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 מינוי
ז תשיינ — פרקליט המדינה, טיופ י״ה בתפו ן מ ק ל ן נ י ל ו  ק

 (נ כיולי 1953) ואילך•

ת ההגנה (כפפימ), 1941 ו נ ק  ת
 מינוי מפקח בפועל על המטבע הזר

ות ההננח (כספים),  בתוקף םטבויותי לפי תקנות 2 ו־11 לתקנ
 1»1<, והסעיפים 14 (א) ן־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
ו להיות המםקת בפועל כ ל ל מ א פ  תשית-11948, אני ממנה את ר
 על הטטבע הזר ולפעול בשמי pisfr חסיקות על ביצוע התקנות
 מיום כ״ו בטבת תשי״ד (1 בינואר 1954) ומעביר אליו מאותו

 תאריך את פמכויותי לפי תקנת 11 לתקנות האמורות•

ל ו כ ש ד א  ייז בטבת תשייר{23 בדצמבר 1853) ל
 (הט(1)ת/כ;1.< שר האוצר

• « תופי 2 ספי 13S ,1138עמי 0 1 עיר 1 M 1 
 ג עיר תשיח, תום׳ א׳ פסי 2, עטי 1•

 חוק העוופטיים, תשי״ג-1953
 הודעה על מינוי שופט

 : בהתאם' לסעיף 25 לחוק השוממים, תשי*נ-גג119, אני מודיע
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף «1 לחוק האטור, ובהתיעצות עם נשיא
, שופט נ ר ב נ ב ו ט ל ו ט ל  בית המשפט העליון, סיגיתי את שלטה ה
 שלוט ראשי, לכהונת בפועל בשופט בית משפט מתווי לתקופת
1 בדצמבר ) עד ייט בארד ב׳ 9 5 3 S Î ימ בטבת תשייד (  טיום י

 (24 בטרס 1954) ועד בכלל•

 טיו בטבת תשי״ד (21 בדצמבר 1933)
 (ו!ט(9)שט/1)

 פנחס רוק
 שר המשפטים

 * ם*ח 132, תשי-ג, עמ- 149•

 ילקוט הפרסומיס 326, כ״ה בטבת תשייר, 31.13.1953 347



 . פקודת סדרי העלמין והמשפט (הוראות
 ״נוספות), תש׳׳ה-&194

דבר נטילת הסמכויות ״טל המזכיר הראשי  הודעה נ
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי ל2י סעיף 1 לפקודת שדרי
 השלגון והמשפט (הוראות נוספות), תש־ה-1918ו, נטלתי לעצטי
׳ באלול תשיינ (13 באוגוסט 0933 ואילך את השטכויות ושב  ט־
 הנתונות בידי הטזביר הראשי לפי פקודת הפיוצדורה הייייילית

 >עיות)2•

 ככור שמרית
ש טרד, מ ר ה  ש

ד (22 בדצמבר 1933) ״ ש  מיז בסבת ת
 (ח=(9)סשט;1<

 1 ע״ר תשיח, תוס׳ א׳ מטי 8, עט׳ !צ
 *- חוקי איי, כרך אי, פרק ליד, עטי 439; עיר 1914, תופי 1 מש׳
 S30I, •73עמי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . צו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-1950
 הודעה בדבר מועד הבהירות למועצה המקומית כפר יאשיף

 ובדבר מכשר וערי המועצה
 אני מודיע כי —

 (1) בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לצו המועצות הסקו
 טיות(א), תש־יא— 1950 י, קבעתי שהבחירות למועצה הסקוטית
ב בשבט תשייד (26 י  בפד יאשיף יקוימו ביום שלימי בשבת, כ

 בינואר 0954;
ד  (2) בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו האמור קבעתי שה מ
 עצה הסקוטית כפר יאסיף העוטרת להיבחר תהא בת תשעה

 חברימ•

 ישראל רוקח
 שי הפגיס

ת תשייר (11 בדצמבר 1933) נ ט  ה׳ ב
חס 014») , 

ת 27(, תשייא, עמי 178• י  ג ק

 חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה׳ תשי״א-1951
ו של מנהל תי  הודעה כדבר ביטול הרשאה לשמש בפמכדו
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 21 (ב) לחוק הארנונה
 לפיצוי נזקי מלחמה, תשי״א-11951, ביטלתי את יפוי הכוח לשמש
ק י ס ר  בםמכויותי ולטלא כל תפקיד מתפקידי, שנית; לזלטן ק
 ושההודעח עליו פורסמה בילקוט הפרשו טיט 317, תשייר, עטי 192•

 ההודעה האמורה תתוקן לפי זח•

 מ• לנדאו
 מנחל הארנונה

 ט׳ בטבת תשייר (15 בדצמבר 1933)
 (־ט(1)א/1)

ח es, תשייא, עמי 44•  1 פי

 חלוקת תעודות רישום לעורכי דין
 נמסרת בזח הודעה, כי נשיא בית המשפט העליון קבע את
 יום שגי ייז באדר ב׳ תשייר (22 בפדס 1954), שעת 9 בבוקר,

 כיום חלוקת תעודות רישום לעורכי דין•
 נשיא בית המשפט העליון יחלק את תעודות הרישום לעורכי

 דין בבית המשפט העליון בירושלים בדלתיים פתוחות•
 מקבלי התעודות ילבשו גלימות•

 י• איזנברנ
 הרשם הראשי

 י״ו בטבת תשייר (23 בדצמבר 1953)

 חוק מס מסוייג ומש מותרות׳ תשי״ב-1952,
ה הציבורית ד ע  פינוי חבר ת

 בתוקף כמכותי לפי סעיף 2# לחוק מס טסויינ ומס מותרות,
ניל להיות חבר הועדה ר אנ עז  תש״ב-932!1, אני ממנה את אלי

 הציבורית
 • מינוי וערה *יבורית שפורסם בילקוט הפרסומים 270, תשי״נ,

 עט׳ 420, יתוקן לסי זח•

 ייז בטבת תשייר (23 בדצמבר 1953) לוי אשכול
 נחמ(1)מ/פטן7) שד האוצר,

 1 ס״זז 110, תשייכ, עסי 344׳

ת המילווה העמטיי תש׳*ט-1949 • ו נ ק  . ת
 ; הודעה על הרכב המועצה

 אני מודיע כי תרשב המועצה שמיניתי לפי תקנח 5 לתקנות
 חטילוווז העטטי, תשיט-11949, הוא כזה:

 חברים מטעם הממשלה;
 מרדכי זנני דיר מיכאל לנדאו

 מרדכי טטנר ש• נרופ

 חברים טטעם הציבור:
 חרמן אלרן חיים לבנון

 שלטה נת
 מאיר פנל

 הרי ריקנטי
 ראובן שנקר

 שלטה נרטל
 ריר ב• וסרט!

 אנטת כוכבי
 .אליהו לבונטין

 ההודעה על הרכב המועצה שפורסמה בילקוט הפרסוטים 233,
 תשי״ב, עטי 757 — בטלה•

 לוי אשבול
 שר האוצר

 ייז בטבת תשייר (23 בדצטכר 1933)
 (חטו1)טע/3)

 > עיר תשיט, תומי ב׳ טסי 44, עט׳ 134•

 פקודת הסמכויות בעניין היבוא׳ היצוא והמכס
 (הגנה)׳ 1939

 מינוי רשות מוסמכת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפםכויות בענין היבוא,
דו להיות לי ה ו ט ל  היצוא והטכם (המה), 11939, אני טטנח את ש
 מיום י׳ בטבת תשייר (16 בדצמבר 1953) דשות מוסמכת לצורך

 הפקודה•

 מי בטבת תשייד (15 בדצמבר 1953)
 נת0(16)י/ס/5)

 פרץ ברנשטיין
 שר המסחר והתעשיח

ח 92, תשייכ, עמי 329•  1 עיר 1939, תוס׳ 1 משי 968, עטי 137 ; פי

ת ההגנה, 1939 ו  תקנ
 כיטול מינוי רשות מוסמכת

 . בתוקף סמכותי לסי תקנח 3 א לתקנות ההגנה, 1939 1,
- ח י ש  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ת
 S194 ¿ אני טבטל טיוט ביד בכסלו תשייר (1 כדצםבר 1933את)
ט כרשות מוסמכת, שפורסם בילקוט הפר נ ו ק פ ח צ  מ־גויו של י

 סומים 187, תשייא, עטי 1526•

 י״ב בטבת תעייד(18 בדצמבר 1953}
 (חט(16)רט/ט/1)

 פרץ ברנשטיין
 שר חטםחר והתעשיה

 1 עיר 1939, תום׳ 2, טס׳ 914, עפ׳ 548•
a עסי 1׳  2 עיר תשיח, תום׳ אי, מס׳ .

31.12.1963 , ד ״ י ש ת ת ב מ  348 י??1ט הפרסומים 320, כ״ה נ



 חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים).- תשי׳״ג - 1953
 הודעה לפי פעץ1 2

 כתוקף סמכותי לפי 8עיף 2 לחיק רכישת מקרקעיט (אישור פעולות ופיצויים), תשי״נ - 1953, אני םעיד כי במקרקעים המתוארים
 כתוספת נתקיימו שלושת אלח ז

 (1) כיום ו׳ בניבן תשי׳״ב (1 באפריל 1933) לא תיו בתןקת בעליהם:
 (2) כתוך התקופה שבין ה׳ באייר תשיח (11 בטאי 1948) לבין ו׳ בניסן תשייב (1 באפריל !195) שימשו והוקצו לצרכי המישלות

 ופיתוח חיוניים;
 י (3) עודם דרושים לצרכים האמורים

ד (3 ידןונזכר 1953)• ״ ש  ולכן יקומו לקנץ רשות הפיתוח מיום כ״ו בככלו ת

ת פ ס ו ת  ה
ה — חיפה• פ נ ר - שפרעם; ה פ כ  ה

ת ו ר ע ה ת ו ו ק ל  גוש ה
 הכללי

 3S9-036 בשלמות
2/3 20-154 
7/8 11-733 

2009/21657 21-657 
2/3 22-612 
4/3 31-662 

1/10 20-624 
S/9 20-304 

221226/492480 19-756 
 474-431 בשלסות

3/6 17-922 
J4/32 13-GÖ» 
. 1/3 12-239 

• 3883)4032 10-652 
 30ד־9 6/24

10/06 8-818 
1/3 8-996 

7J/2S8 4-562 
110/140 11-271 

1W38/1I320 11-482 
10658/11520 0-936 

 »21-4 נ/ג
1/2 5-0-13 

3S0S3/48121 12-031 
1/4 3-148 
2/3 4-580 

9/13 13-360 
 36&-15 י|2

34806(50400 15-899 
2/7 6-842 

9/14 0-533 
 437-862 בשלסות

4Í9 18-395 
7/8 18-037 

29/56 9-662 
57/80 6-710 

37/36 94371 
131/240 12-309 

1/2 J9-669 
1/2 33-633 

11114 3:1-633 
 493-337 בשלמות

2/3 19-731 
3S85/4032 23-894 

10/24 27-824 

M96-180-67 , 63׳ *•*׳ , 6 0 ־ 1 A 50, 32 11־30, 33, ׳ 3733, 39־41, 46׳ , 9 ־ ñ A 6 
 31 (תלקי בל הבעליט דרשוטיפ פרט לרשות הפיחות בעלת 3)1 תלקיט)
 34 (דלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/8 הלקיפ)

 38 (החלקים הרשוטיס בשפ דיר ניונדח לולס)
 43 (חלקי כל חבעליפ הרשו טיס פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)
 49 (חלקי כל הבעלים הרשוםים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 הלקיפ)

 51 (החלקים תרשוט־ט כשס אלן יוסף אבדתיט כריר)
 62 (חלקי כל הבעלים הרשוט־פ פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/9 חלקיס)

 63 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 271234/492489 חלקים)
 2, 3, 5, 7־13, 13־17, 19, 21, 23־29, 31, 36־43, 51־66, 0ז״[8, 88, 93, 102-95, 104׳ 105, 110-108,

 121־129, 134, 139־131, 133, 134)
 4 (החלקיש הרשומיס בשם ריב כאמין ראנס)

 6 (חלקי כל הבעליס ה-שומיס ברט לרשות הפיתוח בעלת 18/32 חלקים)
 14 (הר.לקים הרשוס־ם ב?ש נאיף אסעד חביבי)

 18 (147J4Mחלקי בל הבעלים הרשונויט סרה לרשות הפיתוח בעלת 3 תלקיט)
 20 (החלקים הרשומים בשפ איןגל אכרהים חדאד)

 22 (החלקים הדשוטיס בשפ קליבת סתאניופ חנה בדס)
 30 (התלקיט הרשומים בשס הנה סליסאן הנח חדאד)

 32 (תלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת »213/28 חלקים)
 31 (הדקי בל הבעליפ הרשומים פרט לרשות חפיתוח בעלת 40)/30 חלקים)

 47 (הלק׳ כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 862/11520 חלקים)
 48 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 862/11520 חלקיס)

 67 (החלקים הרשומים בשם נ־ורג׳ בלים נירנ׳וית}
 107 (החלקים הרשומים בשם שא-ין עבדו שהין)

i (תלקי כל רבעליס הרשומים פרמ לרשות הפיתוח בעלת 12031/48124 חלקיט) n 
 113 (החלקים הרשומים בשם יעקב אברהם דויטשר)

 131 (תלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)
 132 (חלקי כל הבעל-ם הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/12 הלקים)

 133 (הלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)
 136 (15594Í»תלקי כל הבעליט הרשימיפ סרט לרשות הפיתות בעלת M5 חלקיט)

) חלקיס 5 /  S15 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 7
 157 (חלקי בל הבעליט הרשופים פרם לרשות הפיתוח בעלת 5/14 חלקיפ)

 1־4, 7־14, 7ז־21, 26, 28־31, 40-38, 42, 47-44
 15 (התלק־ס הרשומים בשפ ג •מילה חליל אליאפ יופף)

 16 (תלקי כל הבעלים הרשומים פדט לרשות הפיתות בעלת 1/8 הלקימ)
 22 (חלקי כל חבעליפ הרשומים סרט לקהק״ל בעלת 27/56 חלקיפ)

 24 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לקהק״ל בעלת 1/4 חלקיפ ורשות הפיתוח בעלת 3/80
 חלקים)

ט לקהק״ל בעלת 19/56 חלקים)  32 (חלקי כל הבעלים הבשומים פי
 34 (חלקי בל הבעלים הדשימ־ם פרט לקהק״ל בעלת 1/4 חלקים ורשות הפיתוח בעלת 49/240

 חלקים)
 »3 (החלקים הרשוסיס בשם יוסף אימסללש)

 48 (החלקים הרשופיס בשס אברהם שבט)
 43 (3Jתלקי כל הבעלים הרשומים פרם לרשות הפיתוח בעלת 14 חלקים)

 3־8, 10־21, 23, 21, 27, 29־9ס, 61־90, 92, 06, 98, 130-101, 134, 137, 142־167,.169־192
 2 (הלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)

 22 (תלקי כל הבעלים הרשומ־פ פרם לרשות הפיתוח בעלת 117/4032 הלקים)
 25 (חלקי כל הבעלים הרעומיפ מרט לרשות הפיתוח בעלת 14/24 חלקים)

IK31 

10212 

18233 

10X34 

349 3te1.12.1S , ד ־ ׳ י ש ת ת נ ט , כ־־ה ב • ? ם ? י מ ו ס ר פ  320יש ה

http://S1.12.1te3


 השמח חלקים חלקות והעדות
 הכללי

 26 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לקהקיל בעלת 625/10000 חל׳ ורשות הפיתות בעלת
 10)11036/800 חלקים)

 28 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות.הפיתוח בעלת 1/3 הלקים)
 91 (חלקי בל רבעליפ הרשוטים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1010/4032 חלקיפ)

- דאוד נאפי) פ א  93 (ההלקיס הרשומים בשט תאופיק :
 94 (חלקי כל הבעלים הרשומים פיט לרשות הפיתוח בעלת 30/140 חלקים)

 97 (הלקי כל היעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)
 99 (החלקים הרשומים בשפ ג׳ובראן חנה אנרראופ חורי)

 »10 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 18/32 הלקיפ)
 132 (הלקי.כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 12/24 הלקיפ)
 136 (הלקי כל הבעלים חישופ־פ פ!־מ לרשות הפיתוח בעלת 24;11 הלקיפ)

 139 (החלקים הרשומים בשם אברחים חביב אבדהיש נשאשכי)
 8, 0), 11, 14, 16׳ 211, 3 26

 13 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)
 18 (דה־קיפ הישופים בשפ נ׳ורנ׳ בלים נירגיודה)
 22 (ההלקיט הרשומים בשפ נ׳ורנ׳ בלים נירנ׳ודד.)

 24 (חלקי כל הבעלים הרשי טיט פרפ לרשות הפיתוח בעלת 6/20 חלקים)
 23 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 5/8 חלקים)

ל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 2674/8400 חלקים)  27 (חלקי נ
 28 (החלקים הרשומים בשש פודית סאלח נ׳טאל אשת נירים סללום)

 3, 6, 12־15, 22, 24, 31־34, 37, 39־41, »4, 48
 4 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לישות הפיתוח בעלת 24/64 חלקים)

 3 (החלקים הרשומים בשפ מחמוד אחמד חליל אבול-ערדאת)
 26 (הלקי כל רבעליפ הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 30:88 חלקים

 1־4, 6, 7, «־11
44TÍ4, 33 ,4! ,3¡<־S3 ,34 ,31י־ ,£H2 , 2 . ' ¡ l . i ־ , 17, 19, 2 1 ־ 1 0 , 8  ־7, 1

 3 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 11/24 הלקים
 16 (החלקים הרשומים בשפ נדים ופריו־ בני מנםור חליל אלמלי)

 25 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/6 חלקים)
 27 (החלקים הרשומים בשם ויתון אליאפ זיתו! משיעיל)

 33 (חלקי בל הבעליפ הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 117/4032 חלקיפ)
 40 (ההלקימ הרשוטיפ בשפ שאוקי אנרראום איוב עזאם)

, 51*87, 99־127, 129*133, 135, 136, 141-139 4 8 ־ A 7, 9, 11 ,3 ,1 
 s (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לקהקיל בעלת 1/1 חלקים)

 6 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לקהק׳יל בעלת 6/24 חלקים ורשות הפיתוח בעלת 2/24 חלקי
 8 (חלקי כל הבעלים הישומיס פרט לרשות הפיתות בעלת 1/3 חלקים)
 49 (חלקי בל הבעלים הרשומים פיט לרשות הפיתוח בעלת 1/6 חלקים)

 138 (חלקי כל הבעליט הרשוצים פרט לקהקיל בעלת 1/2 תלקיט)
 142 (החלקים הדשומיפ בשפ פאלה טליפ אברהיפ)

143 ,137 ,134 
 1, 3, 5, 6, 8, 10־19, 21, 23, 28-23, 51-32

 2 (חלקי כל הבעליפ הרשומים פיט לרשות הפיתוח בעלת 1/6 הלקים)
 7 (חלקי כל הנעלים הרשומים פיט לישות הפ־ר״ח בעלת 11/24 חלקים)

 9 (החלקיס הרשומים כשם זיתון אליאפ זיתו,׳ משיעיל)
 20 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לקהק־ל בעלת 1395/22320 הלי ורשות הפיתוח בעלת

 SG73958/178) חלקים0
 22 (חלקי כל הבעליפ הרשומים פרט לישות הפיתוח בעלת 3/6 הלקים)

21 ,20 ,17-15 ,10 ,9 ,6 ,5 
 נ (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 131/144 חלקים)

 8 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/4 חלקים)
 41, 43, 44, 45, 17, 49, 50, 52, 33, 33, 57, 59, 64, 63, 66, 67, 70, 73־76, 100, 103

 39 (החלקים הרשומים בשם אב־היס חביב אכרהים נשאשבי)
 42 (חלקי כל הבעלים הרשומים פיט לרשות הפיתוח בעלת 14/24 חלקים)
ט לדשזת הפיתוח בעלת 1/8 הלקים)  »4 (חלקי בל הבעלים הרשומים פי

 48 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים) •
 51 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/14 חלקים)
 56 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 11/24 חלקים)

' •"׳  58 (החלקיפ הרשומים בשם ריב פאפין ראנט) '
 60 (חלקי בל הנעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 14432/89280 תלי וקהקיל בעלת

 . _ 1395:22320 הלקים) י י
 61 (חלקי הל הבעלים תרשוטים פרט לרשות הפיתוח בעלת 87/1152 חלקים) ״
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2/3 28-661 
3022/10S2 15-029 
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 114-160 בשלמות
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1/2 16-038 

 27-328 בשלמות
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3/4 17-121 
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3/6 20-505 
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3885/4032 1-332 
57/60 28-592 

1/4 14-789 
ן נ  12-903 ג

130/160 13-058 
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11/14 7-991 

ת : ו מ ל ע  19-692 נ
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3022/4032 32-486 
1/4 5-999 
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2/3 5-321 

11613/33280 33-286 
1869(4032 1-897 
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ת ו מ ל ש  161-967 ב
7/8 • 15-193 
1/12 12-563 

178/231 11-326 
83/128 12-732 

1/12 31-720 
12/200 ]7-133 

ת ו מ ל ע  132-706 ב
2/6 2-713 
2/6 10-129 

13951/20926 20-926 
47/128 41-988 

131068/178360 18-440 

3883/4032 17-463 
2/4 17-404 
1/2 7-469 

5/15 89-237 
31/48 17-233 

4/5 16-527 
1/2 13-894 
1/2 3-966 
1Í4 14-655 

1869/4032 4-516 

ת ו מ ל ש  5-021 ב
1/3 1-149 
2/3 0*260 
2/3 0-238 
1/3 1-045 

10/16 0-683 
10/16 0-395 

1/3 0-177 
2/6 0-642 

10/16 0-087 

ת ו מ ל ש  21-183 ב
• 2/3 1-424 

1/3 1-462 

1Í3 D-695 
1/3 0-38« 
4/5 1-444 
1/3 0-468 
1/3. 0-116 
1/3 0-561 
1/3 0-407 
3/8 0-586 

וע  נ

( ם י ק ל ת 117/4032 ה ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר פ פ י ו ט ש ר פ ה י ל ע ב ל ה י כ ק ל ת ) 62 
( ם י ק ל ת 3/60 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה  68 (חלקי ב

( ד א ד פ ח א י ל ה א י ם ד ש ם נ י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 72 
( פ ו ח א כ ב א פ בחוש מ א י ל ם א ש ם כ י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 77 

( ם י ק ל ת 39/160 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה חלקי כ ) 78 
( ם י ק ל ת 1/3 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל י ם פ י ט ו ש ר ם ה י ל ע נ ל ה חלקי כ ) 79 

. ( ם י ק ל ת 3/14 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י כ ק ל ד ) 97 

22 ,19 6, 
( י כ י נ ל ח י ל ר ח ע ב ף א י א ם נ ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 2 

ם י ק ל ת 1010/4032 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ס פ י מ ו ש י ם ה י ל ע ב ל ה חלקי כ ) 3 
( ת א ד ר ע ־ ל ו ב ם א י ה ר ב ל א י פ חל י ה ר כ פ א ש פ ב י ט ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 7 

( פ י ק ל ת 1/3 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר פ פ - ם ו ש ר ם - י ל ע ב ל ה י ב ק ל ח ) 8 
( ם י ק ל ת 1/3 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ־ פ פ י ו ט ש ר ם ה י ל ע נ ל ה  H (חלקי כ

ד הנפ•) מ ח ן מ פ ה ד ע• ר מ ח ם מ ש פ ב - ט ו ד ר ם ה י ק ל ח ה ) 13 
( ם י ק ל ? 2163/4032 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ד ה י כ ק ל ח ) 17 

ד) ר פעי מ ת ה מ י ט ת ע ו נ ם ב ו ט פ ה ו ר ה ם ז ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 23 

31 ,30 ,34 ,17 ,11 ,8 7, 
ם) ת 1/8 •חלקי ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י ב ק ל ח ) 1 

( ד ר ן ה פ ן ח י פ פ ה ש פ כ ־ מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 5 
( ם י ק ל ת 53/231 ה ל ע ל ב ״ ק ה ק ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י כ ק ל ח ) 12 

ת 13/128 ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר י ו ת 32/128 הל ל ע ל ב ־ ק ה ק פ ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה חלקי כ ) 15 
ן חדר) פ ן ה י פ ם ה ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 18 

( ק י ה ר ד ו ח ע מ ע ז נ ן טו ו ם ל ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה  32 ו

46 ,41 ,38 ,27 ,23 ,22 ,16 ,11 ,9 ,7 A ,1 
• - • ( ד א ד ב ה י ב י ח נ ן ב ם ע נ ב ו י ה ם ד ש פ ב י ו ט ש ר ם ח י ק ל ח ה ) 3 

( ד א ד ב ח י ב י ח נ נעשן ב ב ו י ה ם ר ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 3 
( ד א ד ב ח י ב י ח נ ן ב ם ע נ נ ו י ה ם ר ש ס ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 6 

( ם י ק ל ת 81/128 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י ב ק ל ח ) 8 
ת ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ׳ ו ל ת 1395/22320 ח ל ע ל ב י ק ה ק ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י ב ק ל ח ) 10 

( ם י ק ל  36332/178560 ח
( פ י ק ל ת 147/4032 ח ל ע ת ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י כ ק ל ח ) 14 

ן חדר) פ י ח נ ן ב י פ ה ר ו ר ם ח ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 18 
( ל ק ו ח ע ל ל א ד כ ט ע ו ל י ר י ח ק ל ל א ד ב ם ע ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 21 

( ה פ י ל ה ח ט א ל י פ ל ם ע ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 26 
( פ י ק ל ת 17/48 ה ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל י ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה חלקי כ ) 30 
( ם י ק ל ת 1/5 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י פ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה חלקי כ ) 33 

ף) ד שרי ד ח ד א מ ח ד א מ ח ם מ ש פ כ י ט ו ש ד ם ה י ק ל ח ה ) 36 
( ק י נ ט ו ל ל ז ח פ ד ש ט ב י ט ו ש ד ם ה י ק ל ח ה ) 37 

( ׳ נ א ר ד ד מ ח י מ ב א ר י ע ל ם ע ש ם כ י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 39 
( ם י ק ל ת 2163/4032 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע נ ל ה י כ ק ל ח ) 41 

*47 ,43 ,40 ,39 ,38 ,36 ,19 ,14 ,13 ,5 
( י פ ן חנ מ ח ד ע• ר מ ח ם מ ש ם נ י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 1 

( י פ ט ו ף ל פ ו ד י ו מ ח י מ נ ר ב ט ח א ד ו מ ח ם מ ש ם ב י מ ו ש ר פ ה י ק ל ח ה ) 2 
( ח א ב פ ־ ו ב ן א מ ח י ע• ר נ ט ב י ל פ ן ו ם י ל ם פ ש ם ג י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 10 

( י פ ! חנ מ ח ד ע• ר מ ח ם מ ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 12 
פ י ק ל ת 6/16 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר פ ה י ל ע ב ל ח חלקי ב ) 23 

( ם י ק ל ת 6/16 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם ס י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י כ ק ל ח ) 23 
( ן א ד ט ד ח ט ח ד א ו מ ח ם מ ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 32 

( ם י ק ל ת 4/6 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש י ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה י כ ק ל ח ) 41 
( ם י ק ל ת 6/16 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י מ ו ש ר ם ה י ל ע ב ל ה  41 (חלקי כ

«7 ,66 ,63 ,62 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,52 ,50 ,49 A3 ,42 ,34 ,33 ,22 ,21 ,15 ,9 ,1 
( ד ם ח ה א ע ט ו י ר בבי נ א פ ע ח ו ל א פ פ ש ם ב י מ ו ש ר פ ה י ק ל ה ח ) 3 

( ה פ י ל ה ח ט א ל י פ ל ש ע ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 7 
( ה פ י ל ח ח מ א ל פ ע>*־ ס ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 8 

( ה פ י ל ח ח ט א ל י ם פ על ש ם ב י מ ו ש ר ט ה י ק ל ח ה ) 11 
פ - י ק ל ת 1/5 ח ל ע ח ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י ט ו ש ר ם ח י ל ע נ ל ה י כ ק ל ח ) 16 

( ת פ י ל ה ח ט א ל י פ ל ם ע ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 20 
( ה פ י ל ה ח ט א ל י פ ל פ ע ש מ ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 23 

. . ; , ( ה פ י ל ה ה ט א ל י פ ל ם ע ש ם ב י מ ו ש ר ם ה י ק ל ח ה ) 26 
( ד מ ח ה א ע ם ו י ר ג א ם ם ע ש ם ב י מ ו ש ר פ ה י ק ל ח ה ) 40 

( פ י ק ל ת 5/8 ה ל ע ת ב ו ת י פ ת ה ו ש ר ט ל ר ם פ י ט ו ש ד ם ה י ל ע ב ל ה חלקי כ ) 41 

10233 

10-09 

10291 

1029a 

10299 
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ת והערות ו ק ל פ , ה י ק ל ח ח כ ש ש ה ו  נ
י ל ל כ  ה

 43 (ההליקיס הרשומים בשפ עלי ׳גדאכי מחמד)
 48 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 5/8 חלקים)

 84 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרה לרשות חפירות בעלת 5/8 חלקיפ)
39 ,34 ,24 ,13 ,8 

 2 (יתרת שמדז רחלקה לאתי ההבקעה, ראה ילקוטי הפרסומים 233 ו*233, תשי״נ)
 3 (יתרת שטח החלקה לאחר ההפקעה, ראה ילקוטי חפרםומיט 223 ו־235, תשי*0
 4 (יתרת שטח דתלקד, לאדיר ההפקעה, דאה ילקוטי הפרטוטיפ 223 ו־233« תשי׳יג)
 6 (יתרת שטח ההלקד-לאהר ךהפקעד״ ראה ילקוטי הפרכומים 223 ו־233, תע־׳ינ)
 7 (יר.-ת שטח דהלקה לאדר -הפקעה, ראה ילקוטי הפרסומים 223 ו־233, תשי״נ)

 5 (החלקים הרשוציפ בשפ אחסר פלאטה חליפה)
 11 (החלקים הדשוסים בשפ עופר ומחסד גני קאיד מחסד אבזל פול)

 22 (תלקי כל ד׳ כעלים הישדפיפ פרט לרשות הפיתוח בעלת 48/96 חלקיפ)
 ד2 (החלקים הישימים בשפ פאלח ניוסעה אחסר)

28 ,37 ,34 
 14 (יתרת שטח החלקר. לאחר -הפקעה, דאת ילקוטי הפרטוטיס 223 ו־233, תשי־־׳נ)
 17 (יתרת שטה ההלקה לאחר חדפקעד, ראח ילקוטי הפרפופיפ 223 ו־233, תשיינ)
( נ ״ ש r דחלקח לאחר ההפקעה, ראה ילקוס־ דפרפומ־ם 223 ו־3ג2, ת a  19 (יתרת «
( נ ״ ש  22 (יתרת שטת רתוקה לאתר התפקעה, דאת ילקוטי הפיפ״מיפ 223 1־233, ת
( נ  25 (יתרת שטח החלקה לאחי ההפקעה, ראה ילקוטי הפרמוטיט 223 ו־233, תש״
 26 (יתרת שטח חהלקה לאחר ההפקעה, ראת ילקוטי חפרפוםיס 223 ו־233, תשי״ג)

 5 (ההלקימ הריפופיפ בשפ עומר סאלח אחםד אבו עין)
 6 (החלקים דרשומ־ס בשפ ״־.סוד פייר מתפי)

 16 (־לקי כל הבעלים הרשומים פיט לישות הפיתות בעלת 158/360 תלי׳ נהקהקיל בעלת
 1/9 הלקים)

 23 (החלקיש הרשומים בשפ נ׳ורה םפעאן סאבא בחום)
 24 (-חלקים הרשומים ב1!״׳ פ רדיפה עיכ- מנוח בחופ)

ט לישות הפיתוח בעלת 1610/4022 הלקים)  27 (חדק׳ כד רבע־1׳״ הרשומים פי
ת יעקב זוטר)  29 (החלקים הרשומים בשפ מאחר אל־וזכ׳ מד.״־ ומלכד, ב

 31 (חלקי כל הבי״ייפ ה־שומ־ם פרט לרשות הפיתוח בעלת 156/360 הלי והקחק׳׳ל נעלת
 1/9 הלקים)

 35 (החלקים הישופיפ בשפ 5יור.ת סטעא; פאכא בחופ)
 36 (החלקים הישוטי^ בשס דריפד! עיסה ממה בתופ)

פ לרשות הפיתוח בעלת 1010/4032 הלקים) י  39 (חלקי בל הבעלים הרשוטיס פ
48 ,40 ,42 ,21 ,17 ,12 ,11 ,10 

 I (החלקים ח-שומים ישם נאווה נאלח אבדהיפ)
ט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)  3 (חלקי כל הבעליס׳הרשומים פי

 5 (החלקים הרשומים גשם אמינה ע• פתאח קאטם)
פ לרשות הפיתוח בעלת 210/256 חלקים) י  r< (חלקי כל הנעלים הרשוטיפ ס

ם מחמר אחסר אהדר) נ  7 (החלקים הרשומים ג
 16 (החלקים הרשומים בשפ אחפי ח;׳ אהדר פייר)
 18 (ידלקיס הרשופיפ בשם נאווה כאלח אביהיס)

 19 (חלקי בל דנעלימ הרשומים פרפ לרשות הפיתוח בעלת 82/128 חלקים).
ת הפיתות בעלת 1643/3972 חלקים) ישז  20 (חלקי כל הבעלים הרשומים פינ! י

 36 (ההלקיפ הרשומים גשם עלי אברוזיפ מחמוד)
 40 (החלקים -רשומים בשפ נאווה פאלח אכרהיפ)

 41 (ההלקיפ הרשומים בשם פטמה ולפיפח בנות עוטר פאלח אבו עין)
 44 (החלקים הרשומים בשפ גוואח פאלח אברהיפ)

 51 (תלקי כל הבעלים חרשימים פרט לרשות הפיתוח בעלת 115/1536 חלקים)
 5 (הלק׳ כל !,;עלים ?ע״נופ־פ פרט לישות הפיתוח נעלת 16/32 חלקיפ)

 II (החלקים ה-פומיס בשפ עלי פלאמה חליפד.)
21 ,20 ,11 

ט לישות הפיתוח בעלת 14/24 חלקיב) י  8 (חלקי בל הבעלים הרשומים פ
 9 (חלקי כל הבדליפ הישיםים פרט לישות הפיתוח בעלת 106/128 הלקים)

t בשש מחשוד אלפ־ חייל אנו־ערדאת)  10 (החלקים דרשום׳
 12 (חלקי בל הבעלים היישומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1010/4032 חלקיס)

 22 (תלקי כל הבעליפ הרשווזימ פרט לישות הפיתוח בעלת 2/4 הלקים)
20 ,5» ,53 ,27 ,11 » ,2 

ס לישות הפיתוח בעלת 3/14 חלקים) י  . 1 (תלקי כל הבעלים ד־שומ־ט פ
ט לריפוד, הפיתוח בעלת 3/60 חלקים)  . 3 (חלקי בל הבעלים הרשומים פי
 6 (חלקי רל דבעליכ הרשומיפ פרט לריבות הפיתוח בעלת 1/5 חלקים)

1 « 1-S91 
3/8 6-970 
3/8 0-666 

ת ו ט ל ש  55-343 נ
3-418 
3-323 
3-511 
3-872 
5-715 

29/32 3296 
2/4 5-744 

48/96 12-240 
6/120 9-364 

ת ו מ ל ש  34-269 ב
0-746 
2-962 
7-313 

19-822 
9'421 

21-144 
88/256 7-493 
32/36 e-012 

1«,'361} 30-818 

6/8 21-473 
1/4 37-432 

3022/1032 10-178 
2/4 18-404 

164(360 18-370 

6/8 18-688 
1/4 25-451 

3022/4032 3-065 
ת ו מ ל ש  73-710 ב

42/64 10-152 
2/3 28-458 
1/2 !7-097 

46/236 7-643 
173/376 10-392 

1/2 3-236 
12/64 8-236 

46/128 13-732 
1429/3072 15-562 

2/3 6-312 
42/64 12-297 

2/8 . 7-870 
42/64 9-406 

1421/1536 2-885 
16/32 38-228 

1/8 28-514 
ת ו מ ל ש  38-980 י ב

10/24 28-074 
22/123 16-774 

1/3 22-978 
3022/4032 13-558 

2/4 32-712 
ת ו מ ל ש  81-734 ב

11/11 10-83( 
37/63., 7-116 

4/5 9-602 

102» 

10250 

10357 

(0360 

1038» 

10381 
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 השטת חלקיפ הלקות והערות
 הכללי

 16 (חלקי בל הבעליפ הרשומיפ פרט לרעות הפיתוח בעלת 3/6 חלקיפ)
 31 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרעות הפיתוח בעלת 1/3 חלקיפ)
 23 (חלקי בל הבעלים הרשומיס טרט לקהק־ל בעלת 2713/6720 חלקים<

 26 (התלקיט הרשופיפ בעם ג׳טילמ הליל אליאס יוסף)
 :3 (חלקי כל דבעליפ הדשומיס פרט לרעות הפיתות בעלת »106/12 הלקים)

7 
19 ,11 ,12 ,10 

 2 (החלקים הרעו טיפ בעט על־ יאפץ דאוד אבול־פול)
ם עלי ימין דאוד אבוליפול) ע  7 (החלקים הרעופים ב
 13 (ההלק־ס הרשומים בעם יאפ־ן עומד מהפד הטין)

ס נוהמד קאיר מחסד אבול-פול) ע  16 (החלקים חרשוטיפ כ
50 ,46 ,13 ,13-36 ,31 ,32-30 ,28-26 ,23 ,21 ,13-16 ,11 ,9 ,8 ,6—4 ;1 

 1 (החלקים חדטומיפ בשם קמאל אסעד אנרראום קרקבי)
 7 (חלקי כל הבעלים הרשוטימ פרט לרשות הפיתות בעלת 3/4 חלקיפ)

 10 (החלקים הרשומים בשש נאיף אפעד חליל חביבי)
 12 (חלק־ כל הבעלים הרשומיט פרט לקהק־ל בעלת 417/1000 חלקים)

 13 (חלקי כל הבעלים הדישוסיס ברט לרעות הפיתוח בעלת 11/24 חלקים)
 19 (חלקי כל הבעלים הרשופימ פרפ לרשות הפיתוח בעלת 11/24 חלקים)

 20 (חלקי כל הבעלים חרשוטיפ פרט לקחק-ל בעלת 417/1000 חלקים)
 22 (התלקיט הרשוטים בשפ נא״ף אסעד חליל חביבי)

 23 (תלקי כל הבעלים הדיגוטיפ פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/4 חלקים)
 33 (החלק־פ הרשוט־ם בשם חררה המזח מהסד בררית)

 41 (חלקי כל הבעלים הרשוםים פרט לרשות הפיתוח יעלת 1/3 חלקים)
 47 (החלקים הרשו טיפ כשם נעמן (מונעם) הביב פטעאן חדאד)

 48 (החלקים הרשומים בשש מחפר אחפר אחדד)
31 ,27 ,26 ,23-2» ,18-16 ,14 ,12 ,8 ,5 ,2 

 3 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לקחק-ל בעלת 937/10900 הלי ורשות הפיתוח בעלת
(36:3/10000 

 6 (חלקי כל דגעליפ הדשופיס פרט לדעות הפיתות בעלת 3/6 ז/לקיפ)
 9 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/4 הלקיפ)
 13 (הלק• כל הבעלים הרשומים פרפ לריבות הפיתוח בעלת 1/5 חלקים)

 הרשומים בשפ הדרה המזח מחמד ברדית)
 הרשומים בעם מהפד אחסר אחדד)

 13 (החלקים
 21 (החלקים

 23 (חלקי כל הבעלים הדשופיש פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקיס)
 28 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרמ לרשות הפיתות ,בעלת 43/72 חלקים)

 30 (תלקי כל הבעל־פ ח־שוטים סדמ לרשות הפיתוח בעלת 10518/42000 הלקים)
40 ,33 ,J1 ,24 ,22 ,13 ,12 ,1 

 8 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 91/1188 חלקים)
 9 (תלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 22/30 חלקים)
 10 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתות בעלת 22/30 חלקים)

 11 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתות בעלת 3/8 תלקים)
 14 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/6 חלקים)

 16 (ההלקימ הדשוטיפ בשם מחמד ע• רחמן מחמד חנפי)
 23 (החלקים הרשומים בשם מחמד ע• רחם; מחמד חנפי)

 30 (תלקי בל הבעלים הרשוטיפ פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/6 חלקים)
 37 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 הלקיפ)
 43 (חלקי כל הבעלים הרשופ-פ פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/3 חלקים)

 48 (החלקים הרשוטיפ בשם בלימן מחמד ע• סתאח יאשין)
20 ,18 ,9 ,8 ,7 A 

 3 (החלקים הרשומים בשם עלי פלאח בערי)
 12 (חלקי בל הבעלים הרשומים פרט לק-ק-ל בעלת 1/4 חלקימ)

 13 (חלקי כל הבעליפ הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/5 תלקיט)
 23 (החלקים הרשומים בשם אניפה הנד, אברהים כדיר)

 21 (התלקיט הרשוטיפ בשם עםאר וזהרה כנות נ׳ומעה אחמד)
 ־ 23 (תלקי בל הבעליפ הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 1/8 חלקים)

, A a 6, 7, 11, 17 י 1 
 12 (חלקי כל הבעליפ הרשומים פרט לרשות הפיתוח בעלת 651/4032 חלקיס)

) i•''• 11 ,7 A ,5 ,3 £ 
 1 (החלקים' הרשוטיט כשפי קלובאת טטניופ חנת בידים) י, י"

 8 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרשות הפיתוח נעלת 11/24 חלקים)

3/6 2-96! 
 409י3 2/3

3917/6720 2-853 
2/4 11-433 

22/128 19-330 
 2-876 בשלמות
 2-631 בשלמות
479/5958 5-958 

1/2 0-953 
1/2 0-535 
1/2 3-040 

 193-683 בשלמות
7/30 9-852 

16/64 22-214 
1/3 7-993 

$83/1003 7-91« 
13/24 9-100 
13/24 5-919 

583/1090" 6-163 
1/3 7-378 

16/64 13-360 
J/4 6-230 
2/3 3-966 
1/3 2-266 

601/2000 4-276 
 132-003 בשלמות

3438/10000 22-479 

Í/6 «•387 
0/12 12-D01 
4/5 9-824 
1/4 11-878 

6007/20000 11-249 
2/3 26-459 

29/72 18-432 
31482/42000 10-393 

 47-068 בשלמות
1097/1188 11-880 

8/30 6-999 
8/30 12133 
5/8 4-239 
3/6 3-032 
1/3 7-494 
1/3 4-980 
3/6 2-107 
2/3 9-337 
2/3 5-315 

9/60 29-026 
 93-339 בשלטות

2/4 18-703 
3/4 31-342 
4/3 29-582 

1148/10000 15-813 
2/5 •15-277 
7/8 16-972 

 '88-997 י בשלמות
3381/4032 14-347 

 56-421 כשלמות
 3S-327 •י 1174/6720' י

13/24 13-040 

10313 

11378 
10001 

!»480 

10489 

10385 

10380 

16087 
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 השטה חלקים הלקות והעדות
 הכללי

 נוש

 9 (חלקי כל הבעלים הרשומים פרט לרפות הפיתוח בעלת 3/14 חלקים)
 12 (חלקי כל הגעליפ הישומיס פרט לרשות הפיתוח בעלת 3/11 חלקים)

11/14 
11,14 

17-515 
9-621 

10387 

 3 (40 דו;ט בעיך במצויין בתשריט הרצוף החתופ בידי באותיות 3א ר3ב)
 4 (60 דונם בעדך כטצויין בתשריט הרצוף החתום בידי באות 4א)

 3 (130 דונם בעיך סמצויין בתשייט הרצוף החתום בירי באותיות 3א ר3ב)
 בשלטות 6

118-422 
223-700 
286-218 
17070 

1M72 
10473 
10471 

 2 (30 דונם בעיך בפצויי; בתשריט הרצוף החתום בידי באות 2א)
 1 (80 דונם בערך כםצויק בתשריט הרצוף החתום בידי באותיות 1א ר1ב)

 0 (45 דונם בערך כטצויין בתשריט הרצוף החתום בידי באות 6א)
 בשלטות ז

493-691 
488-115 
503-253 
29-466 

10475 
10476 
10477 

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרד אנףרישום ודםדר הקרקעות, ירושלים, ובמשרדי הפטמה על הטחוז בחיפה, ובלהםעתי
 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות•

 לוי אשכול
 שר האוצר

ו בבטלו תשייר (3 בדצמבר 1953)  י כי

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 נמפ״ת בזח הודעה, פי ביום כיד בכפלו תשייר (1 בדצםבר
 1953) ניתן לאורי אבנרי, רחוב בונרשוכ 10־״ ר,י אביב־יפו, רשיון
 מפי 157, חתום ביר הממונה על מתיו תל אביב, להוציא לאור אחת
 לשבוע עתון בשפה העברית בשם ׳העולש החדש׳, שידון בנושאים
 אינפורמטיביים, פרשניים וכלליים, ייערך בידי אורי אפנדי ויידפש
, הנמצא על יד נשר רידיננ, תל אביבייפו•  בבית דשופ *ישראל בעימ'

 הודעה בדבריבחינות להסמכת מכקרי השכונות

 ש• כ• ישעיה
 פנן מנהל כללי לםינהל

 משרד הפנים

ד (13 בדצמבר 1953) ״ ש  י׳ בפבת ת
 י,רמ(13)עת;1)

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רעיון להוציא לאור עתון

 נמפרת בזח הודעה, כי ביום כיד נכפלו תשייר (1 בדצמבר
 0933 ניתן לאגירת מועדו; ישראלי לכזלאות וחילוף נוליש, רחוב
 יהו־ח הלוי 31, תל אביב־יפו, רשיון םפ׳ 154, חתום ביר
 דממונה על מחוז תל אביב, להוציא לאוד אחת לחודש עתון כשפות
 עברית ואננלית בשש ״ירחון זימון לבולאיש׳, שירון כנושאי כולאות
 זגופיפסטיקח, ייערך בידי איפידוד זימון ויירשם בכית דפוס *נבטי־

 נל״, הנמצא ברחוב החלוצים 13, תל אביב־יפו•

 ש• ב• ישעיה
 0;ן מנהל כללי לטינהל

 משרד הפניש

 ז׳ בטבת תש—ד (13 בדצמבר 1933)
 (TSPN )עתי־ 1)

 ׳1'
 נמסרת בזה הודעה כי הבחינות להסמכת מבקרי חשבונות

 יתקיימו בחודש פברואר 1931 בנושאים המפורטים להלן:
: ם י י נ י ת ב נ י ח  ב

ת חשבונות• י ו ק  הנהלת חשבונות וחישובים מ:חרייפ; נ
ק אי: ל , ח ת י פ ו ה ס נ י ח  ב

 הוקים ופקודות; מסים; כלכלה; סממישטיקה! ארגון מפעלי
 משהרותעשיה•

 , בקשה להיבחן בבחינות האמורות יש לרגישה למזכיר ועדת
י ית הבחינות למנקי תכנ  המשנה לבחינות בטופס דמודפפ בחוברת ׳
 חשבונות — מהדורה שניה׳ בצירוף האניות שפורטו בה לא יאוחר
 סיום ו׳ בשבט תשייר )10 בינואר 1934) לפי הכתובת ת-ד• 476,

 תל אביב

 י׳ בכבת תשייר (16 בדצמבר 1953)

 י. בלוש
 ב/יושב ראש הועדה למתן תעודות

 למבקרי חשבונות מום מכים

 חוק המילווה העממי׳ תש׳יי-1950׳ סדרה ב׳
 . הודעה על מועד ועערלת הששית ומקומ־

 בהתאם לסעיף 3 (ח) לחוק הטילווה העממי, תש״י-0,:19,
 מודיעים בזה פ• ההנרלה חששית של המילווח תתקיים ביום
 שלישי, הי בשבט תשייר (12 בינואר 1954), בשעה «16-1 אחה־צ,

 כבנין עירית חיפה, היפה•

 פקזדת העתונות
 הודעח בדבר מתן רשיון להוצ־א לאור עתון

 ;מפרת בזת רורעך, כ׳ ביוש ייט בכפלו תשייר (26 בנובמבר
 1933) ניתן לחברת ידיעות אחיונות בעיט, שררות רוטשילד 26,
 תל אביב •יפו, רשיון מפי 1*1, חתופ ביד הטמונה על מתוז תל אביב,
 להוציא לאור אחת לשבוע עתון כשפת העברית בשם ׳לילדי, שידון
 בנושאי ש חיגוכייפ, , פוליטיים, םפיותייפ לפובליציפטייב, ייערך
 בירי נח מוזפ ויירפש בבית דפוש ׳׳מוזפ׳, .־.נמצא ביחוב פץ

 7, תל *ביב יפו-

 ז׳ בסבת תשייר (13 בדצמבר 1953) ש• ב• ישעיה
 חם13)עת/1) סנן מנהל כללי לטינהל

 משרד הפנימ

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

ד בכסלו תשי־ד (1 בדצמבר  נמסרת כזה הודעה, כי ביוש כי
 1953) ניתן לחברת ישראל0קי פאר בעימ, רחוב הש־ון 11,
 תל אביב־יפו, רשיון מפי »43, התום ביד הממונה על מחוז תל אביב,
 להוציא לאור אחת לשבוע עתון בשפה הבולגרית בשש ׳אילושפרובו
 פארי, שידון כנושאים הנוגעים לקולנוע, תיאטרון, מדע, אפנות
 וספורט, ייערך בירי זילברט אברהם נחש ויירפפ בבית דפוס

 ׳•אורי, הנמצא ברחוב 44 מסי 11, תל אביב־יפו•

 ז׳ בטבת תשייר (11 בדצמבר 1953) יש• ב• ישעיה
 (חמ(13)עת/1) שנ .מנהל כללי לסינהל

 משרד הפניט
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 פקודת העתוגות
ן להוציא לאור עתון ׳ ו  הודעה בדבר מתן רשי
 נמסרת כזה הודעה, כי ביוש כ־ד בכסלו תשי״ד (נ בדצמבר
 1953) ניתן לועד הפועל על העובד הציוני, רחוב אלנני 19, תל
 אביי־יפו, רעיון סם׳ 455, חתום בידי.הממונה על.מחוז תל אביב,
 להוציא לאור אחת לחודש עתון בשפח העברית בעם *העובד
 הציוני״• ש־דון בנושאים טרינ״מ, כלכליים וחברתיים, ייערך
 בידי מנדל רינלהויפט ויידפפ בבית דפוס *הפועל הצעיר* הנמצא

 על יד תחנת הרכבת, תל אביב־יפו•

 ט׳ בסבת תשייר (15 בדצמבר 1933)
 (חט(13)עת/1) ש• ב• ישעיה

 סנן מנהל כללי לסינהל
 משדד הפנים

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר שינוי בעמון

 נמסרת בזה הורעה, בי חעתון ׳הדורי שהודעה על מתן
 הרשיון להוציאו לאור פורסמה נעתון הרשמי מפ׳ 11״ תש-ט, עט׳

 103, ייערך מעתה בידי חיים שורר במקום אליעזר לנינשטייי•

 ט׳ בטבת תשי״ד (15 בדצמבר 1.953)
 (חט(13)עת/2) ש• ב• ישעיה

 סנן מנהל כללי למינהל
 טשרר הפנים

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר ביבול רשיון

 נמסרת בזח הודעה, כי הרשיון מטי 50/15 להוציא את חעתון
 *אל׳ואשיט- שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 166, תשייא,

 עטי 1910 — בסל
ת תשייר (15 בדצמבר 1953) ב כ  ט׳ כ

 (חם(13)עת/2) ש• ב• ישעיה
 סגן מנהל כללי למינהל

 משרד הפנים

נות  : פקודת.העתו

 הודעה גרגר מתן רשיון להוציא לאור עתו!
 נטפרת בזה הודעה, כי ביומ י׳ בכסלו תשייר (17 בנובמכי
, רהוב נחלת בנימין 44, תל אביב־  1953) ניתן ל״הוצאת מאבק בע-מ׳
 יפו,• רשיון מש׳ 451, חתום ביד המטונת על מחוז תל אביב, להוציא
, שידו!  לאור אחת לשבוע עתון כשפה העברית בשש *מאבקי
 בנושאיט פוליטיים, ציבוריים, כלכליים וספרותיים, ייערך בידי דור
 ליפשיץ ויירפפ בבית דפוס ״מוזפ׳, הנמצא ברחוב פין 7, תל אביב־יפו•

• ב• ישעיה  1׳ בטבת תשייר (13 בדצמבר 1933) ד
 (חט(13)עת/1) מנהל כללי למ-נהל

 משרד הפניס

 פקודת העתוגות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 . ; נפסדת בזה הודעה, כי ביוש ג׳ בטבת תשי*1 (21 בדצמבר
 1952) ניתן לאהק אקהויז, בא כוח דאינור הארצי של הימאים, רחוב
 מעלות הנביאים 17, חיפה, רשיון חתום ביר הממונה על מהוו
 חיפה להוציא לאור אחת לחודש עתןן בשפה העברית בשם ״הימא׳
 הישראלי* שידון בנושאים הפתדדותייס, יט״פ, ספנות עולסית
 ומקצועיים, ייערך בידי יעקב הדרזךו זיידפש בבית דפוס *אזת*

 הנמצא ברחוב הרצל 61, היפה•
ד (15 בדצמבר 1933) ש• ב• ״בעיה ״ ש  ט׳ בטבת ת

 (המ(13)עת/1) כנן מנהל גללי למינרל
 משרד הפנים

דת זזעתונות  פקו
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

ד (11 כנונמבר ״ ש  נשפרח בזה הורעה, כי ביום ד׳ בכסלו ת
 1933) ניתן לעירית חיפה רשיון חתום ביד הממונה על מחוז חיסר.
 להוציא לאור אחת לחודש עתו; בשפה העברית בשפ ״דע את חיפה
 עירך* שירון בנושאים על העיר והעיר׳,-״ ייערך בידי יצחק רול

 ויירפם בבית דפוס -אות־ הנמצא ברחוב הרצל 61, היפה•
ת תשייר (15 ברצטבד 1933) ש• ב• ישעיה י כ  ט׳ ב

 וחס(13)עת/1) כנן מנהל כללי למינרל
 משרד הפנים

 הודעה
ת ישובים  בדבר שמו

 בהתאם להודעת ברבר מינוי ןעדת שטות ממשלתית 1 ניתנת לחל; רשימת שטות הישובים שנקבעו על ידי הועדה האמורה בפרק
ט באלול תשי-נ (9 בשפטמבר 1353)•  הזמו גין א׳ בתשרי תשיינ (20 ב=פססבר 1952) ונין כי

 א• בירן
 יו#ב ראש חועדח .

 רשימת שמות ישובים
נ ״ ש  שנקבעו עיי ועדת השמות הממשלתית בשנת ת

ט באלול תשיינ)  (שתש־י העי״נ ער בי

 מועצה מקומית. במקום מעברת קיסרי. בקרבת הכביש
 לחיפה. לזכר ר׳ עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות.
 שעונו ונרצחו בכלא קיסרי. שם קודם : מעברת קיסרי.

 מושב עובדים. יוצאי אמריקה, מארגון -האכד העובד׳
 (ארצות הברית). ליד באר סוביה. שם קודם: באר טוביה

 בי. מועצה אזורית באר טוביה.

 מושב שיתופי. פועלי אגודת ישראל. ליד טבריה, בשכנות
 לחילה. שם קודם: ארץ נפתלי.

 1. 4/142212 אזר.עקיבא

 2. 8/125127 אורות

 אחזת נםתלי
 1- \ - - ; י •

3/194244 

, עמי 939 א ם 162, תש ״  ״
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 ישוב חקלאי. בעברו המזרחי של אגם החולה. שם קודם!
. מועצה אזורית הגליל העליון. ה ר ד ר  ד

 ישוב חקלאי. באדמות עתיל. משלט 82. על שום המש
 מעות : בהן - מבצר.

 מושב עובדים. בגבול הלבנון. צפונית להר אדיר. שם
 קודם: אל מנצורה. על שום הבירניות שבנו בגליל בימי

 בית שני למגן על אורחות.

 מושב עובדים. פועלי אגודת ישראל. דרומית לנתיבה,
 מועצה אזורית נחל שורק.

 שיגוי שם, במקום -חרות אמריקה ב״. מושב שיתופי. תנו
 עת המוסבים. בץ בית ינאי ובץ כפר ויתקץ. מועצה אזו

 רית עמק חפר.

 4. 3/210273 אשמורה

 5. 6/152195 בחן

 6. 3/181274 בידנית

 ד. 9/132132 בית חלק^ה

ת חרות  8. 6/139198 3י

 שינוי שם, במקום -ספיח״. ישוב חקלאי. קיבוץ השומר
 הצעיר. צפונית לסובל. מועצה אזורית בני שמעון.

 מושב עובדים. נוסד מחדש ע-י עולים, בקרבת כפר
 הנוער בן שמן; נושא אף הוא את השם בן שמן. מועצה

 אזורית מודיעים.

 9. 12/127095 בית?ןמה

 10, 9/142151 בן ^מן

 במקום השם -וילהלמה־, לפי שם מושב העובדים בני
 עטרות. לזכר מערכת הגבורה בעטרות, ליד ירושלים,

 בנןלחמת השחרור. מועצה אזורית מודיעים.

 11. 9/141159 בני עטרות

 מושב עובדים. בנגב המערבי. תנועת המושבים. שם קודם!
 שריעה (גרר) א/ לפי הכתוב: ־אשים בערבה בדוש,

 תדהר ותאשור יחדיו״(ישעיה מא, יט).

 12. 11/115086 ברוע

 ישוב כפרי. כפר חוצבים. בכפר הנטוש סירה. בקרבת
 מושב סירת יהודה. מועצה אזורית מודיעים.

 13. 9/144158 ברקת
 ד דדי

 מושב עובדים בנגב המערבי. בקרבת שרשרת. שם קודם !
 שרשרת די. מועצה אזורית עזתה.

 14. 11/110080 גבעולים

 מושב עובדים על גדות נחל קנה, מצפץ לירקק וצפונית
 לנדה ירק(כפר ירקנים ב׳). שש קודם: כפר ירקנים אי.

 מועצה אזורית הירקון,

 15. 6/144172 גדות

 מועצה מקומית. ,ישוב קבע במקום .מעברת שפדעט.
 נפת עכו.

 16. 2/163247 רלעס
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 הוות הסוכנות היהודית. בץ נגבה ובץ עץ צורים. שמות
 קודמים! חווה גת 1, חוות םוויט, חוות המובנית.

 כפר שיתופי במסגרת -מהעיר אל הכפר-. המועצה ה־
 חקלאית. מועצה אזורית הגליל העליון.

 מושב עובדים. ליד הכפר הנטוש דלאתה. שם היסטורי.
 לפי מגילת אביתר בן הגאץ אליהו מהמאה הי״א(בכפר

 דלאתה שרידים של בית כנסת).

 מועצה מקומית. איחוד הישובים ־. הדר ורמתימ. שמות
 קודמים: הדר (נפרד), רמתיס (נפרד).

; בית דם  ישוב חקלאי בתכנון. בקרבת גבעתי. שם קו
 דרס בי. מועצה אזורית באד טוביה.

 ישוב כפרי. כפר חוצבים. בכפר הנטוש אל חדיתה(השם
 ההיסטורי ׳. הדיד) •י להבדיל ק המושב הדיד.

 ישוב כפרי. מיסודה של הברת תדח״ץ(תורה, דת, חסד,
 צדקה). בקרבת טבריה. בץ לביא ובץ מצפה. שם קודם:

 תדח״ץ.

 ישוב חקלאי בתחום שיפוטה של המועצה המקומית גם
 ציונה. נקרא לזכר המפקד אליעזר מרגולץ, שעמד בראש

 הגדוד העברי. שם קודם: צרפנר אל חראב.

 מושב עובדים. תנועת המושבים. מצפץ לערוגות. שם
 קודם: מסמיה ג׳. מועצה אזורית באד טוביה.

 מושב עובדים. תנועת המושבים. בץ בית יוסף ובין הירדן.
 שם קודם: בית יוסף בי. מועצה אזורית בית שאן.

 מושב עובדים. העובד הציוני. בקרבת משמר אילץ. לזכר
 יהושע בן נץ ונצחונו בעמק אילץ. שם קודם: משמר אילון

/ מועצה אזורית מר.  א

 ישוב כפרי. במקום הכפר הנטוש קוביבה. ליד רחובות.
 לזכר רבי שלמה בן גבירול. שם קודם: קוביבה. •

 .17 8/121121 ךגךם

 .18 3/198276 ךיעון

̂ימיץ  .19 3/196269 ד

 .20 6/140173 ןןךרךמתלם

 .21 8/119125 זמוחית

 .22 9/145152 חדידעלית

 .23 3/194244 חילה

 .24 9/131149 יד אליעזר

 25. .8/129128 ינון

 26., 5/202219 ;רדנה

 27. 9/144140 בפר בן נון

 28. .8/129144 כפרגבירול

 מושב עובדים. ועועת המושבים. שם קודם: כפר חטים
 ב׳. מועצה אזורית הגליל התחתץ.

 29. 3/193246 כפר זיתים

ת ת״עי״ר, 13&1.12.1ז: 357 נ ט  י5קו0 הפוסומיש 323, ב״ה ב



 מושב עובדים. ושעת המושבים. בץ כפר גלעדי ובין
 מעץ ברוך. על שום יובלי המים שבסביבתו. שם קודם:

 זוק פוקאני. מועצה אזורית הגליל העליץ.

 ישוב חקלאי. קיבוץ. איהוד הקבוצות והקיבוצים. שמות
 קודמים: ינב, שדמות. מועצה אזורית עזתה.

 מושב עובדים. בצומת הודיה וממזרח למושב הודיה.
 שמות קודמים: הכורמים׳ ארגון הכורמים. מועצה

 אזורית באר טוביה.

 31. 1/205294 כפר יובל

 3. 11/105099 כפר עזה

 ;3. 8/117121 כךמץ

 מושב עובדים. תנועת המושבים. במסגרת -מהכפר אל
 העיר-. ארגץ עובדי נמל חיפה(-ועד ארבע הארצות-).
 בח׳רבת כוםיה. מצפץ ללהבות חביבה. מועצת אזורית

 מנשה.

 ;3. 151203׳. מאור

 שינוי שם במקום: מ.א. אפרים. כוללת את הישובים;
 אבן יצחק, אליקים, גבעת עוז, דליה, הזורע, מגדו, מדרך
 עת, משמר העמק, עץ העמק, עץ השופט, קרן ישע, רמות

 מגשה, רמת השופט.

 ישוב כפרי. ממזרת לגבת. במקום הכפר הנטוש מונ׳יידל.
 מועצה אזורית נהלל והקישץ.

 מגדו
 ג *

 מועצה אזורית

.34 

 35. 5/172231 מנדל העמק

 מחנה העובדים במכרות הנחושת בנחלי תמנע, בערבה,
 צפונית לבאר אורה. במוצא נחל תמנע התיכץ. שם קודם:

 ואדי מונייעיה.

 36. 24/150911 מכרות תמנע
* 1 4 1 

 מושב עובדים. בנגב המערבי. בקרבת שרשרת. שם קודם:
 שדיברת גי. מועצה אזורית עזתה.

 37. 11/110088 מלילות

 מושב עובדים. מזרחית לזבדיאל. על קו המים -גת-. שם
 קודם: גת 3א. מועצה אזורית שפיר.

 שינוי שם במקום: משאבים. ישוב חקלאי, הקיבוץ המאו׳
 חד. לזכר יצחק שדה ז-ל. מועצה אזורית בני שמעץ.

 העברת שם המושבה הותיקה למושב שיתופי בח׳רבת
 ירדה. שמות קודמים: בני צפת, משמר הירדן אי. מועצה

 אזורית הגליל העליץ.

 38. 12/129118 מנוחה

 39. 15/129045 משאבי שדה
 י־ : - ״ ד ־.'

 40. 3/206267 משמר ה;ךזץ

 ישוב חקלאי ממערב לסעד. שמות קודמים: נחלאים א/
 מול עזה, כפר עזה. מועצה אזורית עזתה,

 41. 11/102098 1חלע1ז

ה 31-12.1053 ״ י ע  358 ״יקוט הפרסופים 326, כיה כטבח ת



 מושב עובדים. מזרחית למנוחה על קו המים יגת-.'שם
 קודם: גת 3ב. מועצה אזורית יואב.

 קיבוץ טו׳ ארצישראלי של השומר הצעיר. בקרבת רו
 דים הישנה. לזכר יצחק שדה ז-ל. שמות קודמים: דנקני-,

 בית ניר. מועצה אזורית חבל מעון.

 42. 12/130118 נתלה

 43. 14/089072 גיד לצחק

 כפר שיתופי בתכנון. התישבות המעמד הבינוני. בקרבת
 צומת גבעתי. צפונית לכוכב. מקום בו נפרץ הנתיב לנגב

 במלחמת השחרור. שם קודם: מגדל 4.

 מושב עובדים. דרומית לקדמה. על קו המים -גת-. שם
 קודם: גת 3ג. מועצה אזורית יואב,

 44. 11/117117 נתיב און

 45. 8/129120 סגולה

 מועצה מקומית. במקום מעבדת שעריה. דרומית מזרחית
 לפתח תקוה. שמות קודמים: מעברת שערייה, מעברת

 פתח תקוה, מעברת פגיה.

 46. 6/140164 עמי^ב

 מועצה אזורית במחת המרכז, כוללת את הישובים
 אחיעזד, זיתן, חמד, יגל, שפריר, צפריה.

 47. עמק לד, מ.א.

/  מושב עובדים. שם היסטורי. השם הקודם: פרדיה א
 מועצה אזורית מרום הגליל.

 48. 3/191261 פרח־

 ישוב כפרי. בקרבת מחסגי הסוכנות היהודית. שם היס
 טורי. השם הקודם: צרפנד אל עמאר.

 49. 136151¡« צריפץ

 מושב עובדים. הפועל המזרחי. דרומית לזבדיאל. על
 שום הרווחה שהיתה לנו מצבאות הפולשים. שם קודם:

/ מועצה אזורית שפיר.  זבדיאל ב

 מושב עובדים. הפועל המזרחי. ליד רחוב בבקעת בית
 שאן. על שום שפע המים שבסביבה (עץ רויה). שמות
 קודמים: םדואנה בי, רחוב בי. מועצה אזורית בית שאן.

 מושב עובדים. תנועת המושבים. לזכר צבי מונםקי ן׳ל
 מראשי -בני ברית- באמריקה. שמות קודמים} תמרה,

 ארגון הגליל. מועצה אזורית גלבוע.

 מושב עובדים. בגגב המערבי, בקרבתשרשרת. שם קודם:
 שרשרת בי. מועצה אוורית עזתה.

 מושב עובדים. תנועת המושבים. בקרבת להבות חביבה.
 לזכר יצחק שדה ז-ל. שמות קודמים: ארגץ דמון, ח׳רבת

 ע׳זיה, מועצה אזורית מנשה.

 50, 12/125117 רוחה
TT 1 

 51. 51194206 ךרה

 52. 5/189221 רמת צבי
י 1 •  ד

 53. 11/112088 שבלים

 54. 4/149201 &ךה לצחק
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 מושב עובדים. תנועת המושבים. במסגרת -מהעיר אל
 הכפרי. בקרבת כפר סבא. שם קודם; צפץ ג׳לנ׳וליה.

 מועצה אזורית השרון התיבץ.

 מושב עובדים. הפועל המזרחי. ליד רחוב. בבקעת בית
 שאן. שמות קודמים: פרואגה ג/ רחוב גי. מועצה אזורית

 בית שאן,

 כפר שיתופי בתכגק. התיש בדת המעמד הבינוני. בנחל
 שורק. בץ יסודות ובץ נתיבה.

 ישוב כפרי. שיכץ קבע -רסקו״. בשכנות לחבצלת הש
 רץ. בעמק חפר.

 מושב עובדים. הפועל המזרחי. בץ אחוזם ובץ עתה.
 שם קודם: א חתם בי.

 ישוב חקלאי. מיזוג הישובים: גן חפר ונירה. מועצה אזו
 רית עמק חפר.

 מושב עובדים. תנועת המושבים. שמות קודמים: בארותים
/ ביר בורץ די. מועצה אזורית השרץ התיכץ.  ד

 מושב עובדים. תנועת המושבים. ליד פרוד. שם קודם:
 פרדיה בי. מועצה אזורית מרום הגליל.

 מושב עובדים. בנגב המערבי. שם קודם: שריעה (גרר)
 גי. לפי' הכתוב: -אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור

 יחדיו׳•(ישעיה מא, ים).

 מושב עובדים. בעב המערבי. שם קודם •. שריעה (נרד)
 ב׳. לפי הכתוב הנ־ל.

 כפר שיתופי. התישבות המעמד הבינוני. לכבוד מלאת 70
 שנה לביל״ו. שם קודם: שובל י-א. על קו המים -שובלי.

 ישוב חקלאי. התישבות המעמד הבינוני. לזכר מנשה
 הבילויי־מאירוביץ ז*ל. שם קודם: אבו פארל (מצפון

 לרמלה).

 מושב שיתופי צפונית לקדמה. ארגץ למושב שיתופי
-חמורים- מסביבות נהלל עובר עם שמו למקום החדש.

 שם קודם: קםס־נה גי. מועצה אזורית באר טוביה.

 מושב עובדים. תנועת המושבים. בקרבת לגוב. שם קורם:
 לנו ב בי. מועצה אזורית עמק חפר.

 55, 6/144174 שדה המד

 56. 5/195205 שדי תרומות

 57. 9/135135 ש1ךיןה

 58. 6/137196 עזושנת העמקים

 59. 12/128108 שלוה

 60. 6/140193 עער חפר

 61. 6/150188 שער אפרים

 62. 3/192260 שפר

 63. 11/116087 תא£ור

 64. 11/115088 תדהר

 65. 11/112096 תלמי בילו

 66. 9/136150 תלמי מנ#ה

 67. 8/128125 תנורים

 «6. 6/146190 הגובות
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ת הנמלים, 1943 ו נ ק  ת
רת סחורות שאין להן תובעים  הודעה בדבר מכי

׳ לפקודת הנטל־ם  ניתנת לפי סעיף 3 י
 כי הפחורות הרשומות להלן הנמצאות

 ס יום מיום סרפומ הודעה זו-

 בתוקף הסמכויות שהועברו אלי על ירי שר התחבורה בתודעתו בדבר העברת רשות הנמלים ש
 ובהתאם להוראות סעיף 14 ד׳ לפקודת הנמלים ותקנת 9 0) לתקנות הנמלים, 1943, אני מודיע בזח
 ללא תובעים בנמל יפו יוצאו למכירת בחתאפ להוראות הפיקוח הקיימות, אס לא ישוחררו תוך שלוע

 מש- סידורי שם האניח תאריך בואת תיאור •ימנים ומספרים המקבל
 לא ידוע
 לא ידוע

 החב׳ האמריקאית להנעלה תיא

 לא ידוע
 לא ידוע

 לא ידוע
 מרטץ סילבר

 לא ידוע
א י  ניס• מלמד, ת

 החב׳ האמריקאית הישראלית לחעש־ח
 מזרונים
 לא ידוע

א י  מתכת להב ת
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע

, י - •  לא ידוע י
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע
 לא ידוע

 י-ק• בכר, נבעתיימ
 שמהר, גפני

 מנחל המכס והבלו

C ; L T A 
C L Jerusalem 
American Foot יות 
wear 

Ex 

Intercontinental n״*tîl! 
Airwaya Inc. for 
Martin Silver 
Dash of Blue C 
J.S. MeTamed 
NR—31—1807 

Misn, Corp, 39/40 

Anee 183/10 

 30-10-51 5 תיבות שמן דנים
 30-10-51 7 תיבות שפן דגים

 11-11-31 20 אנדים חומר פלששי למולי

 לא ידוע 50 שק פלת מאכל
 לא ידוע 16 תיבות לבני שטית

(Fire Bricks) 
 לא ידוע 20 חתיכות צינורות נופי

י מל רודנ  2-3-52 1 יחירח מכונית ׳

 בנגיאוי
 בננ׳א!י

 מאיר דיזננוף

 לא ידוע
 לא ידוע

16/32 
17/52 
20/52 

41/52 
4S/52 

 6/52; לא ידוע
 83/53 אקסרמונט

J. K. Behar 

 83/52 אקסרטונט 2-3-52 3 חתיכות איננוט
 01/52 אקסילונה 13-3.52 1 תיבה מקרר 1 קרמו!

 טרנספורמטור
 62/52 אקםילונח 13-3-52

 101/32 פיאפט 2-5-52 13 חתי צינורות ואביזרים
 103/32 אקסרטונט 12-3-52 1 תיבת חלקי מכונוז
 109/52 לא ידוע לא ידוע 2 אגדים בדול עגול
 110/32 לא ידוע לא ידוע 1 אגד שומות פלי>

 111/52 לא ידוע לא ידוע 2 קרטוניפ חוטי תפירה
 52)112 לא ידוע לא ידוע 10 חתיכות אינגוט

 113/52 לא ידוע לא ידוע 1 שק פחיות
 114/52 לא ידוע לא ידוע 7 יחידות מוטות פליז

 113/52 לא ידוע לא ידוע 1 כמות פחים
 117/52 לא ידוע לא ידוע 1 שק חלקי אוטו

 116/52 לא ידוע לא ידוע 7 חתיכות פניטייס
 119/52 לא ידוע לא ידוע . 7 התיבות מסבי כדורים
 120/52 לא ידוע • לא ידוע 2 חתיכות מוטות פלדה

 121/52 לא ידוע לא ידוע 3 חתיכות צינורות
 122/52 לא ידוע לא ידוע 1 שק סרטים חתוכיט

׳ 20-7-52 1 תיבת אינםקסיסיר ח ב ג נ  128/52 ׳

 ייט נחשון תשייר (28 באוקטובר 1953)

ת המבס ו נ ק  ת
ת שאין להן תובעים ת ו ח  הודעה בדבר מכירת פ

 בהתאם לתקנה 63(1) לתקנות הטכס, אני מודיע בזה בי הסחורות הרשומות להלן והנמצאות בטחםנים הטפורטיט לצדן יוצאו
 למכירת בהתאם להוראות הפיקוח הקיימות, אם לא ישוחררו תוך שלושים יום מיום פרסוט הודעה זו•

 החברה המזדהית לםוזסני־ערובןז בע״מ׳ תל אביב
 תאריך בואה סימנים המקבל

 טשכורניק אברהם

 הכתובת לא ידועח
 חיר אפריים

 נליקפפלינ ת״א

ד בעיט, עד׳ רומשילד  פתוח מסו
א י  מ• דיזננוף ושות׳, ח

 אכרהפ שרנאי

Sochnut—Przewodnik 
Abraham 1־/1352י31/1ג 

 1 תיבה״ אופנוע
 1 פטיפון, מפי תפירה

ת הרכבת, תל אביב נ ה  מהפן המכס — ת
 1 תיק, מכשירי טואלט 5777

12 472 
13 114 

 1 חבילה, דברי טןאלט
 1 חבילה, דברי סנדלרות

 מהפן ערובה ״שנדר
^ ו ז  ! תיבה, חוטי כותנח ד
\  1 תיבה, טכונה חשמלית 11568/5!—311וזז1ז:<ם .

ח ׳*עעםזך ב ה  מהמן ע
 1 תיבה, ניי6 .׳ !יסייז

 2 צטינים ומכשירי כיבוי י

28 •4-49 

24-12-51 
24-7-51 
28-9-51 

11-9-49 
2-6-49 

 טסי סירי שם תאניה
ס׳ 52;« דדו אנ  ׳

 כאוירון
 באוירון
 נאוירון

 *ביודךקלאו!!״
 ׳טלטה־ויקטורי׳

1Í3/52 
132/52 
149/52 

157/5Ï 
158/52 

 11/53 ׳הלניק־ניטף* :0-3-50.
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 מחסן המכס - נמל תל אביב
 טשיסיר׳ מם׳ תעודת עיכוב תאריך תיאוד סימנים המקבל

׳ ת ו ש  17/53 • 51)138 51י9י4 1 קרטון, 48 צמידים ממתכת — יושןז פירוזין, אצל הלל ו
 21/53 104/52 י5י2-7 נ קרטון, מצרכים שונים שרה פיאן

 24/33 174/32 12-7-53 1 הבילה, מכשירים טכניים ~ מיזוקסקי אליהו
 26/53 189/52 2-11-52 1 חבילה, 5 מנעים ומםנרת

 למקרר — לא ירוע
 28/53 י־ 52־11-11 2 הבילות, מערבים שונים — לא ידוע

 עמחוז בפני
ו ל ב ם ן ת כ מ ל ת ה נ  מ

 והנביצאיש בטחשגי בית
 ־;ה זו;

 י*צ בחעון תשייר (28 באוקטובר 1953)

ת המכס ו  תקנ
 הודעה בדבר רפציים פרצייס ללא תובעי כ

 בהתאש לתקנה 3¿) (1) להקנות ה&כש«, הנני מודיע כיי החפצים הפרטייפ הט2ורנ1ים להלן
 יימכרו לשו כנות היהודית לחלוקת גי! נצרייש אם לי( ייבוהררן תוך **״רביב יוש סתאריך &רפים הו

 מם׳ סידורי תאריך בואה המקבל

 ינןשורב מקש
 נהמה פיכטן׳. קיבוץ נע*ש

 לוצקי/ תל אביב
 ןיגזקובסקי־^ תל אביב

 נולדשציץ חיים•* עתלית
 ררונר אבינעם״ חיפדן

 שלמה רוזן, רםלת* מסי 5

 1 ארגל הפציש פרצייש
 1 חבילת חפצים פר ציי ש

 1 מעיל לנפיי
 3ג חתי ה;די ילדיש

 כובע לגבר
נרת  מעיל 2*£2 לנ

 15 חתי גנרי ילריש
 מעיל ונעלים מ ״ג׳ י כץ *גלו ת

 ?בכויכה# ב״י ו״״״ח קרוע
 תפציש פי״טייש ׳בינ״ש

 2 $ונית נדבי נילון וםפוחית שת
 ״פצים םרציייש

 1 ?ונ סנדליש לילד
 הפציש גי״צ״יש
 הפציש פייש״״ש
 חסצ*ש פרט״יש

 הועבר טעער עליה
 הועבל םי2ער >ליח

 אוירון 50י10-:2
 הועבר ממ־לקת הנובעים 30י10יד1
 הועבר מסתלקת הנוסעיש 50־>ו1*ד1
 הועבר מטד׳לקת הנובעים 0גי10*17
 תועבר מ-הלק ת תבובעיש 50י10יד1
 תועבר ממחלקת הנובעים 17-1050
 הועבר פש־לקת הנובעים 50י10י17
 חךעבד ט בהל ק ת דנזב״*ש 50*10*17
 הועבר ממחלקת הנושעים 50י>*1*ד1
 הועבר ממחלקת הנוסעים 50׳10יד1

998/50 

1007/50 
 50/ד01נ
10-11/50 

10:!0/30 

10̂ /50 

 הבי בנריש מעו נלביש
ל״ חפצים פ״צייש י  עז
 מ־ו״דה חפצים פ״טייה
 מזוודת הפצ״ם פינויים
 מזוודת חפצים פרטיים
 עזןןדה חפציה פרעייש

18 •4-32 

18-4 •32 
 מ• 4*18
22-7*52 
22-7-52 
 52׳ 7 •22
22-7-5? 

 51ידי10

 מ• ליגורה
 קטיינת מדרה
 קערינת ש״רה
 קצדינה פירה
 קטריגת מדרה

 שמחה גפני
 מנהל המכס והבלו

1053/50 
1118/50 
134/52 
160/52 
1815/52 
187/52 
 27/52־)
132/52 
130/3; 
119/32 
14/32 
13/52 

133/32 

ט בחשון תשייר 0*2 באוקמוב- 19:3)  ״

 הועבר משער עלית
 הועבר משער עליה
 הועבר משער עליה

 הועבר מבת גלים
 הועבר מכת נליפ

ת ה:ובם ו  תקנ
 הזרעה בדבר חפצים פרמיים ללא תובעים

 בהתאם לתקנת 63 (1) לתקנות המכס, דנני מודיע בזר, כי החפיגוים הפ״יטייש המפורטים להק והנסצאימ במחסני ערובה טרנזיט,
 היפר״ יימסרו לסוכנות היהודית לחלוקה בין נצרכים אם לא ישוה-רו תוך שלושים יום מתאריך פרסום הורעה זוג

ג 5  מש* ב ״דורי תאריך בואה £

N 1 315 ו ארגז הפציש פ״״עייש 
 שמחת גש:י

 מנחל המכס והבלו

 אביונה
( ר 1933 2 ב ו ט ק ו א ב s מ בחשון תשייר (  ״

ת המכס ו נ ק  ת
 הודעה בדבר הפציש פרטיים ללא תובעים

 בהתאם לתקנה 03 (1) לתקנות המכפ, ךנני מודיע בזח כי החפצים דפ~טייפ המפורטים להלן והנמצאים במחסני ערובה שרפום,
 חיפה, יימסרו לסוכנות היהודית לחלוקה בין נצרכים אם לא ישוח״רן תוך שלושים יוס מתאריך פרפוש הודעה זויי

 תאריך בואה חם קבל
 א פיליו ארכיב, תיפח
 ברסן איפסרן, חיפה

 עטהד! גפני
 מנהל המכס והבלו

 « ארנזיש חפצים עונים
 אדנו חפצים

 7-47י20
 48-ני7

 פרובידנפ
 טרנסלוניה

924/30 
140/51 

 י״ט בחשון תשייר (28 באוקטובר 1953)

 362 ילקוט הפרסומים 820, כ״ח בטנת תשייר, 81.13.1953



ת הנזכפ ו  תקנ
 י ו הודעה בדבר ־פצים פרטיים ללא תובעים

 בהתאמ לתקנה 63 1.» לתקנות המכס, א;׳ םוריע בזת כי הבחורות הרשומות להלן והנטצאות במחסן הערובה -שידר- בעיס, תל
 אביב, יוצאו למפירה בהתאמ להוראות הפיקוח הקיימות, אפ לא ישוחררו תוך שלושימ יום מתאריך פרפוס הודעת זו;

 פיפנימ המקבל

 פתוח טפהר ב״-ט,
 תל אביב

 Elccuo Star Type ם• דיזננוך.
D.K. - K.W.O, 7J-P.S. 

 שידחה גפ;י
 מנהל המכס והבלו

 תיאור

 1 אדנו חוטי בותנח

 1 ארנ1 ספונה חשמלית

 מפ׳ סידורי שם האניח תאריך בואה

 137/32 ביורן קלאוזן »•11.4

 138/52 פלמת וקטורי 49״*•!

ט בחשו; תשי־ד (28 באוקטובר 1953)  ״

ת המילווה העממי (סדרה א׳)׳ תש״י-1950 ו נ ק  ת
מ ההגרלה  הודעה על תיצאו

 נ• עשר אנדות החוב המשומנות פל אחת באחד טשני חמש־
 פרים הפידורייפ הראשיים הבא־פ ובאחר מחמשת חמשפריש
 הסידוריים חפשניים ם־1 ער v עלו בנורל אחריהן וייפדו

 ב־500 ליי ב־א:
•101:1 ,098:0 

 4• חמש אנרות החוכ המשומנות כל אחת במםפר הםידוךי
 הרא פי הבא ובאחד מחמשת הטפפריפ הפידורייפ חטשנייפ p־1 ער

: א ׳  V עלו בנורל אח־יהן וייפדו ב־1-000 ל״י כ
•14805 

 3• שלוש אנדות תחוב המסומנות כל אחת במספר הסידורי
 הראשי ובטפפרים הסידוריים המשניים הבאים עלו בגורל אתריהן

א:  וייפדו ־כ-2-000 ליי כ-
•15313 III ,13313 II ,15313 V 

 6• אנרת חוב אחת המסומנת במספר הסידורי הראשי וכמס
 פד הסידורי המשני הבא עלתה בנורל אחריהן ותיפדה ב־0»5-0 ליי:

•15313 I 

 7׳ אנרת חוב אחת המסומנת' במספר הסידורי הראשי ובמס
 פר הסידורי המשני חבא עלתה בנורל אחריה ותיפדה כ־15.000 ליי!

•15313 IV 

י בשבפ  אכרות החוב שעלו בנורל ייפרעו, לפי דרישה, סיום ו
 תשייר (12 בינואר 1934) ואילך בםינהל ט־לוות המרינה על יר

 בנק לאומי לישראל בעיט, שנין! רחוב אלנבי 81, תל אביב•

 בהתאם לתקנח 11 (נ) לתקנות הםילווח העפמ־ (סדרה
 תש-י—1930, מתפרסמות בזה תוצאות ההנרלה שהתקיימה ביום

 שני, מיו בצבת תשייר (21 בדצמבר 1933)•

 1• איבע מאות ושבעים אנרות החוכ המסוכנות כל אהת
 באהד מתשעים וארבעה המספרים הסידוריים הראשיים הבאימ
 ובאחד מחמשת המספרים הסידורייט המשניים ס־1 עד v עלו בנורל

א:  ראשונות וייפדו ב־50 ל-י כ-

04141 ,17373 ,42733 ,03156 ,23121 ,13202 ,46343 ,59372 
29800 ,37929 ,11483 ,3S076 ,40436 ,48105 ,40472 ,49850 ,13850 
42938 ,47395 ,31314 ,09703 ,24306 ,03987 ,38393 ,46107 ,36528 
44137 ,58973 ,01236 ,«469 ,24027 ,39410 ,29113 ,03338 ,31685 
49237 ,27767 ,00947 ,39977 ,02036 ,58329 ,07916 ,33148 ,01726 
47292 ,10634 ,01139 ,19161 ,49310 ,40123 ,33501 ,36924 ,22764 
53803 ,32786 ,03094 ,16334 ,13017 ,33303 ,20623 ,26018 ,44740 
29385 ,39231 ,43902 ,37921 ,5S8G6 ,37629 ,42877 ,13263 ",U173 
57311 ,31962 ,32710 ,41113 ,14938 ,23S32 ,013,0 ,51377 ,32059 
30974 ,43034 ,13142 ,01197 ,55968 ,40139 ,17363 ,13746 ,50313 

•07327 ,54312 ,43423 ,05113 ,15355 

 2• עשר אנרות החוב המסומנות כל אתת באחד משני המשפדים
 הסידוריים הראשייפ הכאימ ובאחד מחמשת המפפריש הסידוריים

 הטשנייפ ט־1 עד v עלו בנורל אחריהן וייפדו ב־ 250 ליי כ״א:
•55815 ,45863 

׳ תש׳׳ח-1948 .. ק נ  פקודת שטרי כ
 מחלקת ההוצאה של בנק לאומי לישראל בערבון מוגבלי:

 דין וחשבון על הנכפים וההתחיבויות בפיוט העכודח
 כ־ום ייז בטבת תשייר (23 בדצמבר 1953)

"  ל
 זהב - . ,

 יתרות במטבעות זרות
 שמרי כפ!פ של ועדת המטבע הפלשתינאית (איי)

 שטרי מקרקעים של הממשלה
 שטרי אוצר ושטרי התחיבות של הממשלה
 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים

4,236,000 

77,276,000.— 
 —000׳37,980

139,512,000-  —69,400,000 שמיי בנק במחזור

ת שטרי אוצר׳ תש״ט-1848 ו נ ק  ת
 הםבום הבולל של שמרי אוצר

 םבום ׳ממרי אוצר

 ״ו
 1• שחיו כמחזור ביום טין בניסן תשיינ

 (1 באפריל 1933) —69,400,000
 2• שהוצאו אחרי התאריך האמור —203,840,000
 3< שנפרעל אחרי התאריך האפור —293,4140,090

 4• שנמצאים במחזור ביוט י-ז בטבת
 תשייר (23 בדצמבר 1933)

 pyïB חפרסוסיס 828, 81,12.1853, כ״ה כטבח חשי״ד 363



 פקודת כנין עדיה, 1936
 עטת תכנון עיר גלילי, טחוז המרכז

ת חלוקת י ת תוקף לתכנ ת  הודעה בדבר הרשאת ל
ת חלוקה י נ כ  והודעה על הפקדת ת

 נמכרת כיה הודעה, ב־תאט לפעיף 20 (0) לפקודת בנין עדיט,
 1936, כי הועדה המחוזית לכניה ולתכנון ע־יפ, טחו! הטרכז,
 הרעתה לתת תוקף - כעבור חמישח עשר יוט לאחר פרסום,
 הודעת זו ברשומות — לתכנית משי שנפי;114 בנו־ו 8011, הלקח 21,
 שהודעת על הפקרתח של התכנית, ביחד עש התשריט המצורן•
 אליה, במשי־די הועדת המקומית לתכנון עיר גלילי, מחוז המרכז,

 פודטטח בילקוט הפרפוטיפ 207, תשייב־
 כן נמסרת כזה הודעת, לפי סעיף 20(6) לפקודת בנין עריפ,
 1930, כי העתקיס של התבנית האמורה ושל התשייט המצורף
 אליה - בצורח שבד. אישרה אותס הועדה המחוזית הא טורח -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושט יוכל כל ארט

 לעיין בהט•

 ה׳ בטבת תשייר (11 בדצמבר 1933)
 י• גוברניק

 יושב ראש הוערח המחוזית לבניה ולתכנון עריו/
 מחוז המ־כז י

 •פסח תכנון ע־ר נלילי, מחוז המרכז

ת טפזדטת י נ כ ת ת ד ק פ  הזדעה בדבד ה
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בני; עדימ,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נליל־, מחוז'המרכז,
 הופקד העתק של תכנית טסי נטי,1/120-תיקון1 לתכנית טפי ר/120,

 בידר עס התשריט המצורף אליה•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התבנית ו־תשריט האמורים,
 ללא תשלוט, ובל מעונין — אפ כפעל ואט מבחינת אחרת - כקרקע,
 בבניניס או בנכסים אחריט, שהתכנית האמורה פשפיעח עליחט,
 רשאי להניש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה הסקוטית האמורה,

 תוך שני הרעיש מיוס פרסוס הודעה זו ברשומות •

 ה׳ בטבת תשייר (11כרצטבד 1953)
 י• גוברנ־ק

 יושב ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עריט,
 טחו! המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מהו? המרכז

ת טפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזח הודעה, בהתאט לסעיף 16 לפקידת בני! עריפ,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נלילי הופקד העתק
 של תכנית טסי נט/131 - מרכז מגדיאל, ביחד עט התשריט המצורף

 אל יח
 סל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמוריפ,
 ללא תשלוט, וכל מעונין — אפ כבעל ואט מבחינת אהרת — בקרקע,
 בינינימ או בנככיט אחדיט, שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדת המקומית האמורה,

 תוך שני חדשיט מיוט פרסומ הודעה !ו ברשומות•

ד (11 בדצמבר 1933) י י ע  ה׳ בטבת ת
 י-־גוברניק

 •ושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ער־ט,
 מחוז המרכז

 ע טח תכנון עיר נלילי, מחו: דמרכז

ת מפורטת י קף לתכנ ת תו ת  הורעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 נמסרת בזח הודעה, בהתאט לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 עךיס, 1930, כי הועדה המחוזית לבניח ולתכנון עריט, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יוט לאהד פרפוס
 וזורעה זו ברשומות - לתבנית הנקראת תגפ/429 - התוית דרך,
 באר יעקב, שהודעה על הפקדתה, ביחד עט התשריט הטצידף
 אליה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נלילי, פורסמה בילקוט

 הפרסומיט 233, תש-יב•
 כן נמסרת בזת הודעה, לפי סעיף 13א(2) לפקודת בנין עדימ,
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה — בצורר, שכח אישר!־, אותפ הועדה המחוזית האצורה -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושפ יוכל כל ארס לעיין

 בהמ

 ה• בטבת תשייר (11 בדצמבר 1933)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עריס,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרב!

ת טפ־רמת י ת תוקף לתכנ ת - הרשאה ל  הודעת ברב
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 נמסרת בזת הודעה, בחתאט לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 עריפ, 1936, כי תועדה המחוזית לכניה ולתכנון ע-יט, טחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יוט לאחר פרסומ הודעת
 זו ברשומות - לתכנית מפי שנפ/110 — מושב עובריט בורנתא
 א׳ - בי, שתודעה על הפקדתה, ביתד עש התשריט המצורף אליח,
 במשרדי הועדת המקומית לתכנון עיר נלילי, פורסמה בילקוט

 הפרסומ־פ 207, תשייב•
 בן נמסרת בזח הוערו״ לפי סעיף 18 א (2) לפקודת בנין עריט,
 1936, כי העתקיט של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה — בצורה שבח אישרה אותם הועדת המחוזית חאטודח —
 הופקרו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יובל כל אדמ

 לעיין בהט•

 ה׳ כמכת תשייר (11 בדצמבר 1953)
 י• !וגריניק

 יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון. ערים/
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ת ה י ו פ ת מ י קף לתכנ ת תו ת  הורעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ  והודעה על הפקדת ת

) לפקודת בנין s i s (2 נטפדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 ערימ, 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור רטישח עשר יוס לאחר פרסוט
 הורעה זו ברשוטות — לתכנית מסי תנפ;372 בנוש 8432, רפות
 השבים, שהודעת על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אלי״,
 במשרדי הועדח המקומית לתכנון עיר נלילי, פורסמה בילקוט

 הפרםוטים 241, תשייב•
 p נמסרת בזה הודעה, לפי סע־ף 18א>צ) לפקודת כנין ערים,
 1936, כי העתקים על התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
ה אישרת אותם הועדה המחוזית האמורה - נ  אלית - בצורה ע
 הופקדו במשרדי הועדה הטקוםית האטורח ושם יוכל כל אדם לעיון

 בהם•

 ,t בטבת תשייר (11 בדצמבר 1933)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועהח המחוזית לבניח ולתכנון ערים,
 טחו! המרכז
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 כן נמסרת בזת הורעה, לפי סעיף 18א(X) לפקודת בנץ ערים,
 1936, כי העתקים של התכנית האסורה ושל ד,תשריט ועממץו
 אליח ~ בצורת שבח אישרת אותט הועדת הט־הית האמורה -
 הופקדו במשרדי הועדה הסקוטית האטורה ושט יובל כל אדם

 לעיין בהמ

 ה בטבת תשייד 10 בדצמבר 1953)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה הטחווית לבניה ולתכנון עריר,
 מחוז המדכן

 שטח תכנון עיר של נט־ציונח

ה מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאת ל
ת מפורטת י נ כ  והודעה על הפקדת ת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאפ לסעיף 18א(י) לפקודת בנץ
 ?ריס, 1936, כי הועדת המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מתה הטדכ!,
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יוס לאחר פרסום הודעת
 זו ברשומות — לתכנית טשי תנפ/408 נוש 3537 חלקות 16, 38־95,
 283, 281, שהודעה .על הפקדתה של התכנית, ביחד עס התשריט
 המצורף אליה, במשרדי חוערח הסקוטית לתכנון עיר, נס־ציונת,

 פורסמה בילקוט הפרם וטיט 218, חשי״ב•
 כ; נמסרת בזד, הודעה, לפי סעיף 18א(2) לפקודת בנין ערי*
 1936, כי העתקים של התבנית -אמורה ושל התשריט דטעודף
י  אליה - בצורת עבה אישרת אותם הוע־ת המחוזית האמורה -
 הופקדו בטשרדי הועדה המקומית האמורה ושט יוכל כל ארס

 לעיין בהם•

 ה׳ בטבת תשייר (1! בדצמבר 1933)

 י• גוברניק־
 •ושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עריט,

 מחוז המרכז

 בתי המשפט
 כל התובע טובת הנאה כעובון הניל יבוא לבית המשפט
 או יתננר ככתב תוך התקופה הניל, שאט לא בן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו•

 י״א בטבת תשייר 171 בדצמבר 1953) א* עדן
 רשש בפועל

ת הטשפמ המחוזי ביהשלימ תיק אפוטרופסית 212/53  בי

 בענץ מינוי אפוטרופפים על הקטינים אבשלום ויואב
 סאלמ בני הטנוח םוםאלם •אלט מאשתאול, פרוזדור ירושלים•
 המבקש: היועץ המשבט׳ לממשלת ישראל, שכתבתו למסירת
 טסטבים היא: לשכת היועין־ המשפטי, משרד הבער, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית המשפט חטחוזי גירושליט, שניתן חיוס, הנני
 מזטין בזח כל טעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה יטיט טיוס
ת שושנת  פרסוט הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא יינתן צו הטמנה א
 כרמל, פקידה במועצה האזורית הרי יהודה, רח׳ כורש 10, ירושלים,
 יחד עם אם הקטינים הניל, חנת םאלם, כאפוטרופסיות על נופם
 ורכושם של הקטיניט אבשלום ויואב פאלם כני המנוח מופאלט

 פאלם, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ייא בטבת תשייר גדנ בדצמבר 1953) א• עדן
 רשם בפועל

ת המשפט המחוזי כירושליפ תיק אפוטרופסות 213/53  בי

 בענץ טינוי אפוטרופום על חולת הרוח רוד* זילברברג׳
 ירושליש•

 ¡ שטח תכנון עיר של ראשון לציון

ת מפורטת י קף לתכנ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 נמסרת בזח הודעות בהתאט לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
י ועערןן המחוזית לבניה ולתכנון עריכ, מחוז המרבו, כ S ,193 ,עדיט 
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישח עשר יומ לאחר פרסום
 הודעת זו ברשומות — לתכנית טס׳ 119 נוש 3932 חלקה 33,
 שהודעה על הפקדתה של התכנית, ביחד עט התשריט המצורף
 אליח, במשדרי הועדת המקומית לתכנון עיר, ראשון לציון,

 פורסמה בילקוט הפרפוטיפ 282, תש־ינ•
 כן נמסרת בזח הודעה, לטי סעיף 13א(2) לפקודת בנין עריפ,
 »133, כי העתקים של התכנית האטודד, ושל התשריט הטעזדף
 אליה - בצורת שבח אישרה אותם הועדה הטחוזית האמורה -
 הופקדו בטשרד•, הועדה הטקומית האמורה ושט יוכל כל אדש לעיין

 בהמ

יר (11 בדצמבר 1933)  ה בטבת תשי
 י• גובדניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניח ולתכנון עדימ,
 מחוז המרכז

 שטת תכנון עיר של נתניה

ת מפורטת י נ כ ת קף ל ת תו ת ת בדבר הרשאה ל ע ד  מ
ת מפורטת י נ כ  והודעה על הפקדת ת

 נמסרת בוח הודעה, בהתאס לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 עריפ, 1936, כי מעדר, הטתוזית לבניח ולתכנון עריס, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יוס לאחד פרסום הורעה
 זו ברשומות — לתכנית טפי 313 נוש 8260 הלקח 9, שהודעה על
 הפקדתה של התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליח, במשרדי
 תועדה המקומית לתכנון עיר נתניה, פודפטח בילקוט ךפרפוט־ם

 228, תשייב•

 הזמנומ של
 בית ךמשפט המחוזי בירושלים תיק אימוץ 209/53

 : בענץ אימוץ הקטין יוחנן אולמה
 : הטכקשים: טיוצנים על ירי באי כוהט עורכי הדין דיר ר•

 אוסודנץ וצ« הילד, שכתבתס היא: בנץ סנסור, ירושלים.

ה נ מ ז  ה
 י, בתוקף צו בית הםעפט המחוזי בירושלים, שניתן היום,
 הנני טזטין את כל המעונין לבוא לבית חפש פט תוך עשרה ימיט
 פיוט פרסום הזמנה זו וליתן ס־כח מדוע לא יתן בית המשפט
 צו איטוץ על הקטין יוחנן אולמה, שאס לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוכ בעיניו•

א בטבת תשייר(17 בדצמבר 1953) א• עדן  ״
 רשש בפועל

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 211/53  בי

 בענין עזכון המנוח אבא טרויה, הידוע נט בשש אבא
 טתליה, שטת כירושליס ביוש י-ח בחשון תשייר (27 באוקטובר

•(1953 
 . הטכקשת: אסתר טרויה (טרוליה), על ירי בא כוחה עורך
, ירושלים. ף ר ע  הדין דוד כנעיזן מזרחי, כנץ מן וברמן, טול קולנוע -

ה נ מ ז  ה
 לחוי ידוע כי המבקשת הניל חנישו! לבית הטשפט המחוזי
 בידושלים בקשת למתן צו המכריז על ירושת בעלה המנוח אבא
 טרויה, הידוע נס בשם אבא טרוליח, וכי בית המשפט ירון בבקשה
 זו כיוס כ״א בשבט תשייר (25 בינואר 1934) בשעח 8-30 בבוקר•

פ הפרסומים m ,326 בסבת יז׳זי״ר, 53&31.12.1 365 קו ן  י



ctva !ת המשפט המחוזי כירושל־מ תיק מנתלת עזבו  בי

ת שבע גרינברג, שפתח ביוט ה׳ בתשרי  בענין המנוחה ב
 תשייר 1-0 בפפטטבר 1953) בירושלים•

 רטבקש: אברהמ זליג גרינברג, על ירי בא כוחו עורך ד,דץ
 ט• טזובר מרח׳ יפו, בית כורי, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית חטשכנ) חטחהי בירושלים, שניתן חיום, הריני
 מזמין כל מעונין לבוא תוך עשרה יפים מתאריך פרפוט הזמנה
 זו ול־תן מעט, אט יש בידו טעם כלשהו, פרוע לא יינתן צו חמםנח
 את אברהט זלינ נרינברנ לסנדל עלבון המנוחה בת שבע נרינברנ,

 שאט לא כן ינש בית המשפט ליתן צו כטוב בעיניו•

 מיז כמכת תשייר (32 בדצמבר 1933) א• עדן
 רשט כפועל

 בית המש6ט המחוזי בירושליפ תיק צוואות 218/33

 בענץ הצוואה של -מנוה רפאל בן יוסף מייהפ, הידוע נם
 בשם רפאל מייחס׳ מירושלים, שטת כיוט כיח בחשון תשייר

 1» בנובמבר 1933)•
 המבקש ז שלטה מיוחס על ידי בא כוחו עורך הדין מורנו
 לוי, שכתבתו לספירת ספ מכיס היא: רחוב יפו, בית טצפה,

 ירושלים•
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המעספ המחוזי בירושלים, טהיוט, הנני מזמין
 בזה כל אדט להופיע בבית המשפט ה1יל ת;ך שאשים ימים טיןס
 פרפוט הזמנה זו וליתן טעט לדבר, אט יש לו א־זד, טעם שהו*
 מדוע לא תוכח, לא תקוים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח
 רפאל בן יוסף מיוחס, ומדוע לא ימונה שלמר. מיוחס במוציא לפועל
 של הצוואה, ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואר, לשלמה מיוחס,

 שאם לא כן ״נש בית המשפפ ליתן תעודה זו באמור•

 ט״ז בטבת השייד (22 בדצמבר 1953)) א• עדן
 רשט בפועל

ל אביב־יפו תיק עזבונות 1030/33 ת ת המשפט המחוזי ב  בי

 כעני! עוכון המנוחה חיה ז יו נין (מבית רובינשטיין)
 מתל אביב, שמתה כתל אביב כבית דחוליפ ״הדפה׳ כיוס ח׳

 בכסלו תשייר (15 בנובמבר 1933)•
 המבקשים: 1) יעקב רובינשמיין, פקיד, מתל אביב,

 רחוב פדנול״ן 29;
 2) הניד! צוקרמן (צור), עקדת בית, שיכון

 רסקו בי, חולון,
 שנירם על ידי כא בותפ עורך הדין מ• קורוט, רחוב יהודה

 הלו׳ 19, תל אביב
 ה ז מ נ ה

 להוי ידוע כי המבקיפיפ חנ*ל פנו לבית הטשםט המחוזי
 כתל אביבייפו בבקשה לפת; צו המכריז על ירושת המנוחה היה
 זיונץ (מבית רובינשטיין) וכי בית המשפט •דזן בבקשה, זז כעבזד

 עיברה ימיט מיום פרמוט הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזכון הנ״ל יבוא לבית המשפט
 תוך המועד הנ״ל, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצמבר 1953) שלומ כהן
 רשט

ל אביב־יפו תיק עזבונות 1031/53 ת ת המשפט המחוזי נ  בי

 בענין עזבין המנוחה רחל פרימו י מיפו, שמתה ביפו ניוט
 ט׳ בכסלו תשייר 101 בנובכזכד 0933•

 המבקשת: אפתי״ קל״ן מבית־פרימו סיפו, על ידי בא
, שכתבתו למפירת מסמכים היא: ר.־ד ג ו פ  בוהה עורך הדין ל• י

 יהודה חלוי 8 אי, תל אביב•

 ״ הטבקש: היועץ הטשפטי לשטשלת ישראל, שכתגתן למסירת
-מכתבים היא: לשסת היועץ המשפטי, טשרד הסער, ירושלים׳

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית המשפט המחוזי כירושליפ, שניתן היופ, הנני
 מזמין בזוז כל מעונין לבוא לבית המשפט הנ-ל וליתן טעט מ־וע
 לא יינתן צו הממנה את עודך הדין יוסף פרנק מרחוב בן ירודה
, ירושלים, כאפוטיופלפ עו נופו ורכושו של רורי זילברבדנ, שאט 1 

 לא כ; יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו

 . ייא בטבת תשייר(ל1 בדצמבר 1953) א• עדן
 רשם בפועל

ת המשפט המחוזי בירועלימ תיק ירושות 211133  בי

, שטת בירושלים ביופ  בענץ עזבון המנוח דוד קומרוכסק׳
 א׳ בחשו( תשי״ד (10 באוקטובר 1933)•

 חטבקשת: לילי תל טרהוכ יטב״ן 11, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט הסחוזי בירו־
 שליט בקשת למתן צו המכריז על ירושת המנוח הניל וכי בית
 המשפט ידון בבקשה זו ביום ט׳ בשבט תש״׳ד (13 בינואר 1931)

 בשעה 30י8 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בירושה הנ־ל יבוא לבית המשפט
 'או יתננד בכתב תוך המועד הניל, שאט לא כן יתן בית המשפט

 *ו כטוב בעיניו•

 ייא בטבת תשייר (17 בדצמבר 1953)• א• עדן
 רשם בפועל

ת המשפט המחוזי בירוץןליב תיק אפוטרופסות 213/31  בי

 בענץ בקשה למינוי אפוטרופםיט על רכושפ ונופם של מנש־
 סרויה ומכלוף סרויה. ילדיו של המנוח אבא סרויה, הידוע נם

 בשם אבא פרוליה•
ר סדרה (םרוליה), על ידי בא בוהה עורך ת ס  המבקשת: א
 הדין דור בנציון מזרה׳, שגתבתן: בנין מ; וב-מן, טול קולנוע ׳׳ערן״,

 ידושליט•
ה נ מ ז  ה

 בתוקף צו כיח המשפט הפהלזי כירושלים שניתן היופ, דריני
 מזמין בזה כל מעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימיט םיוס
 פרמום הזמנה זו,-וליתן טעם מדוע לא יגתן לאסתר טרויה ולנידפ
 מסעוד צו אפוטרופ־ות על מנשה סרויה וכבלוף פיויד, שאפ

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

ו בטבת תשייר 20 בדצמבר 1933) א• עדן  טי
 דש ס בפועל

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 210/31  בי

ת שבע גרינברג, שמתח ביום ה׳  בענין עזבו; הסנוהה ב
 בחשד• תש־״ד (11 בכ-טמבד 1553) בירזשליס׳

 המבקש: אברהם זליג גרינברג, על ירי בא כוחו עורך הדין
 מ• מזוכר, אשר כתבתו למסירת מסמכים חיא; רחוב יפו, בנץ

 כורי, ירושליט•
ה נ מ ז  ה

 נמםרת בזה הודעה שאברהם זלינ נרינברנ מירושליפ פנח
 לפית המשפט המחוזי כירושלים בבקשה לצו הכרזת ירושתה של
 המנוחה בת שבע נריננדנ ושבקשה זו תישמע בבית המשפט
 המחוזי בירושלים פיוט כ״נ כשבט תשייר (27 בינואר 1934)

 בשעה 30•« בבוקר•
 על כל טי שטוען, שיש א ענין בבקשה זו, להופיע במקלט

 !כזמן הנזכר, אחדד, יתן בית המשפט צו כמו כ בעיניו•

ת תשי-ד (22 בדצמבר 1933) א• עדן נ ט  ט*ז ב
 רשם בפועל

 3CG י?קומ חפרםוטים 320, כיח בטבח תשי״ד, 53&31.12.1



ת המשפט הטחתי בתל אביב־יפו תיק עזבונות 1033/33  בי

 בענין עזבון המנוח יצחק ירושלמי. שפקוט טנוריו האחרון
 חיח בתל מתר, בית ירושלטי, שטת ביוט י״ט באלול תשי׳״ג

 (30 באונוטט 1953)•
 חטבקשת: לאת ירושלמי (אשתו) עקרת בית, טתל מונו/
 בית ירושלמי, על ידי כאי נוחת עורבי הדין צבי שורץ, מיכאל
 כפפי, ארנולד שפאר, חייט צדוק, שלמח לברון, אמתי ריבון,
 אבשלום לשם, יחודח פצא, דור ולך, יהודה חיטן, יעקב בלוטכרנ
 ודיר יוסף משולט, שכתבתמ לצורך מסירת מפמכיט היא ז

 שדרות רוטשילד 11, תל אביב•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי לאח ירושלמי, אשתו של חמנות יצחק ירושלמי
 הניל, הנישה לבית חטשפט הטחוזי בתל אביב־יפו בקשת למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח יצחק ירושלמי הנ״ל וכי חבקשה תישמע
 כבית הטשפט הניל כעבור עשרח יטיט מיום םרםוט הומנח זו
 בל התובע זכות כל שהיא בעזכון הנ״ל יבוא לבית המשפט
 תוך המועד הניל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ד׳ בטבת תשייר (10 כרעטבד 1953) שלזם כהן
 רשט

ק עזבונות 1050/53 ת המשפט המחוזי בתל אביבייפו תי  בי

 בענין מינוי מנחל עזבו; הטנוח עזרא מ־קופ. שטת בתל
נ (17 כאונוםט 1953)• ״ ש  השוטר ביוט ו׳ באלול ת

 המכקשיט: אברהם בכר, פקיד טס הכנסה, וחי מלפפון,
 פתח תקוהז נתן רבת, רח׳ סוקולוב, פתח תקוח; שניחם על
 ידי באי כוחם עורכי הרין דיר ש• ויקסלבוס ו/או ש• אטסטר,
 שכתבתם למסירת טפמכים היא: דתי םונטיפיורי 3, סתת תקוח•

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו של בית חטשפט הטחוזי בתל אביב־יפו ענית!
 היוט, הריני מזמין בזח כל טעונין לבוא לבית המשפט כתוט עשרה
 ימיט מיום פרפוט הזטגח זו וליתן טעם מדוע לא יינתן עיי בית
 הטשפט למבקשיט אכרהט בכר ונתן דבת צו הנהלת עזבון של
 המנוח עזרא מדקופ, שאם לא כן יתן בית חםשפט צו כטוב

 בעיניו•

 ד׳ בטבת תשי״ר (10 בדצמבר 1953) שלום כהן
 רשפ

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תיק עזבונ1ת 1063/53  בי

 בענץ עזבון המנוח דוד סמילנפקי, שטת בתל אביב ביום
ד בחשון תשייר (2 בנובמבר 0933•  כי

 המבקש: שטעית כמילנםקי טרחי שדרות קרן הקיימת 12,
 תל אביב, על ירי בא כוחו עורך הרין דיר א• שעוני, שכתבתו

 למם־רת מפמכיט היא ז רה- לילינכלום'41, תל אביב

 ה ז ט נ ה
 להוי ידוע כי המבקש הנ״ל חניש לבית חטשפט המחוזי
 בתל אביב־יפז כקשה למתן י1ז המכריז על ירושת המנזה דוד
 טםילנשקי וכי בית המשפט ירון בבקשה זו לאחר עשרת יטיס

 מיום פרפוט הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בירושח הנ-ל יבוא לבית המשפט
 או יתננר בכתב תוך הסועד וזניל, שאט לא כן ית! בית המשפט

 צו כטוב בעיניו•

 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצמבר 1933) שלום כהן
 רעם

 בית המשפט המחוזי בתל אכיב־יפו תיק עזבונות 1064/33

 בעני! עז בון המנוח דוד סטילנסקי טתל אביב, שטת ביוט
 כיד בחשון תשי־ד (2 בנובמבר 1933)•

 המבקשת: דיר כדים קיםלובה־םמילנסקי•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע .כי המבקשת ה3ישח לבית המשפט הטחו1י בתל
 אביכ־יפו בקשת לטתן צו המכריז על ירושת המנוחה רחל פדימו
 מיפו ובי בית המשפט ידון כבקשה זו כעבור עשדח ימיט טיוט

 6רםום הזמנת וו
 סל התובע טובת הנאה בעזבון הניל יבוא לבית המשפט תוך

 ממועד הניל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ר׳ בטבת תשייר (10 בדצמבר 1953) שלום כהן
 רשם

ק עזבונות 1052/33 ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תי י  כ

 ביענין עובון המנוח בניטין קושלביץ מרחובות, שטת ביוט
ז בחעון תשייר (23 באוקטובר 1953)•  טי

 הטבקש: יהושע קושלביץ טרחובות, על ידי בא כוחו
 עורך הרין ח• טקוב טשדרות רוטשילד 18, תל אביב

 ה ז מ נ ה
 להוי ידוע בי המבקש הניל הניע לכית המשפט הסחזזי בחל
 אביכייפו נקשה לטתן צו המכריז על ירושת המנוח חנ״ל ובי
 בית המשפט ידון בבקשה זו לאחר עשרח יטיט טיוט פרסום

 הזמנת זו•
 כל התובע טובת הנאה בע!בון הניל יבוא לבית הטשפט תוך

 הטוער חניל, שאם לא בן יתן כית הטשטט צו כטוב בעיניו•

 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצטבד 933!) שלים כהן
 רשט

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תיק עזבונות 1053/53  בי

 בעני] עזכון המנוחה משה מקרוב מתל אביב, שמתח כיוס
נ בחשון תשייד (22 באוקטובר 1953)• י  י

 המבקשת: היה נודלמן מתל אביב, על ידי בא כוחה
ל אביב  עורך הדין ח• מקוב טשד' רוטשילד 18, ת

 ה ז מ נ ה
 להוי ידוע כי המבקשת הניל הנישה לבית הטשפט המחוזי
 בתל אכיב־יפו בקשת לטתן צו המכריז על ירושת המנוחה חניל
 וכי בית המשפט ידון בבקשה זו לאחר עשרה ימים ס־ום פרסום

 הזמנת זו
 בל הטובע טובת הנאח בעז בון הניל יבוא לבית המשפט
 תוך הסוער הנ״ל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו

 ד׳ בטבת תשייר (10 כדצטבר 1933) שלום בהן
 רשס

ל אביב־יפו תיק עלבונות 1051/53 ת ת המשפט המחוזי ב  בי

 בעגין המנוח משה רוצינפק• מרחוב מקוח ישראל 16,
(4 באפריל 1953)• נ י  תל אביב, שמת בתל אביב ביום ייט בניסן תשי
 רמבקשיט: פ׳ קרסנר- עו״ד, מרחוב ביאליק 73, רמת נן;
ה ריצינסקי מרחוב מקוד, ישראל 16, תל אביב; וצפורה  בתי

 וצפורה אייטלברג מרחוב אדלוזורוג 27, רמת נן•

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית חטשפט המחוזי בתל אביי-יפו, שניתן היופ,
 הריני מזמין בזה כל מעונין לבוא לבית חטשפפ תוך עשרה ימים
 מיום פרסום חזפנה זו ולתת טעם מרוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח משה דוצ׳נסקי וטדוע
 לא תינתן תעודת קיום צוואה למתתיהו קרפנר שנתסנח כמוציא
 לפועל בצוואה תניל, שאם לא כן יגש בית המשפט לתת תעודה זו

 כאמור׳
 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצמבר 1933) שלום כהן

 רשם

367 33a1.12.1S , ביה בטבת חשי״ד, 820יייקוס הםרסוטיס 
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 בל התובע טובת הנאוז בעזבון הנ״ל יבוא לבית המשפט או
8 ס » ט ב תוך המועד הגיל, שאט לא כן יתן בית ח ת נ  יתננר ב

 צו כטוב בעיניו׳

 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצטבד 1953) שלום כהן
ש ש  ר

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפי תיק עלבונות 1073/33  בי

 בענין ירושת המנוחה שרת אנגל״ שמתת בתל אביב ביוט
 22 במרס »19•

 המבקשת: רתל קורצמן מרה׳ רשיי 25, תל אביב•

ה נ מ  ה ז
 להוי ידוע ב• המבקשת הניל הגישה בקשר, לבית הטשפט
 המחוזי כתל אביב־יפו למתן צו המכריז על ירושת המנוחה שרת אננל
 וכי בקשה ואת:תישמע כעבור עשרה ימים טיוט פרסום הזטנח

 זו•
 כל התובע טובת הנאה בירושת הניל יבוא לבית המשפט
 או •תננד בכתב תוך הזמן הניר, שאפ לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו•

 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצטבר 1953) שלום כהן
 רשם

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תיק עזבונות 1073/33  בי

 רעגין עזבו[ המנוח אליעזר ברמן, שטת בתל אביב ביום
 י״א בכפ לו תשייר (13 בנובמבר 1933)•

 המבקש: זאב ברמן. מרחוב כית הלל 16, שכ׳ פונטיפיורי,
 תל אכיב, שכתבתו וע״ל משמשת נש לצורך מפ־רת מ=מביט

 ה ז מ נ ה
 להוי ידוע כי הטבקש הניש לבית המשפט המחוזי בתל אביב־
 יפו נקשה למתן צו המכריז על ירושת המנות אליעזר ברמן וכי
 בית המשפט ידון בבקעח זו כעבור עשרה ימיט מיום םרפוס

 הזמנת זו•
 כל המעונץ יבוא לבית המשפט או יתננד בכתב תוך חטועד

 הניל, שאם לא כן יתן בית חטשפט צו כטוב בעיניו•

 ד• בטבת תשייר (10 בדצמבר 1953) שלום כהן.
 דשם

 בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תיק עזבונות 1071/53

 בענץ ירושת המנוחה קלר היה רו!׳נ0קי, שמתה בתל אביב,
 ביוט ד׳ בכסלו תשייר (11 בנובמבר 1953)•

 המבקש: א• רהינשקי מרחוב הס A תל אביב

 ה ז מ נ ה
 להוי ידוע כי חמבקש הגיש לבית המשפט הטהוזי בתל אביב־
 יפו בקשח למתן צו המכריז על ירושת המנוחה קלר חיה רוו׳נםקי
 וכי בית ו&שפט ידון כבקשה זו כעבור ע׳פרה יטיס מיופ פרסום

 הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בירושה הניל יבוא לבית המשפט תוך

 הטועד הניל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו

 !״ בטבת תשייד (10 בדצמבר 1933) שלום כהן
 דשם

ת המשפט המחוזי בתל אב־בייפו תיק עזבונות 1073/53  בי

 בענין עזבון המגוח יהושע פצ׳ורניק, שטת בכ-א באב
נ (2 באונופט 1933) בנם, ציונה• ״ ש  ת

 המבקש! ראובן פציורניק, חקלאי, מנס ציונה, על ידי בא
 כוחו עורך חדין א• לין, שכתבתו למסירת מםסכיפ היא: שדיר

 12, תל אביב

 ה ז ט נ ח
 כתוקןז צו בית המשפט המחוזי כתל אביב שניתן היום, הנני
 מזמין בזח כל אדם להופיע בבית הטשפט הניל תוך עשרה ימים
 מיום פרפוט הזטנח זו וליתן טעט, אט יש א כל טעם שהוא,
 מדוע לא תוכה, ל;> תקוייפ ולא תירשם הצוואה האחרונה של
 המנוח דור סמילנסקי פתל אביב ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 צוואה לדיר מרים קיסלובה־סמילנסקי מתל אביב, שאש לא בן

 יניס כית הטשפט ליתן תעודה זו כאמור•

 ר׳ בטכת תשייר (10 בדצמבר 1953) שלום כהן
 רשם

ת המשפט המה״י בתל אביב־יפו תיק עזבונות 1065/33  בי

 בענ־ן עזבון הטנוח אריה טכרטן, שמת ביוש ייד בניסן
 תשיינ (30 בטרפ 1933)•

 המבקשת: שרה מסרמן• ממושב בית חרות, על ידי באי
 בוהה עורכי הדין י• בר־שירה, דיר ו• נולדברב, ה• כר־שירד״ נ• אליער
 ור• נקדימון, שכתבתם למסירת מסמכים היא: שדרות רוטשילד 14,

 תל אביב
 ה ז מ נ ה

 לחוי ידוע בי דטבקשת הניל הנישה לבית המשפט המחוזי
 בתל אביכ־יפו בקשה לטתן צו המכריז על ירושת המנוח אריח
 מפרט[ וכי כית המשפט ידון בבקשה זו כעבור עשרה ימים מיום

 פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעלבון הנ-ל יבוא לבית המשפט
 או יניש התננ־ותו. ככתב תוך המועד הניל, שאס לא כן י-ן בית

 הטשפט צז כטוב בעיניו׳

 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצמבר 1953) שלום כהן
 רשם

ל אביב־יפו תיק עזבונות 1066/53 ת ת המשפט המחוזי כ  בי

 בעגין עזבון הטנוח אליעזר פורטנויר, שפת ביום כ׳ בניסן
 חשייג (18 במרס 1933)•

 המבקשת: שיינדיל פורטנרר מרמלה, על ידי באי בוחח
ר ו• נולדברנ, ה• כר־שידה, נ• אליעד  עורכי הדין י• בר־שירה, די
 ודי נקריטון, שכתבתם למסירת מסמכים היא: שד׳ רוטשילד14,

 תל אביב

 ה ז מ נ ה
ית הטשפס המחוזי  להוי ידוע כי המבקשת הניל הנישה לי
 בתל אביכ־יסו בקשת למתן צו המכריו על י1ושת המנוח אליעזר
 פורטנויר וכי בית המשפט ידון בבקשה זו כעבור עשרת ימיט

 פיוס פרסום הזטנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזכון הגיל יבוא לבית המשפט
 או יגיש התגנדותו בכתב תוך הטועד הנ־ל, שאס לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיגיו•

 ד• במכת תשייר (10 בדצמבר 1953) שלום כהן
 רשט

ל אביב־יפו תיק עזבונות 1070/53 ת ת הטשפט הטחתי ב  בי

א ״ ש  כענין עזבון המנוח ראובן רפ- שפת ביופ ט׳ בפיון ת
 (13 ביוני 1931) בפתח תקוה•

־ רפ מתל אביב, דחי מרדכי 19, יד אליהו, א  המבקשת: ל
 בלוק 8, דירת 28, על ידי באי כוחה עורכי הרין יעקב הנלר, דיר
 ג• פרוקציח וחייפ קאזימ, שכתבתם למסירת מסמכים היא! רת׳

 «ונטיפיורי 37, תל אכיכ״

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי הטכקשת לאח רפ הנישה לבית הטשפט המחוזי
 בתל אביכ־יפו גקשח למתן צו הטכריז על הירושה של המנוח
 הניל וכי בית המשפט ידון כבקשה זו כתום עשרה יטיט מיום

 פרסום הזמנת זו• :־־
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 לא יינתן צו ח2ט3ד, r.spsar, m חוה »>ר3נברנ לעיל לבית
 רבינוכיץ לאפוטרוססית על רכושח של הנעדרת חוח אורטנברנ,

 שאט לא כן יוק בית הטשפט צו כטוב בעיניו•

 שטעון רזי
can 

 ייא בטבת תשייר (ל1 בדצטבר 1933)

 ה ז ט נ ד.
 להוי ידוע כי דטבקש פנתלבית הטשפט המחווי בתל אביב־יפו
ס  כבקשה לטתן צו הטכריז על ירושת הטנוח יהושע סצ׳ורניק פנ
 *יונח וכי בית המשפט ידון בבקשה זו כעבור עשרח ימים טיום

 פדסוט הזטנה זו•
 על כל אדט התובע טובת הנאד, לבוא לבית הטשפט תוך

 המועד הגיל, שאט לא כן יחן בית חפש פט צו כטוב בעיניו- !

ת המשפט המחוזי בחיפה תיק ירושת 313/33  בי

 בענין עזבו! המנות פנחס בן זאב מהל שטת בחיפה ביוט
 יינ בכפלו תשייר (10 בנובטכר 1333)•

 המבקשת: פנינה מהל לבית פ־יראיון, על ירי בא* כוחפ
 עורכי הרין א• טויפטר וא• גכריאלי טדרך העצמאות 47, חיפה•

ה נ מ ז  ה
 להוי י ידוע כי המבקשת הניל פנתח לבית המשפט המחוזי
 בחיפה בבקשה למת; צו המפריז על ירושת המנוח פנחפ בן זאג
ר (8 ״ ש  מהל ובי בית הפשפפ ידון כבקשה בעט בי בשבט ח

 בינואר 1954) בשעה 10-45 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הגיל יבוא לבית חפשפט

 במועד הניל, שאש לא בן יתן בית הטשפט צו כטוב בעיניו•

ם בהן לו : 
 רשפ

 די בטבת תשייר (10 בדצמבר 1953)

ת המשפט המחוזי בחיפה תיק ירושה 1310/53  בי

 בענין עזבון הפגוחח שיינדל הרשנוב הידועה נס בשש יפה;
 גרשנוב. שטהה ביוט ח׳ באב תשי-ג (20 ביולי 1953)•

פ בשם שפייה־ י (הידוע נ מ ש ר  המבקש: שמריהו ה
 גרשנוב) על ידי באי כוחו עורכי הדין ע• קיטאי ונ• שמיר,!
 שכתבתט למסירת מפמכים משפטיים חיא: רחוב קפל 2 אי, חיטה•/

 שטעון רזי
 רשם

 תיק ירושח 311/53

א בטבת תשייר (17 כדצמכר 1953) י  י

ה נ מ ז  ה
 לחוי ידוע כי שטריהו הרשנוכ, הידוע נט בשפ שמריהו ין
 טישנוב, פנה לבית הטשפט המחוזי בחיפה כבקשה לתת צו המכריז ׳,

 על ירושת המנוחה שיינדל הרשנוב הידועה נט בשם יפת נרשנוב, י —— ,
 וכי כיוס כ׳ בשבט תשייר (6 בינואר 1934) בשעה 19-13 בבוקר

 תישמע נקשה זו בבית הטשפט הטחוזי בחיפה•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון ו.:*ל יופיע במקום ובמועד בית המשפט המחוזי בחיפה

 הגיל, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
ע רייצין מרחוב ישראלים 8, שפת ש ו ה  בענין עזבון המנות י

ד בחשון תשייר (2 בנובםבר 1953)• י  בתל אביב ביום כ
ע רייצין. על ידי באי כוחו עורן ש ו ה  המבקש: מרדכי בן י

 הדין א• דודפקו מרחוב שפירא 11, חיפה•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקש הניל חניש לבית המשפט חטחווי
 בחיפה כקשה למתי צו המכריז על ירושת הטנוח יהושע רייצין, וכי
 בית המשפט ידון בבקשה זו ביום ב׳ בשבט תשייר (6 בינואר

 1934) בשעת 11 בבוקר•
 על בל אדט התובע טובת הנאה בעזבון הגיל להופיע בבית
 המשפט תוך המועד הגיל, שאם לא כ; יתן בית הטשפט צו בטוב

 בעיניו•

 שמעון רזי
 רשם

 תיק ירושה 311/33

 י-א בטבת תשייר (17 בדצמבר 1953)

ת המשפט המחוזי בהיפר  בי

¡M"-־ 
 דשט

 תיק ירושות 316/33

א בטבת תשייר (17 בדצמבר 1633)  י

ת המשפט המחוז* בחיפה  בי

 בענ־ן עזבון הטנות אל־הו אורטנברג. שטת ביוט כיז
 בתשרי תשי־ר (6 באוקטובר 1933)•

 המבקשת: חוה אורטנברג, על •ידי באי כוהח עורכי הדין
 ש• קיטאי ונ• שמיר, שכתבתפ למסירת טסטכים משסטייט היא:

 רחוכ קפל 2 אי, חיפת

 ה ז ט נ ה
 לחזי ידוע כי חוה אורמנברג פנתח לבית המשפט המחוזי
ת צו הככריו על ירושת המנוח אליהו אורטנ־ ת  בתיפת כבקשה ל
 ברנ, ובי ביום ב׳ בשבט תשייר (0 בינואר 1954) בשעה 10-30

 בבוקר תשמע בקשה זו כבית הטשפט הטחווי בוזיטח•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הגיל יופיע במקום ובמועד

 הגיל, שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו•
 בענין עזבון המנות אהרון איבניר, שטת בעכו ביום כיא

 כחשון תשייר (30 באוקטובר 1953)•
 המבקשת: טובה אקרמן לבית איבניר מעכו, על ידי נאי
 כוחה עןדבי חרץ דוד פנל, פרץ ברק ונחוס כה; מרחוב נךעטי 1,

 עבו•

ה נ מ ז  ה
 להוי •רוע כ* המבקשת טובה אקרמן לבית איבנ־ר פנתה
 לכית המשפט המחוזי בחיפה בבקשת למתן צו ירושח ברבר עזבון
 המנות אהרון איבניד וכי בית המשפט ירון בבקשת זו ביום ב׳

 בשבט תשי״ד (» בינואר 4־19) כשעה 11 כבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל חייב להופיע במקוט

 וכשעה הגיל, שאס לא בן יתן בית חטשפט צ: כטוב בעיניו•

 שמעון רזי
 רשפ

 תיק אפוטרופסות 312/53

U933 ייא בטבת תשייר (17 בדצמבר 

ת המשפט המחוזי בהי פד  בי

 שמעון רזי
 רשם

א׳ במכת תשייר(17 ברצפבר 1953)  י

 בענין טינו׳ אפופרופופ על הנעדרת ודה אורטנברג אחות
 הטנות אליהו אורטנברגי

 המבקשת: חוה אורטנברג לבית רבינוביץ על ידי בא־ בוחר,
 עורכי הדי; ש• קיטאי ונ• שמיר מרחוב קפל 2 אי, חיפה•

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו שנית; היוט על ידי בית המשפט המחוזי בחיסד״
 הנני . מזמין נזה כל מעונין לבוא לבית חפ שפט ביום ב׳ בשבט
 תשי-ך 0 בינואר 1954) בשעה 0-900 בבוקר וליתן מעט מדוע
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י מדץ #ל מדמות  זזממות «
ה נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנייח בעזבון הנ-ל וכל מעונין שיש לו פיבח
 לחתננד לבקשת הגיל, יבוא לכית חדי! ויטםור טענותיו תוך
 חטישה עשר יוש מיום פרסום הזטנה זו, שאט לא כן יתן בית

 הרין צו כטוב בעיניו
 ״ בטבת תשייר ל5ו1 בדצטבר 0953 יהודה קובו

 מזכיר

ת הדין בתל אביב־יפו תיק 1350/תשי-ד  בי
 הוגשה לפגי בית הדין בקשח לטחן צ! ירושה על עזבזן
 המנוחה מלכה רבפקי, שטתה בתל אביב ביוט כ׳ באלול תשי״ג

 (13 באוגוסט 1953)•
 המבקש! אליעזר רבפקי•

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת חנאח בעזכון הנ-ל וכל מעוני! שיש לו סיבח
 להתנגד לבקשה הגיל, יבוא לבית הרין וימסור מעצותיו תוף
 חמישה עשר יוס סיוט פרסום הזמנה זו, שאט לא כן יתן בית

 הדי! צו כטוב בעיניו
 ״ בטבת תשייר(16 בדצמבר 1953) יהודה קובו

 מזכיר

ת הדין בתל אביב־יפו תיק «05!/תשי-ר  בי
 הונשה לפני בית הדין כקשה לטתן צו ירושה על עזבון המנוח
 שמואל גרדי (גרוחינשקי), שטת בפתח תקוח ביוט ר׳ באייר

 תשי״נ (5 בטאי 1953)•
 המבקשים: דבורה גרדי׳ י• ל• נרודזינהק*׳ א׳ פ•

 גרוחינםקי, שרה אלינפון ומרים נימן•
ה נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל וכל טעונין שיש לו פיכח
 להתנגד לבקשה הג״ל, יבוא לבית הדין ויטסור טענותיו חזך
 חמישה עשר יום טיום פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית

 הרין צו כטוב בעיניו•
מ ו  י-ח בכסלו תשייר(25 בנובמבר 0953 יהודה ק

 מזכיר

ת הדין בתל אניב־יפו תיק 5ד14/תשי-ד  בי
 הונשח לפגי בית חדי! בקשת למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יב ג באלול תשי  צאלת חי מזרהי שמת כתל אביכ ביום כי

 (13 בספטמבר 1952)•

 הטב קש! מאיר הראל(מזרחי)•

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאה יעזבון הגיל וכל מעונין שיש לו סבת
 להתנגד לבקשה הנ״ל, יבוא לבית הרין וימסור טענותיו תוך חטשת
 עשר יום םיום פרסום הזפנה זו, שאס לא כן יתן בית חדי! צו

 בטוב בעיניו•
 י״ח בטבת תשייר (21 בדצמבר 1953) יהודה קובו

 מזכיר

 בית הדין בחיפה תיק תשייר/־58
 הונשת לפני בית הרין בקשה לפתן צו ירושת על עזבו! הטנוח
גפת כהיפח פיוט מיז בתשרי תשייר (25 בפפ־  מרדכי בלוין, ׳

 טמכר 0933•
 הטבקשים: יורשי המנוח•

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל וכל מעונין שיש לו סיבח
 להתנגד לבקשה הגיל, יבוא לבית הרין וימסור טענותיו תוך
 חמישה עשר יום סיום פרםוש הזמנח זו, שאם לא כן יתן בית

 הדי! צו כטוב בעיניו•
 כיז בכסלו תשייר (4 בדצמבר 1953) נחום ניר

 מזכיר

ת הדין בירושלים תיק תשייד/323  בי

 חונשה לפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עז בון
 הםנוחח רחל מזרחי בת המנוח דוד רכלין, שסתח ביום י-ד

 באלןל תשי-נ (25 באונוכט 1953) בירושלים•
 הטבקש: רפאל מזרחי•

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הגיל ובל טי שיש לו טיבה
 להתנגד לבקשה האמורה יבוא לבית הדין וימסור את טענותיו
 תזך חטישח עשר יום ט־ןס פדסזמ הזמנו? 1ו, שאט לא כן יתן

 בית הרין צו בטוב בעיניו•
ם פרנק ו ־ נ  כ״ה בכסלו תשייר (2 בדצמבר 1933) ש׳ ת

 מזכיר

בית הדין בירושלים תיק תשייד/359 . 

 הוגשה לפני בית הדין כקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 אברהם קימשקובסקי, שטת בירושלים ביוט ra בשבט ד,שיי1

 (31 ביגואר 1933)•
 • המבקשת: לאה נוטפמן

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת חנאח בעזבון הניל וכל מעוגין שיש לו
 סיבה להתנגד לבקשה האמורה יבוא לבית הדין וימכור את טענותיו
 תוך הטישח עשר יום טיום פרכום הזמנה זו, שאט לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו•
ת תשייר (10 בדצטבד 1953) ש• תנחום פרנק  ר׳ בטנ

 םזביר

ת הדין בירושלים תיק 4»3/תשייד  בי

 רוגשת לפני בית הדין בקשת למתן צו ירושח על עזבון המנוח
 חיים להב (שנייד), שטת בירושלים ביום י״ח בתשרי תשייר

 (27 בספטמבר 1953)•
 המבקשת: יונה להב•

ה נ מ ז  ה
 גל התובע טובת הנאה בעזבון הנ-ל ובל מעונין שיש לו סיבח
 להתנגד לבקשה הניל יבוא לבית הדין וימסור את טענותיו תוך
 המישח עשר יום מיום פרםום הוטון! זו, שאס לא בן יתן בית הדין

 צו כטוב בצעניו•
 ה׳ בטבת תשייר(11 בדצמבר 1933) - ש• תנהום פראנק

 מזכיר

ת הדין בירושלימ תיק 371 /תשייר  בי

 הונשח לפני בית הדין בקשת למתן צו ירושת על עזבון המנוח
 ליב אלמבוים, שטת בירושלים ביום ד׳ בכסלו תשייר (10 בנו״

 במבר 1953)•
 המבקשת: חנה אלפבוים׳

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאח בעזבון הנ-ל וכל טי שמעוג־ן להתננד
 לבקשה הניל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך חמישה עשר
 יומ מיום פרפו ם הזמנת זו, שאם לא כן יתן בית הרין צו כטוב

 כעיגיו•
ק  ייא בטבת תשייר(17 בדצמבר 1933) ש• תנחום פראנ

 מזכיר

ת הדין בתל אביב־יפו תיק 1342/תשי-ד  בי

 הונשה לפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנות
ת בתל אביב ביום ב׳ בכסלו תשייר (29 מ  פנחס ליפשיץ׳ ע

 בנובמבר 1933)•
 הטבקשיט: מרים בלה ליפשיץ ואהרן ליפשיץ•

 370 •ליןוש הפרסופיט 326, כ׳׳ח בטבת תשי״ד, 31.12.1853



ה נ מ ז  ה
 כל התובע מוכת הנאה בעזבון חניל וכל מעונין שיעז יו סיבה
 לחתננד לבקשה חניל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך.
 חמישה עשר יוס פיוס פרםוט הזמנת זו, שאס לא כן יתן ביו!

 הדין צו כטוב בעיניו•

 נ׳ בטבת תשייר(9 בדצמבר 0953 נחוש ניד
 מזכיר

« 4 / ד ׳ י ש ת הרין בחיפה תיק ת  בי
ד באלול  הונשה לפני בית הרין בקשח לאישור הצוואה טיוס כי
 תשי״נ (4 בספטמבר 1953) של חטנוח בצלאל ז׳לכובםקי שטת
 בחיפה ביוט ד׳ בתשרי תשייר (13 כספטטבר 953 נ) זלט־נויו של

 יהודה אריה ביאלר כאפוטרופוס מבצע הצוואה•
 המבקשת: אשת המנות• י י

. ת נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית חרץ בחיפח טעם חי בטבת תשייר (11
 בדצמבר 1953) הרינו טזטיניס בזה בל טעונין לבוא לבית הדין תוך
 חמישה עשר יוס סיוט סרטוט הומנה זו ול־תן טעט מדוע לא
 תאושר הצוואה דניל, וטרוע לא יטונח הגיל כאפוטרופוס מבצע

 הצוואה, שאט לא כן יתן בית הדין צו כטו* בעיניי.

ר (13 ברצטבר 1933) נחומ ניר ״ »  ד בטבת ת
 טזכיר

ת הדין כהי פה תיק תשי״ד/655  בי
 הונשה לפני בית הדין בקשח למתן צו ירושה על'עזבון הטנות
א בתשרי תשייר' י  אדולןז אברהם אנעןל. שמת כחיפח ביוט כ

 (30 בספטמבר 1933)•
 המבקשת: איד־ אנשל•

ה נ מ ז  ה
 בל התובע טובת הנאת בעזכון חניל וכל טעונץ שיש לו סיבת
ך ו  להתננד לבקשה הנ״ל, יבוא י לבית הדין ויטסור טענותיו ת
 חטישח עשר יוט טיווס פרסוט הזטנח זו, שאם לא כן יתן בית

 הדין צו כטוב בעיניו•
 ז׳ בטבת תשי-ד(13 בדצטבר 1053) נחום ניר

. מזכיר . . . 

ח תקוה תיק שיד/18-355 ת פ ת הדין ב  בי
 הוגשה כפני בית הדין בקשה לטתן צו על עזבון ךטנוחת
ט בכסלו תשייר  מרים וויניצקי, שמתת בפתח תקוה ביום כי

 (6 בדצמבר 1933)•
 חםכקשימ: אברהם יוסף׳ ברוך, דבי חנניה, שמשון,

ץ (מיניצק•)• י ב מ ג  והנה וויניצקי ונחמת פ
ה נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנאה בעזכון הגיל וכל מעונץ שיש לו פיכח
ת הדין וימסור טענותיו תוך עשרת  להתנגד לבקשה הניל יבוא לבי
ט לא כן יתן בית הרין צו כטוב א  ימים מיום פרסוס הזמנת זו, ע

 בעיניו•
 י״א בטבת תשייר(ל1 בדצטכר 1953) ש• כ״ץ

 טןכיד

ת הדין ברחובות  בי
 הונשד, לפני בית הרין בקשה בדבר מתן צו ירושה על עזבון
ז  הטנוח דוב קראתה טרחי נלוסקץ 4, רחובות, שטת במט כי

 באלול תשי״ג (7 בספטטבד 1933)•
ה מרחוב נלוסקץ 4, רחובות• ח א ר  המבקשת: יפה ק

ה נ מ ז  ה
 כל הטתננד וכל התובע טובת הנאה בעזבון הנ-ל מוזמן בזח"
 לבוא לבית הדין ולנמק התנגדותו תוך שלושים יופ מיופ פרסום
 הוטנה זו, אחרת׳ ירון בית הדין בבקשת ויחליט עליח כפי שימצא

 לנכון•
יר(8 בדצמבר 1953) א• רקובםק*.  ב׳ בטבת תשי

 מזכיר

 בית הרין בהיפח תיק 597/תשי׳ד

 חונשח לפני בית הרין בקשה לפתן צו ירושה על עזכון המנוח
 פרץ בבר, שמת בחיפח ביום ייט בחשון תיפייד (28 באוקטובר

•(1963 

 הסבקשיפ: יעקב יוסף חנן פני וסלי•

 י ה ז מ נ ר
 כל התובע טובת הנאה נעזבון הנ-ל וכל מעונין שיש לו ביבח
 להתנגד לבקשה הנ״ל, יכוא לבית הדין ויספור טענותיו תוך
 חמישת עשר יופ פיופ פרשוט הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית

 הדין צו כטוכ בעיניו•
 א׳ בטבת תשייר(7 בדצמבר 1953) נחום ניר

 מזכיר

ת הדין בחיפה תיק 018/תשייר  בי

 הוגשה לפני בית הדין כקשה למתן צו ירושת על עזבון המנוח
: בתשרי תשייר (2 י  יעקב מאיר ריצמן, שפת בחיפה ביום כ

 באוקטובר 1953)•
 חטבקשים: יורשי הטנוח•

ה נ מ  ה ז
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל וכל מעונין שיש לו פיכח
 לחתננר לבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך
 חמישה עשר יוס מיום פרסום חזמנח זו, שאט לא כן יתן בית

 הדץ צו כמוכ בעיניו•

יד(9 בדצמבר 1933) נחום ניר  נ׳ בטבת חשי
 מזכיר

ת הדין בהיפה תיק תשיירןי63  בי

 : הוגשה לפני בית הדין כקשה למתן צו ימשח על עזכון הכנות
 דוד גרנובסקי, שטת בהיפח ביופ ט-ז כאב תשי-נ (27 ביולי

•(1953 

 דפבקשים: מרדכי׳ בתיה ומרים גרנובסקי•

ה • נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הנ-ל ובל המעונין שיש לו
 שיבת לחתננד לבקשת הניל, יבוא לבית הרין וימסור טענותיו תוך
 חמישה עשר יום מיום סרפוס הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית

 חדין צו כטוב בעיניו•
 ד׳ בטבת תשייר (10 בדצמבר 1933) נחים ניר

 מזכיר

ת הרין בחיפה תיק תשי-ר/633  בי

 הונשה לפני בית הרין בקשה למתן צו ירושת על עזבץ המנוח
ינ (3 במרס 1933)•  שמעין זס, שטת בחיפה כיוס ט״ו כאדר תשי

 . המבקשת: הינדה זס•

ה נ מ ז  ה
 כל התובע' טובת הנאה בעזבון הנ״ל וכל מעונין שיש לו סיבה
 להתננר לבקשה חניל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך
 חמישה עשר יופ מיום פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית הרץ

 צו כטוכ בעיניו•

 נ׳ במכת תשייר (9 בדצמבר 1933) נחים ניר
 מזכיר

ת הדין בחיפה תיק תשי״ד/634  בי

 ; חונשח לפני בית הדין כקשח לפתן צו ירושה על עזבו!
 המנוחה שושנה לם, שטתה בחיפה ביוט ט׳ בשבט תשיינ (25

 בינואר 1953)•
 הטבקשיס! צבי מאיר ואברהם למ

ב ל ת תשי״ר, 53e81.12.1 ג כ ט  , 820ילסום הפרסזטים כ״ה נ

http://81.12.1e53


 הוק הצהרות מוות, תשי״כ—1952
ת המשפט המחוזי בירושלים תיק הצהר! ת .0וות 44/53 י  כ

 בפני: בפי השופט ד״ר כ• שרשכםקי•
 בענין בקשה למתן צו להצהרת טותו של הנעדר ברמה שניידר•

 המבקש: ראובן שניידר טבפר מלל, דואר רמתייט.
ה ע ד  ה ו

ת הצהרות מוות (כדרי הדין), תשי״ג-1952 ו ה 14(א) לתקנ  בהתאמ לתקנ
 להוי ידוע כי בית המשפט הטחתי בירושלים הצהיר בצו טופי על מותו של הנעדר משח שניידר לפי הפרט־ט דלקטןן

 1• תאריך ההצהדד,: ייז יכפלו תשי־ד (24 בנובמבר 1933)•

: 31 בדעמכר 1941, בדנע האחרון של יום זח•  2• יום המוות המוצהר ושעתו
 3׳ שם האדם שעל מותו הוצהר: משד, שניידר•

 1- מקום לידתו ותאריבח : שדובה, ליטא, בשנת 1890•
 5• מקום מגוריו הרגיל : שדובה, ליטא, וחוותו החקלאית בקרבת שדובה•

 גי׳ בטבת תשייר (9 בדצמבר 1953) א* עדן
 רשם בפועל

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק הצת-ות מוות 210/53  בי

 בענץ חוק הצהרות מוות תשי״ב-2ג19
 וכענין הצהרת מותט של הנעדריט

 ו• חיים לייב שוורצמן מקרקוב, פולין, רח׳ קורדצקי 8•
 2• זיגמינד שוורצמן טקרקוב, פולין, רח׳ קורדצקי 8•

 המבקש; יצחק שוורצמן. רחובות, רח- אחר העם 22, על ידי בא כיחו עורך הדין דיר ק• ורדי, שכתבתו לצרכי משירה. היא; דת•
 הטלך ניורג׳ 5, ירושלים•

ה ע ד  ה ו
 להוי ידוע, כי יצחק שוורצמן פנה לבית המשפט המחוזי כירושלים בבקשת להצהיר על מותם של הנעדרים הניל שנעלמו וטשעריש

ד בניבן תשייר (ד2 באפריל 1954) בשעה t בבוקר• י  שחט טתו, וכי בית הטשפט ידון בבקשה הניל ביום כ

 שפ הנעדר טקופ ותאריך הלידה , מקום המגורים הרגיל ־ מקום הפנודיפ הידוע אזרחות התעמקות
 האחרון

 1• חיים ל״ב שוורצמן 1890 בפקווריר, (רופיה) קרקוב, פולין, רח׳ קירדצקי 8 ניפו קדקוכ, פולין פולגית ננר
 I• זינמונר שוורצמן 11-10-1910 בוינה (אוסטריה) קיקוב, פ-ל־ן, רח׳ קורדצקי s ניטו קרקוב פולין פולנית פקיד

ע לאחרוגח שבו נראה היה שהגעדרים הגיל עדיין בחיים והטקופ שבו נמצאו אז: דו ך הי י ר א ת  ה
 1- 912! בניטו לבוב, פולין-

 2• 101:1 כניטו קרקוב, פולין•
ת של בני משפהתט הקרובים ביותר: ו ב ו ת כ ה ת ו ו ט ש  ה

 יצחק שוורצמן, רחובות, רח׳ אחר העט 22•
: אין• ט י ד ה ם א י נ ט י  פ

 כל טי שיש לו יריעות על הנ-ל מתבקש בזח לחטציאן לבית המשפט, בי; בבתי עד ליום הדיון !כין כעל פה לפגי בית הטשפט
 במועד הנקוב לעיל, וכל אדט מעונין הרוצה להתננד ן־הצחרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אפ בעצטו ואש על ידי
 בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימפור לבית המשפט הצהרה בשבועה, שניתנה על ידיו ושבה יפורטו טעמי ההתננדות, או יטשור הודעת

 בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל, שבת יפרט את טעטי ההתנגדות, שאש לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו•

PJייא בטבת תשייר (11 בדצמבר 19,13) א• ׳ 
 רשם בפועל

 הודעות כרכר מכירת מקרקעים
ש ו כ ר ו ה פ י - י י ת המשפט המחוזי בתל אב י  ב

: נחלת גנים, נוש 6204, חלקה 252- ם ו ק מ ה 4 f 3 3 - a s 1 ל ע י £ ; ׳ ל י א צ ו ? ר י  ת

ם 2• הפונ: טירי• :  הודעה ראשונה בדבר מכירת מקרקעי
 הרכוש הטתוא־ להלן של החייב שלטה בליזובפקי מוצע בזה 3• השטח: 300 מפיר•

 למכירה בדי לפרוע חוב משכנתה כסך של 6000 (ששת אלפיפ) 4• החלק: בשלמות׳
. ר ר , ^ ח 0 < י . ש ת . 1 , ן צ נ ־ 5. ר ' ג ! : י י י  לירות ישראליות בצירוף ריבית, הוצאות ושכר טרחוז עי

 עיס לבעל המשכנתה ציון דוד נאווי, על ידי בא כוחו עורך הדין
 ת• מקוב משדרות רוטשילד 18, תל אביב- 6• תיאור הרכוש: הנכס נטצא ברמת נ;, רחוב רש-י 4• הרחוב
 המכירה תתק״ש במשרד ההוצאה לפועל כתל אכיבייפז במשך סלזל, על המגרש הוקס בית צנזריפ בן 4 קומות, בניד׳
 שלושים יוס סיוט פרסום הורעה זו• הצעות יתקבלו בכל יום שליש• מודרנית עמ ננ שטוח• בקומה א׳ נמצאות 3 חנויות, מוזן חנות
 בין השעות 10 לפנה״צ ו־12 בצהרים לאחר הפקדת 10% משווי למכירת נזוז, חנות ירקות ובית משחר לרהיטיפ• כמו כן נטצ"
 הרכוש• טסי העברה ושכר טדהת המכריז הליט על תקונח• אות באותה קוטח 2 דירות בנות 2 חדרים כל אתת• בכל אחת,

3&G2.1U3 372 , כ־ח כטבח תשי״ד, 320יןקוט הפרסומים 



 הבנינים וזם בגי שגתיינז בקרוב- טיב הבניגיפ !הסידורימ
 י השנימייס של הדירות כבנין שבפנים החצר ובאנפיפ של חבנץ
 שבחזית חפ דזילים; הדירות נחזית של מבגין הקדמי טובות

 טהס• מצב הבתיט טוב ביותר•
 חדירות תפוסות כולן; לדייריהן חוזי מכר, אולפ הבתים לא.

 הועברו על שם קוניהם•
 ד• השווי המוערך מטעם משרד ההוצאה לפועל הוא: 143000

 (טאד, ארבעים וחמישה אלף) לירות ישראליות•

 בן ציון שאול
 משרד התוצאה לפועל בתל אביב־ישו

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו  בי
 תיק הוצאח לפועל 24/33»

ם .  הודעה ראשונה בדבר מבירת מקרקעי
 הרכוש המתואר להלן של החייב חיים פרנק פוצע למכירה ברי
 לפרוע חוב טשבנתח ראשונה, בדרגת פדי פסו, בסך 000 7 !,שבעת
 אלפים) לירות ישראליות בצירוף ריבית, הוצאות ושכר טרחת
 עורך הדין הפניעיפ לבעל המשכנתה שמואל א• פתאל, על ידי באי
 כוחו עורכי הדין ט• פורת, ע• אשר רנ• כדיר מרחוב לבונטץ 4

 תל אביב•
 הטבירח תתקיים במשדר ההוצאה לפועל בתל אביבייפו כטשך
 שלושיפ יופ סיוט פרסוט הורעה זו• הצעות יתקבלו בכל יופ שלישי
 בין השעות 10 לפנהיצ ו־12 בצהרים, לאחר הפקרת 10% משווי

 הרכוש• מפי העבדה ושכר טרחת המכריז הליט על הקונה•

 ח ד כ ו ש
 1• המקום: רטת גן, נוש 6128, חלקת 313• ':

 2• הסוג! מירי•

 3• השטח; 643 טמ״ד•

 4• החלק: בשלמות•

 ג• הגבולות: שטח מסודר•

 8• תיאור הנכםים: מגרש לבג־ן הנמצא ברפת נן, רחוב הרטן
 שפירא פינת רחוב המתמיד, ועליו בית מגורים וחנויות שכניי•
 תו גנמרח בשנת 1931• צורת המגרש 30x20 פ׳ בערך. הבנין;
 בנוי קונסטרוקציה נטוו, חקירות לכנים, ומכיל קומת קרקע׳
 קומת ביניים, ועליהן שתי קוסות נוספות• בקומת הקרקע
 בחזית רחוב שפירא ישנן 3 חנויות גדולות; מצד רחוב המתמיד
ת חרר  ישנן שתי כניסות וחדרי מדרגות, וכמו כן דירה אחת ב
 אחר ונוחיות ודירה כת 2 חדרים ונוחיות וחדר כביסה המשמש לכל
 דיירי הבית• בקופת הביניים בכניפה אי ישנח דירה בת 2
 הרריפ ונוחיות ובכניפח ב׳ דירה בת 3 חרריפ ונוחיות עפ בית
 שימוש נפרד וכן דירה בת 2 חדריפ עפ נוחיות• בקופה ב׳ כניסה
ת ־/!2 חדרים ו  אי רירה בת 2 חדרים ונוחיות ו־2 דירות כנ
 ונוחיות כל אחת, ככניסת ב׳ דירה בת 2 חרריפ ונוחיות ודירה
2 חדדיט ונוחיות• כקומה ני; פרטי הדירות כבקוטח ב< י /  בת 2
 ברוב הדירות הנגרות והאינסמלצית הן סטנדרד פשוט ובמצב
 רע באופן יחסי לניל הבית• ביתר הדירות נעשו שיפורים הן
 בנגרות, באינבטלציה ובכיסוי חרסינה במטבח ובאמבטיה•
 הדירות והתנויות תפוסים כולם על ידי דיירים שקנו אותש
 מאת שלטת בליזובסקי חוץ טחנות אחת השייכת לבעל הרשו*
 וחטושכרת על ידו• שעבודים אחרים: פשכנתה פרי פסו
 בסכום של 7-000 ליי לטובת אליהו ש• פתאל ואחת בפך 7-600

ר נ׳וזף•  ליי לטובת די

 ד• השווי המוערך ממעט משרד ההוצאה לפועל, בהתחשב עט
 העובדה שהכית תפוס, הוא 39600 (שלושים ותשעח אלף ושש

 פאות) לירות ישראליות
 ה י י ־ בן ציון שאיל

ל אביב־יפו ת  משדר ההוצאה לפועל נ

 פמקוטות העליונות 2 דירות בנות 2 הדרים כל אחת ודירה
 . אחת כת נ הדריפ ובסך הכל 11 דירות- לכל רירה שייך הול
, פפבח והדר אטבט־ה• ב־4 דירות בית שימוש יחד חל  די נ
 עם הדר אפבפיח; ביתר הדירות בית שימוש נסדר• בקומת א
 ון, פרוזדור כניסה, חדר מרדנות נמצא באמצע הכני! ומאור
 • : מלמעלה• לחזית הרחוב נבנו בכל קומת עליונה מרפסות
על 1-30 טטר בערך, המחולקות באפצעות . חב  נמשכות ברו
 עמודים• ביתר החזיתות קייטות גזוזטראות או פתחיט למטבחים,
 ובחדריט אחרים נזתפראות• הדר המדרגות טוכיל לננ• הננין
 ;• נבנה בצורה תקינה ובהתאם להוראות השלטונות, וכפו כן
 נס הסידור לאספקת טיפ ולטי שופכין• הטידוריש הט פשוטים
 ורניליפ• בטקוטות שונים הס עוד לא שלטיס כנון חסרות
 אמבטיות, דלת לחדר, חרסינה• הטטבחיפ מצויירים בארונות
 : אויר• המצב הנוכחי של הנכס ד1א מזב• נהצד גטצא חדו
 כביסה ב; קומת אחת בשטח של 4 מסיד וכמו בן לפחי אשפה•

 לא קיים נדור אחורי וצדדי בחצר•
 7• ההערכה מטעם ההוצאה לפועל: 000 46 (ארבעים וששח אלף)

 לידות ישראליות•
 חדירות והחנויות תפושות עיי דירים שקע אותן מאת שלמה

 בליזובסקי•
 בן עיון שאזל

 משרד ההוצאה לפועל בתל אביכ־יפו

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו  בי
 תיק הוצאה לפועל 715/32

 הודעה ראשונה בדבר מכירת מקרקעים
 הרכוש הפתואר להלן של החייב רכ םרפין (צריפין) מוצע
 לטכירה כרי לפרוע חוב משכנתה בסך 10-000 (עשרת אלפים)
 לירות ישראליות בצירוף ריבית, הוצאות ושכר טרחת עויד
 המניעים לבעל המשכנתה, עזבין המנוח גםיפ יוסף כהן על ידי
 פנחלי העזבון, על ידי בא בוחמ עודך הדץ ח• נרופמן מרחוב

 לילינביוס 26, תל אביב•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה. לפועל בתל אביב־יפו
• הצעות יתקבלו בבל i t נפשך שלושים יופ פיוט פרפוט הודעה 
 יום שלישי בין השעות10 לפנהיצ ויי! בצהרים, לאחד הפקדת 10%
 משווי הרכוש• טסי העברה ושכר טרחת המכריז חליפ על הקונה•

ש ו כ ר  ה
 1• הטקופ: נחלת נניפ, נוש 6204, הלקח 113•

 1• הסונ: מירי•
 ג• השטח; 2213 טט״ר•

 4• החלק: נשלטות•
 5• הנפולות: שטח טסודר•

 6י תיאור הרבוש: המגרש וחטבניפ שעליו נמצאים על הכביש
ח תקוח, בצד הצפוני של הכביש• ת פ - ו ס י י ב י ב  י הראשי תל א
 צורת הטגרש דוטח־ לטלבן, אורך חזיתו 34 טטד בקרוב, אורכו
 לד מטר בקרוב• על המגרש בגויים שני בנינים, האחד בחזית

 ותשני מאחריו
, עפ 4 חדרי מרדנית, בן * ׳ ח  • א• הבית בחזית ננזי בעזרת •
 קומות, שפח כל קומה 440 ממיר• הבית מכיל: 2 דירות בנות
 חדר אחד, 21 דירות כנות 2 חדריפ, 2 דירות בנות 3 חדרים•
 בכל דירח סרט לאלו שבקומת התחתונה ישנו הול• כמו כן

 ישנן בחזית 6 חנויות נתלות•
, עט 4 חדרי מדרגות, חי  ב• הבית בחצר נט הוא בנוי בצורת י
 כן 3 קומות, שטח כל קומה 415 מט״ר• בית זח כולל: דירה
 אחת בת חרר אחד, 2 דירות בנות !/!1 חדרים, דירה אחת
 בת חרר עט ועל, וכן 21 דירות כנות 2 הדרים עם הול כל אחת•

 במו כן ישנו חרר הפשפש טהפן טשותף לכל הבית
 ., לכל אחת מהדירות מצורפים: טטבח ומרפסת, חדר נותיות
 ומרפסת• ל־3י דירות בכיית׳ שבחזית ,.ישנס 'חרדי בית עיפוש

 נפרו־יפ•
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 פקודת החגרות
 הודעת בדבר רישומ חברות

 1• אחוזת אורי בערבון מוגבל•
 2• יינ בחשו! תשייר {22 באוקטובר 1953)•

 3• לקנות, לחבור או לרכוש בבל צורח שהיא את הטנרש הידוע
 כחלקה 114 כנוש 6217•

 4• הון של 00» 1 (אלף) לירות ישיאל־ות המחולק־ ל־1000 טנ־ות
 בנות 1 ליי כל אחת׳

(11857,'tn) 

 1• מאפיה ״השרון הצפוני״ בערבון מוגבל•
נ בחשון תשייר (22 באוקטובר 1953)•  2• ״

 3• ליפד ולנהל מאפיות, לקנות ולרכוש מאפיות בכל צורה חוקית
 ולנהל כל עסקי אפיה ומאפה

 !• הון של 000 2 (אלפייפ) לידות ישראליות המחולק ל־20 פניות
 בנות 100 ליי כל אחת•

 (חפ/11858)

 1• יהלומי א־צנו בערבון מוגבל•
Yahalomey Art/cnu Limited. 

 2- יי; ב־שון תשייר (22 באוקטובר 1953)•
 3• תעשיה, ייצור ומפחד של יחלוטיפ, מימון של תעשיה ומפחד
 של יחלו מיס ובל העכקיס הקשורימ בתעשיח, מפתר ומימון

 1• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 מניות
 בנות 1 ליי כל אחת.

 (הפ/«ג118)

ת בערבזן מוגבל- ב ת מ  1• ^ארבל״ מפעלי בבף ו
Arbel Silver & Metal Enterprises Limited. 

 2• יינ בהשון תשייר (22 באוקטובר 1933)•
 3• לעפוק בעבק• בת• ח-ושת ליציקת מתכות, ציפוי מתכות,
 ייצור בלי בית, כלים, מכשיריפ, מכונות, חלקי מכונות,

 אביזריפ ומוצייט אחדיפ ממתכת•
 4• הון של 000 19 (עשרת אלפים) לירות ישראליות המחולק ל־150
 מניות יפוי פגות 10 ליי בל אחת ול־8500 מניות רגילות בנות

 1 לי• כל אחת•
 (רפ/11860)

ן מוגבל• ו ב עי ת רחוב איבן גנירול «4 נ  1• בי
 2• יי: בחשון תשייר (22 באוקטובר 1933)•

 3• לרכוש את הבעלות על החלקות: טפפר 220 בנוש 6111, שרונר״
 בשטח 360 מפיר ואת החלקת 223 בגוש 6111, שרונח, בשפת

 של 371 פמיר, בשיטות או בחלקים•
 4• הין של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 10 פניות

 בנות ino פ־וט־ כל אחת•
 (חפ/61?!1<

 1• שכונת ״סלע״ א׳ - נס ציונה - בעלבון מוגבל•
נ בחשון תשייר (22 באוקטובר 1953)•  2• ״

 3• לקגות או לרכוש בכל דרך אח־ת, לשכור או לחבור קדקעות
 בנפ ציונה כפי שהחברה תמצא -נכון•

 4־ הון של 002 1 (א^ף ושתים) לידות ישראליות המחולק ל־1002
 מניות בנות 1 ליי כל אח ת•

 (חפ(62י.11)

יה בעדכון מוגבל•  ו• שיכונימ לתפארת ״א״ בנתנ
 2• ייר בחשו,־ תשייר (23 באוקטובר 1933)•

 ג• ל־כו־פ את הבעלות על שטח של 801 ממיר בע־ך מתוך החלקה
 3s2 ,174 ב8260וש ; בנתניה•

) לירות ישראליות המחולק ל־50 מניות ף ־ א i w o  4• חון של 1 (
 בכורח הניתנות לפריו; בנות 10 פד׳ כל אתת ול-99950 מניית

 . רגילות בנות 10 פרי כל אחת•
 (חפ /B63 נ 1)

 ungarnr שבהודעת מציינים פרסים אלה :
ס החכרה,  1. ט

ן אינוד החברה, . ת8רי 2 
 ב. מטרות החברה.

 *. הון החברה.

 הברות פרמיות

ת הרצל בערבון מיגבל• נ ת ברמת גן רהוכ יהלומ פי י  נ• ב
 2• ייא בחשון תשייר (20 באוקטובר 1053)•

 J• •ילרכוש, לקנות על שפ החברה את חנבפ הידוע בתור הלקח
 358 בנויט 6126 בשטח 624 פיפר הנמצא ברמת גן• ,
 4• • הון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־0»9 מניות
 ,. רגילות בנות 1 ליי כל אחת ול־20 מניות בכורה הניתנות

 לפדיון בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/52*11)

 1- רחוב. מוצקין 14 בערכין מוגבל•
ד (ו2 באוקטובר 1953)• ״ ש יכ בהשון ת  2• י

 3• לרכוש את הבעלות בתמורה או בלי תמורה על מק״קעיפ
 בשטח של 3392 מטרים פרובעיפ הרשזמ־פ במשרד פפדי
 האחווה בתל אביב בכפר 47 דף 5, בתור חלקה 43 ננוש 6960•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 מניות

 כנות 1 ליי כל אהת•
 (חפ/11853)

ת משותף הלקה 183 בגוש 6145 בע־בון  1• הברת בי
 מוגבל•

 2• י״נ כהשון תשי״ד (22 באוקטובר 1933)•
 3• לרכוש, לקנות, לחכור או לשפוי את חמנרע—כולו או חלק או
 חלקיס טמנו - הנמצא כרמת גן, אשר שטחו אינו עולה על דונש

 אחד והידוע כתור חלקה 185 בנוש 6115•
 4• הון של 000 1 (אלף) לייות ישראליות המחולק ל־0ו מניות
 בכורת הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת ולתו999

 מניות דנילות בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (הפ/*83נ1)

ת משותף הלקות 1009, 1080 בגוש 6158  1• חברת י בי
 בערבון מוגבל•

נ בחשון תשייר (22 באוקטובר 1933)• י  2• י
 3• לרכוש, לקנות, לחכור או לשכור את המגרשים—כולם או חלק
 או חלקים מחם - הנמצאים ברפת נן, אשר שטחם אינו עול־ על

 שני דונם והידועים בתור הלקות 1069 ו־1080 בגוש 6158•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־10 מניות
 .בכורח הגיתנות לפדיון בנות 100 פרופה .כל אחת• ול־ו<999

 מניות רגילות בגות 180 פרוט־ כל אחת•
 >חפ/853!1)

K615 ת בית משותף הלקה • 151 ו־153 בגוש ר ב ה 1 
 בערבו! מוגבל

 י י״ג בהשון תשייר (22 באוקטובר 1953)•
 3• לרכוש, לקנות, לחכור או לשכור את המגרשים — כולם או
 יחלק או חלקים מהפ — הנמצאים ברפת גן, אשי שמהם אינו
 עללד, על שני ד1» והידועים ״תלי חלקות 151 7־133 כגוש

 י 6138•
 4• .הון של 000 1 יאלף) לירות ישראליות הםחולק ל־20 מניות
 בכורת הניתנות לפ־יו; בנות 100 פרוטה בל אחת ול־ו<98»

 מניות רנילות בנות 100 פרוטח כל אחת
 . (חפ/11856)
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1 בגוש » 7 s ת על החלקה 6 ו ל ע ב ח ת  נ• ללכוש ללא תמורח א
 הנמצאת במל אכיכ, רחוב בצלאל 19, ששטחו/ ד׳רשופ הוא

•v 533 פפ״ר, או לרכוש זכות או חכירה על חלקח 
 4• חון של 1000 (אלף) לירות ישראליות חפחולק ל־000 10 פניות

 בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (הפ/871נ1)

 1• ״צור- תעשית זכוכית בעדכון מוגבל•
"Tzor" — Glass Industry Limited, 

 2• יי! בחשון תשייר (36 באוקטובר 0953•
 3• לנהל עפקים כיצרנים, יבואנימ, פ־טונאיפ וקטעונאים של

 !כוכית, ח״סינה, תוצרת זכוכית וכוי
 ^ חון של 000 300 (שלש פאות אלף) לייות ישראליות הטחולק
 ל-3 מגיות יסוד א׳ בנות 1 ליי כל אחת, ל־3 מניות יפוד ב

.  בנות 1 ליי כל אחת, ל־3 מניות יסוד נ׳ בנות 1 ליי כל אחת,
 ל-3 מניות יסוד ד׳ כנות 1 ליי כל אחת ול־988 299 מניות

 רנילות בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/11872)

 1• י• א• ממיר הברה להשקעות כערבון מוגבל•
I. A. Tsmir Investment Corporation Ijnuied. 

 2• י-ז בחשון תשייר (26 באוקטובר 0953•
 3• לעפוק כחברה לנאמנות ולהשקעות לכל ענפיהם

 !״ הון של 000 2 (אלפ-ים) לירות ישראליות המחולק ל־2000 מניות
 רגילות כנות 1 ליי כל אחת•

 (חפ/3ד118)

 1• חברת ׳־האולם׳׳ בערבון מוגבל•
 2• ייח בחשון תשייר (27 באוקטובר 0953•

 3• לרכוש, להחזיק, להקים ולנהל אולם או אולמות, בתל* אביב
 או בכל מקום אחר כישראל, לשפ ביצוע הצגות תיאטרון,
 הופעות אמנותיות, קונציטים, קולנוע, הצגות רוויו טופיקלי

 או שעשועים מכל מץ שהוא
 ).. חון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־10 מניות
ד בנות נ ליי כל אחת ולת<199 מניות דנילות בנות 1 ליי ו =  י

 כל אחת.-
 (חפ/11874)

 1- אבגעל חברה להפצה בערבון מוגבל•
Avnaal ftislribution Company Limited, 

ר (ד2 באוקטובר 1953)• ״ ש  2• ייח בתשון ת
 3• לשכור או לרכוש בצורה אחרת את בל החנויות, הפחפניס
 ובתי המלאכה לתיקו! נעלים של אבנעל חברה לנעלים בעדכון
 מוגבל בישראל ולגחל אותם, כמו כ; להתקשר עפ הסוכנויות

 לשם מכירת נעלים
 ^ הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל-1000 טגיות

 רגילות בגות 1 ליי בל אחת•
 (חפ/11875)

 1• שהם בערבון מוגבל•
 2- ייט בחשו; תשייר (י)2 באוקטובר 0933•

 3• לייצ־, לפכור ולקנות פ׳ פדרה, טיציפ וכל טינ• משקאות
 מאיזה טין או 0וג שהוא-

 4• הון מל 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2000 פגיות
 רגילות כנות 1 ליי כל אחת•

 (חפן11876)

ת בי־תוב בלוך 20 בערבון מוגבל  1• בי
 !• י-ט בחשון תשייר (28 כאוקםופר 1953)•

 3• לרכוש, לקבל, לרשום רשמית בספרי האתוזה—בדרך של קניח,
 חליפין או בבל דרך אחרת—את החלקה(1ת) 61 בגוש 215*

 בשטח של 535 טטיד•
 4• הון של 000 2 (אלפיים) ל־רית ישראליות המחולק ל־800«1
 מניות רגילות כנות 100 פ־וטה כל אחת ולתו20 מניות. בבודה

״ כל אחת•  הניתנות לפריון בנות 1 ל
 (חפ/11877)

יה בעדכון מוגבל  נ•; שיכונים - לתפארת ״ב״ בנתנ
 !• ייד נחשון תשייר (23 באוקטובר 0953•

 3• ירכוש את הבעלות על שטח של 892 מט״ר נערך מתוך החלקת
 171 בגוש 8260 בנתניה

 ^ הון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל-50 פניות
 בכורה הנתנות לפדיון בנות 10 פר׳ כל אחת• ול־99950 פניות

 רגילות בנות 10 פרוטת כל אחת•
 (חפ/11864)

 1• הוצאת ״מאבק״ בערבון מוגבל•
ז בחשון תשייר (25 באוקטובר 1953)•  2• מי

 3• לנהל עסקיט בתור בעלי עתון או עתוניס, מויליט של עתוניפ,
 עתונים יוטייט, עתוני נוקד, צהריפ וערב, שבועונים ירחוני*

 עתוניפ טצוירים, כתבי עת, ספריט ודברי דפוס•
 4׳ חון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2000 מניות

 בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/11865)

ם (בנין 1953) בערבון י י  1- מהסגי ערובה ארצישראל
 מוגבל•

Paícstíne Bonded Warehouses (Sut'ldíng 1953) Limífed. 
 2•: ייד בחשו; תשייר (23 באוקטובר 0953•

 3• לקנות, לחכור או לרכוש בכל צורח אחרת שטח קרקע שלא
 יעלה על 7000 טטיר בגוש 7033 משרד ספרי האחוזה בתל

 אביכ•
 4• הון של 000 2 (אלסייפ) לירות ישראיליות הטחולק ל־20 טגיות
 יסור בגות 1 ליי בל אחת ול־«י198 מניות רגילות בגות 1 ליי

 : בל אחת•
 ןחפ/11866)

ת ״פלבם״ בערבון מוגבל• כ ת  1• מפעלי מ
 2• םיז בחשו; תשייר (23 באוקטובר 0953•

 3• להקיפ, לקנות, לשבור, לחכור ולרכוש כאופן אחר ו־נהל
 מסגריות, בתי חרושת ובתי מלאכה לעיבוד מתכת׳

 4• הון של 000 10 (עשרת אלפיפ) לידות ישראליות המחולק
 ל000 10 מגיות בגות 1 ליי כל אחת•

 (חפ/11867)

ת אורן• דח׳ בלפור בעדכון מוגבל  1• בי
 !• ט״ז נחשון תשייר (25 באוקטובר 1953)•

 ג־ לרכוש, לחכור, לשכור טגרשיס טבל הט־ניס לשם חקטת כתי
 פנוריט, חנויות, טחםניט, םוםכיס או לשפ כל צורך אחר•

 4• חון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־*100 מניות
 בנות 1 ליי כל אחת

 ׳ (חפ/11868)

ת נאור• דחי בלפור בערבון מוגבל•  1• בי
 2• ט״ו בחשון תשייר (23 באוקטובר 0953-

 3• לרכוש לחבור, לשכור מנרשיפ מכל המינים להקפת בתי
 : מנודים, חנויות, מחסנים, מוסכים או לשפ כל צורך אחר• י

 4• הון של 1000 (אלף) לידות ישראליות המחולק ל־1600 פניות
 •: בנות 1 ליי כל אחת

 . (חפ/11869)

ת ברחוב אבךגבירול 90 בערבון מוגבל•  1• בי
 2• ייז בחשון תשייר (»2 באוקטובר 0953•

 3• לרכוש, לקבל, לרשופ רשמית בספרי האחוזה בדרך הל קניה,
 חליפין או בכל דרך אחרת את התלקח 328 בנוש 6217 בשטח

 של 574 ממיר
 ^ הון של 000 2 (אלפי־פ) לירות ישראליות המחולק ל־800 19
 פניות רגילות בנות 100 פרומח כל אחת• ול־200 מניות בכורח

ות 100 פדוטח כל אחת• נ  • הניתנות לפדיון ג
 (חפ/0ד118)

ת רחוב בצלאל 19 בערבון מוגבל•.  '1• בי
ד (26 באוקטובר 0953• ״ ש  2• ייז בחשון ת

 י5סוט. הפרסומים 320, ביה «n¡fl תשי״ד, 81.12.1953 375



 4• הון על 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק לי3 מניות
ת 1 ליי מ ל אחת ול־1997 מניות רנילות נ ת 1 ליי נ ו נ  יםוד נ

 כל אתת•
 ;חפ/01884

 1• ארקת ישראל בעדכון שבבלי
•953U ׳ נחשון תשייר • («2 באוקטובר כ 2 

ת לבחים, ידיות, נדנים, ש ת  3- לייבד, לבנות, להקים, לנוזל בתי ה
 מכשירי נחושת ואלומיניום, מכשירים והמרי אינסטלציה

 וחפצים והמרים דומים או אחרים•
 1׳ הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־200 מניות

 בנות 10 ליי כל אחת•
 >הפ/11883<

 1• קולנוע מיכאל בעדכון מוגבל
 !• כ׳ בחשון תשייר (?2 באוקמובר 0933•

 3־ לדק־ש ולנהל בית קולנוע או בתי קולנוע בעכו או במקומות
 אחרים במדינת ישראל•

 4• הון של 009 2 (אלפיים) לידות ישראליות המחולק ל־2000 מניות
 רנילות כנות 1 לי• כל אהת•

 (חפ/!*1188)

 1• הכרה להתחרות יופי (מלכת יופי של ישראל) בערבון
 מוגבל•

Beauty Contest Co. (Miss Israel} Limited• 
א בחשוז תשייר (30 באוקטובר 09.13•.  2• כי

 3• לטפל ולערוך בחירות של מלכת (מלכות) יופי ופנניותיח מדי
 פעם בפעם בערים, כפיייפ, מושבות ומושבים, בבל אזורי
 המדינה, ולכדר נשפים, פגיעות הכרתיות, קידות פנים, הצנות

 ומשחקים•
 4־ הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־200 מניות

 רנילות בנות 10 י ליי בל אחת׳
 (חפ;?*»1ן)

 1• הברת א מקור לאקםפורמ בערבון מוגבל•
נ כחשון תשייר (1 כנוכמכר 1953)•  2• כי

׳ לעפוק כיצואנימ וטוכרים של כל טהורה בפיפונות או 3 
 בקמעונות, וביחוד לטפל נעניני ייצור של טקדריט חשטליים,

 מקלטים, מכשירי ראריו וכל תוצרת ישראלית דומה•
 4• הון של 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות המחולק לת3001
ות 1 ליי כל אחת ול־27,000 נ  מניות בעלות זכות הצבעת נ

 מניות בלי זכות חצבעד, בנות 1 ליי בל אחת•
 (חפ;9י118)

 1• ״בית רחוב דיזנגוף 148 בערבון מוגבלי
ד בחשון תשייר (2 בנובמבר 0933• י י  !• כ

 ״3• לרכוש ולרשום על שם החכרה את המנרש הנמצא בתל אביב
א י  ברח׳ דיזננוף 118 הידוע והרשום כמשרד כפרי האחוזח ח

ר חלקה 301 בנוש 6902 בשטח של 0)3 טט״ר• תו  נ
 4• הון של 000 1 (אלף) לידות-ישראליות המחולק ל-1000 מניות

 רנילות בנות 1 ליי בל אחת•
 (חפ/11389)

 נ• רירה בהלקח 630 .בגוש 6127 בערבון מוגבל
. כיד בחשון תשייר (2 בנובמבר 1953)• ! 

 3• לקנות ולרכוש את רהלקח 630 בנו ש 6127 ששמחת הוא עד 2
 דונם, בשלמות או בחלקים•

 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־50 מניות
 בכורח הניתנות לפדיון בנות 1 ליי כל אחת ול־930 פניות

 רגילות בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/11890)

 1• 1140הלקה בגוש 158C בעדכון מוגבלי•
ובפנד 1953)• ה נחשון תשייד (3 כנ י  2• כ

 י 3• לרכוש, לקבל, לרשום רשמית בפפרי האחוזה כדרך של קניה*
 חליפין, או בכל דרך אחרת, את החלקד,(ות) 1140 בנוש 58»

 בשטח של 556 ממיר בערך

 !. מעון י• ר• ל• בדת׳ שינקין 47 גבעתימ בערבון מוגבל
 י ייט כחשון תשייר (23 באוקטובר.0953•

 3• לרכוש, לקנות, לחבור או לשכור את המגדש-כולו או חלק או
 הלקים ממנו - הנמצא בנבעתים, ששטחו אינו עולה על דונט

• S 6 1 6 2  אהד והידוע בתור הלקה בגוש 1
1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־20 מניות 0  1- הון של «
 בכורח הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת ול־950 9

 מניות רגילות בנות 100 פרוצה כל אחת•
 (המ;11$78)

ת משותף הלקה 163 בגוש 6201 בערבון ת בי ר ב  1• ח
 מוגבל

ט בהעון תשייר (28 באוקטובר 1953)• . ״ ! 
 3• לרכוש, לקנות, לחבור או לשכור את הפנרש—כולו או הלק
דטת נן, אשר שטחו אינו עולח על  או חלקיפ מפנו—הנמצא נ

 דוגם אחד והידוע נתור חלקה 163 בגוש 6201•
 1• הון של 1000 (אוף) לירות ישראליות המחולק ל־10 פניות
 בכורה הניתנות לפדיון כנות 100 פרוצה בל אחת ול־9995

 מניות רנילות בנות 109 פרופה כל אחת•
 >חפ/11879)

ת משותף הלקה 132 בגוש 6205 בערבון  1• הברת בי
 מוגבל

 י. ייט כחשון תשייר (28 באוקטובר 1933)•
 3• לרכוש, לקנות, לחבור או לשכור את הפנרש - כולו או
 חלק או הלקים ממנו - הנמצא ברפת נ;, אשר שטחו אינו

 עולה על דוגפ והידוע כתור הלקח 132 בגוש 6203•.
 4• ד״ץ של 1090 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־10 מניות
 בכורה הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת ול־9990

 מניות רגילות בנות 100 פרומה כל אחת•
aso/Brt(11 

ת גזש 6315 הלקה m בעדבון מוגבל• ו י  1• ה
 2• ב׳ בחשון תשייר (29 באוקטובר 1953)•

 3• לקנות, לחכור, לרכוש בלי הטורה ולהעביר ולרשום על שטח
 . בםשרר ככרי האחוזה את החלקה 106 בגוש 6215 ו/או

 החלקות 107 ו/או ios בגוש 6213•
 4• הון של 000 2 (אלפיימ) לירות ישראליות המחולק ל־1909 פניות
 רגילות בנות 1 ליי בל אחת ול־1000 מניות בבורח הניתנות

 לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת•
(1t«8i/s!D 

 1• המשקיע הברה לנאמנות בערבון מוגבל
י נחשון תשי״ד (2a באוקטובר 33׳1s)־ . נ  י

 3• לייפד, להפעיל, להוציא לפועל, לנהל ולהקים מפעלי נאמנותי
 4• הון של 1103 (אלף ומאה) לידות ישראליות המחולק ל־10
 מניות פונ א׳ בנות 10 ליי כל אחת, ול־00ש10 מניות כונ ב

 בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חס/11882)

ת משותף הלקה 533 בגוש 6203 בערבון ת בי ר ב  1• ה
 מוגבל

 י. כ׳ נחשון תשייר (29 באוקטובר 0933•
 3• לרכוש, לקוות, לחכור או לשכור את המגרש - כולו או הלק
 או חלקים ממנו - הנמצא ברמת נ], אשר שטחו אינו עולה

 על שני דונם והידוע בתור חלקת 533 בנוש 6205•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־«99 9 מניות
 רגילות כנות 109 פרוטה כל אחת ול־10 מניות בכורה הניתנות

 לפדיון כנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ;11881)

 1• תאקון חברה לחליפין בעדכון מוגבל•
 2• כ«א גחשון תשייר (30 באוקטובר 1933)•

 3• : לנהל בארץ עטקיט של סוחרים, שוכנים, קומיפיונרים, קונים
 י זמוכריט כחםרי בנין•. • 1 . - •••

 י?יןום הפרסוטים a82, , ב״וו בטבת תשי־ד11.12.1653



 הו; של 000 2 (אלפייפ) לירות •ישראליות המחולק ל־«»19י
 פניות •רגילות .כנות 100 שרוטה הל אחת ול־200 מניות בכורה

 הניתנות לפריו! כנות 00 נ סרוטח כל א.חת•
 (חפ;118%)

 הלקה 1117 בגף:! 6158 בערבון מוגבל•
•1053C כיח בחשון תשייר 3( בנובמבר 

vujp לרכוש, לקבל, לרשום ד׳פטית בספרי האחחה־-בדדד של 
S615 חליפין או בבל דרך אתדת—את ד״זלקה(ות1117) בגוש 

ר בעדך•  בשטח של »53 טמי
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות הפחולק

 מניות רנילות בנות 100 פרוטת כל אחת ול־200 מניות בכורח
 הניתנות לפדיון כנות 100 פרוטה כל אחת׳

(11m/sn) 
 נ כבפלו תשייר (23 בנובטכי 1333) א• דגציגד

 רשפ ההכרות בפועל.

ת המשפט המחוזי במל אכיב־יפו פירוק חברות 2203133  בי
 כענין פקודת חחב־ור״ 1929

ת ושיט בע״־מ• ו  ובעג־ן קו שיפמי ישראל. הברה לכפנ
 המבקש: ״פוכירון״ בע״מ, על ירי בא־ כוחו עויכ• הדין
יעקב ש* שפירא, פיכאל פירון ושמעון אלבפנדהני, שבתבתט ' 

 לטפידת טפמכיט היא: שדרות רוטשילד 13, תל אביב

 ה ו ד ע ה
ת בוח הורעה שבקשה לפירוק החברה הניל הזנשח פפי  נ
 ביום ו׳ בטבת תשייר (12 בדצמבר 1933) לבית המשפט הגיל,
 על ידי המבקש הניל, וכי ניתנח חוראח שנקשח זו תתברר כפני
 כית הטשפט הניל ביום ח׳ בשבט תשייר (12 בינואר. 1951)• י
 כל נושה או משתתף' של החברה הנ־׳ל חרוצת לתמוך בטת

 צו בענץ הבקשה או להתננד לכך בשעת הפירוד, אם בעצמו ואט
 באמצעות עורך הדין שלו! וכל נושח או םשתתף של החברה הניל
 הדורש העתק מן חבקשח הזאת, יקבלו מן החתום מטח לאהד

 שישלם את התשלום הקבוע בעדו•
 פוםידון בע״מ

 על ידי בא• >בוחו עורכי חד^
 יעקב ש׳ שפירא, מיכאל
 פירון ושמעון אלכטנדדוני,
 שדרות רוטשילד 43 תל אביב

 העדה: כל חרוצה להופיע בשעת בידור בקשת הפירוק חייג
 למכור, או לשלוח על ירי הדואר, לחתום לעיל הודעת על רצונו ווז•
 בהודעה יפורשו השפ !הכתובת של ד.*יש או, אפ זוהי שירמה, היבט
 והכתובת של הפירמה• ההודעה צריכה להיות חתומה ביד האיש או
י עודך הדין שלו או שלה (אט יש להם עורך דין)  הפירמה או בי
 וצריך למפרח או - אם היא נשלחת על ידי הדואר—צריך לשלחה
 באופן שתפפיק להגיע אל החתופ לעיל לא יאוחר פשעת 00־&1

 של יופ ז׳ כשבט תיפייד (11 כיגזאר 1954)•

 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות י המחולק ל־19,800
 . מניות רגילות כנות 100 פרוטה כל אחת ול־800 מניות בכורח

 הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת•
(U (!91/חפ) 

 1• הלקח 1141 בגוש 6158 כערבון מוגבל
ה בתשון תשייר (3 ננובטכר 1953)•  י : כי

 3׳ , לרכוש, לקבל, לרשום רשטית בםפרי האחוזה—בדרך על קניה,
 חליפין, או בכל דרך אתרת—את החלקה(ות) »11 בגוש 6158

ר נערך•  בשמת של 556 מפי
 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־19,800
 מניות רנילות בנות 100 פרומה בל אחת ול־200 מניות בכורה

 הניתנות לפדיון כנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ)11392)

 1• הלקה 1112 בגוש 6138 בערבון מוגבל•
 כיה בחשו; תשייר (3 בנוכפבר 1953)•

 לרכוש, לקבל, לרשום רשמית בספרי האחוזה—בדרך של קניה,
 חליפין או בכל ררך אחרת—את ההלקה(ות) 1112 בנוש 6153

 בשמח של 536 ממיר בערך
19 800̂  !- הון על 000 2 (אלפייפ) לירות ישראליות המחולק ל
 מניות רנילות בנות 103 פרוטה כל אחת ול־200 מניות בכורה

 הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת•
(HS33/Cn) 

 1• הלקה 1143 בגוש 6158 בערבון מוגבל•
 2• כיה בחשון תשייר (3 בנובמבר 0933•

 ג•: לרכוש, לקבל, לרשום רשמית בפפרי האחוזה—בדרך של קניד״
 חליפין או ככל דרך אהדת—את החלקה(ות) 1143 בנוש «15»

 בשטח של 536 טמיר בערך
19,80©  ^ הון על 000 2 (אלפיים) לירות יערא־ייות המחולק ̂;
 מניות רגילות בגות 100 *־!פד, כל אחת ול־0*2 מניות בטלה

 הניתנות לפדיון כנות 109 פרוטה כל אחת•
 (ח11894/5)

 1• חלקה 1145 בגוש 6158 בעדכון מוגבל
ה בחשון תשייר (3 בנובמבר 1953)•  י כי

 3• לרכוש, לקבל, ררשופ רשמית ככפר• הזיחוזח-נדרך של קניה
 חליפין או בכל דרך אחרת—את החלקה(ות) 1145 בנוש 158»

 כשטח של 504 טפ״ר כערך
 !• הון של 000 2 (אלפיים),לירות ישראליות המחולק ל־00&19
ת רגילות בגזת 100 פדזטד, כל אתת ול־00כ סניזת ביורה ז י « 

 הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ/11893)

 1• הלקה 1146 כגוש 6158 בערבון מוגבל•
 2• כיה כחשון תשי-ד (3 בנובמבר 1933)•

 3• לרכוש, לקבל, לרשום רשמית כספרי האחוזה-כירך של קניה,
 • חליפין או בכל דדך אחרת—את החלקה(ות) 1116 בנוש 6158

 בשפת של 360 ממיר נערך׳

 ירושלים, הצטרפה
 יהושע קונפינו נפטר•

 ׳למד, קונפינו, אורזת, פופירה 33/40,
 לשותפות•

 רחמיפ ברכה לבדו רשאי לחתופ בשפ השותפות-
 י״ח במיון תעי״נ (1 ביוני 0933•

 ש/88ז

 פקודת השותפויות
יות  הורעה על שינויים בשותפו

 המספרים בח-רעה מציינים את השינויים ב3רטים אלה ו
 11!ס השותפות.

 סיב העסק,
 מקום העסקים.

ם וכתובותיהם. תפי  שיווה הטו
ח. פת ההתקטרו  תקו

ת השותפות ולחתום בשתה.  המורשים לנהל ̂׳
 תאריך השינוי.

 מספר התיק.

 גולדשמימ. בלנרו ןגב*רץ־ מאפית ירושלים
 4• , אברהם נבידץ יצא את השותפות•

 ן. יינ בחשק׳ תשייר (22 באוקטובר 0933• • :
 8־ ש/1266

 מרדכי הקדא ;•מ-מ-ח• מנהל השבוגות מופמך
 ׳מרדכי חקלאי, רואה חשבון מוסמך, מבקר

 משח הקלאי יצאי את־ השותפות•
נ (23 באוגוסט 0953• ״ ש  ייד באלול ת

 ש/261
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 היצרן - בית חרושת למרצפות ומוצרי מלט
 4• שלופ מרקוכיץ ויצחק פרק ש יגאו את השותפות•

 מרק שלומפר שינח את שמו לפרק בךדב•
 7> י׳ בתמוז חשיינ 231 ביוני 1953)•

 3• ש;1731

 שותפות בטון קל
 ג• שותפות בטון קל ע/כ שרנא אייז־ן, שבונת בורוכוב•

 4• יצאו את השותפות ג מרדכי אנבר, ינאל קרצובניק, יחיאל
" ררשקוביץ, זלמן כרמלי ו־משת רוזנטל•  פושקו ביץ, צ

 הצטיף לשותפות: משה זמ־ר־, קבלן, שדרות רוטשילד 113,
 תל אביב•

 ג• כלתי טונכלת•
 6• שרנא אייזץ ו־משח זמירי יחדיו יחתמו בשפ השותפות•

 ך. •יד בטבת תשייד (1 בינואר 1933)•
 6• ־•',!.193

 יהושע קליין ושות׳׳ נתניה
 4• פנדל פדקש יצא את השותפות•

ח באלול תשייג (8 בבפמטבר 1933). י  7• כ
 8• ש/313;

 נאזן פישל לנרד
 1• חזן את לנדאו•

 4• יעקב פישל יצא את השותפות•
 הכתובת המדויקת של השותף דיר אדיב נימר אל חזן ודא:

 רחוב מגדלי 10/102, עכו•
 0• חתיטותיהט של דיר אדיב גימד אל חזן וצבי לנדאו יחדיו

 תחייבנה את השותפות
 ?• נ׳ בטבת תשייג (21 ברצטבר 1942)•

 8• ש/2712

ת כ ת ת לתעשית מוצרי מ  ״ישרא־מתכת״ שותפו
 4• דוד שפירא יצא את השותפות•

ט באב תשיינ (10 באונופט 1933)• י  7• כ
 8• ש/2ד29

 ריינגבירץ׳ זייצב׳ בךדב ושות׳
 1• ירמףי•

ת השותפות•  4• עקיבא זייצב ופרק בךרב (שלומפר) יצאו א
 מקום מגוריו של שלוט טרק-ביץ עכשיו: רחוב 159 טפי 11,

 נבעת עליה, יפו•
 מקוט טנוריו של יצחק מרקש עכשיו : רחוב 187 טפ׳ 21,

 נבעת עליה, יפו
 ג• עד 54י22-8• אפ לא תינתן הורעה על פירוק השותפות שלושת
 חדשים מראש, תוארך תקופתח אוטומטית לשלוש שניפ

 נוספות וחוזר חלילה
 *• חתימתמ המשותפת של השותפיפ אהרן רייננכיו״ן,, שלופ

 מרקובי׳ן ויצחק פדקש תחייב את השותפות
 ?• ב׳ נחשון תשייד (11 באוקטובר 1953)•

 8• ש/2998

ת ובנין ו נ  טיא־ויב* קבל
 3• שדרות רוטשילד 31, תל אביב

 ?• ג׳ באב תשייג (15 ביולי 1953)•
 8• ש/3061

- דאוד תולי  היים לוי י
 4• הייס לוי יצא את השותפות•

נ אלסנדדי3י, פקוד ברוך, ירושליפ  משח חי נרחופ, חנוני, רחו
 הצטרף לשותפות

 ו דאוד תולי ופשה חי בדהופ יחדיו רשאים לחתופ בשפ
 השותפות

 ?• ה׳ בחשון תשייר (11 באוקטונר 1953)•
 3• ש/צ337

 אליעזר ל• צנזר ושזת׳
 1״ דוד ניפימונ, נחנ, רחוב דמב״ט, בית ניסיםוב, ראשון לציון,

 הצטרף לשותפות
 ?• אי בסיון תשיינ (15 במאי 1953)•

 8• ש;1372
 אליעזר ל• צנזר ושות׳

 4• קורט פילכנפלד יצא את השותפות
 ?. ל׳ בתשרי תשי״ד (9 באוקטובר 1933)•

 8• ש/י137
ת הדפום ו ב ר  ת

 4• משה בחן יצא את השותפות•
 יוסף קרוכלניק שינה את שסו ליוסף קרוב

 ^ יוסף קרוב (מקורס יוסף קרוכלניק) ושלום אברך יהדיו
 בצירוף חותמת השותפות, רשאים לחהופ בשם השותפות

 ?• ייח בסיון תשיינ (1 ביוני 1933)•
 8• ש/1129

ת תל אביב ר א פ ת לומברד ת י  ב
 4• נפתלי שטיין נפטר•

 משה שטיין, פקיר פרטי, קדית ממלון, רחוב ב׳ מס׳ 9, רצטיף _
 לשותפות•

 6• דוד רינח, אליעזר רבי ומשח שטיין יחדיו, או דוד רינה ואליעזר
 רכי יחדיו דשאים לחתום בשם השותפות׳

׳ באדר תשי-נ 71 נמדפ 1953)•  7• נ
 8• ש/1146

ת ה• פמריקובפקי  האחים ר• א
 1• ק• את ד• סטריקונסקי•

 4•. חנוך פטרייקוכפקי יצא את השותפות׳
 קרל (עק־בא) סטדיקוכסק׳, סוחר, שדרות השופטים 14,

 קרית סוצקין עיי חיפה, הצטרף ושותפות•
 6• קרל (עקיבא) פטריקובםקי ודב פטריקובםקי יחדיו רשאים

 לחתום בשם השותפות
ב בתשרי תשייר (1 באוקטובר 1933)• י  ?. כ

 8• ש/1457
 *•*•—׳»

 4• יהודח פישר יצא את השותפות•
 יהושע רוזנפלד, סוחר, שדרות רוטשילד 31, תל אכיר, הצטרף

 לשותפות
 ו יוסף נויפן ויהושע רוזנפלד יהדיו רשאים לחתום כשם השותפות

נר 1933)• ד (6 נאוקטו י ז בתשרי תעי  ?• כי
 8• ש;1495

 ״הפולח״
 4• לולה בדנוכי׳ן, אכרהט פ־ירםאורר, בלח פרירטאורר ונתן לב

 יצאו את השותפות
 ?. ייד בחשון תשייא (23 באוקטובר 1950)•

 8• ש/1539

ק זבולזן. העשית מרצפות׳ מוצרי מלט ס  מרצפת ע
 ועבודות שיש

 4• שמעון טיטלבאופ, סוחר, רחוב לוטוס 16, חיטה, הצטרף
- לשותפות•

 6• כל מנים יפתוך שלושת חשותפיס רשאיפ להתופ בשפ
 השותפות•

 7• ט׳ באדר א׳ תשייא (15 בפברואר 1951)•
 8• ש/1626

 יצחק א• בכר ובנו
 4• משה י• בכר יצא את השותפות•

 עליזה נבר, שקידה פרטית, רחוב טזאיה 72, תל אביב, הצטרפה
 לשותפות•

כר רשאיפ לחתום נשם השותפות•.  יצחק א• ככד או עליזה נ
 ייח נתטו! תשיינ (נ ביולי 1933)•

 ש/1689
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"Mánganon" 
 3• הכתבת המדויקת על מקופ העסקים היא: 'רחוב לוינסקי 33,

 תל אביב
 *• מקום מגוריו של השותף דוד ויתקין עכשיו: שדרות נורדוי 17¿

 תל אביב•
 מקוט מגוריו' של השותף שלטה סנלוביץ עכשיו: רחול

 יהודה האי 52, תל אביב
 ?• י״א בהשון תשייר (20 באוקטובר.0953•

2631 •9 
Assassith 

 3• רהוב החשמל 3, תל אביב•
 7• י-ח בשיון תשיינ (1 ביוני 0953•

3117 •Í 
"Taxi Ramal-Gan" 
 1• שמואל כהן יצא את השותפות• •

 דודי נילורט, גהנ, רחוב יהלום 46, דמת־נן, הצטרף לשותפות! י
 6• דודי גילורט ביחד עם הלםוט מרדכי יוסף או הנם אשר ביחד

ם לחתום כשט השזתפזת״ י ש ו ז ט - ד !  עם ורנד ד
 7• י״ב בתשרי תשייר (21 בפפטטבר 0953•

3333 •6 
ת ה• חשמונאי״  ״י• רומנו א

"J. Romano & M, Hashmonay" 
 4• כתבתה המדויקת של השותפות: רחוב הגמל 43, חיפה

 ?• ז׳ בחשון תשייד ($נ באוקטובר 1953)•
3364 •8 

Paldurit Co. 
. .  3• רחוב לו־נפקי 37, תל אביב• .

 7• נ׳ בטבת תש־״ב (1 בינואר 1932)י
• : - 3161 •8 

 האהים •אלמחלינו
 3• רחוב זבולון 5, תל <זביב•

 4• אליהו אלטוזליגו, •וחד, שדרות קק״ל 65, תל אביב, הצטר^
 לשותפו ת

 ג• לשלוש שנים ותוארך אוטומטית לשלוש שנים נוספות, אלא
 אם כן ישלח שותף אחד ליתר השותפים הודעה בדואר רשום..
 על רצונו לפרקה לפחות שלושה חדשים לפני תום התקופה'
 של שלוש השניט הראשונות, או כל תקופה נוצפת של שלוש

 שניפ׳
 6• כל אחר, מהשותפים רשאי לחתום בשם חש ותפות• ;

 7• ה׳ בתשרי תשייר (14 בספטמבר 1933)•
3332 •8 

Otadah Water Supply Co. 
 3• רחוב פלט 6, חיפה•

 5׳ לעשר שנים• אם השותפות לא תפורק ביום 7-62־11, תוארך
 תקופתה לזמן בלתי טונבל•

ח בתטוז תשייג (11 ביולי 0952׳  7• כי
3557 •8 

 אברהם גולדקורן רכות
 * רחוב סלוטון 28, תל אביב

 ?• 1 בינואר 1946•
3567 •8 

 פאלוף חברה ארץ־ישראלית לםשלוהיס וההכנה..־'
PalofT— Palestine Forwarding & Storage Company 

 3• כתבתה המדויקת של השותפות ! — שדרות רוטשילד 43
 תל אכיב־יפו•

' - . ׳ - ׳ •  7• 1 ביולי 1947• • •
3578 •8 

 ״קםתון* ביח״ר לזבלים הימיים. ולמזון עופות וכל מיני
 מינרלים

 ג• רחוב הטשביר 2, תל אביב
 ?• ייא בחשון תשייר (20 באוקטובר 1953). •

3700 •8 

ת קב־לאוא־  בירוםי. שמש א
 1• שמש, טורינו וימין•

 4• יצאו את השותפות : עלי בירוטי וטופה קכלאואי׳
 הצטרפו לשותפות: משה ימין,סוחר, רחוב 13 מס־ 602, העיד
 י העתיקה, עכו, ונפתלי טורינו, רחוב 10 מס׳ 7, העיר העתיקה, עבו•
 6• שלום יוסף שטש ביחד עט אחד משני השותפים האחרים

 רשאיט לחתום בשם השותפות• :
3762/» •8 

 מאפית ויז׳ניץ
 4׳ זאב וינברנ יצא את השותפות•

 שםעון קורט, אופה, שכון "אהבת ישראלי, ע/כ מאפית
 ויזיניץ, הצטרף לשותפות׳

 6• יעקב כץ, יצחק יוסטמן ושמעון קורט, כל שלושת השותפים
 יחדיו, רשאים לחתום בשם השותפות

 ?• מיז בניסן תשי״נ (1 באפריל ־0953•
 8• ש/3772

"Comagen•• ך ג מ ו ק  ״
 4• שמואל כארי, סוחר, רחוב הפ 22, חיפה, הצטרף לשותפות
 ו חתימת שמואל קיטרו ושמואל בארי יחדיו תחייב את השו
 תפות• רק כטקרה העדרו של אחד מהשותפים הניל מהארץ
 יהיה רשאי לחתום 'בשט השותפות אפרים מזגיש יחד עיט

 השותף הגמצא באר*)׳•
 7• י״א בחשון תשייד (20 באוקטובר 1953).

 8• ש/3915

ת ויזל׳י׳  ״יוסיפוביין א
 )• ׳ו־זל את ליבוניץ׳•'

 4• יעקב יוטיסוביץ יצא את השותפות.
 יוסף ליבוי״!־, יצרן, רחוב 23 מס׳ 2, יפו, הצטרץ לשותפות

 ?* ייד בתשרי תשייר (23 בספמטבר 0933•
 8• ש/4115

ת הדקה  זבדי א
 !• זכרי את נקאד•

 4• מחמד אחטד אל הדקה יצא את השותפות•
 ננ׳ מנחם נקאר, סוחר, העיר העתיקה, עכו, 13/302, הצטרף

 לשותפות•
 6- אברהם רפאל זכרי או ננ׳י טנחט נקאר רשאים לחתום בשפ

 השותפות•
 7• ו׳ באלול תשיינ (17 באונוסט 0933•

 !• ש/!418
ת י• הרץ  חיל• אלבס א

 4• פיכאל קסמן, פוחד, רחוב םנידו 13, תל אביב, הצטרף לשות
 פות• ח-ל• אלבס שינה את כתבתו - רחוב שלוט עליכם
 46, תל אביב• יעקב p,1 שינה את כתבתו - רחוכ פרישמן

 49, תל אביב
 *• ח-ל• אלבפ או יעקב הרץ דשאים לחתום בשם השותפות

 ?• נ׳ בטבת השייב (1 בינואר 1952)•
1408 •8 

Maariat Patt 
ת יצא את השותפות•  4• אבא פ

 הצטרפו לשותפות: טשח שכטר, אופה, רחוב ניתר 5»׳,
/ דחוכ מוריה 90, היפה  חיפה, ויעקב רייש, אופו

 *• טשח שכטר או יעקב רייש רשאים לחתופ בשם השותפות
 ?• ו׳ בתשרי תשייד s)1 בספטטבר 0933•

8• •56 
Maafiat Patt 

 4• שלמח פת יצא את השותפות•
׳ בתשרי תשייר (19 בספטמבר 0953-  ?• נ

Maafiat Patt 
 1• מאפית זבולון שכטר ורייש•

 7• ביו בתשרי תשייר (6 באוקטונר 1953< י ..•י
•  560-8 י י

r7Q fi.ifesí S ד ״ י ע ה י ת ב ט , ג 1 h S * פ י ם ו פ ר י פ ז  ' ^מונו ו



The Cultivated Home 
 4• אנה רקפברגר •צאת את הכותפות•

, הצטרפה נ  ארית קייינדלר, סוחרת, רחוב הירקון 148, תל אבי
 לשותפות

 ו ברנהרד קריינדלד או ארית קייינדלר רשאיפ לחתום בשפ
 השותפות•

-053O ׳ בתשרי תשייר • (17 בםפסטבד ח 7 
7H3 •8 

A. Cat* tt. V. Saporta, 
ת השזתפזת•  1• חרטה ווייל יצאה א

 0• א. כץ וא• פפורטא ביחד, בתנאי שבל אחר פהשותפיט
 רשאי לייפות את כוחו של משנחו, באמצעות יפוי כוח רניל,

 להתיס בשמו בכל העניניפ הפפורטיפ בו•
 7• כ־׳א בתשרי תשי-ר (1)3 בספטמבר 1933)•

?»14 •8 

Toy Shop sod Book Store "Hacot Lano.ir" Braun * Blumeufcld 
 1• בית טפח:- ל=פריפ ־הכל לנועד׳ בדאון וצ• דהן•
Book Store Hacol Lanoar Braun & Z. Cohen. 

 1- אילזח בלומנפלד יצאח את השותפות•
 צפד, כה;, עקדת בית, רחוב ביאליק 41 רמת נן, הצטרפה

 לשותפות
א אט  ו להמיט יפנים, ותוארך אוטומטית לחמש שניט נוספות, א,
 כן תינתן הודעת על פירוק השותפות ששה חרשים לפני תום

 המועד•
ת תפו  6- מנפרד בדאון וצפה כהן יחדיו רשאי פ לחתופ בשפ השו

ב בתשרי תשייר (1 באוקטובר 1953)• י  7• כ
 8• )96־

"Crysta(-S1yle" ladies Dresses and Fancy Goods 
 4• משח כחן יצא את השותפות•

 חוח וינקלר, עקרת בית, רח׳ פקיעין 5, מקור ברוך, ירושלים״
 הצטרפה לשותפות

 ו אלפרד וינקלר לבדו רשאי לחתופ בשם השותפות
א נהשון תשייר (3c נאוקפובר 0953• י  ^ כ

8429 •8 

 א• דנציגר י-ז בכשלו תשייר (24 בנובמבר 1933)
 דיפס השותפויות כפועל

Hoter Ishay & Ben-Haviv 
 3• הכתובת המדויקת היא; רחוב. שמריהו לוין 3, חיפה.

 כ׳ בהשון תשייר (29 באוקטובר 1933)׳
3780 •8 

ת  אחים פ
יין•  1¡ מחלבו״ יבוא, מפחד והפצה של מצרכי 3

 ך. כ׳ בתשרי תשייר (29 בספטמבר 0953•
3796 •8 

 ״אחים טיבר״
 ». חיים טיבר, טשח טיבר, אפרים טיבר ויחיאל טינד• בל
ח ותעודות אחרות ו יפויי נ י מ כ ס  התדזיבדוד״ שטילת, ה
 המטילות אח-יות טקורית ו/או חיוב מקורי על השותפות,
 יחייבו את השותפות רק אפ יחתטו, בצד חותמת השותפות או
 בצד שם השותפות, שניט טתוך ארבעת חחבריפ של ההנהלה

 הפועלת הנ״ל•
ד בניסן תשיינ (9 באפריל 0933• י  7• כ

4178 •8 
Levy Leather Goods 

 4- נרהרר (גרשו;) לוי נפטר•
ה לוי, גננת ועקדת בית, דרך חיט 43, היסה, הצטרפה :  ח

 לשותפות
• ( נ תשי-א (25 ביולי ^ א נ נ י  7• כ

4338 •8 
Kaufmann & Bresler 

^ סוחר, רחוב נחמני 31, תל אביב, הצטרף לשו ל ו  4• אפרים ס
• ״ - 1 י פ  ת
 6. חתימת כל שניט משלושת השותפים בצרוף חותטת השותפות
 תחייב את השותפות• על התוזיבויות שתעלנח על 500 ליי

 יחתמו שלושת השותפיט יחדיו בצירוף חותמת השותפות•
 ?. סי! בניפן תשיינ (1 באפריל 0953•

5122 •S 
 משפרה אברהם שושנה וחיים הררי ושות׳

 1< מספרה אברהם שושנה ותייפ הררי
 !. פנינה ראוך נפטרה•

4 בטרם 0953• ) נ ״ ש  ך. יין באדר ת
«101 .« 

ת למשלוח פרי הדד  ״הדר״ שותפו
 4• שרר, פיקוביץ יצאת את השותפות•

 6• כל אחר לחוד רשאי להתום בשפ השותפות•
 7• נ׳ נחשון תשייד (12 באוקטובר 0933•

7202 •8 

 שלמה הולנדר•
 2• י־ח בהשון תשייר (27 באוקטובר 0953•

 3• ש/722•

ת ש• לביא•  1• ז• ויסמן א
 2• א׳ בפיון תשי-נ (15 במאי 0953•

 3• ש/1030•

 1• ״גזוז־רענך•
 2• נ׳ בתמוז תשייג (16 ביוגי 1933)•

 3• ש/1196•

 1• הנקוב ושותפיו-
 2• כ׳ נחשון תשייג (21 באוקטובר 1952)•

 3׳ יפ/1ע15•

ת קניבל• ת יונה״ גיממן א פנ  1- ״או
נ (31 במרס 1933)• ״ ש  2• טין בניסן ת

 3• ש/1728•

ה על פירוק שותפויות ע ד  ת

 וזסספרים 0<בר.ודעווו מצ־ינימ 9רםי0 אלה t 1׳

ט הטזוזפות.  1, ס
 ג. ת«ד־ז הפירוק.

 ג. מספר התיק.
 4. הפרות.

•orfset-Litho "Haiiath" 1• אופמט־ליטו ״אילת״ 
 a• י־& בחשון השי״ד (28 באוקטובר 0933•

 ג• ש/115•

ת והוראת מקצועות משחר תי ו  1• מכון להכפלת אמנ
 המומחה

• ( ב בחשון תשייר (1 באוקטובר ^ -  3 נ
 3< ש/50ג•

 1• בוטוניה מפעלי ממל ופלכמיקה׳
 2• ייה בתמוז תשיינ (1 כיולי 1953)•

 3. ע/610•

 on ר י>י}וט המרסוטים 828, ביה בטבת תעי״ד. 01.12.1858



 ו• בית חרושת לתעשית כלי זכוכית ״צוד׳*•
יי&נ־צאו^־בי JS5S)•"- י י י ׳ עי /  ב• f בחשן ו

־ ; ־ .־ י ; . ' . ־ _ • ; . ׳ . . . v . . • • . ־ . • - - - • • •ל• • - ׳ ג ־ - • ׳  ג• ־

 ״ריינג״ מפעל לעבודות ריהוט יו נגרות בגין• כשגדל •1
• • . : י- י יי' יי  א-״קלין. - י •• י

• ( 2  יי באלול תשייב (31 באונופפ 1952 •
• 3 • 3 ^ /  ש

* israei carbochem• י 1  ״ישראל קרבוקט •
 י• ב׳ באב תשי״נ(1 באונן! פ 1353)• י

 ש/3303• י •3 ;

' 1 י • ת כהן• נתניה• י״ : ת מכחד לחמרי בנין אליאם א  בי
" 2 ו בניבן תשיינ {12• באפריל.0933• י '-־׳ ־ •  כי

" ' 3  ש;ו331• י •־• י י •" ,-' "•"־" '״ •

• 1 ת קדופרין• .-::־- ״ •  ״מניללא״ שונברגר א
א בתשרי •תשייר (30 בספטפבר 1953)• י  י• כ

. ' 3 • 313010 

• ( 1  קפה ופנם־ון ״נוה־יס״, בת־ים ובלומנשטיין ובנו •
• 2 ב בתשרי תשייר (1 באוקטובר 0933 • י  כ

 ג• ש/37*3•

• 1  מאפית ליךםוסנר• חדרה •
• ( 2 ב בתשרי תשייר (1 באוקטובר 1953 • י  כ

• 3  ש/3953 •

• 1  ׳׳שפלנדיר׳ הבט ואדלר •
• 2 א בתשרי תשייר (30 בשפטפנד 0953 • י  כ

 ג• ש/4192׳

•"Cordova Bros" 1׳ 
• 2  ייב באלול תשי״נ (3! באוגוסט 0953 •

•2901 •3 

,National F i l m •1 
ד בטבת תשי״נ (11 בינואר 0953• י  2• כ

•5732 •3 

ז בכסלו תשייר (21 כנובטבר 1933) א• דגציגר,  ״
 רשפ השותפויות בפועל

• 1 ת בוכנד •  אפשטיין א
א בתשדיכתש״ד .(í0 ספפטסבר 1933)•  ¡• י ״

 ש,1800• י •3 •

ת בנימין שיבי-•' י י •1  טכאל שנפלד א
• ( 2  כ׳ באב תשיינ (1 באונופט 1053 •

• 3  ש/1801 •

• 1  שמו מצא ואשר סגל •
 ׳׳בי בתש^ תשייר (11 באוקפובר 1933)׳ •2
• 3  ש/1965 •

 ״כמללו־רקס״ .בית טלאכח^לתקוו עמיה נובעים•
ו בחשון.תשייר (10 באוקטובר 1953)• ! 

 ש/1998• .....

ת יציקה למתכות•  ספיר רכות׳• בי
 ביופ נ׳ בטבת תש־יב (1 בינואר 1952)•

 ש/2048• ..

ך השאלת קומפרסורים ועבודות הצו; ט מ ל  ״אהיש א
 כ״ט בשבט תשייב (23 כםכרואד 1932)•

 ש/2281•

ת רוט•  פישר א
ב בתשרי תשייר (21 בספטמבר 0933• י  י

 ש/2347•

ת ארנפמ באומל טרקטורים  1• ״אועד חיים א
 וקומפרםורים״, היפה

נ (27 במאי 0953• ״ ש  ^ ייג בסיון ת
 3• ש/2339•

ת שלזינגר״•  1• ״קרייזמן א
 2• ט׳ בחשו; תשייר (18 באוקפוכר 1933)•

 3• ש/2427•

 1• קפה ״אילה״ ביפו•
 2• ח׳ נחשון תשייר (17 באוקטובר 1953)•

 3• ע) 2731׳

 פקודת האגודות השיתופיות
 צו פירוק והודעה לנושים

 בתוקף ממכות־ לפי פעיף 47 לפקודת האגורות השיתופיות
 הנני מצות בזח על פירוק האגודה: ״החוצב״ קואופרטיב להצץ
 ואבן במגדל צדק בערבון מוגבל וטטנה לטפרקיפ את ז ישראל
 אשכנזי, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושליס! ודב כורם, טרכז

 הקואופרציה, ת• ר• 877, תל אביב•

 נהתאט לתקנה 11 (ח) לתקנות האנודות השיתופיות, 1934,
 נדרש כל בעל תביעת מן האגודה לחניש את תביעתו בכתב למסר*
 קיט תוך חודש יפיפ פיוס פרפופ הודעה זו לפי הכתובת; פשרד

 העבורד״ מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושליפ•

 י׳ בטבת תשייר ;16 ידצטבר 1953)
 ל• גרפו נקל

 רשפ האגורות השיתופיות

 הודעה לפי סעיף 59 (ד)

נ באלול תשי״נ (3-9-53) פורפמה כילקוט  הואיל וכיומ כי
 הפדפוםיט 309 הודעד״ שאפ תוך סוער של שלושה הדשיפ טיופ
 פרסומה לא ידאו לי סיבות המחייבות אחרת יימחק שפה של
 האנודה: ״היוצר״ קואופרטיב למוצרי מלם וסיד בחדרה

 בערבון מוגבל מפנקס האגודות השיתופיות והאגודה תבומל,
ות המחייבות אחרת, נ  והואיל ולא הובאו בפני כל פי

 הריני מוסר בזח הודעה ששטה של חאנורח הנדונה נמחק מפנקס
 חאנודות השיתופיות והאנודה בוטלה, בתנאי שחתהיבותו של סל
פ שהיא קיימת,  מנהל, מנהל עסקיט וחבר באנודה הניל, סקו
 תתטיד יווסיף להיות לה תוקף כאילו לא נוטלה האגודה, וכי שוס

 דבר לא יפגע ככוחו של בית המשפט לפרק את חאגודח הנדונה•

ת תשייר (16 נדצטבר 1953) ל גופונקל נ ט  יי נ
 רשפ האגודות השיתופיות

 ילוןוס הפרסוטים 326, ב״ה בטבת השי׳׳ר, 31.12.1953 381



 דגי-!? הןחלס בי חתיסותיהפ על שנים מתוך וזכרי ועד ההנהלה
 ביחד, או חתימתו של כל אחר פחון־ חכרי ועד הד.:חלח יחד עפ
 חתימתו של אחד החכריפ הבאים ז אכרהפ לנדר. מרדכי בדיסקמי,

 כצירוף חותמת חאנודה, יחייכו את חאנודה•
 המזכיר

 צוף בע״ט
 נמכרת בזה הודעה כי באשיטח הכללית של חחברח נבחרה

 ההנהלה בהרכב רבא:
 יואל א-צ׳, מידכ־ בריסקםן, שלפה זלצר, נח •:וי־ ואורי

 אבינר•
י (»1 בנובמבר 1933) י  באשיםת ההנהלה סיום ייא בכסלו תשי
 הוחלט כי חתיטותיחס של שניט מתוך חברי ההנהלה בצירוף
 רץתטת הוזכרה או חתימתו של בל אתר לחוד מתוך חברי ההנהלה
 יחי עס חתימתו של בךציון רן בצירוף חותמת החברה. יחייכו

 את החכרה•
 המזכיר

 ציוד והספקה בע״מ
 נמסרת כיח ד״ידעח כי באסיפה הכללית של החכרת נבחרה

 ההנהלה בהרכב הבא:
 יואל ארצי/ מרדכי בריסקטן, שלמה זלצר, סררב׳ טברסקי

 וג־ז ינורי•
יא בכסלו תש־׳ר (18 בנובטבר 1333)  באסיפת ההנהלה ט־ומ י
 הוחלט כי חת-מות־הס של שניט ביחד טתוך חטשת חברי ההנהלה
 בצירוף חותטת החברה או חתימתו של בל אחד לחור מתוך חברי
 ההנהלה יחר מט, חתימתו של בן־ציון רן בצירוף חותמת החכרה,

 יחייבו את ההכרה•
 המזכיר

 תנובה (בספים ובטוח) בע״ט
 נטסית בזח הודעת כי באסיפת ההנהלה של החברה םיופ ייח
 בכסלו תשי-ד (25 בנובמבר 1053) הוחלט כי חתימותיהם של

 שניט מתוך חברי ההנהלה רלקטן:
 נחופ ורלינפקי, יואל ארצי, מרדכי םברסקי, אור• אבינר,
 צבי נולומביק, צב* רשפון, יופף בךאברהט ונח ינורי בצירוף חותמת
 האנורד., או התיטתו של כל אחר לחוד מתוך שמונת חברי ההנהלה
יט! מרדכי בריפקטן,  הגיל יחד עפ חתיטתו של אחד החברים הבי

 מרדכי הופשפטי, בצירוף חותמת החברה, יחייבו את החברה•

 המזכיר

 . תנובה מרכז שתופי לשווק תוצרת
 חקלאית בישראל בע״ם

 נפפדת בזה הודעח בי באפיסת וער ההנהלה של האנודח
 שהתקיימה ב־ופ י״א בכסלו תשייר ז18 בנובטבר 1953! ועחלט

 כי חתימות שנים משמונת חברי ההנהלה דלקמן!
 יואל ארצי, אודי אבינר, יוסף נן-אברהס, צבי נולומביק,
 נחום ורלינטקי, מרדכי טברסקי, נח ינורי וצבי רשפון, או חתימת
 אהד משמונת חברי ההנהלה הגיל יחד עפ אחת משלוש החתימות

 דלקםן־
 טרדכי בדיסקמן, כךצ־ון דן ושלטח וקשל, בצירוף חותטת

 ראנודה, יחייבו את האגודה•
 המזכיר

 פקודת פשיטת הדגל׳ 1336
ת נבמימ• אמיפה ראשונה וחקירה פומנירי, ל כ  צו ק

:  שפ החייב, תיאורו וכתכתו
 דניאל טרכוסזון, בעל חנות רהיטים, רחוב רטכ-ם 6 ודריף),

 היםח•
 בית הםשפטז

 בית המשפט המחוזי בחיפה•
 יום הנשת הבקשה:

ד בכסלו תשייד (1 בדצמבר 1933)•  כי
 טפפר הענין:

 תיק אזרחי 837/53•
 תאריך צו קבלת נכסים:

 ייב בטבת תשייר (18 בדצמבר 1953<
 האם הבקשה היא לסי בקשת הנושה או לפי בקשת החי-ב:

 לפי בקשת החייב•
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה וחטקופ:

 נ׳ בשבט תשייר (ל בינואר 1954) בשעה 1-00 אחהיצ, במשרד
 מקבל הנכסים הרשמי, שדרות הכרטל 18, טועבה גרמנית,

 היפר,
 תאריך חהקירח הפומבית, השעה והמקום:

 ביה בשבט תשייד (29 בינואר 1951) בשעח 9-00 בבוקר,
 גבית המשפט המחוזי בחיפח•

יט קדמון א בטבת תשייר (27 בדצמבר 1033) חי י  כ
 מקבל הנכסים הרשמי

 הודעות «לו מתפרסמות על אחריות המודיעים יאיו בפרסומן
 משום נדתו המודה על נכונווזן

 נוב אגודה שתופית לשווק תוצרת
 חקלאית בע״ט

 באסיפה הכללית המיוחדת שהתקייטה ביוט ב׳ באלול תשיינ
 (13 באונוכט 1953) נבחרה ההנהלה בהרכב החברים הבאים; יואל
 ארצי, אורי אבינר, יוסף בךאכרהמ, צבי גולומכיק, נחוש ורלינסקי,

 מרדכי טברםקי, נח ינורי וצבי רשפוןי
 באסיפת החגחלח מיום ייח בכסלו תשייר (23 בנובמבר 1953)
 הוחלט כי חתימותיהם של שג־ס ביחד מתוך שמו גת חביי ההנהלה
 שנבחרו באםיפה הכללית הניל בצירוף הותטת האגודה, או חתימת
 אחד מתוך שמונת חכרי ההנהלה הנ״ל יחד עם חתימת אחד

 מהחברים דלקמן:
 בן •עיון דן, דב םדנולין, מרדכי בדיטקטן, מנחם פליטרניק,
, ישראל מיזוס, צבי אלבוים,  ט• פלס, יצחק צוקרטן, שמואל תדאי
 נתן חכינה, ?אב יפה, משת למפרט, בצירוף תןתטת האגודה,

 מחייבת את האגודה•
 הפזביר

 פרי־תנובה אגודה שתופית הקלאית
 בישראל בע״ט

 נמסרת כזה הודעה כי באסיפה הכללית של האנודה שהתקיימה
 ביום ייא בכסלו תשייר (18 בנובמבר 1953) נבחר ועד הנהלה

 בהרכב החברים הבאים:
 יואל ארצי, נחופ ורלינפק׳, אליוט ינאי, יעקב שפירא, ושלמה

 ולצד•
 באסיפת ועד ההנהלה פיוס י״ח בכסלו תשייר (25 בנוכטכר

 י5>!וש הפרםוסיט 326, כ־ה בטבת תשייר, 31.12.1053

 הודפס ע׳׳י המדסיס המגמ)לתי
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 המחיר 360 פרוטד.


