש י ״ב—1952
 אמנות והסכמים שישרא,ל צד להם .
 ,,הודעה על החלטת מועצת רואי חשבון

 הודעת בדבר חישוב שירות של שוטרים- . . .

; ^ . ^ ^ , י ש ה (מיכויימ), ת נ י ת המד ו ר י ק ש  חו

 מינוי נציב שירות המדינה ^ י
 בהתאם לסעיף 6 לחוק שירות המדינה(מינויים)/ תשי״ט—04959
ב שיר5§ י צ נ י ר ן ש ב  מודיעים בזה/כי הממשלה מינתה את ראו

 המדינה/ החל ביום ט^ז בשבט תשכ״ב (21 בינואר 1962).

| ^  כתדיאל כ
 מזכיר הממשלה^

 כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962)
 (חמ 720807)

 1 ם״ח 279/ תשי״ט/ עמ׳ 86.

, תשייט—1949 ק המע*ר  חו
ל העברת סמכויות  הודעה ע

 בהתאם לסעיף 12א(א) לחוק המעבד/ תש״ט-11949/ מודיעים
 בזה כי הממשלה העבירה את סמכויות ראש הממשלה לפי חוק שידות
 המדינה(מינויים)/ תשי״ט-21959/ וחוק שירות המדינה(סיוג פעילות

 מפלגתית)/תשי״ט-31959/לשר האוצר.
׳ בטבת תשכי׳ב (17 בדצמבר 1961) כתריאל כ״ץ  י
 (חמ 78301) .מזכיר הממשלה

 :1 ם״ח 1/ תש״ט/ עמי 1. 2 ם״ח 279/ תשי״ט/ עמי 86.
 3 ס״ח 289/ תשי״ט/ עמי 190.

 :ילקוט הפלסומים 902, ר בשבט תשכ״ב, 11.1.1962



רך י  ; לצו
'א~1951 ' ח, תשי טו ה ןןל ןןפקי בי קו ק הפי מ \ : 

ר גיירות עדך שאושרו ב ד ה ב ע ד ו ה ׳ \ 
 סעיף 4 לחוקן

 •מגי מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לתוק הפיקוזז על עסקי
-mxsm' תשי״א־-A 1951 אישרתי לצורך הסעיף האמור 2 את איגרות
 הוזדב:בםך 20/000,000 (עשרים מיליון) לירות שהוצאו על ידי הנהלת
 הסוכנות היהודית לארץ ישראל ושהודעה על הוצאתן פורסמה בילקוט

 הפרסומים 641, תשי״ט, עמ׳ 503.
 כ״ד בטבת תשכ״ב (31 בדצמבר 1961) לוי אשכול

 (המ 72637) שר האוצר
 1 ם״ח 79, תשי״א, עמי 221.
 2 י׳יפ 881/תשכ״ב/עמי 84.

1943 , ר) כו ה לצרכי *י ש י כ ר ת ( ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק  פ
 הדדעהלפ* סעיף 22(2)

 נמסרת בזה הודעה/ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(2) לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943* (להלן — הפקודה)/
 והסעיפים 14 (א) ו״2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,-תש.:*ת—
 A ¿948 הרשיתי את.רשות-הפיתוח, שהוקמה. על פי חוקירשות-הפיתווז
 (העברת נכסים)/ תש״י-31950/ ורשות הפיתוח מורשית בזה
 להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענהד לי או ללועץ־ המשפטי לפי
 הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי
 לפי הפקודה, לצורך רכישתו! ובקשר לרכישתה-של הקרקע המתזארת
 בתוספת, שבן אותה רכישה,עשויה-לדעתי—להיות מועילה לציבור.

 תוספת
 חטיבת קרקע ששיטחוד הכללי 5550 דונם בעדך המהווה; את
 הגושים 18982, 18983, 18987 ו־18988 בשלמות והלק מגרשים
 18984/ 18990 מכפר בענה, והגושים 19145, 19146 בשלמות וחלק

 מגוש 19151 מכפר נחף.
 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום בתשריט מספר

 הפ/560/22 הערוך בקנה מידה 1:10/000 והחתום ביד שר האוצר.
 י העתקי התשריט'האמור מופקדים באגף׳ רישום והסדר הקרקעות
 בירושלים ובמשרדי הממונה על מחוז• הצפון נצרת/׳ וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
 כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962) פנחס ספיר

 שד־ המסחר והתעשיה
— — ממלא מקום שר האוצר -

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1/ מם^ 1305/ עמי 32.- — . ״ ״
 2־ע״ר תש״ח, תום< א׳, מם׳ 2, עמ< 1.

 3 ם״ח 57, תש״ח, עמ׳ 2,72.- .

ת הנועד, תשי״נ—1953 ד ו ב ק ע  חו
ר הרשאה ב ד  הודעה ב

 אני מודיע/שבתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ב) לחוקעבודאהנוער/
 תשזי^ג-A 1953 ייפיתי את כוחר של. הרופא: ד״ר משה בנגלם~

 ־ מכפר יבנה/ שיכון עמידד 31/ מם׳ הרשיון דר/5446/ לעשות בדיקות
 רפואיות על פי הפרק השלישי לחוק.

 ו׳-בטבת תשכ״ב•(13 בדצמבר 1961) חיים משה־ שפירא
 (חמ 75181) שר הבריאות

 1 ם״ח 126/ תשיז־׳ג/. עבל׳ 115.

פ, תשי״ב—1952 י נ ו  חוק* הדרכ
ר העברת סמכויות ב ד  הודעה ב

 אני מודיע> שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) לחוק הדרכונים/
אל זמוש את םמכויותי לפי החוק  תשי׳׳ב—11952, העברתי לעז רי

 פרטג לסמכויות/לפי הסעיפים 6(1) (2) (3) ו-10 לחוק..
 ט״דבטבת׳תשכ״ב (22 בדצמבר 1961) חיים משהשפידא

 (חמ 76610) שר.הפנים..
 1 ם״ח 102, תשי״ב, עמ׳ 260.

 י?ס*ט. וזפרםזכגים 902>וי־בשבט תשב״בד,: 11:1:1962

, תש״ד—60«נ־ י פ) פ (ימ8י י טל ת הנ ו נ ק  § ת
ת ימאוםז יי־ כ מ ס ה פ נוספים במועצה ל י ר ב ח ך ו נ י מ ^ 
 ^3מוקף5/ם^כותי לפי סעיף' 2(2) לתקנות הנמלים (יצמ3ים$
 ן^^ך1960'1, אני מבטל את מינויו של יי להב, רב םרן> חיפה/
 ||%ר^ב&ועצה להסמכת ימאים וממנה את האנשים הבאימ להיולד

גוםפים במועצה האמורה:  ^^םז
, מדריך ראשי למכונה, עכו י ס י י ל ו א י ^ ב י ג ; ^ 

, רב סרן, חיפה ג ר ב ם ד ט ש י ן י ד נ י נ ב - ^ 
, נציג איגוד הדייגים/ חיפה. ע ד י מ  ן^־ידב־ ש

י המועצה להסמכת ימאים, שפורסם בילקוט הפרסומים־ 669/ ו נ י מ , ^ 
 §שי״ט, עמי 21213, יתוקן לפי זה.

 י^/ביטבת תשכ״ב (26 בדצמבר 1961)
(755300^| 

 ||^ק׳׳ת;1051/ תע3״ך//עמ׳ 3821
 :|2!י״ע 734/ תש״ך/ עמל׳ 751.

 יצחק בךאהרן
 שר התחבורה

1941 , ם) ה (כספי נ ג ה ת ה ו נ ק : <;־ ז ת : ^ 
ל מטבע״חוץ  IX .מינוי מפקח בפועל ע

 '||1במוקף סמכויותי לפי תקנות.2 ו״11. לתקנות ההגנה (כספים),.
, ) ט פ ש מ ה ) לפקודת סדרי השלטון ו 2ד ־  ;g$gfj1/ והסעיפים 14 (א) ו
8-^íá3f ,לן להיות המפקח בפועל על ו ד ג  sti21אני ממנה את דו
ץ ולפעול בשמי לצורך הפיקוח על ביצוע התקנות האמורות ו ז ו  ^בעד
ד כ׳לבשבט־תשכ״ב (25  |$1פ?כ״ח בטבת תשכ״ב(4 בינואר 1962) ע
 ,לינואר 1962) ומעביר אליו לאותה תקופהאת םמכויותי לפי תקנה 11

 לתקנות האמורות.
ת תשכ״ב >1 בינואר 1962) לוי אשכול ^ ט | ד ^ 
1^722)"• ; שר האוצר. |̂| 

 §§^ע*;ר,1941/ תום׳ 2 מם׳ 1138/ עמ׳ 1380.
ר תש״ח/ תום׳ א׳/ מם׳ 2/ עמי 1. ״ ע ^ | 

ה פ נ כ ת ם& ה ד ו ק  ;ti>•. ־ פ
ד השומה ; ביטול מינוייםשל עוזרים לפקי י \ | 

c מינוים של-עוזרים>לפקיד שומה ששמותיהם נקובים להלן בטור  ,ג -
 ^ןפוזיםמו'בילקוטי הפרסומים המפורטים בטור ב,׳— בטלים:

 XY^i ״ טור א׳
- ~ אלטרם.שמואל w y j 

- בן חורין שמואל ׳ , 
̂ אפנשטיין שמעון g ^ g l 

 j יי׳ V. : צוקר פישל
 ׳::י ־ י אשר יוסף

- רשקםקלמן : ' ^ % | 
. ":-.שמרון מיכאל ¥ ? 1 3 

ר ״ -ציטיאט אלישע ^ י ^ 
׳ ״ שלזינגר אלחנן v ¿ v 

 ־ זינגר ליאון
: י". כרמי אברהם : : 

 ן?0ד^:בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962).
(72310 éñtr) 

 טור ב׳
 418, תשמ״ו/:.עמ׳ 344
 418/ תשט״ו/ עמ׳ 844

 433/ תשט״ו> עמ׳ 1142
 657/ תשי״ט>עמ׳ 852

 663/ תשי״ט/ עמ׳;1034
 693/תשי״ט/ עמ׳ 1712

 711/ תש״ך/ עמ׳ 144
 716/ תש״ך/ עמ׳ 236
 737/ תש״ך/ עמ׳ 822

 828, תשב״א, עמ׳ 932ד
 828, תשב״א, עמ׳ 932

 לוי אשכול
 שר האוצר

ך עולים, תשי״ז—1957  ^ ^ד1ופןיחמילווה לשיכו
ת איגרות ר ד  %ך -הודעה בדבז1 קביעת׳יום הוצאת ס

 I \ י חסכון וסכומה
 3 ? : ׳-אזני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי* םעיף30 לחוק המילווה לשיכון
 jj&hwii תשי״ז-1957!/ קבעתי כי ביום י״ט בטבת תשכ״ב (26
 55׳בדצמבר ^r61) תוצא םדרה־ע״ז שלי איגרות חסכון בסכום כולל של

 w מיליון לירות.
 n*5 בטבת־ תשגג״ב (31 בדצמבר 1961) לוי אשכול

 ך י(חמ.72451) שר האוצר
/ עמ׳ /23 128. ז ״ י ש ת Ô ם״ח t\ 



 בהמשך להודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 796׳ תשכ״א, עמי 79, מודיעים בזה שמדינת ישראל חתמה או הצטרפה לאמגדתיולהםכמים אלה:

 הסכמים דר-צדדיים

-תחילתתוקף:  שמות ההסכמים נחתמו

 זטרם1כנםוד ״לתוקף:

 1 בינואר 1961

 1 ביגואר 1961

 2 בינואר. 1962;

 הומל זממתלמיום.־
 29 בנובמבר 1960

 8 ביולי י1960;

 טרם נכנסה ־לתוקף;

 19 בדצמבר:1960

 10 במאי.1961

 10 ביולי 1961

 .^,באוקטובר,1961

 18 באוקטובר 1960

 ..טרם •נכנםילתוקף
 טרם נכנםזז לתוקף

1 9 6 0  בספטמבר י: 1

196r 18 בזמיקטובר 

 ובספטמבר,1961
 טרם נכנסה לתוקף

 11 *יוני׳1961
 טרם.נכנסה לתוקף

 וינה, 10 באוקטובר 1961

 ג׳נבה, 9 באוקטובר 1960

 גואטאמאלה, 9 באוגוסט 1960
 סן-םלבדור, 5 בספטמבר 1960

 םךםלבדור, 21 בספטמבר 1961
 4 באוקטובר 1961

 •גואנוס-איירס, 29 בנובמבר 1960

 וושינגטון, 11 ביוני 1960

 וושינגטון, 30 בספטמבר 1960

 תל־אביב, 19 באוקטובר 1960
 ירושלים, 19 בדצמבר 1960

 תל״אביב וירושלים,
 10 .במאי 1961

 תל׳זאביב, 15 ביוני 1961
 ירושלים, 10 ביולי 1961

 תלדאביב, 22 בספטמבר 1961
 ירושלים, 9 באוקטובר 1961

 ג׳נבה, 18 באוקטובר 1960

 עיר קאראנאווי, 26 באפריל 1961
 עיר לה פאז, 27 באפריל 1961

 תל-אביב, 18 באוגוסט 1960
 ירושלים, 31 באוגוסט 1960
 ירושלים, 18 באוגוסט 1961
 תל־אביב, 21 באוגוסט 1961

 ירושלים, 28 .בספטמבר 1961
 ירושלים, 28 בספטמבר 1961

 ירושלים, 11 ביוני 1961
 ירושלים, 11 ביולי 1961

 ישראל - אוסטריה
 אמנת הסגרה

 ישראל איסלנד
 הסכם מסחרי והסכם כספי

 ישראל — אל-םלבדור
 חילוף איגרות המהווה הסכם בדבר פטור מאגרות

 אשרות לדרכונים
 חילוף איגרות •המהווה הםכםיבדבר ביטול־חובת האשרה

 לגבי בעלי דרכונים דיפלומטיים ודרכוני שירות

 ישראל — ארגנטינה
 אמנת: מסחר

 ישראל — ארצות הברית של אמריקה
 תיקון הסכם ׳השיתוף בדבר שימוש אזרחי באנרגיה

 &טומית מיום 12 ביולי 1955
 אמנה בדבר מניעת מסי כפל על הכנסה ובדבר

 עידוד סחר"והשקעה בינלאומיים
 חילוף איגרות המהווה הסכם לשיתוף בדבר שימוש

 אזרתי באנרגיה אטומית

 חילוף איגרות המהווה הסכם בדבר קניית עדפי
 תוצרת חקלאית

 חילוף איגרות המהווה הסכם המתקן את ההסכם מיום
 בנובמבר.1058 כפי שתוקן ביום 10 :במרס 6
 בדבר קניית עדפי תוצרת חקלאית 1959
 חילוף איגרות .המהווה הסכם המתקן את ההסכם
 מיום 7 בינואר i960 כפי שתוקן ביום 30 ביוני

 בדבר קניית* עדפי תוצרת"'חקלאית 1960

 ישראל — בולגריה
 הסכם מסחרי(הארכת תוקף)

 ישראל — בוליביה
 הסכם •לשיתוף פעולה טכני

 אמנה •בדבר יחסי תרבות

 ישראל — בריטניה הגדולה
 חילופי באיגרות המהווים הסכם בדבר יבוא׳ ספרים .

 וחומר חינוכי ותרבותי לישראל
 חילופי איגרות המהווים הסכם לביטול תוקף ההסכם
 בדבר יבוא ספרים וחומר חינוכי ותרבותי

 לישראל

 ישראל— דהומיי
 הסבם לשיתוף פעולה טכני

 ברית ידידות

 ישראל — וולטה העילית
 הסכם לשיתוף פעולה טכני

 ברית ידידות
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 5 בפברואר 1961

 3 ביולי 1961,
 טרם בבנם לתוקף

 הוחל זמנית מיום
 1 בינואר 1961

 31 באוקטובר 1961

 24 בנובמבר 1960
 24 בנובמבר 1960]
 24 בנובמבר 1960

 טרם נכנם לתוקף
 27 באוגוסט 1961

 1 ביולי 1961

 1 באפריל 1961

 17 באוגוסט 1961

 7 ביולי 1960

 1 בינואר 1961׳

 1 בינואר 1961

 1 בדצמבר 1961

 1 בינואר 1961
 1 בינואר 1962

 1 במרס 1961
 1 בינואר 1961
 24 במרס 1961

 אבידזאן, 5 בפברואר 1961

 ירושלים/ 3 ביולי 1961-
 לימה/14 באוגוסט 1961

 ירושלים/ 14 במרס 1961

 מונרוביה/ 9 באפריל 1959

 ירושלים/ 24 בנובמבר 1980
 ירושלים/ 24 בנובמבר 1960
 ירושלים/ 24 בנובמבר 1960

 ירושלים/ 27 באוגוסט 1961
 ירושלים/ 27 באוגוסט 1961

 אוסלו/ 15 ביוני 1961

 ווארשה/ 29 במרס 1961

 ירושלים/ 17 בפברואר 1961

 פאריס/ 7 ביוני 1960
 7 ביולי 1960

 פאריס/ 29 בדצמבר 1960

 הבאנה/ 23 בדצמבר 1960

 גואטמלה/ 7 באוגוסט 1961
 םךג׳וםה/ 1 בספטמבר 1961

 ג׳גבה/ 19 באוקטובר 1960
 ג׳נבה/ 18 בספטמבר 1961

 אנקרה/ 5 בדצמבר 1960
 אנקרה/ 30 בדצמבר 1960

 אנקרה/ 24 במרס 1961

ל - הוף השנהב א ל ^ - : 
 ~' ~~גהםכמ: מסחרי

 §זראל טוגו
 ״ ~הםבם מסחרי

 |4׳־1:הםכע לשיתוף פעולה טכני

 ל1|1ישראל - יוגוסלביה
 'הסכם מסחרי(פרוטוקול של הועדה המעורבת)

4¥אל - ליבריה | 
 ;"ברית ידידות

 |||1יש~ראל - מאלי
̂ הסכם לשיתוף פעולה טכני  

 הסכם אוירי
- : הםכם תרבות 3 1 

ל - מלגאשי א ר ^ י ^  ן
 :״ברית ידידות

 $0$¿•' ~הםכם לשיתוף פעולה טכני
 318£־ייי -ני״

 5|§יעוראל—נורבגיה
 ׳י; -הסכם מסחרי

־ פולין ־ . שראל  ^^י
ם מסחרי(הארכת תוקף) כ ס ה ־ ? : ^ | 1 

• . "*?^ 
ל - פינלנד א ר ש י  ל
־ י:׳ ׳הסכם מסחרי 5 § 

 "ישראל צרפת
 8^5 ": י. חילוף איגרות המהווה הסכם בדבר דרכונים קבוציים

 י הסבים מסחרי (פרוטוקול של הועדה המעורבת)

 :11 י - ־
ל - קובה א ר ש י ל ; 

 *הפכם -מסחרי(הארכת תוקף)
% ־יןצראל - קוסטה ריקה | 

 י -חילוף איגרות המהווה הסכם בדבר ביטול חובת
:' ־ האשרה לגבי בעלי דרכונים דיפלומטיים ודרכוני  !׳

 ^ י י - ישירות
:  .- י

 ?3:\י'ש1אל -־ רומניה
 £יל. י-׳•׳,הסכם מסחרי(הארכת תוקף)
, הסכם מסחרי(הארכת תוקף) ; י ; ; ^ | 

 ;3,״ישראל - תורכיה
 1." הסדר בדבר חילופי חבילות דואר

: > הסכם מסחרי(הארכת תוקף) | 
 ^.- - • פרוטוקול בדבר עידוד התיירות

 1ע י ־

 אמנות רב״צדדיות

 תחילת תוקף
 לגבי ישראל

 הצטרפות או
 חתימת ישראל

 שמות האנזנות נחתמו

 "אמנת העבודה הבינלאומית (מם׳ 96) ג׳נבה/ 19 ביוני 1961 19 ביוני 1962
 בדבר לשכות עבודה הגובות תשלום

 (מתוקנת 1949)
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 חתימת ישו&ל .?גבי ישדא׳״
 ״שמות האמנות י ־ נחתמו־

 גמאי 17 1961

; J 1961 8 במרס 

 ביוני 1962 19

 טרם נכנסה לתוקף י

 טרם נכנסה לתוקף

 טרם נכנסה לתוקף

 במאי 1961 30

 בנובמבר 1961 23

 באפריל 1959 15 ,

 באוקטובר 1960 25

 ביוני 1962 19

 בדצמבר 1960 22

 טרם נכנסה לתוקף

 17 בפברואר 1961

 19 בספטמבר 1960

 19 ביוני 1961

 6 בספטמבר 1961

 6 בספטמבר 1961

 6 בספטמבר 1961

 4 בינואר 1960

 4 בינואר 1960

 15 באפריל 1959

 4 בינואר 1960

 19 ביוני 1961

 22 בדצמבר 1960

 17 ביוני 1960)
 (חתימה)

 22 בספטמבר 1961 טרם נכנסה לתוקף

 בריסל/ 1 במרס 1956

 ניצה/ 15 ביוני 1957

 ג׳נבה/26 ביולי 1957

 גינבד!/ 29 באפריל 1958

 ג׳נבה/ 29 באפריל 1958

 גינבה/ 29 באפריל 1958

 פאריס/ 3 בדצמבר 1958

 פאריס, 3 בדצמבר 1958

 ג׳נבד,/ 15 באפריל 1959

 ג׳נבה/ 28 במאי 1959

 ג׳נבה/ 19 ביוני 1959

 ושינגטון/ 1960

 לונדון/ 17 ביוני 1960

 פאריס/ 15 בדצמבר 1960

 אמנת המכס(כפי שתוקנה) גדבר פנקסי
 מעבר לדוגמאות מסחריות

 הסדר בדבר סיווג בינלאומי של מוצרים
 ושירותים שסימני מסחר חלים עליהם

 אמנת העבודה הבינלאומית מם׳ 106
 בדבר מנוחה שבועית במסחר

 ובמשרדים

 אמנה בדבר הים הטריטוריאלי והאזור
 והסמוך

 אמנה בדבר הים הפתוח

 אמנה בדבר המדף היבשתי

 אמנה בדבר חילופין בינממשלתיימ של
 פרסומים רשמיים

 אמנה בדבר חילופין בינלאומיים של
 פרסומים

 תיקון לסעיף 13 של אמנת הארגון
 המטאורולוגי העולמי מיום 11

 באוקטובר 1947

 תיקונים לסעיף 24 ו-25 של חוקת ארגון
 הבריאות העולמי

 אמנת העבודה הבינלאומית (מם׳ 112)
 בדבר גיל מינימלי לעבודה בדייג ימי

 פרקי אמנת האיגוד הבינלאומי לפיתוח

 אמנה בינלאומית בדבר בטיחות החיים
 בים

 .אמנת אונסקו נגד אפליה בחינוך

 חיים יחיל
 המנהל הכללי של משרד החוץ

 ח׳ בטבת תשכ״ב (15 בדצמבר 1961)

ק רואי חשבון, תשט״ו—1955 י  חו
ל החלטת מועצת רואי חשבון  הודעה ע

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 12 לחוק רואי חשבון/ תשט״ו-1955/
 מפרסמת מועצת רואי־חשבון החלטתה זו:

 רואה^החשבון מרדכי הרצפלד הורשע בדין בעבירות לפי
 הסעיפים 79 (1) (א)/ ־79(1) (ב)/ ד־79(1) (ד) לפקודת מם ההכנסה/

.1947 
 בהיותה סבורה/ כי למען הגן על שמו הטוב של מקצוע רואה-
 חשבון, מן הצורך לעשות כן/ החליטה מועצת רואי־השבון להפסיק
 את תוקף רשיונו של מרדכי הרצפלד הנ״ל לתקופה של שלושת

 חדשים החל ביום 4 בינואר 1962.

 כ״ח בטבת תשכ״ב(4 בינואר 1962) יוסף קוקיה
 יושב ראש מועצת דואי״חשבון

, תשט״ו—1955 ח (גימלאות) נ י ד מ ת ח ו ר י ק ש  חו

ר חישוב תקופת שירות של שוטרים ב ד  הודעה ב
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק שירות המדינה (גימלאות),
 תשט״ו—11955, אני מורה, כי תקופת שירותו של מם׳ 9869 שוטר
, מתאריך 1 במרס 1951 עד תאריך ג ו  .שלא מן המנץ(נוטר) זאב ד
 30 בנובמבר 1961 (כולל) תיחשב, לצורך קביעת זכויותיו על פי

 הסעיפים 17 ו־18 לחוק/ בכפולה משחיתה למעשה.
 ההודעה בדבר חישוב תקופת השירות של הנ״ל/ שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 890/תשכ״ב/,עבי׳ 380/בטלה.
. גחמיאס  כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) י
 (חמ 720604) המפקח הכללי

 1 ם״ח 188, תשט״ו/ עמ׳ 135;
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ר זכות{הקנ*ין) ו ד י פ ת ( ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק  פ

ר הצגת לוח-זכויות בהתאם:; ב ד  הודעה ב
דה הנ״ל :  לסעיף 33(2) לפקו

 מודיעימ בזה לקהל, כי לוח הזכויות של גוש מם׳ 40002 אילת,
 הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור.ירושלים, בלשכת
 הפקיד המסדר לאזורי סידור הדרום בתל־אביב, בעירית אילת,

 ובלשכת הממונה על המחוז, באר-שבע.

. טרטקובר  כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961) י
 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

ר הצגת לוחות-זכויות בהתאם ב ד  הודעה ב
דה הגיל  לסעיף 33(2) לפקו

 מודיעים בזה לקהל, כי לוחות הזכויות מם׳ 39024, 39031,
 39032, 39033, הנמצאים בתחום המועצה האזורית רמת נגב, הוצגו
 לעיון בלשכות הפקיד המסדר לאזור סידור באר־שבע, בירושלים
 ובתל־אביב, בלשכת הממונה על המחוז, באר׳־שבע, ובלשכת המועצה

 האזורית רמת נגב.

 כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961) י. טרטקובר
 ראש אגף רישום והסדר והקרקעת

ר הצגת לוח״זכויות בהתאם ב ד  הודעה ב
דה הנ״ל  לסעיף 33 (2) לפקו

 מודיעים בזה לקהל, כי לוח הזכויות של גוש מם׳ 7049, תל-אביב-
 יפו(מקודם חלק מגוש שומה 7049 יפו) הוצג לעיון בלשכת הפקיד
 המסדר לאזור סידור תל-אביב-יפו, בלשכת הממונה עלמחוז תל-

 אביב, ובלשכת העיריה תל-אביב־יפו. .

. טרטקובר  כ״ב בטבת תשכיב (29 בדצמבר 1961) י
 ראש אגף רישום והסדר הקיקעות

פ כ מ ת ה ו נ ק  . ת

ר אישור'מחסן דשוי פרטי ב ד  :. הודעה ב
 מודיעים בזה, בהתאם לתקנה 28 לתקנות המכס, כי המחסן של
 חברת שעוני ירושלים בע״מ, הנמצא במפעלי החברה, רחוב בר־״אילן,
 ע״י מוסד בית אסתר, אזור התעשיה, תל־ארזה, ירושלים, אושר
 כמחסן רשוי פרטי, החל מיום י״א בטבת תשכ״ב(18 בדצמבר 1961).

פ העפקייפ> תשיייט—1959 - י י ל פ ג ה  ה

ל י ב ו ל רישום הסדרי כ  הודעה ע
 68ןב1׳«5םעיף23 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט-11959, אני
 ןן1|1רשם׳הםדר כובל לגבי בלוקים ממלט הנוגע לשיווק משותף

ת ולקביעת מחירים. ו | ^ 
נן^ליהם4ר הס: | | 

צרי נ:יטוך שאול מילוא, נתניה.  "|^ו:
 !^״מוצדי מלט״ שרגוביץ שמעון ופינצוב קלמן, נתניה. ׳

ה פרבר, נתניה. ש | ^ 
 1§2לוםזיםמן, נתניה.

 ^יויםף הקנברוך, נתניה.
 ^|םיוי:, האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,

 [|לנל, ירושלים.
 *1טצת.תשכ׳׳ב(31 בדצמבר 1961) י. יפה

 : הממונה על הגבלים עסקיים
 .... •••••.׳. י•

׳ תשי״ט, עמ׳ 152. 2 8 6 ^ 

בל ו : הודעה על רישום הסדר כ ? . ^ 
 •|תאם: לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט-11959,
מע״ שנרשם הסדר כובל לגבי חלוקת קרח בנהריה הנוגע  ^ו

 ןןתמחלרים.
 $3ב3 להסדר הם:

״ בע׳׳מ, נהריה. ר ו ק ^ § ; 
ן מחלקי הקרח, נהריה. ו ג י נ  ל

 ^סדוו האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,
 ךפלם, ירושלים.

 י. יפה ^!טבת ל(שכ״ב(31 בדצמבר 1961)
 7012) הממונה על הגבלים עסקיים

 ש. גפני
 מנהל המכם והבלו

 י״ח בטבת תשכ״ב (25 בדצמבר 1961)

 $*וןג286, תשי׳׳ט, עמ׳ 152.

ל ב ו כ - ר ד ס ל רישום ה  הודעה ע
 ^bSöf' לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט-11959, אני
 נ^11רשם,הםדר כובל לגבי מוצרי מלט(מרצפות) הנוגע לשיווק

 #^£פי מכםות, קביעת מחירים ותנאי התשלום.
ס -להסדר הם:  #1י

5 ; מרושת חימר בע״מ, תל-אביב.  ׳
 ¿ שדות ים, קב׳ הנועד.העובד להתיישבות שיתופית בע״מ,

 ׳ *>ישדותים. .
 $.;י?מצר״ חברה לתעשית תומרי בנין בע״מ, חיפה־-כורדני.

 % "מפעלי נמליט בע״מ, חיפה.
 H^ptiñ האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,

 ן;10לפ, ירושלים.
 (בכסלו תשכ״ב(31 בדצמבר 1961) י. יפה

 ^7012), הממונה על הגבלים עסקיים
 |?ח[286, תשי״ט, עמ׳ 152.

פ כ מ ת ה ו נ ק  ת
א תובעים ל ר מסירת תשמישי קדושה ל ב ד  * י,־ הודעה ב

, ,  ׳בהתאם לתקנה 63 לתקנות המכם, אני מודיע בזה, כי תשמישי הקדושה הרשומים להלן הנמצאים ללא תובעים במחסני המכם מם׳ א
 ^יימםלו למשרד הדתות, אם לא ישוחררו תוך 30 יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות.

 תיאור הטובין סימנים שם המקבל
 תאריך
 בואה ..

 שם ו
 האניה

 נד • ¿ ־ י

 הגב׳ רחל ריק רחוב
 ההסתדרות 119, רחובות

 163/61J , ת.הרצל 24.5.61 1 ספר תורה ע/29395

 ש. גפני
 מנהל המכס והבלו

 :טבת תשפ״א (10 בדצמבר 1961)

 ילקוט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ״ב, 11.1.1962



 פקודת *נין עךי&, 1936

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית־ והתשריט האמורימ/ ללא
 תשלום, וכל מעונין, — אם כבעל ואם מבחינה אהדת — בקרקע/
 בבניניס או בנכסים אחרים,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורו;, במשך שגי

 חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

 י״ז בטבת תשכ״ב(24 בדצמבר 1961)
פרמן . קו .  י

 יושב ראש הועדה המומחית לבניה ולתכנון עיר
 מחוזתל-אביב

 שטח בנין עיר/ הרצליה

ת חלוקת י מ ל ת ט ב ל הפקדת החלטה ל  הודעה ע
ע ק ר  ק

 נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936/
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצלה, הופקד
 העתק של החלטה מאתהועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים/מחת
 תל־אביב/ לבטל את התכנית חלוקת קרקע הנקראת: ״תכנית מם׳ 184-
 ב. גיצקו״, שהודעה על מתן הרשאה לתת לה תוקף מאת הועדה
 המחוזית לבניה ולתכנון ערים מחוז לוד/ פורסמה בילקוט הפרסומים

 90/תש״י/עמ׳ 1040.
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק ההחלטה האמורה/ ללא תשלום/
 וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע/ בבניגים או

 בנכסים אחרים/ שעליהם משפיע ביטולה של התכנית האמורה> רשאי:
 להגיש התנגדות לכך/ במשרדי הועדה המקומית האמורה/ תוך שני׳

 חדשים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 י״ז בטבת תשכ״ב(24 בדצמבר 1961)
. קופרמן  י

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז תל-אביב י

 שטח בנין עיר/הרצליה

ת מפורטת י מ ל הפקדת ת  הודעה ע
 נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין עולים/ 1936/
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה/הופקד
 העתק של תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית בנין ערים מפורטת מם׳
 497 — בגוש 6666 חלקות 101/ 100״/ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה הם גבולות התכנית.
: גוש 6666 חלקה 107; פ ו ן  צ

: גוש 6666 חלקות 98/ 99;  מ ז ד ח
: גוש 6666 חלקות 261/ 265; ס ו ר  ד

: גוש6666תלקה102. ב ר ע  מ

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים, ללא
 תשלום, וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, במשך שני

 חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

 י״ז בטבת תשכ״ב(24 בדצמבר 1961)
 י. קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז תל־אביב

 שטת בנין עיר/ ירושלים

ת מפורטת י מ ר הפקדת ת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים, 1936/
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים הופקד
 העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ 1015״ תכנון ובנוי

 הקרקע שבין שערי חסד ורחוב בר־^כוכבא, בגוש 30040 וגוש 30165 י•
 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
 כל מעונין יכול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורה ללא
 תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אחרים/ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם/
 רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה

 תוך שגי חדשים.מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961)
 ש.ב. ישעיה

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז ירושלים

 שטח בנין עיר/תל׳־אביב׳־יפו

ר הרשאה לתת תוקף לתיקון:לתכנית. ב ד  הודעה ב
ל הפקדת תיקון לתכנית מפורטת  מפורטת והודעה ע

 ותשריט
 נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים/ 1936/
 כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר/ מחוז תל־אביב/ הרשתה לתת
 תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
 לתיקון תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית בבין ערים מם׳ 709 — תכנית
 בינוי/ תיקון מם׳ 1 לשנת 1961 של תב״ע מפורטת ^ — (תיקון
 1943) — חלק אמצעי של אדמות מזרח תל-אביב — בגוש 6213 חלקות
 665/ 666״/ שהודעה על הפקדתה עם התשריט המצורף אליה/ במשרדי
 הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של תל־אביב-יפו/ פורסמה

 בילקוט הפרסומים 834/ תשכ״א/ עמ׳ 1063.
 כן נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 19 י לפקודת בגין ערים/
 1936/ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה איעירה אותם הועדה המחוזית האמורה - הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה/ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
 . י. קופרמן

 יושב ראש הועדה. המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז תל-אביב

 שטח בנין עיר רמת־השרון

ת מפורטת י מ ל הפקדת ת  הודעה ע
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים, 1936/
 כי בנןשרדי הועדה זדמקומית לבניה ולתכנון עיר של רמת־השרון
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית בנין ערים מפורטת
 מם׳ 214 — אזור התעשיה החדש — בגוש 6547 חלקי חלקות 7, 8,

 11—27-25,23,22,19,14, 31; גוש 6550 חלקי חלקות 3,2״,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 גבולות התכנית מסומנים בתשריט המצורף בקו כחול.

 י?סוט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ״ב, 11.1.1962 701



 שטת תכנון עיר, רחובות

ת מפורטת י מ ר הפקדת ת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים, 1936,
 כי. במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, רחובות הופקדה תכנית
 מם׳ רח/132— גוש 3694 ח׳ 86, יד ויצמן, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום,
 וכל מעונין — אם כבעל ראם מבחינה אחרת — בקרקע, בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך •שני חדשים

 .מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב.(29 בדצמבר 1961)
. גוברניק  י

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, רעננה

ר הרשאה לתת תוקף לתיקון.•לתכנית ב ד  הודעה ב
ל הפקדת תיקון תכנית מפורטת  מפורטת והודעה ע
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז הרשתה לתת
 תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות
 לתכנית מם׳ רע/1/95, שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף
 אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר רעננה, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 841 מיום 27 באפריל 1961.
 כן נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962)
 י.גוברניק

 .יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
״ ״ ~ י מחוז המרכז  י ־ י ׳ - ־ •~ .

 שטח תכנון עיר גלילי, מחוז המרכז

ר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
ת מפורטת י מ ל הפקדת ת  והודעה ע

 : • נמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים,
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז הרשתה
 לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרםום הודעה זו
 ברשומות — לתכנית מם׳ גמ/1/452 — באר־יעקב, שהודעה על
 הפקדתה ביחד עם.התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון עיר גלילי, מחוז המרכז, פורסמה בילקוט הפרסומים 862,

 תשכ״א.
 כן נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 18א 2) לפקודת בנין ערים,
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961)
 י.גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז המרכז

t - 2.שטח בנין עיר, הרצליה\|V 

ת מפורטת י מ ל הפקדת ת  IK: הודעה ע
 1רו*׳ב״זה*הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים, 1936,
5די הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה, הופקד | 
 9%* — תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית בנין ערים מפורטת
 ו|4'גוש 6536 חלקות 43-38, חלק מחלקה 80, 412-403,45,
 334, 319,.318, 303, 302, 359, 258, 204, ביחד עם

 1#זמ'צורף אליו. •
 ?!ןהמ גבולות התכנית:

 נדןל: גוש 6536 חלקות 259, 300, 301, 327, 332, 366;
: גוש 6536 חלקת 81; • ח | | 

 §5ט : י גוש 6536 חלקות גבול הגוש;
: גוש 6536 חלקות 215-205, 217. ב ר | 

 %עונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים, ללא
 S וכל מעונין — אם כבעל,ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 ^או׳בנכםיס^אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי
 ־־*6מנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, במשך

 ס»יםי«יום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
 nú תשכ״ב(24 בדצמבר 1961)

. קופדמן  fi י * ~ י
 á? -י־• • יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 ¡ \ •י, י מחוז תל־אביב

 M״'J\; : ־ שטח תכנון עיר, ראשוךלציון
הלבדבך הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית |  ן

ת מפורטת י מ ת תיקון ת ד ק פ  |טת:והודעה- על ה
 [סרת* בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 $דה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,.מחוז המרכז הרשתה לתת
 ^ בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות
 מ;-מם/ רצ/,1/17, שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט
 *ן*־ *ליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, ראשוךלציון,

 |13ני£קלט הפרסומים 644, תשי״ט.
 ןגמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 |תקיס של התכנןת האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 זישבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 !;המקומית האמורה ושם יוכל.כל אדם לעיין בהם.
 :טבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)

. גוברניק  י
 ;": יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז המרכז

 % י t שטח תכנון עיר, רחובות
ר הפקדת תיקון תכנית מפורטת ב ד  :4!ודעה ב

 |םרת.בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 ,>שרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, רחובות הופקדה תכנית
 irP4׳2/5' — גוש 3703 חלקה 957 ביחד עםהתשריט המצורף.

 : ׳*-
 ל למעונין׳ יוכל לעיין בתכנית התשריט האמורים ללא תשלום

 ^עונייך — אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע בבנינים
 :בסים א.חרימ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי להגיש
̂ות: לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך שני חדשים 1 

 ^אזום הודעה זאת ברשומות.
ב (29 בדצמבר 1961) ׳ י  בט^תשכ

. גוברניק  י
 * - .׳ • יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

׳ ״ מחוז המרכז _ ' : : 

 ילקוט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ׳יב, 11.1.1962



ת בנין ערים, 1936 ד ו ק  פ

 שטח תכנון עיר גלילי -י מחוז חיפה י

ר הרשאה לתת תוקף* לתיקון לתכנית. ב ד  הודעה ב
ת התיקון והתשריט _ ד ק פ ל ה  מפורטת והודעה ע

 נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים> 1936,
 כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר/ מחוז חיפה/ הרשתה לתת

 תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות
 לתיקון לתכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם< ג/469-שינוי-תוואי
 דרך לאילה״/ שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליו1״/
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי/ מחוז חיפה/־ פורסמה

 בילקוט הפרסומים 560/ תשכ״א/ עמ׳ 1395.
 כן נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת ־בגין ערים,

 1936/ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה—
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במורדי

 הועדה המקומית האמורה/ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם. .

 י״ג בטבת תשכ״ב (20 בדצמבר 1961)
. ברגמן  י

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז חיפה

 שטח תכנון עיר, אשקלון

ת תוקף לתכנית מפורטת ת ר הרשאה ל ב ד  הודעה ב
ר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט ב ד  והודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף. 18 (א)(2) לפקודות בנין ערים/
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, nntí הדרוס, הרשתה
 לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
 ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת: ד/403 — תכנית. חלוקת
 פרדסים באשקלון בגושים 1473, 1474/ 1470/ 1469, 1479/ שהודעה
 על הפקדתה של התכנית/•עם התשריט המצורף אליה/ במשרדי הועדה
 המקומית לבנין ערים באר-שבע, פורסמה בילקוט הפרסומים 862,

 תשכ״א, עמ׳ 1773.
 כן נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 18 (א)(2) לפקודת בנין
 ערים/ 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף ־
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה.־־־ הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
 י״ט בטבת תשכ״ב (26 בדצמבר• 1961)

 י.ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז הדרום

 שטח תכנון עיר/ באר-שבע

ת מפורטת י מ ר הפקדת ת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים/ 1936,
 כי במשרדי הועדה המקומית לבנין ערים באר־שבע, הופקד העתק
 של תכנית מפורטת הנקראת תכנית מפורטת מם*. ד/63ב׳(1) —
 .שיכון ה־49 שב׳ ג׳(תיקון מם׳ 1 לד/63 ב׳)/ ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.
 גבולות התכנית מסומנים בקו כחול על התשריט.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים/ללא
 תשלום/ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה. אחרת — בקרקע/:
 בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית הנ״ל תוך שני

 חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
 י״ז בטבת תשכ״ב (24 בדצמבר 1961)

 י.ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז הדרום

 שטחיתכנון עיר, נתניה

ר הפקדת תיקון תכנית מפורטת ב ד  הודעה־ ב
 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 19 לפקודת בנין ערים/ 1936,
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נתניה, הופקדה תכנית מם׳
 גת/4/114 - גוש 8264 ח׳ 60, 89, 130, 131 ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום,
 וכל מעונין - אס כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע, בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962)
 י.גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, פתח׳־תקוה

ת מפורטת י מ ר הפקדת תיקון ת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר פתח־תקוה, הופקדה תכנית
 מם׳ פת/1/182 — גוש 6403 ח׳ 77, ביחד עם'התשריט המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית התשריט האמורים ללא תשלום,
 וכל מעונין - אס כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע, בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי להגיש
 התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961)
 י. גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, חיפה

ר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 1936,
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, חיפה, הופקד העתק של
 תיקון לתכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ חפ/1104 — בנוי בין
 שדרות הנשיא ורחוב התשבי״ המהווה תיקון לתכנית בנין ערים,
 מם׳ 178— אזור הכרמל המערבי, אשר ההודעה בדבר מתן תוקף
 לה פורסמה בעתון הרשמי מם׳ 611 מיום 9 ביולי 1936, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 10805, חלקות 20, 170, 171, 173, 174.
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים, ללא
 תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע,
 בבנינים או בנכסים:אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך שני

 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 כ״א בטבת תשכ״ב (28 בדצמבר 1961)
 י. ברגמן

 יושיב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז חיפה
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^ פקודת בנין ערמו, 1936 • 1 

 שטח תכנון עיר׳ גלילי׳ מחוז הצפון

ר הפקדת תכנית מפור&וז ב ד  הודעה ב
-נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עירים לשטח הגלילי׳
 מחוז הצפון׳ גצרת׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״ת.ב.ע.
 מם׳ 499 — בית קברות׳ נצרת עלית״ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 גבולות התכנית בהתאם למםומן בקו כחול בתשריט.

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

 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
 א. כלפון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 שטח תכנון עיר׳ הגליל העליון׳ יםוד־המעלה׳ קרית״שמונה ומטולה

ר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
ר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט ב ד  והודעה ב

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עדים מחוז הצפון הרשתה
 לתת תוקף כעבור חמשה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות

 לתכנית המפורטת הנקראת ״ת.ב.ע מם׳ 449 — רשות החולה״..
 הודעה על הפקדתה של התכנית, ביחד עם התשריט המצורף אליה,
 במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הגליל העליון בקרית־

 שמונה, פורסמה בילקוט הפרסומים 828, תשכ״א, עמ׳ 937. .
 כן נמסרת. בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בנין
 ערים:1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה, בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה, הופקדו

 ,- במשרדי הועדה האקדמית האמורה, ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
ן  א. כלפו

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 !|1~^ר:י, &טח תכנון עיר, גלילי; מחוז הדרום

ר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת ב ד ב : ^ 
ת תכנית מפורטת ותשריט ד ק פ ר ה ב ד  ב

 í|S¿בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18 (א)(2) לפקודת בנין ערים,
 íp> הועדה תמחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז הדרום, הרשתה
 ggjl;'-יי כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
 |$8י*- לתכנית, מפורטת הנקראת: דג/365 — ת.ב.ע.מ מוסד
 ן^לידלשדה־בוקר, שהודעה על הפקדתה של התכנית, עם
j ^מצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית לבנין ערים באר- g 

 |6*םמון בילקוט הפרסומים 862, תשכ״א, עמ׳ 1774.
 0זסחז׳ בזה׳ הודעה, בהתאם לםעיף 18 (א)(2) לפקודת בנין
SéJ19׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף 
 |שבת:אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה - הופקדו במשרדי

 ן!המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 ובתןןתשכ^ב (24 בדצמבר 1961)
 t י.ורדימון

\ ^ יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר : 
 מחוז הדרוס

 "שטח תכנון עיר, גלילי, מחוז הדרום

 Àי 73

ר הפקדת תכנית מיתאר ב ד ה ב ע ד ו ה ^  ן
ה הודעה, בהתאם לםעיף 18לפקודת בנין ערים, 1936, ז ב ^ 
 §ר3י-הו;עדה המקומית לבנין ערים גלילי, הופקד העתק של
 8יתאר-הנקראת תכנית מיתאר מם׳ דג/401 — תכנית מיתאר

 !רמש, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 |5ת£תכנית מסומנים בקו כחול עם התשריט.

ן יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים, ללא י נ  08ו
 |^לכלי־ מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 41 ,בנכסים אחרים, שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 להגיעו חתנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית הנ״ל, תוך

 %יס׳ מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 בת,תשכ״ב (24 בדצמבר 1961)
. ורדימון  י

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 / י מחוז הדרום

 שטח תכנון עיר, הגליל העליון, יםוד״המעלה, קרית־שמונה ומטולה

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הגליל העליון
 בקרית שמונה׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״ת.ב.ע.

 מם׳ 74 — מטולה״ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 גבולות התכנית בהתאם למםומן בקו כחול בתשריט.

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

 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצבמר 1961)
 א. כלפון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 שטח תכנון עיר׳ גלבוע — יזרעאל

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  !.הודעה ב
 |ןת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים 1936׳
 דדי" הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים גלבוע - יזרעאל׳
 $1תק,של תכנית מפורטת הנקראת ״ת.ב.ע. מם׳ 251 — גבע״

 ן'התשריט המצורף אליה.
 יות התכנית בהתאם למםומן בקו כחול בתשריט.

 מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
 וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
 ׳או׳בנכםיס אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
 (תנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך שני

 §יובו פרםום הודעה זו ברשומות.

 :ת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
ן ו פ ל כ .  ^ א

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
י , י י מחוז הצפון : 
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im ,ן ערים י  פקגדת מ

 שטח תכנון עיר, בית״־שאן . י י

ר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
ר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט ב ד  והודעה ב

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים/
 1936/ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים מחוז הצפון;הרשתה
 לתת תוקף כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות
 לתכנית המפורטת הנקראת ״ת.ב.ע. מם׳ 407'- אזור למפעלי תעשיה

 חקלאיתבית-שאן״.
 הודעה על הפקדתה של התכנית/ ביחד עם התשריט המצורף אליה/

 במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים בית שאן, פורסמה .
 בילקוט הפרסומים 809/ תשכ״א, 453•

 כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א(2). לפקודת בנין ערים
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה/
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה/ הופקדו במשרדי;

 הועדה המקומית האמורה/ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
ן  א. כלפו

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 שטח תכנון עיר/ טבריה

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים 1936,
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר טבריה/ הופקד
י מם׳ 3 ו נ  העתק של תכנית מפורטת, הנקראת ״ת.ב.ע. מם׳ 500-שי

. פ ׳ ביחד ע  לת.ב.ע. מם׳ 177/ שטחי המשתלה הממשלתית/ טבריה,
 התשריט המצורף אליה.

 גבולות התכנית בהתאם למםומן בקו, כחול בתשריט.
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ללא
 תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע/

 או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש,
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 ״מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
ן ו פ ל כ .  א

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 שטת תכנון עיר/ גלילי/ מחוז הצפון

 הודעה בדבר, הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים/1936׳
 כי במשרדי הועדה;המקומית לבניה ולתכנון ערים לשטח הגלילי
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״ת.ב.ע. מם׳ 394 — נצרת

 עלית/ הד ראיס״ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 גבולות התכנית בהתאם למםומן בקו כחול בתשריט.

 כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ללא
 תשלום וכל מעונין אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע בבניניס
 או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם, רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
 א. כלפון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 שטח תכנון עיר, גלילי, מחוז הצפון

ר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
ר הפקדת תכנית מפורטת ו תשריט ב ד  והודעה ב

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים,
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים מחוז הצפון, הרשתה
 לתת תוקף כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות

 לתכנית המפורטת הנקראת ״ת.ב.ע. מם׳ 392 — אום קוביי(נצרת)״.
 הודעה על הפקדתה של התכנית, ביחד עם התשריט המצורף
 אליה, במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לשטח הגלילי
 מחוז הצפון, נצרת, פורסמה בילקוט הפרסומים 828, תשכ״א,

 עמ׳ 937.
 כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לםעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים,
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליו,
 • בצורה ^בה אשרה אותם הועדה המחוזית האמורה, הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה, ושם יוכל כל״אדס לעיין בהם.

 כ״ב בטבת תשכ״ב(29 בדצמבר 1961)
 א. כלפון

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז הצפון

 הזמנות פתי המשפט
י בירושלים ז ט המחו פ ש מ  ביתי ה

ת ו נ מ ז  ה

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

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

 והמבקש בישארה מ. יוגיה מטגוםיגלפה, הונדורס, ע״י ב״כ
 עו״ד ח. קרונגולד מירושלים.

 תיק ירושות 353/61
 בענין ירושת המנוח סלים בן כורי כליל איגיה א, (הידוע גס
ס ימיה) מסן פדרו״םולה-הונדרום, שנפטר  בשם סלמון קרלו

 בסן פדרו״סולה, הונדורס, ביום 30 בדצמבר 1958.
 והמבקשת אמילה בדהום מסן פדרו-םולה, הונדורס, ע״י ב״כ

 עו״ד ח. קרונגולד מירושלים.
 כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962) א.מ. שמחה, רשם

 > תיק ירושות 351/61
ל מירושלים, שנפטר  בענין ירושת המנות מאיר פסטו

 בירושלים ביום י״ב באדר תשכ״א (28 בפברואר 1961).
 והמבקשת מלה פיסטול מירושלים.

 תיק ירושות 352/61
 בענין ירושת המנוחה שרה בת עיסה סלים מוקרקר מסן
 פדרר־םולה — הונדורס, שנפטרה בםן פדרו-םולה — הונדורס ביום

 1 בספטמבר 1957•

 ילקוט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ״ב, 11.1.1962 705



י בירושלים ז ת הצזשפטו המחו י  ב

ת ו נ מ ז ה . 

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

 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962) א.מ. שמחה, רשם

׳ • תיק צוואות 354/61 ״ ׳ ^ 
ח ברוך מרדכי רגחניצקי מירושלים׳ ו נ מ ה ; ת ^ < ^ 1 : 

 בירושלים ביום ב׳ בטבת תשכ״ב (11-בדצמבר 1961)׳
ת צילה רגהניצקי מירושלים׳ ע״י ב״כ עו״ד ד״ר ש $ | 
 |1ר׳':תנה פרנק׳ שמענם למסירת מסמכים הוא: רחוב בךיהודה

פו י ב- י בתל-אבי ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
 בעיניו.

. קמיניץ, סגן דשם  י

 תיק ירושות 2886/61/8
 בענין ירושת המנוח ברוך ברמה, שנספה באושוויץ ביום 3

 באוגוסט 1943׳
 והמבקש שמואל ברמה מרחוב דיזנגוף 122׳ תל-אביב. .,
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על

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

 צו כטוב בעיניו.
. קמעיץ, סגן רשם  י״ח בטבת תשכ״ב(26 בדצמבר 1961) י

 תיק עזבונות 2893/6178
 בענין צוואת המנוח ולטר קריסטלר מתל-אביב׳ שנפטר

 בתל-אביבביום! בפברואר 1961.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 •מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקוייס ולא
 תירשם הצוואה האחרונה (של המנוח הנ״ל) ומדוע לא תינתן תעודת
 קיום צוואה לאלים שרלוטה (גם לוטה) קריםטלר המיוצגת, ע״י ב״כ
 עו״ד ד״ר אוטו-לוי-מתל^ביב׳ שאם לא כן יגש בית המשפט.ליתן

 תעודה זו כאמור.
. קמיגיץ, םגן רשם  י״ח בטבת תשכ״ב(26 בדצמבר 1961) י

 תיק ירושות 2850/61
 $נין.עזבץ המנוחה חיה אפשטיין מתל״אביב, שנפטרה ביום

,1960 . 1בר | 
 |»בקשת״שושנה אפשטיין, ע״י ב״כ עוה״ד. בר-און׳ שמענו

ם הוא: רח׳ יהודה הלוי 39, תל־אביב.  !^מםמכי
 |$ידי.ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על

 1|&מנוחה הנ״ל.
 |ניןנמזמין בזת כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוחה
 *|ה.;להתגגד להכרזה, להגיש תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
; להכרזה המבוקשת שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב ת ו ־ ן ^ 

. קמיגיץ, סגן רשם  , י

 %־ י7- \ • תיק עזבונות 2858/61
ץ ירושת המנוח דוד זיקובסון מברידג׳פורט קונקטיקט ב ^ 

|צות״חברית, שנפטר ביום 13 בדצמבר 1934, | 
ם ארוינג זיקובסון, ומורים זיקובסון, ליאון  למבקשי
 1§סון;,.־.רלף זיקובסון, םמואל ז׳קובפון, דבקה
ס ז׳קובסון, אידה ל ר ן קניגסר, סול ז׳קובסון, צ  ^בםו
 3ןו3סון> רות זיקובסון טיבן, ארתור זיקובסון, דוריס
 §|^סון רהגטל, כולם על ידי ב״כ עו״ד חיים קוםובםקי — שחור

ר םיני 1, תל-אביב. ה ־ ^ 
י ידוע׳־כי הוגשה־ לבית־ המשפט בקשה ליתן צו״המכריז על ו £הו | 

 ^ת^המנוח הנ״ל.
י מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוח נ נ ^ 
 ן|וצח להתנגד להכרזה להגיש תוך שלושים יום מיום פרםום הזמנה

 ^ להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזה כל אדם
ן ש?ש:ל1 טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך עשרה ימים מיום פרסום ע ו | 

ת לאותה הכרזה, שאם לא פן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו. ו ד ג נ ת ת ^ ה נ ן ^ 

 והמבקשת קרינה בית״צבי מרחוב דרך השלום 95, תל-
̂׳כ עו״ד, י. מז׳ריצקי, מתל-אביב׳ רחוב לבונטין 2.  אביב, ע״י ב

 תיק עזבונות 2856/61
 בענין עזבון המנוח אלימלך מילר מתל-אביב, שנפטר ביום

 ו׳ בכסלו תשכ״ב (14 בנובמבר 1961),
 והמבקש אריה רתם מרמת־גן, רחוב הראשונים 15, ע״י ב״כ
 עוה״ד ד״ר י. פלדמן וח. נבות שמענם למסירת מסמכים משפטיים הוא:

 רח׳ נחלת בנימין 72, תל־אביב.

 תיק ירושות 2859/61
 בענין ירושת המנוחה חוה ספיר מתל-אביב, שנפטרה ביום

 כ״א באלול תשכ״א (2 בספטמבר 1961),
 והמבקשת לאה שטרן, ע״י ב״כ עו״ד מ. אגולםקי, שמענו

 למסירת מסמכים משפטיים הוא: רח׳ אחד העם 50, תל־אביב.

 ילקוגנ הפרםומים 902, ו׳ בשבט ת^כ״ב, 11.1.1962

 תיק עזבונות 2018/61
ן עזבון המנוח עטיל מאיתביץ, שנפטר ביום כ״ט י ^בענ | 

 |11ר ודש״ך(28 במרס 1960),
 X והמבקשת פליק חנה מפרדס רוזנבלום, גבעת שמואל.

. תיק עזבונות 2854/61/8 . . : ; ־ ^ 
^ענין עזבון המנוח פאול פרנק מאשקלון, שנפטר בביתו  ו!;:

|נבר^־417,.אשקלון בחודש אפריל 1959. | 
 %׳'!הימבקשת מרגדט פרנק אלמנתו לשעבר של המנוח, ע״י ב״כ

ד י. גורן אשקלון. ״ # 

/ : -י תיק עזבונות 2855/61/8 * 
 ^ בעגין עזבון המנוחה מרים מהרשק מרחוב דם המכבים 25,

, שנפטרה בתל־השומר ביום 1 באפריל 1961׳ ב י ב א ^ ; 

r • 



— : i i i i u f i ת דזמשעט - י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 יי תיק עזבונות. 2873/8/61
 בענין עזבון המנוחה בלטה דוד מרחוב רבן גמליאל 2-4,
 תל׳־אביב, שנפטרה ביום 4 באוקטובר 1960 בבית החולים הדסה;

 תל״אביב.
 והמבקש נפתלי דוד מרמת־גן, רחוב תובל 10, ע״י ב״כ עו״ד

 ד״ר ה. שיפטר, מ. אוד, א. ליפשיץ וד. לין, שמענם למסירת מסמכים :
 הוא: שדרות רוטשילד 10, תל״אביב.

 תיק עזבונות 2874/61/8
ב יששכר (ישכר) ריוב, שנפטר ביום  בענין עזבון המנוח ד

 ז׳ באייר תשט״ז(18 באפריל 1956),
 והמבקשת רבקה דיוב מרחוב תלפיות 23, רמת-גן•

 חיק עזבונות 2875/61
ט פלאוט, רחוב אמיל,זולה 13, ס ת  בענין עזבון המנוח א
 ראשוךלציון, שנפטר ביום ט״ז בכסלו תשכ״ב (24 בנובמבר 1961)

 בבאר-יעקב.
 והמבקשת אסתר פלאוט מרחוב אמיל זולה 13, ראשוךלציון.

 תיק עזבונות 2879/61
 בענין עזבון המנוחה צבטלה קרוץ מרחוב שפירא 3, ראשון-
 לציון, שנפטרה בראשוךלציון ביום ח׳ בניסן תשכ״א (25 במרס

(1961 
 והמבקשת טובה הרוין, רחוב שפירא 3, דאשוךלציון. ו

 תיק עזבונות 2882/61
 בענין עזבון המנוח שמואל יצחק שפקמן, מתל-אב׳יב, רחוב
 בכורי העיתים 5, שנפטר בתל־אביב, ביום י״א בשבט תשכ״א (28

 בינואר 1961),
 והמבקשת אסתר רבקה שפקמן מתל־אביב, רחוב בכורי
 העיתים 5, ע״י ב״כ עו״ד ישעיהו שחור, רחוב אלנבי 108/ תל-אביב.

 תיק ירושות 2883/61
 בענין ירושת המנוח ברוך מרקו מגני יונה, שנפטר ביום 17

 במרס 1960,
 ־ - והמבקש אוסקר מרקו מגני-יונה.

 תיק ירושות 2885/61/8
, מתל־אביב, רחוב שלמה  בענין ירושת המנוחה חנה סדצז
 המלך 87, שנפטרה בבית החולים ״ביליגםון״ ביום י״ט באב תשכ״*

 (1 באוגוסט 1961),
 והמבקש משה מוריץ סרצז׳ מרחוב שלמה המלך 87, תל•

 אביב. .
 תיק עזבונות 887/61
 בענין עזבון המנוח פתסיסלן שטרנטל, שנהרג בורשו

 פולין, ביום י״א באלול תש״ד (30 באוגוסט 1944),
ל משיכון ד׳ מם׳ 360/12, באו ט ת ט  והמבקש יני(אוגן) ש

 שבע.

 תיק עזבונות 188/61
 בענין עזבון המנוח ראובן פורט מרחוב יוסף הגלילי 3> רמו

 גן׳
 והמבקשת יפה פורט, עקרת בית, מרחוב יוסף הגלילי 3, רמ
 גן, ע״י ב״כ עו״ד י. טוניק, י. מלץ וי. בקר, רחוב מונטיפיורי 1

 תל-אביב.

 תיק עזבונות 2860/61
 בענין ירושת המנוח שלמה קירסונסקי מנתניה, שנפטר׳
 ביום כ״ד באלול תש״א (16 בספטמבר 1941) בבית החולים ״הדסה<׳,

 תל־אביב.
, רחוב מקדונלד 10, פ לבית תרסונסהי  והמבקשת חוה סקו

 נתניה, ע״י ב״כ עו״ד ש. הדרי, רחוב הרצל 15, נתניה.

 תיק עזבונות 2862/61
ך מפתח־תקוה, שיכון מפ״ם  בענין עזבון המנוח שמואל ברו

 48, שנפטר ביום 27 בנובמבר 1961,
ך משיכון מפ״ם 48, פתח״תקוה.  והמבקשת ליזה ברו

 תיק עזבונות 2864/61/8
 בענין עזבון המנוח אליעזר קרבצינסקי, שנפטר ביום כ״ד
 בכסלו תשכ״ב(1 בדצמבר 1961) בבית התולים ״השרוך בפתח־תקוה.
 והמבקשת רבקה קרבצינסקי, רחוב יהלום 67, רמת״גן, ע״י
 ב״כ עו״ד דוד ליפקינד, שמענו למסירת מסמכים הוא; רחוב לילינבלומ

 33, תל״אביב.
 תיק ירושות 2866/61/8
 בענין עזבון המנוחה לאה קליינמן, שנפטרה בתל״אביב ביום

 י״ב באב תשכ״א (25 ביולי 1961),
 והמבקשת דבקה טדגן (לבית קליינמן), רחוב דניאל 10,
 בני-בדק, ע״י ב״כ עו״ד.א לין ות. מתניה, שמענס למסירת מסמכים

 הוא: רחוב יבנה 23, תל־אביב.

 תיק ירושות 2867/61
 בענין ירושת המנוחה מרגית כהן מרמת׳־גן, רחוב עוזיאל 165,
 שנפטרה ברמת״גן רחוב עוזיאל 165 ביום י״ד בכסלו תש״ך (14

 בדצמבר 1959) מבלי להשאיר אחריה כל צוואה.
 והמבקשת אלישבע פיק מרמת־גן, רחוב יוסף צבי 36, ע״י
 ב״כ.עו״ד א. הולנדר, ומ. פלדמן מרחוב אחד העם, 28, תל-אביב.

 תיק ירושות 2868/61
 . בענין ירושת המנוח שמואל כהן מרמת״גן, רחוב עוזיאל 165,
 שגפטר ברמת״גן, רחוב עוזיאל 165, ביום כ״ב בחשון תשכ״ב (1

 בנובמבר 1961) מבלי להשאיר אחריו כל צוואה.
 והמבקשת אלישבע״פיק; מרמתיגן, רחובייוםף צבי 36,ע״י

 ב״כ עו״ד א. הולנדר ומ. פלדמן מרחוב אחד העם 28, תל־אביב.

 תיק עזבונות 2869/61
 בענין ירושת המנוחה מרים אלקן, ראשוךלציון, שנפטרה

 בראשוךלציון ביום 22 בדצמבר 1958,
 והמבקש אליעזר אלקן מראשוךלציון, רחוב הורד 14, ע״י
 ב״כ עו״ד א.נ. מאים ויעקב בלקינד, שמענם למסירת מסמכים הוא:

 רחוב הרצל 12, תל-אביב.
 תיק עזבונות 2871/61/8
 בענין עזבון המנוחה פסיה (פאולה) רוטמן בת אברהם
 יעקב מרחוב גורדון 74, תל-אביב, שנפטרה בבת־ים ^יום ו׳ בכסלו

 תש״ך (7 בדצמבר 1959),
 והמבקש יעקב רוטמן מרחוב גוטליב 5, תל״אביב.

 תיק ירושות 2872/61
 בענין ירושת המנוח .אריה (ליאון) רוח, שנפטר ביום ג׳

 .^כםלו תשכ״ב (11 בנובמבר 1961),
 ; והמבקשים בלה רוח מתל־אביב, סניורה עובדיה (לבית

 רוח) מטירה, טירת הכרמל.

 י?קוט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ׳יב, 1:1962;11 7



 בית #משפמ המחוזי בתל-אביב־יפו
, (המשך), ת ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 2904/61
 בענין עזבון המנוחה כתון כהן(הידועה גם בשם כתון ששון)
 מחלב/ שנפטרה בביתה בתל־אביב ביום כ׳יא בכסלו תשכ״ב (28

• • ־ . .  בנובמבר 1961)/ -
 והמבקש כהן ימן מרחוב יונתן הופםי 3, תל־אביב, ע״י ב״כ
 עו״ד םלמן שינה וכמאל ם. שינה, שמענם למסירת מסמכים משפטיים

 הוא: דרך יפו־תל־אביב 45/ תל־אביב.

 תיק עזבונות 2905/61
 בענין עזבון המנוח יוסף קדושץ מתל-אביב, שנפטר בבי״ח

 בליגסון בפ״ת ביום ג׳ בטבת תשב״ב(10 בדצמבר 1961)/
 והמבקש צבי(גריגורי) קדושין מפתח־תקוה, רחוב ביאליק

 25, ע״יב״כ עו״ד ל. םמוב מתל־אביב.

 תיק עזבונות 2906/61
 בענין עזבון המנוח צבי האוזמן מתל־אביב, רחוב שמעון
 התרםי 8/ שנפטר ביום 22 בספטמבר 1961, בבי״חבלינםון פתח־

 תקוה.
 והמבקשת גחמה האתמן מתל־אביב, רחוב שמעון התרםי 8>
 ע״יב״כ עוה״ד יורם ג. שרגא/ שמענו למסירת מסמכים משפטיים

 הוא: רחוב לוינםקי 76/תל־אביב.

 תיק עזבונות 2908/61
) יוסף לנדסבתמתל״4  בענין עזבון המנוח מרקו(מרדכי
 אביב, רחוב הקישון 78/ שנפטר בתל־אביב ביום ט״ו בכסלו תשכ״ב

 (22 בנובמבר 1961)
ת מרמת״חן/ רחוב ב ס ד נ  והמבקשת הלה בונק לבית ל
 הנביאים 16, ע״י ב״כ עו״ד ד״ר ש. קידשנברג מרחוב אלנבי 119/

 תל־אביב.

/ תיק עזבונות 2889/61 ־ - " / צ ף ^ 
יושת המנוחה פניה שפירה מרמת־גן, סמטת אילון 5/ ^ו | | | 

1 בנובמבר 1961 בתל־השומר, 0 \ ם ו 4 | 8 
ל שפירה מרמת־גן, סמטת אילון 5, ע״ י ב״כ א ו מ ש ^ | | | 

 #!ארבובםקי וע. א. שפי מרחוב ביאליק 49, רמת־גן.

 תיק עזבונות 2890/61
 יעזבוך:המנוח חיים טםלר מתל־אביב, שנפטר בבית

 ׳חדםה״ ביום 9 במרם 1950,
ר מתל־אביב. ל ס  11עקב ט

 >l ־ תיק עזבונות 2892/61/8
 gj$5 עזבון.המנוחה רות גולדשטין מרחוב בךיהודה ,119

 שנפטרה בתל-אביב־יפו ביום 10 בדצמבר 1961,
ך ל רונאל (לפנים גולדשטין) מרחוב ב א י מ ע ד ו מ ק « 
 ïïêm תלי־אביב, ע״י ב״כ עו״ד אמנון חלד, רחוב מקוה-ישראל

י י,'׳׳׳ י  ÉsN^?4 י

 . י 7 תיק עזבונות 2894/61
פלר מהקיבוץ ״המעפיל״, שנפטר  ^ לעיזבון המנות יוסף קו

 |*חמעפיל״, ביום א׳ בתשרי תשי״ט (15 בספטמבר 1958),
פלר מחולון, רחוב ההסתדרות 97. ה קו ג י ט ס ת א ^ 

 תיק עזבונות 2895/61
ה לוי בן משה, שנפטר בתל־אביב ל ד ד ב  ^נין 7גזבון המנוח ע

̂!4 במאי 1961,  
 8&שה לוי משכונת החקוה, רחוב אצ״ל.

 י׳־״, י י י . •• ׳•״• •

 תיק עזבונות 2909/61/8
 בענין עזבון המנוחה חנה גיביאזקי או נביאזסקי מתל-אביב,

 שנפטרה בתליאביב-ביופ-גיבכםלו-תשי׳׳ח (26 בנובמבר 1957),
 והמבקש יעקב נביאזסקי מרחוב כצנלםון 6, תל־אביב, ע״י

 ב״בעו״ד נחום עמית מרחוב אחד העם 48, תל־אביב.

 תיק עזבונות 2910/61
 בענין עזבון המנוחה אסתר בוכבינדר מתל־אביב, רחוב לסין

 16, שנפטרה בתל-אביב ביום 19 בספטמבר 1961,
ר מרחוב לסין 16, תל־אביב. ד נ י ב כ  והמבקש אריה ם

 תיק עזבונות 911/61¿
 בענין עזבון המנוחה גיאנה אפרים בת יעקב מיפו, שנפטרה

 ביפו ביום ו׳ בכסלו תשכ״ב (14 בנובמבר 1961),
 והמבקש אברהם אפרים מרחוב 95 מם׳ 3, יפו.

 תיק ירושה 2912/61
ב בך״צבי, שנפטר בתל־אביב ביום 12  בענין עזבון המנוח ד

 בנובמבר 1961,
 והמבקשת זהבה בן־צבי, ע״י ב״כ עו״ד ד. מתוםביץ, רחוב

 לילינבלום 40, תל־אביב.

 כ״א בטבת תשכ״ב (28 בדצמבר 1961) , קמיניץ>םגן רשם

 ד תיק עזבונות 2897/61

ן המנוח חיים סלמן משיכון ה׳ מם׳ 71, ראש־ יךעזבו |1 | 
 ן^#נ&טר בתל־השומר' ביום 1 באוקטובר 1961,

 1|6בקש עובדיה סלמן משיכון ה׳ מם׳ 71 ראש־העין, ע״י
, ןו.ישרון, שמענו לצורך מסירת מסמכים הוא: רחוב חובבי־ ד * ^ 

 ^־36, פתח־תקוה.
. ־ . . . -

 0ג* תיק עזבונות 2899/61
 ^גיךירושת המנוח שמואל ניניו מיפו רחוב 93, שנפטר ביום

̂ בירושלים. ד 1959 ב מ ' ^ ; 

ה ניניו מיפו, שד׳ ירושלים 48, ע״י ב״כ ש• כ ל מ ^ ^ ^  ט
. תאג׳ר עו״ד מתל־אביב, דח׳ יהודה הלוי 43. ש 1 ! י ^ 

 • •־ . • •י

/ ־ תיק עזבונות 2902/61/8 י ז 1 י * 
 |§$נין. עזבון המנוחה דתה זידמן מגני יהודה, שנפטרה ביום

 ^!ובמבר 1959,
 1&עלבקשי אהרן

 ו^וה, ז. גוטר, מ.
 §§^?> תל־אביב,

 תיק עזבונות 2903/61
 ענץ עזבון המנוחה פיגה ליפמן, שנפטרה בראשון לציון

 1!%8ב*ד בשבט תשי״ח(14 במרס 1958),
 |4המ)גקש יהודה מאיר ליפמן, ע״י ב״כ עו״ד י. קורן ומ.

, מרחוב אלנבי 122, תל־אביב. ן  ^שמי

 זידמן מגני־יהודה, ע״י ב״כ עוה״ד א.מ.
 קדישביץ וא. אופטובםקי, שמענם הוא: רח׳

 י5קוט הפרסומים 902, ר בשבט תשםיב, 11.1.1962



 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק קיומ צוואות 542/61
 בענין צוואת המנוח יעקב יפמן, שנפטר בחיפד! ביום׳ 21 בינואר ־

:  1961. .-׳ י
 ־ הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו/ וליתן טעם/ מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לד׳׳ר
 ש. שנבלום/ עו״ד מחיפה/ שאם לא כן יגש בית״המשפט ליתן תעודה

 זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם .

 תיק קיום צוואות 546/61
ד מפטרטהיל האוז, ד  בענין צוואת המנוח גיליל איסקנדר ח

 קולברוק דייל, שרופשייך אנגליה.
 והמבקשת אנה חדד מםטרטהיל האוז> קולברוק דייל/שרופשייר
 אנגליה, ע״י ב״כ עו״ד ד״ר א. שרויאר, אולגה שרויאר וי. אלמגור,

 שמענם למסירת מסמכים הוא: רחוב העצמאות 65, חיפה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקוייס ולא
 הצוואה האחרונה לאנה חדד, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתין ו&ודה

 זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב(27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 547/61
ן מרחוב מנחם 3, עפולה,  בענין צוואת המנוח פליכםבך״ציו

 שנפטר בעפולה ביום 19 באוגוסט 1961,
 והמבקשת מינה בן״ציון מרחוב מנחם 3, עפולה, ע״י ב״כ
 עו״ד ד״ר ר. גוטשלק, ט. שטרמברג-כהן, רחוב איבךםינא 26, חיפה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום• פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע •לא תוכח, לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה.
 למבקשת ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת מירי של המנוח,
 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודת קיום צוואה, ויכריז על

 ירושת מירי כטוב בעיניו.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 550/61
 בענין עזבון המנוח ולטר לוי מצור שלום קרית״ביאליק,
 שנפטר בםרנן שויצריה, ביום כ״ו באב תשכ״א (8 באוגוסט 1981),

 והמבקש צבי(קורט) לוי מצור שלום.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת'קיום צוואה לצבי

 (קורט) לוי, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 תיק ירושה 557/61
 בענין צוואת המנוח מכס גלר, שנפטר ביום 13 בספטמבר 1961

 בחיפה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, אם יש להם טעם כל שהוא -
 מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוד
 מכם גלד ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לפאולה מרגרטה־

 מריס, גלד, שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשנ

 תיק קיום צוואה 465/61
 בענין צוואת המנוח ישראל שפייר מקרית־מוצקין, רחוב ברק

.6 
רה שפייר מקרית מוצקין, רחוב ברק 6, ע״י  והמבקשת דבו

 ב״כ עו״ד א. אבוש מחיפה, רחוב הנביאים 26.
 הליני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרםום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה (והתוספות אשר לה), ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה לדבורה שפייר - המבקשת, שאס לא כן יגש בית

 המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 519/61
 בענין צוואת המנוחה סידתיה״־תת וויס, שנפטרה בקרית-ים,

 חיפה ביום 25 בספטמבר 1961,
 והמבקש יהושע ויס מקרית־חיים, רחוב ט״ה מם׳ 26, ע״י ב״כ

 ל. וידנפלד רחוב החלוץ 3, חיפה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרםום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקוייס ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה ליהושע

 וים, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה כזו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 520/61
 בענין צוואת המנוח מקס וילהלמ,

ל וילהלם, ע״י ב״כ עו״ד צ. פפאו מרחוב ח  והמבקשת ר
 ביאליק 8, חיפה.

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

 למבקשת, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 ״״־־ - : •-־ r • . ״ תיק קיום צוואה 522/61

 בענין עזבון המנוח יוליוס״שמחה גוטהיינר(הידוע גש בתור-
 יוליוס גוטהיינר) מחיפה, שנפטר ביום 20 באוגוסט 1951,

ה ז ירסלב, ת  והמבקשים: חנה פרנק, מוריץ (משה) י
 סודסקי, אדית לוין, זיגברט ירסלב, לוטה סורסקי,
 ליזה לוטה נורטהיימר, מנפריד(חנניה) פייגה וישראל

 סורס קי מרחוב בר-גיורא 15, חיפה.
 הריני מימין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

 למבקשים, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 538/61
 בענין צוואת המנוח ד״ר אלבדט שטראיס בן שמעון,

 שנפטר בנהריה ביום י״ח באב תשכ״א(31 ביולי 1961),
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה להדוויג
 שטראום לבית אולמן, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו

 כאמור.
 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם
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ה פ י ח י ב ז  ביית המשפט- המחו
ת 1 ו נ מ ז  ה

 תיק קיום צוואה 597/61
 בענין צוואת המנוח זאב בן שמשוךמאיר לןליץ, שנפטר בחיפה

, בתשרי תשכ״ב (20 בספטמבר 1961).  ביום י
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם, מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל׳ ומדוע לא תינתן תעודת
 קיום צוואה למבקש משה קליין מעפולה׳ שאם לא כן יגש בית המשפט

 ליתן תעודה זו כאמור.

־ תיק קיום צוואה 588/61  י י
ב טובבין, שנפטר בחיפה ביום 21 בינואר- ןצוואת המנוח ד | 

 ב^שת:חוה טובבין, ע״י ב״כ עו״ד ל.ד. קומיסר׳ א. טובבין׳
. י ;לו  נ1״5י

ן בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים י מ  למז
 ר6ום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 |ןזצוואח האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
 וזרה ע׳ובבין׳ שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו

 §:־־ י" י• ״

 p תשכ*ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רד, דשם

 [^ווי:ידוע~ כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם
 ^זיש.לו טובת הנאה בעזבזן שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום

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

 תיק ירושה 518/61
 בענין המנוח ד״ר מרקוס(חיים מרדכי) לוקטוש,

 והמבקש צבי לוקטוש, ע״י ב״כ עו״ד ש. קוינטר מרחוב
 ירושלים 1, חיפה.

 תיק ירושה 523/61
 בענין עזבון המנוח לייזר ברש (הידוע גם בשם לזר ברש
 וגס בשם לייזר אליעזר ברש), שנפטר בלום-נג׳לום בשנת

,1959 
 והמבקש סטפן ברש מלום אנג׳לוס, ארה״ב, ע״י ב״כ עוה״ד
 גרשון גורביץ, ושמואל גורביץ שמענם למסירת מסמכים משפטיים
 הוא: רח׳ מנחם 8, חיפה, לפי יפוי כוח כללי מם׳ 63—186/61/33
 שאושר ע״׳״ הקונסול הישראלי בלום-אנג׳לום ביום •4 במאי-1961. .

 תיק ירושה 524/61
 בענין עזבון המנוחה זויה ליגטון, שנפטרה בלונדון ביום

 27 באוגוסט 1958, .
 והמבקש ג׳ון לינטון מלונדון, אנגליה, ע״י ב״כ ג. גורביץ
 וש. גורביץ, עורכי־דין, שמענמ למסירת מסמכים משפטיים הוא:
 רח׳ מנחם 8, חיפה, לפי יפוי־כוח כללי מם׳ 61/249/33-63 שאושר

 ע״י סגן הקונסול הישראלי בלונדון ביום 23 ביוני 1961.

 תיק ירושה 602/61
 בענין עזבון המנוחה צירלה ורטהיים לבית גולדברג

 מחיפה, שנפטרה בחיפה ביום 30 בנובמבר 1961,
 והמבקש משה ורטהיים מחיפה, רחוב הרצל 49.

 תיק ירושה 626/61
 בענין ירושת המנוח הנס דיטיסהים, שנפטר בניו׳־יורק

 שבארצות הברית ביום 12 במרס 1961,
קל לבית  והמבקשים קורנליה דיטיסהים, מדיון ד. פרנ
 דיטיסהים והרי דיטיסהים מארצות הברית, על ידי ב״כ עוה״ד

 יצחק א. ליבר, מחיפה רחוב פבזנר 12.

 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961) ש. רזי, רשם

 ג. תיק ירושה 507/61
ה (רוזליה) הלנה היילפרין ז ת המנוחה ת ש ו ר י  ל
יירם, ארגנטינה, שנפטרה ביום 4 ביוני 1954 בבואנום-  |ם~ |

 |1בגקש הנס, היילפרין משדרות התמרים 13, רמת-גן, ע״י
ד א..ארבובסקי וע.א. שפי מרמח־גן רחוב ביאליק 49. ״ ה | 

 !׳?ך״׳ י. י, י

 %] י׳ ';־יי' - תיק ירושה 514/61
 #נין~־ירושת המנוחה טוני אדסקי, שנפטרה ביום כ״ד בםיון

 ^(8*ביוני1961),
 ^קשת-לאה אדםקי מטירת הכרמל, שיכון ממשלתי 71/3,

 1?כ עו״ד ם. קפון, מרחוב ביאליק 12, חיפה.

 •י תיק ירושות 515/61
רושת המנוח אבא אברהם, י , ן י ^ 

ה אברהם מרחוב הרברט םמואל, חדרה, ע״י ז  |1מבקש# ת
דב ברזלי ואורי סגל, שמענם למסירת מסמכים משפטיים  .^וה>די

הרברט םמואל, חדרה.  ^חוב:

", ;. תיק ירושה 516/61 ;  *•^י
 בענין *גזבון המנוחה יוספה שטרן, שנפטרה במגדל העמק

 2££?בז1וקטובר 1958,
אליזבט קליין, ממגדל-העמק, צריף 24, ע״י ב״כ  |המבקשת:

 |1גפלד, עו״ד, חיפה, החלוץ 3.

-
 § • תיק ירושה 517/61
 'בענין עזבון המנוחה סוסי וידנפלד, שנפטרה בחיפה, ביום

 ?מאי 1954,
 ן^מבקש פיביש וידנפלד מחיפה, רחוב ארלוזורוב 35, ע״י

 ^irnS ל.;וידנפלד מרחוב החלוץ 3, חיפה.

י ילקוט הפרסומים 902, ר בשבטי תשכ״ב, 11.1.1962 , | $ 
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ורי בירושלים י - 7־ • י האז נ ב ר ת הדין ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 538/תשכ״ב כל התובע טובת הנאה וכל המעונין שיש לו םיבה להתנגד לבקשה.
ת הני׳ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום ב ט ד ב ״ ם י ו י ר ג ט פ ג  בענין עזבון המנוח אברהם פסטינגל, ש

 תשכ״ב (21 בדצמבר 1961) בירושלים. הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו. .

 ש.ת. פראנק, מזג:יר ראשי
 המבקשת: מרגיט פסטינגר ממושבה גרמנית/ רחוב כרמיה 2, כ״» בט1נת תשכ׳יב (28 בדצמבר 1961)

 ירושלים.

פו י ב־ ורי בתל־אבי י האז נ ב ר ת הדין ה י  ב

ת ו נ מ ז  ה

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

 הדין צו כטוב בעיניו.
 המבקשים: חיה יתום ועמוס״איטם יתום, ע״י ב״כ עו״ד

 ד״ר רפפורט/ רחוב בךיהודה 60/ תל־אביב.

 תיק 3040/תשכ״ב
 בענין עזבו! המנוחים לוי יצחק ובלימה ורגון, שנפטרו

 בטרבלינקה בשנת 1942. י ׳ . י
 המבקשת: סטפה ורגון, רתוב מוםינזון 21/ תל-אביב.

 תיק 3160/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח אנדור״אנדרעי אולמן, שנפטר בקלוז׳״

 רומניה בשנת 1944/
 המבקש: דזידריו אולמן, רחוב םוקולוב 8/ תל-אביב.

 תיק 3197/חשכ״ב
 בענין עזבון המנוח סעדיה מסורי, שנפטר בבאר־יעקב ביום

 ה׳ בחשון תשכ״ב (15 באוקטובר 1961). .
 המבקש: בנימין מסורי, ע״י ב״כ עו״ד צבי דרזנר, ־רחוב

 אלנבי 114, תל-אביב. - . .
 כ״ד בטבת תשכ״ב (31 בדצמבר 1961) י. קובו,סגן מזכיר ראשי

 תיק 2128/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח שלום ליברמן, שנפטר בצריפין ביום ל׳

 בשבט תשי״א (6 בפברואר 1951).
 המבקשת: שרה ליברמן, רחוב הרצל 50, רמלה.

 תיק 2844/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח חיים לזובסקי, שנפטר בתל״השומד ביום

 י״ג בתשרי תשכ״ב (23 בספטמבר 1961).
, רחוב עמום 4, רמת״חן.  המבקשת שרה אובסקי

 תיק 2983/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח יעקב הופמן, שנפטר בתל״אכיב ביום ל׳

 בכסלו תשי״ח (23 בדצמבר 1957).
 המבקשת: צפורה (פיגה) קראוס (הופמן), רחוב בר-

 כוכבא 60, תל״אביב.

 תיק 3039/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח בנימין יתום, שנפטר בפתח״תקוה ביום ג׳

 באב תשכ״א (16 ביולי 1961).

ה פ י ח י האזורי ב נ ת הדין הרב י  ב
ת ו נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו.
 תיק 1277/תשכ״ב
 בענין ירושת המנוחה יטי מסינגר, ענפטרה ביום ב׳ באדר א׳

 תשי״ט (10 בפברואר 1959) בחיפה.
 המבקש: יהושע מסינגר.

 תיק 1289/תשכ״ב:
, שנפטר ביום 28  בענין ירושת המנוח ברוך חיים בתמן

 בינואר 1961 בונזואלה.
 המבקשים: מרים ברגמן, משה ואשר ברגמן ורבקה

 דיבה לבית ברגמן, ע״י ב״כ עו״ד ד״ר א. טיכנר מחיפה.

 תיק 1291/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח חיים קריביצקי, שנפטר ביום ה׳ בחשון

 תשכ״ב (15 באוקטובר 1961).
 המבקשים: מרים קריביצקי, אביטל קריביצקי ובלהד

 ישראלי לבית קריביצקי.

 תיק 1234/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח יהודה הזגפרץ, שנפטר ביום כ״ח בחשון

 תשי״ד בחיפה.
 המבקשים: רייזל דבידוביץ וחנה הייטנד.

 תיק 1269/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוחה פרידה איותיר, שנפטרה ביום י״א בטבת

 תשי״ג (29 בדצמבר 1952) בעכו.
 המבקשת: טובה אקרמן.

 תיק 1275/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוחימ אברהם יצחק סירצקי וחנה רוחלה
 לבית כץ, שגהרגו ע״י הנאצים בין שנות 1943/1945 במקום

 בלתי ידוע.
 המבקשת: מלכה יעקובסון.
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 האזורי בחיפה,
 (ד&שך) \

 תיק 1368/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח שמואל לנדאו, שנפטר ביום כ״ה בתמוז

 תשכ״א (9 ביולי 1961).
 המבקשים: פסיה לנדאו וראובן לנדאו. י

 תיק 1372/תשכ״ב
 בענין ירושת המנוחה הינדה מלמוד, שנפטרה ביום ו׳ בכסלו

 תשכ״ב (14 בנובמבר 1962) בחיפה.
 המבקש: שמחה מלמוד.

 תיק 1376/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוחה הודה דנילה, שנפטרה ביום ח׳ בניסן

 תשט״ו(31 במרס 1955) בעיר־גנים.
ד ״ ו כ ע ״ י ב ״  .המבקשים: מנסה דנילה ואברהם דנילה, ע

 ד״ר ברוך מרקול מחיפה.
 תיק 1391/תשכ״ב
 בענין ירושת המנוח יעקב אברמוביץ, שנפטר ביום 29

 באוקטובר 1960 בירושלים.
 המבקשות: בלומה אברמוביץ ואנה אברהמוביץ.

 תיק 1401/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח נתנאל ספיר, שנפטר ביום 23 בנובמבר

 1961 בחיפה.
 המבקשות: מינה ספיר וזויה ספיר.

 תיק 1405/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח משה לנגר, שנפטר ביום כ״ט בחשון תש״ך

 (30 בנובמבר ־1959) בפרדם״חנה.
 המבקשים: הקטינים ישראל לנגדזשרה למר, ?!״י ב״כ אמס

 האפוטרופםית הטבעית מאשה דטלקרמד.

 תיק 1412/תשכ״ב
 בענין ירושת המנוח יוסף סלומון, שנפטר ביום 22 בספטמבר

 1961 בחיפה.
 המבקשים: לאה סלומון, מרדכי וישעיהו סלומון.

 תיק 1413/תשכ״ב
 בענין ירושת המנוח מרים איזיק, שנפטרה ביום 5 ביולי 1961

 בנהריה.
דלר ושושנה צויגנברג.  המבקשים: משה איזק, יטי נ

 תיק 1427/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח זאב שיינפלד, שנפטר ביום י׳יד בתשרי

 תש״ך (16 באוקטובר 1959) בחיפה.
 המבקשים: שרה שיינפלד בשמה ובשם הקטינות מינה

 וצפורה שיינפלד.

 כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961) הרב א. וסרמן, מזכיר

 בירנהדינ הרבני
ת ו נ מ ז  ה

 ^ ״ . ־ ־ תיק 1294/תשכ״ב
 1ןןיןי:עזבון המנוח מנחם מנדל שורץ, שנפטר ביום 3

 !^ש^:;ןלאה שורץ, זליג, ישראל ושמואל שורץ.

7 ׳ י תיק 1299/תשכ״ב . ^ 1 
ד בנילובר, שנפטר ביום י״ג ר ה ת  |8ן?עזב1ן המנוח ב

 |^|ןכ^ב-(23 באוקטובר 1961) בחיפה.
: דגינה בנילובר ובנותיו זיוה וחגית. ¿ ^ 1 

; •־- י •י 1 ׳ ^ 
— י ! , ^ 

 %י\\-?"׳ תיק 1311/תשכ״ב
 |1ג^יעזבון המנוח אפרים שתמן, שנפטר ביום כ״ו בתשרי

 ^;(6\בא'וקטובר 1961) בחיפה.
 ומבקשים: יוליה שונמן וסטפן שונמן.

 .״ י תיק 1320/תשכ״ב
, שנפטר ביום ט״ו בכסלו  1|נין'>4ושת המנוח צבי אדלר

 ||5 (23־ גנו1כמבר 1961) בחיפה.
. ר ומנחם אדלר ל ד ; גחמה א ם י ^ | 

 £\/ י תיק 1329/תשכ״ב
׳ בםיון תשי״ז  ןעגי^ירושתיהמנוח יוסף ברן, שנפטר ביום י

 ^19:5%) בחיפה.
 ^מבקש?ם; פרידה ברן, אריה ברן ויהודית בידנבוים.

. תיק\1341/תשכ״ב י - ״ - $ 8 
 ^ני(/ירושת המנוח יוסף ברבלט, שנפטר ביום כ״ב בטבת

 |#(6;"בינואר 1956) בנשר.
ל ברבלט, שלמה ואריה ברבלט. ח  %1^שים: ר

.\ תיק 1354/תשכ״ב :\<* 
ירישת המנוח יוסף סין נחה בדקו(נתנוון), שנפטר י י ן  ^י

 0?׳ בטבת תשכ״א (26 בדצמבר 1960).
ל יוסף סין נחה ויצחק גתנזון. ח  למבקשים? ל

 יי;

" ׳' -י" י ־ תיה 1356/תשכ״ב V i l 
ן המנוח אליהו מלכה בן שמואל, שנפטר ביום ו ב ז ע ן ^ 

ו תשכ״ב (4 בדצמבר 1961) בחיפה. ל 6 ^ 
 י^בקשים: חגה מלכה בשמה ובשם הקטינים שמחה מלכה,
 ה מלכה; מסעודה מלכה, אילנה מלכה, גאולה

רחל מלכה.  ^3. ו

 ^ ׳: ; תיק 1366/תשכ״ב
 ^כענין' עזבון המנוחה אידה ביאלסקי ,שנפטרה ביום כ״ח

 לןליתשכ׳״א (9 בספטמבר 1961).
 ^מבק^ים: אברהם ביאלסקי, אברהם אריאב, שמואל
ם או סמי אריאו) נחמן אריאב, ס  |ק1ב;~(הימע גם כ
 §ב^&ריאב, ויקי הופמן, לובה לורדיאן, בקי

ן.  ^יצןן, לאה ביבר ורחל קלקסברו
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 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת . •י ו נ מ ז  ה

 תיק*164/תשכ״ב י
 בענין עזבון המנוחאריה״ליב בן קהת קרוטהמר,-שנפטר

 ביום כי׳א בכסלו תשכ״א (10 בדצמבר 1960).
 המבקשים: ישראל-נוח, שלמה קרוטהמר ובתו שרה״

 בילה.
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה 1להתנגד לבקשה
 הנ״ל/ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו/ שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
 י׳יט בטבת תשכ״ב (26 בדצמבר 1961)

 הרב י.מ. שטרית מזכיר ראשי

 תיק 148/תשכ״ב
, שנפטר ביו* כ-ד  בענין עזבון המנוח אהרן בן משה אלדד

 באלול תשכ״א (5 בספטמבר 1961).
, וכאפוטרופוםית טבעית בשם בניה  המבקשים: שרה אלדד

 הקטינים: דוד, גבריאל ומרים.
 כל התובע טובת הנאה וכלן מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל/ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו./ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
 י״ט בטבת תשכ״ב(26 בדצמבר 1961)

 הרב י.מ. שטרית, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־־תקוה
ת ו נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו כטוב בעיגיו.
 תיק 295/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח יואל בן יעקב גרף מירוםלב/ שגהרג ביער

 בזיזאני ע״י הנאצים בשנת 1941.

 תיק 45/501/תשכ״ב.
 בענין עזבון המנוח מיכאל מגידש מנתניה/ שנפטר ביום י״ז

 באב תשכ״ב (17 באוגוסט 1961).
 המבקשים: לתה גויטע, סאמינה מגידש ו״ג׳וליה מגידש
 מנתניה/ שיכון ותיקים 8/ רחוב הרב ד״ר מרק 5 ועמוס מגידש. .

 תיק 44/510/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח פייבל בן רפאל שמילוביץ מכפר־םבא/

 שנפטר ביום י״ב בתשרי תשכ״ב (22 בספטמבר 1961).
 המבקשים: ברנה (בדוה) שמילוביץ מכפר-ם*א, שיכון

 עמידר 1 ודוד שמילוביץ מתל־אביב.

 תיק 553/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוח אברהם יחיה אלימיאגי, שנפטר ביום

 כ״ט בחשון תשכ״ב (7 בנובמבר 1961).
 המבקשים: הרב דוד חגבי משיכון ד׳ מם׳ 16/ ראש-העין.

 ואורה עובד. •־ ־ — • - -
 תיק 569/תשכ״ב
ולפטל מנוה״נאמן 211/  בענין עזבון המנוח פליק בן זלמן ו

 שנפטר ביום ח׳ בחשון תשי״ט (22 באוקטובר 1958).
ולפטל / עמנואל ו in המבקשים: זגט וולפטל מנוה־נאמן 

 ומטילדה טיקוצנו.
 י״ג בטבת תשכ״ב(20 בדצמבר 1961) הרב ש. כץ, מזכיר ראשי

 המבקשים: שמחה אשר גרף מרחוב אוםישקין 57/ ראשוך
 לציון׳ חולדה לנדמה בלה וולפמן, רבקה קנלר, חנה

 זיו, יהושע גרף ובלה גרף אלמנת הבן דוד יוסף גרף.

 תיק 441/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוחה ינטה (אנטה) אלטר משיכון גת־־רמון

 20/ שנפטרה ביום כ״ג בתשרי תשכ״ב(3 באוקטובר 1961).
 המבקשים: נחום אלטר משיכון גת׳־רמון פתת־תקוה/ מם׳ 20/

 סלי חבוט ו״חנה סנט.

 תיק 463/תשכ״ב
 בענין עזבון המנוחה חיה וישניה משעריה/ שנפטרה ביום ט׳

 באלול תש״ך (1 בספטמבר 1960).
 ־ המבקש־ים: משה״־וישניה, דבי וישניה־וסלה שטרנפלד

 מרמת־יצחק/ שיכון פרוגרםיבים/ רחוב איינשטיין 4.

 תיק 467־־43/תשכ״ב
 • בענין עזבון המנוחה פניה מכטי מתל־אביב/ רחוב גבורי

׳ בניסן תשכ״א.  ישראל 35/ שנפטרה ביום י
 • המבקשים: יוסף מכטיי מרחוב מונטיפיורי 36 פתודתקוה/

 ומשה מכטיי.

 ית לפירוק הכרות
 יינתן לכל נושה או משתתף של החברה הג״ל/ הדורש אותם מן החתום

 מטה/בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
ד ״ ו ע , ן טלמו  ר.

 רח׳ אלנבי 97/ תל־אביב
 ב״כ המבקש : :

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

 של יום 11 בפברואר 1962.

• ק כ ר כ ד ת * ו ע ד ו  ה

ו פ י - ב י ב א - ל ת  בבית המשפט המחוזי ב
 תיק פירוק חברות 3525/61

 בענין פקודת החברות/
ת אופסט ס פ ד ה  ובענין חברת ישראל אמריקה ל

 בע״מ.
 . נמסרת בזה הודעה/ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל/ על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל׳־אביב־יפו/ הוגשה ביום י״ב בטבת תשכ״ב
 (19 בדצמבר 1961)/ לבית המשפט הנזכר לעיל/ על ידי פנחס דפנה/
 וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט המחוזי

 היושב לדין בתל־אביב־יפו ביום 12 בפברואר 1962 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך/ יכול להופיע בשעת הבירור אם
 בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו והעתק מן הבקשה האמורה
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 תיק פירוק חברות 3587/61/6
 בענין פקודת החברות/1929׳ .

 ובענין בקשה לפירוק החברה יעול וביצוע בע״מ מתל-אביב׳
 רחוב פינםקר 15/

 ובענין המבקשת ״הקודחים״ אגודה שיתופית לקידוח
 כלונסאות בע״מ מרחובות׳ ע״י ב״כ עו״ד צ. קלמנטינובסקי
 ור. שטיין׳ מורשים להוצאה לפועל ולגביית כספים מרחוב אלנבי 94׳

 תל־אביב.
 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל׳ על ידי
 בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום 25 בדצמבר 1961
 לבית המשפט הנזכר לעיל׳ על ידי ״הקודחים״׳ אגודה שיתופית
 לקידוח כלונסאות בע״מ, ובי ניתנה היראה שבקשת פירוק זו תבורר
 בפני בית המשפט המחוזי היושב לדין בתל־אביב־יפו ביום 13

 בפברואר 1962 בשעה 8.30.
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יכול להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו או
 באמצעות עורך־הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושה
 או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה׳ בשלמואת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ר. שטיין, עו״ד

 ב״כ המבקשת
 תל״אביב׳ רחוב אלנבי 94
 העדה: בל הרוצה להופיע בשעות בירור הבקשה האמורה׳ חייב
 למסור או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זוהי פירמה׳ את
 שמה ומענה של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי.האיש׳
 או הפירמה׳ או על ידי העורך-דין שלו או שלה(אם יש להם עורך דין)
 וצריך למסרה אראם נשלחת בדואר׳ צריך לשלחה בזמן שתספיק
 להגיע אל החתום לעיל׳ לא יאוחר משעה אחת אחרי הצהרים של יום

 12 בפברואר 1962.

׳ % תיק פירוק חברות 3586/61/6 ; 
 ^00 תחברות׳ 1929׳

ה לפירוק החברה ״זירהטרוף חבלה ׳ ש ^ 
ם בע״מ מרמת־גן׳ רחוב ביאליק 58. י י ר ו ב י צ ^ 

ך ״הקודחים״ אגודה שיתופית לקידוח # ק ג 8 1 
 ||!,־בע״מ מרחובות׳ ע״י ב״כ עו״ד צ. קלמנטיגובםקי
 יו1ורשים'להוצאה לפועל ולגביית כספים מרחוב אלנבי 94׳

• ־' ^ 1 
 1ןזה ׳הודעה.שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל׳ על ידי
 8המחוזיןשל תל-אביב״יפו הוגשה ביום 25 בדצמבר 1961
ר ילעיל׳ על ידי ״הקודחים״׳ אגודה שיתופית כ ז נ ה ) ^ 
ת בע״מ וכי נחנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר נםאו | 
 |המשפט המחוזי היושב לדין בתל־אביב-יפו ביום 13

 |6«?1 בשעה 8.30.
 או;משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 י^חתגגד ללך׳ יכול להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו או
 ^{רך״הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל גושה
ל החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו ש ^ 

 ו¥1״קבוע בעדו.
 £ ׳ ר. שטיין, עו״ד

ף - ׳׳ ב״כ המבקשת | 
־£ד^ תל-אביב׳ רחוב אלנבי 94  ?־י
ל,הרוצה להופיע בשעות בירור הבקשה האמורה׳ חייב י  ^כ
ל ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל׳ הודעה על רצונו ע ^ ל ש | 
ן את שמו ומענו של האיש או׳ אם זוהי פירמה׳ את י י צ ^ 
 $ של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 !•-על ידי עורך-הדין שלו או שלה (אם יש להם עודך-דין)
א נשלחת בדואר׳ צריך לשלחה בזמן שתספיק י ה . ם א < נ א ^ 
 !החתום לעיל׳ לא יאוחר משעה אחת אחדי הצהרים של יום

.1962^| 

ות י תפו ת ושו ו ר כ ת של ח י ת נ ה ש ד נ ר א כ ד  הודןןה כ
 בהתאם לסעיף'243א"לפקודת החברות׳ חייבת כל חברה רשומה
 בישראל לשלם אגרה שנתית. האגרה לשנת 1962 היא בסך 50 ל״י׳

 אם תשולם עד יום כ״ד באדר א׳ תשכ״ב (28 בפברואר 1962).
 חברה אשר לא תשלם את האגרה עד 28 בפברואר 1962׳ תהא

 חייבת באגרה לאותה שגה בסך 65 ל״י.
 בהתאם לתקנות השותפויות׳ תשי״ד—1954׳ חייבת כל שותפות
 רשומה בישראל לשלם אגרה שנתית לשנת 1962 בסך 15 ל״י אם

 האגרה תשולם עד יום כ״ד באדר א׳ תשכ״ב (28 בפברואר 1962).
 שותפות אשר לא תשלם את האגרה עד 28 בפברואר 1962׳ תהא

 חייבת באגרה לאותה שנה בסך 30 ל״י.
 האגרה תשולם בכל סניפי בנק הדואר. כל חברה וכל שותפות
 תקבל הודעה מיוחדת שבה יפורטו ויוסברו סדרי התשלום. אותה
 הודעה כשהיא:מוחתמת על ידי פקיד הדואר ומוטבעת בחותמת הדואר׳
 תשמש גם קבלה על התשלום. בנק הדואר לא יקבל שום תשלום אחרי
 כ״ד באדר א׳ תשכ״ב (28 בפברואר 1962). המשלמי& את האגרה
 בשיק מתבקשים לציין בטופס בנק הדואר ב.ד. 104 ב׳ את מספרי

 התיקים של החברות או השותפויות שבעד] שולמה האגרה.
 אין לשלם את האגרה לרשם החברות והשותפויות במישרין אלא

 לסניפי בנק הדואר בלבד.
 חברה או שותפות׳ אשר לא תקבל הודעה עד יום י״ד בשבט
 תשכ״ב (18 בינואר 1962) מתבקשת לפנות אל רשם החברות

 והשותפויות על מנת לאפשר משלוח ההודעה •במועדה.
 חברות.ושותפויות שנרשמו אחרי כ״ד בטבת תשכ״ב(31 בדצמבר

 1961) פטורות מתשלום האגרה לשנת 1962.
 חברות זרות פטורות מתשלום האגרה.

 י״א בטבת תשכ״ב (18 בדצמבר 1961) א. דנציגר
 רשם החברות והשותפויות

ן ת מקרקעי ר י כ ד מ כ ד ת כ ו ע ד ו ה  ל
ל של בתי המשפט ע ו פ  !!הוצאה ל

 !!יב״יפו תיק הוצל״פ 11972/61
ר מכירת מקרקעין ב ד ז ראשונה ב ודעז | 

 !בז^למכירה פומבית הרכוש המתואר להלן של הממשבנת
׳ לכיסוי חוב שטר משכנתה בסך 000׳2 ל״י הו  1יימ אלי
 ^ירוית ישראליות) בצירוף ריבית׳ הוצאות משפט׳ ושכר
רא כהן. דה חכם עז הו  VTf המגיע לבעל המשכנתה׳ י
 תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל-אביב במשך 30 יום.

/תיאור הנכס העומד למכירה :  ^נ־
 Ï: ,רחוב ביאליק 45׳ רמת־גן.

 ¥ם במשרדי ספרי האחוזה: גוש 6127 חלקה 363.
 ^רקע:;מירי.

 להחלקה כולה 1400 מ״ר.
 !!'הנמכרים: 5/138 מתוך השטח הנ״ל וזכות חכירה על

 £*לה״
 ו§: "על• החלקים הנ״ל׳ דירה בשטח של 85 מ״ר הכוללת
 §י6י, הול׳ מטבח׳ נוחיות׳ ו־3 מרפסות והיא תפוסה ע״י
 !{־ובני משפחתה בבנין הנמצא במרכז רמח־גן׳ והוא בית
 של ארבע קומות׳ בנוי לעומק המגרש ובו שלושה חדרי

 :ות׳בשגבנה. לפני 15 שנה.
 :ה: ,הנכם המתואר לעיל הוערך על ידי השמאי הרשמי בסך

 7<.ל?ין(שבעת אלפים לירות) כתפוס.
 >: פרטים נוספים בתיק הוצאה לפועל הנ״ל.

 5משכ״ב(15 בדצמבר 1961) יוסף ריקלין
 ~ המוציא לפועל בתל־אביב־יפו

 י5>ןוט־ הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ׳יב, 11.1.1962



 פקודת ההכרות - י

 הודעה לפי סעיף 242 (5)

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

 מספר
 שם החברה התיק

 מספר
 סידורי

 חפ/10902

 חפ/11834

 חפ/12214
 חפ/14699
 חפ/15342
 חפ/15806
 חפ/16177

 חפ/16814י
 חפ/16799
 חפ/16829
 חפ/16896
 חפ/16964
 חפ/17103

 ד. שחם בע״מ
 םקנד - ירושלים, חברה לתעשיה ומסחר בע״מ
Scand — Jerusalem Industrial and Trading 

Co. Ltd. 
 חברת בית משותף הלקות 1124,1123 בגוש

 6158 בע״מ
 מעטף בע״מ

 חברת חלקה 416 בגוש 6213 בע״מ
 עוזיאל 77 בע״מ

 אחוזת גוש 8265 חלקה 98 בע״מ
 מכבסה אוטומטית ״עדיגה״ בע״מ

 קולנוע כנרת בתל־אביב בע״מ
 גוה סירקין 14 גבעתיים בע״מ

 גורן — כימיקלים וציפוי תעשיתי בע״מ
 ״הספר לכל״ בע״מ

 ״אלקושי״בע״מ

 א. דנציגר
 רשם החברות

10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 ה׳ בכסלו תשכ״ב(13 בנובמבר 1961)

 מספר
 שם החברה התיק

 מספר
 סידורי

 ״נמו״;בית חרושת לוילונות וסריגה בע״מ
"Namo", Curtains and Knitting Factory 

 Limited חפ/1019
 חברה א״י מסחרית לחמרי בנין והסקה בע״מ

Palestine Trading Building and Fuel Mate-
 .rials Co חפ/1220

 'Tex-try" חפ/7670
 ״טקס־טרי״ מפעלי טקסטיל בע״מ

, Textile Works Ltd. 
 איסוף נייר וקרטון משומש בע״מ

 .Isoof Used Papers and Cartoons Ltd חפ/8503
 דר׳ יקיר בכר בע״מ חפ/8952
 חברת פישוט להובלה בע״מ חפ/9000

 ״פרגנול״ בע״מ .PregnoiLtd חפ/10134
 ״מקצועיים״ חברה לעבודות קבלניות בע״מ חפ/10496

 דקון, תעשיות שעונים, אורלוגין ומודדים
 ישראליות בע״מ

Dakon, The Israel Watches, Clocks and 
 Meters Industries Ltd חפ/10553

 הודעה לפי סעיף 242 (5)

 נמסרת בזה' הודעה, כי החברות אשד שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות.

 מספר מספר 1 מספר - J .־ . ממפר
 סידורי שם החברה התיק סידורי שם החברה התיק

 1 חברת בני־חן בע״מ חפ/6453 _ 10 ״מפרש״ חברה לפיתוח באילת בע״מ חפ/16602
 2 מעונות יוצאי בסרביה בארץ־ישראל ״ו״ 11 חלקה 651 בגוש 6212 בע״מ חפ/17320
 בע״מ י 12 חלקה 23 בגוש 6957 בע״מ חפ/18849
 *Meonoth Iozei Bessarabia Be-Erez Israel "V 13 חברה מסחרית לרכב ואביזרים ״יפתח״ בע״מ חפ/18993
 .Ltd חפ/6924 14 :מעון פטרה בע״מ חפ/23503
 3 מעונות יוצאי בסרביה בארץ-ישראל״ז״ 15 ״חברת חלקה 338 בגוש 6043״ בע״מ חפ/24025
; 16 אופנה(דגמי לילי שלייפר) בע״מ חפ/25534 י  בע״מ י
 "Meonoth Iozei Bessarabia Be-Erez Israel "Z 17 עוגן 1937 בע״מ חצ/1099
 .Ltd חפ/6925 18 מפעלי תרבות בטבעון בע״מ חצ/1746

 4 יהלומי עתיד נתניה בע״מ 19 ״קופת פצויים ותגמולין של עובדי ישראל
 .Yahalomei Atid Nathanya Ltd חפ/10045 אברמםקי בע״מ חצ/1852

 5 מוסכים ומכוניות בע״מ Iraq Petroleum Transport Company Ltd. 20 חז/172
American-Israel Building Material Corpora-  .Garages and Cars Ltd חפ/10115 21

 6 בזל, חברה להשקעה ונאמנות בע״מ .tion חז/372
 .Basel, Investment and Trust Co. Ltd חפ/11824 22 מפעלי כדורגל בע״מ חפ/15693
 7 מפעלי אוטומובילים בע״מ 23 ״שוקונת״ חברה לממתקים ושוקולדה בע״מ חפ/13533

 .Mifalei Automobilim Ltd חפ/12277
 8 חברת חלקה מם׳ 11 בגוש 10882 בע״מ חפ/15882 י״א בכסלו תשכ״ב (19 בנובמבר 1061) א. דוציגר
 9 דוגיאב בע״מ .Roniav Ltd חפ/15320 רשם החברות

, בשבט תשכ״ב, 11.1.1962 715  ילסוט הפרסומים 902, ו



 הודעות מ&ות עז1ע זזנ3&יםי הרשמי

- פקודת פשיטת הרגל, 1936

-צו אישור פשרה ומיגויינאמן
 שם החייב/ תיאורו ומענו: שמואל ולנטיגו,(ולדשטיין) םוחד>.רחוב.

 אלנבי 90,~תל-ז*ביב.
 בית המשפט המחוזי של: תליאב?ב-יפו>-תיק אזרחי,1950/58 ־

 תאריך הצו לאישור^הפשרה ומינוי,הנאמן: י״ח גכםלו^תשכ״ב (26
 בנובמבר 1961).

 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה תוך 3 חדשים ו״27%
 לנושים רגילים־תוך 16 חודש מתאריך אישור ־הפשרה.

 שם הנאמן׳ תיאורו-ומענו:תודהפאל,^עו״ד, רחוב־עקיבא^38, בני-
 ברק.

 ח. קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 כ״ט בטבת.תשכי׳ב(5 בינואר 1962)

ל מינוי נאמן  הודעה ע
 שם החייב׳ תיאורו ומענו:

-1) ישעיהו שפירא׳ תעשיין׳ דרך הנשיא 41׳ בנידברק;
 2). מרדכי כהן׳ תעשיין׳.שיכון חםכוך לבנין 81/15׳,אשדוד.
61X3071 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב״יפו, תיקים אזרחיים• ..(! 

3072/61 (2 
 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו: משה ל. מולאור, עו״ד, רחוב נחלת בנימין

 55׳ תל־אביב.
 תאריך־המינוי: כ״ו בטבת׳תשכ״ב׳(2 בינואר 1962).

 ח. קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 כ״ח בטבת תשכ״ב (4 בינואר 1962)

ל מינוי נאמן  הודעה ע
 שמות׳ ־החייבים׳ תלאורם דמענםז ששון ששון׳ ברזלן׳ משכונת 20
 בית רחמים כהן׳ ירושלים. וליאון בךטולילה, בנאי׳ 100/11

- • ׳ • - •  ־גבעת שאול׳ ירושלימ, (שותפות •בלתי רשומה). •
 בית המשפט ־המחוזי של: ירושלים׳ תיק אזרחי 378/61

 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו: אורי חופרט׳יעו״ד׳ רחוב בךיהודה12׳
 ירושלים.

 תאריך־המינוי: י״ב בטבת.תשכ״ב (19 בדצמבר 1961). .:
 כ״ד בטבת תשכ״ב(31 בדצמבר 1961) ח. קדמון

 כונס:הנכסים ־הרשמי

ל מינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר  הודעה ע
 שם החייב׳ תיאורו ^ומענו: ברנרדטורנר׳ עתונאי׳ דחוב פדלשטיין

 14׳;בת־יס.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב׳־יפו, תיק אזרחי 4088/59

 שם הנאמן שהתפטר׳ תיאורו ומענו: אפרים טלמור׳ עו״ד׳ שדרות
 רוטשילד 14׳ תל־אביב.

 שם הנאמן החדש׳ תיאורו ומענו: בובי קוטר, עו״ד, שדרות רוטשילד
 37׳ תל-אביב.

 תאריך המינוי: כ״ח בכסלו תשכ״בי(6^דצנלברג1961).

 ״ח. קדמון
 כונס הנכסים הרשמי

 כ״א בטבת תשכ״ב (28 בדצמבר 1961)

ת חייב כפושט רגל ומינוי גאמן ז ר צ ^ צ ^ | | | 
ו ומענו: פרץ בדאון, פקיד׳ רחוב דניאל 16׳ תל״ ר ו ^ < ב י י ^ 

 |£שפט/המחוזי של: תל״אביב־יפו, תיק אזרחי 2623/61
-תכרזת החייב כפושט רגל: ה׳ בכסלו תשכ״ב(13 ־בנובמבר

ומעגו: אוגניח לום •יבלונסקי, -עו״ד, -רחוב בעל , תיאורוז  |3ח^«ן
$Zl /׳.יפוi^0&Ài 

מ כ׳ בכסלו תשכ״ב י(28 -בנובמבר *196״). ו נ י מ ^ j 
4 בינואר 1962) ־ח. קדמץ &ט^תשכ״ב(  ן

. בונם הנכסים •הרשמי י  jf> :־"׳ י

 |מ&^הכרזת חייב כפושט רגל ומיתי נאמן
 ייב>:תיאורו ומענו: יחיאל בדיקנר, מרכיב תריסים, רחוב

 |^&ך>י231, תל-אביב.
.r2869/6 י ח ר ז א 7 1 י  ^ן^פט^הימחוזי של: תל־אביב-יפו, ת

 &מי»הממת החייב כפושט רגל:־י״ח בטבת תשכ״ב (25 בדצמבר״

 Mד.גאמן.,,־תיאורו ומענו: ד״ד אברהם ספר,- עו״ד, רחוב^אלנבי
, תלדאביב. J f 1 0 8 : 

המינוי: כ׳׳א בטבת תשכ״ב (28 בדצמבר 1961).  »|ריך:
׳ ח. קדמון ^ 2 h 2 N — & 

 כונס הנכסים הרשמי
!שכ״ב(3 בינואר 1962) ז  ^נטבתז

ת חייבים כפושטי רגל ומינוי נאמן ח כ ה ר צ ^ ~ 3 | 
ם ומענם: י ב י י  ^^ן^

ן ליפינםקי, נהג, רחוב מרדכי כספי, צפון ׳תלפיות 10, ~ י ט ר ^ ; 4 ^ 
 |%ג>ירושלי£

 |||4-^עקבי• אפשטיין, פקיד, רחוב רמברנדט 22, •תל־אביב
-(^יתפות בלחי רשומה). '2^ 

ילעזעפר בעלי חנות מכולת, שדרות -בךמימון ־21, ׳ירושלים. ^רם: | 
 ||^זזמשפט- המחוזי של:" ירושלים, ת״א 352/61.

56̂ו ־הכרזת החייבים כפושטי רגל: כ״ג בכסלו תשכ״ב •(1 ̂יך 18| 
• (1^ י ד ג ן  % £ר«

מ^מן,־וניאורו ומענו: גדעון גדינבוים, עו״ד, רחדב בן יהודה 10,  !ם;
ושלים. י ו  ^י

 תז^^4מינוי: כ״ו בטבת תשכ״ב(2 בינואד&196־).
ן אר 1962) ח. קדמו ו נ י ב :4 ב(  ^^בת״תשכ״

 ־ % י־ >r • כונס ׳הנכסים הרשכלי

ת חייב כפושט ירגל ומינוי נאמן ז ר כ ה - ו צ 1 ; ^ 
ו#זיב׳ תיאורו ומענו: אלכסנדר ברקוביץ, ־גהג, שיכון ישגב, :á|f 

 % לחוב עולי הגרדום 20, תל-אביב.
 |ית;המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו,.תיק~אזרחי 2918/61

 ^ריךעצויהברזת החייב כפושט רגל: י׳ בטבת תשכ״ב (17 ׳בדצמבר

 |5יחנאמן, תלאורו ומענו: משה ל. מולאור,־עו״ד,־רחוב.נחלת,בנימין
 5.4^;,תלדאביב. .

 |§£ך,המינוי: כ״ה בטבת תשכ״ב(1 בינואר 1962).
 :?^וצעבת משב׳׳ב(5 בינואר 19.62) ח. קדמון

 כונס הנכסים הרשמי

 י5קךט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכ״ב, 11.1.1962



- 1 9 4 8 ^ מ ' ' ש ת  י: ^
לל של שטרי אוצר.  הסכום הכו

/.lit ?JL 1. שהיו במחזור בידם ט״ו בניםך י י 
 תשכ״א.(1. באפריל 1961) -.69/480/000 י.

 2. שהוצאו אחדי התאריך האמור —.208,200,000

 3. שנפרעו אחרי התאריך האמור —.208,200/000

 4. הנמצאים במחזור ביום ה׳ בשבט
 תשכ״ב(10 ביגואר 1962) ^־.69,400,000

 א. שמונים איגרות החוב הבאות עלו בגורל ראשונה וייפדדיבסך
 .400 ל״י כל אחת:

66185 198012 67767 27431 15425 48415 
67540 116794 17486 124958 79117 17299 
27186 171768 147511 199539 34041 182530 
54666 167935 48600 133426 107799 123135 

129742 108206 10050 62671 31216 72182 
44124 21037 32264 169412 29419 158392 
27092 .168085 167788 138319 1743, 31065 

\34489 170753 183712 .64031 65292 125869 
191287 142147 167229 19434 123030 68335 
130255 75049 130078 61613 134655 151269 
150574 26865 158438 131859 180499 126278 
148686 180536 30865 132554 6801 176254 
158097 192126 30704 188296 26344 3699 

 85240 111509 י •י. -.. . ...

 שלוש עשרה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך
 של 1,000 ל״י כל אחת:

130016 168955 168448 166783 15537 79444 
126417 102642 168017 50548 25707 41084 

125470 

 ג. ארבע איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך של
 2/500 ל״י כל אחת:

164939 116175 48160 124983 

 ד. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך של 10,000
 ל״י: 1420

 ה. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך של 20,000
 ל״י: 60224

 ו. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך של 30,000
 ל״י: 44909

 איגרות החוב שעלו בגורל ייפדו, לפי דרישה, החל ביום י׳ בשבט
 תשכ״ב (15 בינואר 1962). ~~

ת האפוטרופ1עד'הכללי, 1944 ד ו ק  פ
 הודעה

 להווי ידוע, כי יש בדעת.האפוטרופום הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בקשות למתן -צווים לפי סעיף 10, 35, 35א לפקודת
 האפוטרופוס הכללי?י1944,< כפי שתדקמד. בנוגעיגלעזבונות׳ המפורטים

 בזה:

 לבית המשפט המחוזי בירושלים ^
 ד״ר מרקמו• וין./ -

: ב י ב א - ל ת ת המשפט. המחוז*• ב י ב  ל
 יוסף אושרוב; דבורה בראונשטיין; יורשי המנוח ארטור אבא
 הלפרן; אהרן הרמן או יורשיו או צאצאיו; בנימין ויינטל; פנחס זכאי
 (בן משה דוד) זיונצקובסקי; ארמונד חלפון; זיאנה מילהלם; יעקב
 םמואל בן המנוחה צפורה סמואל — בת המנוחה. פםיה וייסמן; דניאל

 םמואל בן המנוחה.צפורה;םמואל׳—בת.המנוחה פסיה וייסמן;

ן  כ״ס־בטבת תשכ״ב־(5 בינואר־ 1962) ח. קדמו
 האפוטרופוס׳ הכללי בישראל

פו  בבית המשפט המחוזי בתל״אביב־י
 1) תיק אכ/183/49
 2) תיק אכ/184/49
 3) תיק אכ/202/49
 4) . תיק, אכ./42/54.

 בעגיךפקודוד האפוטרופוס׳ הכללי׳ משנת 4*19,־ כפי שתוקנה,
 ובענין.: 1) רכוש זאבבקנשטיין
 2: רכוש צ׳רלס גודקין

 3) רכוש יוסף הירש פיגקלשטיין
 4) רכוש קונרד אינסלר

 הודעה
 ׳-נמסרתי בזה׳• הודעזז לכלי המעונינים לטובתם־ ברכוש האמור,
 שהאפוטרופום* הכללי׳ הגיש לבית המשפט המחוזי ביירושלם את
 חשבונותיו בקשר עם רכוש* העזבונות תנ״ל, כשהם מבוקרים כחוק,
 יחד עם בקשות לשחרור, ושהבקשות הנ״ל יישמעו בבית המשפט הנ״ל
 ביום כ״ח בשבט תשכ״ב י(2 ״בפברואר 1962) בשעה ־9.30־ לפני

 הצהרים.

 כ״ח בטבת תשכ״ב(4 בינואר 1962) ח. קדמון
 האפוטרופוס הכללי בישראל

ק ישראל, תשי״ד—1954 נ ק ב  חו
 דיז וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוס בנה ישראל, תשי׳יד—1954,
 על מתזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

, בשבט תשכ״ב (10 בינואר 1962) ׳•  ביום ה

 אג׳ ן ל״י
370,071,701 50 

8,782,304 70 . . .  מעות (מטבעות קטנות) במחזור .
378,854,006 20 

17,951,508 m 
210,133,497 70 
77,269,000 . — 

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה 73,500,000
י  י -

378,854,006 20 

ת המילוודו לשיכוך עוליפ, תשי״ז—1957 ו נ ק  ת
ל תוצאות ההגדלה. 1 -  הודעה ע

 בהתאם־ לתקנת 9 (ה) לתקנות המילווה־ לשיכוך עדלים,תשי׳׳ז~
 1957, מתפרסמות׳ בזה־ תוצאות:זזהגרל1^ה״18^שחתקיימה ביו^שני•

 כ״ה־ בטבת. תשפ״ב׳(1 בינואר 1962)¿׳

 י־ליזוט הפרסומי ם: #02 ו׳׳-בשבט: תשכ״ב,׳ 11.1.1962 717

file:///34489


 הודעות אלג מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסחזן
 י משום מתן תעזדה על נכונותן

 י. פרידמן ובניו בע״מ
ל האסיפה הסופית(בפירוק מרצון)  הודעה ע

 (בהתאמ לסעיף 206 (2) לפקודת החברות)
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 15 בפברואר 1962 בשעה 16.00 בביתו של המפרק
 ברחוב בן יהודה 85, תל-אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של פירוק
 העסקים וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג במסמכי החברה.
, מפרק ן מ ד י ר  דב פ

 נילוניט בע״מ (בפירוק מרצון)
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 216 (1) לפקודת החברות כי באסיפה

 הכללית היוצאת מן הכלל של החברה הנ״ל שנתהיימה בתל״אביב.
 ביום 17 בדצמבר 1961 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את מוריץ בהן ומרי כהן משד׳ ק»ק.ל. 58, תל־אביב,

 למפרקי החברה הנ״ל.
י כהן ץ כהן מד רי  מו

 מפרקים

 תיקץ טעויות
 ברשיון כללי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על
 הבניה), תשכ״ב—1961, שפורסם בילקוט הפרסומים 896, תשכ״ב,

 עמ׳ 569, יש לתקן -
 בסעיף 2, במקום ״לפני הפקודה״ צ״ל ״לפי הפקודה״; בסעיף
 ־3 (3) (א)/ במקום ״עכו ושפרעם״ צ״ל ״נהריה, עכו ושפרעם״;
 ובסעיף 3 (3) (ב), במקום ״המועצות המקומיות נהריה ושבי־ציוך

 צ״ל ״המועצה המקומית שבי׳־ציוך.

 בהודעה בדבר מועד הבחינות לפי תקנות המודדים, 1938,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 901, תשכ״ב, עמ׳ 668, במקום ״200״
 צ״ל ״20״ ובחתימת מנהל מחלקת המדידות באותה הודעה וזו

 שלאחריה, במקום ״איםלר״ צ״ל ״אלםטר״.

 ״ח.ג\.ת.״ חברה בע׳ימ
דת החברות ל פי סעיף 216 (1) לפקו ע ד ז ע ד ו ה | | | 

ה כללית. שלא מן-המנץ. של ״ח.ג.י.ת.״ חברה בע״מ, פ י ס א ב - ^ 
 ;^תתקיימה ביוב 1 בגובמבר 1961 בשעה 5.00 אחה״צ במשרדה של
, הוחלט פה אחד לפרק את החברה ולמנות את ברנרד ה ^ ר | 

 ??יכלשטיין מתל-אביב, רחוב פרנקפורט^," למפרק.
, מפרק ן י י ט ש ל כ י ד מ ר נ ד י ״ ב - * ' ^ ^ 

י הולנד אוניון לנאמנות בע״מ -
 #^״%*־ ׳ (בפירוק מרצון)

 י־י ־ ־־• • ; ••• : •י .•: י•.•״ר: ,
יתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, כי ^נ '< | 
 |£ה|*םיפח הכללית הסופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25 בפברואר
 §£1962שעה 10.00 במשרדי הולנד בנק אוניון, שדרות רוטשילד 4,
̂ המפרקים המראה כיצד ב לשם הגשת דין וחשבון סופי של י ב א ־ % | 
 9^תנהל. הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 §£וםפים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

י ושל המפרקים. ה ר ב ח ^ 
ת סף ראשי ו ן י י י ט ש ר  י - פנחס ק

י ^ ,, מפרקים ^ ־ ״ י ^ 

ל מיולקה בע״מ מ ר  כ
 (בפירוק מרצון)

ל האסיפה הסופית  הודעה ע
 ^ "י

¡Étl 
 (בהתאם לסעיף 206 (2) לפקודת החברות)

̂ ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הסופית של החברה הנ״ל תתכנס  י: ^ 
 1:?ביוס 15 בפברואר 1962 בשעה 16.00 בביתו של המפרק ברחוב בן
 וליהודה ^85,^ל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של פירוק העסקים וכדי
 ^ל-שמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג במסמכי

ה ר ב ח ה ^ 
, מפרק ן מ ד י ר ^ דב פ - ל ? ! 

718-If 
 המחיר 48 אגורות

 ילקוט הפרסומים 902, ו׳ בשבט תשכי׳ב, 11.1.1962
 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים




