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 הודעה בדבר התפטרות ראש המועצה המקומית באקו!
ו . נ  אל־נרביה ובחירת ראש המועצה וסנ

 הודעה בדבר הקמת בית דיז למש עםקים בצבת
וב בירושלים ית בי  הודעה כדבר ביצוע תכנ

נות .  הודעות לפי פקודת העתו
 הודעות בדבר הברד קרקעות

 הודעות בדבר כהורות וחפצים פרטייס ללא תובעים
ז ערים, 1030 . י  הודעות לפי פקודת מ

 הזמנות בתי משפט
ל הרבנות .  הזמנות בתי הדין ע

 הודעות בדבר בקיעות לפירוק הברות .
 הזדעות בדבר מבירת מקרקעין .
יות .  הודעות לפי פקודת השותפו

ות .  הודעות לפי פקודת האנודות השיתופי
 הודעות מאת מקבל הנכסים הרשמי .

 הודעות טאת האפוטרופוס הכללי
 הורעה בדבר בקיבת להחזרת פקדו! . -.

 דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע .
 הםכום ה:ול^ של עטרי האוצר .

. .  הודעות מאח''*ציבור . .

 תיקון טעויות / . . . , .
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י רשות מוסמכת, לפי חוס להסדר ו נ  הודעה על מי
 תפיסת מקרקעין בשעת חירום, תש״י—1949 .

יות ושטות העסק בפועל י רשם החברות, השותפו ו נ  מי
 הודעות בדבר העברת סמכויות, לפי תוס הכניסה

 ליישראל, חשי״ב—1932
 הורעה על ביטול העברתיסמכויות. לפי החוק האמור
. לשי תקנות-שעת־תירוט (יציאה לחוץ י ו נ ל מי  ביטו

 לארץ), תש״ח—&104 . . .
, לפי התקנות האמורות י י ו נ  מי

י עוזריט לפקיד שומה, לפי פקודת טס הבנכה, 1047 ו נ  מי
י עוזרים לפקיד •שומה, לפי הפקודה ו נ ל מי  ביטו

 דאמזדר.
יט נ י חבר לועדת ערר אתרו ו נ  מי

פט לבית הסשפט העירוני בחיפה . י עו ו נ  מי
י ועדת לעניו פקודת מס הבולים ו נ  הודעה בדבר מי
י פקיד רישוי, לפי חוק כלי היריה, תשייט—1019 ו נ  מי
י קצין בקורת הגבולות, לפי חוק ו נ  הורעה על מי

 הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 .
 הורעה על ביטול שינוי של קצין בקורת הגבולות,

 לפי החוק האמור . . ו
 הודעה ברבר מועד הבחירות למועצה המקומית עיספיא

 ומכפר חבריה . . . י

 חוק הכניסה לישראל׳ תשי״ב-1952
 הודעה בדבר העברת סמכויות

 אני מודיעה שבתוקף ם מכותי לפי •עין) 16 (א) לחוק הכניסה
 לישראל״ זתשייב—11932. העבדתי לכל אחד מנושאי המשרת בטשרד
 החוץ. המפורטים להלן. את סטכויותי לפי החוק האטור — פרט

 לסטצות הנתונח לי לפי סעץ6 17 (ב) לחוק:

 מנהל הטהלקת הקונסולרית•
 מנהל בפועל של הטחלקח הקונסולרית•

 סנן דטנהל של המחלקת הקונסולרית•

נ באב תשי-ז(20 באונוסט ד193) גולדה מאיר  כ-
ת החוץ ד  (חט 76620) ע

 « סייח 111, תישי״ב. עט׳ 334•

 חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום׳
 תשי׳י-1949

 הודעה על מינוי רשות מוסמכת
 טודיעיפ בזח כי בתוקף סמכותה לפי טעיןז 2 (א) לחוק
 להסדר תפיסת מקרקעי) בשעת חירומ. תש״י-11949, החליטה
, סנן הטמונה על טחוז ב 1 ם י ר ב ש ק ע  הטטשלח למנות את י
ת נ תשי״ו (4 באונוסט 1937). רעו א  ירושלים, לחיות טיוט ז׳ ב

 מוסמכת במתת הצפון. במקום שלטת הראבן•
ף ר  ז׳ באלול חשי־ז(3 בספטמבר 1957) זאב ע

 (הט 70172) טזכיר הטטשלת
•Í 1 ם־ת 27. תש-י, עטי 

י ו נ י  מ
ס החברות׳ השותפויות ושטות ד ר — ר מ ו  א ל כ פ ג ד ר ש
פת העדרו של דיר ארנפט רנצינר  העסק בפועל, במשך תקו
יז (1 בשפטטבר 1957)  ממשרדו לדגל חופשתו מיום ה׳ באלול תשי

 ער יוט כ*נ באלול תשי״ז(19 בספטמבר 1937) ועד ככלל•*
 (חט 70913)

 ילקוט הפרסומים 555, ט״ז באלול תשי״ן, 12.9.1957 1347



 תקנות־שעת־חירום(יציאה לחוץ לארץ)׳
 תש״ח-1948

 מינוי
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירוט (יציאה
 לחוץ לארץ)׳ תש״ח-8 1194׳ אני ממנה׳ לצורך מתן היתר יציאה׳ את

 האנשים ששמותיהם נקובים להלן:
 ראובן וויצייק

 מאיר שפרליננ
 משח הררי

 יוסף בךפורת
 נחמיה םנדר

 כ*א באב תשי-ז(18 באונוכט 1957) ישראל בר־יהודה
 (תמ 70050) שר הפנים

 1 ע״ר תש*ט. הוש׳ אי מם׳ 33, עטי 16•

 פקודת מס הכנסה׳ 1947
 םינוי עוזרים לפקיד שוטה

ת  בהתאם לסעיף 2 לפקודת מט הכנסה, 11947, מתפרסם מ
 מינוים של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן כעוזרים לפקיד
 שומה שהורעו על ידי הנציב לשמש החל טיום נ׳ בניסן תשי״ז

 (4 באפריל 1937) בסטכויות של פקיד השוטה ולטלא תפקידיו:
 ולטר אפשטיין שמואל ארנר
 וילהלם דונקלבלוט שטעון לויננד
 חרמן פוטדנץ אטיל קורריץ

 יעקב תמיר
יז(9 בספטמבר 1957) לוי אשכול  יינ באלול תשי
י האוצר  (חט 72310) ש

 1 עיר 1917, תוכו- 1, מטי 1568, עטי 77; סיח 178, תשטיו, עט׳ 38•

 פקודת מם הכנסה, 1947
 ביטול מינוי עוזרים לפקיד שומה

 מינוים של עוזריט לפקיד שוטה ששמותיהם מפורטים להלן
 בטור א׳, שנתמנו לצורך הסעיפים לפקודת מס הכנסה, 11947,
 כאמור בטור ב׳ לצד שמו.של כל אחר מהט, וכפי שפורסם בילקוט
 הפרטוטיט שצויין בטור נ׳ - בטל מיום נ׳ בניסן תשי״ז(4 באפריל

•(1937 
 טור אי מור ב׳ טור ב

 השט תכעיפיפ ילקוט הפרסומים

 ולטר אפשטיין 48(4), 55, 59 508. תשייו, עמי 191
 וילהלט דונקלבלום 55, 59 418. תשט-ו, עט׳ 844
 שטעון לויננר 55׳ 59 418, תשטיו׳ עטי 844

 הרטן פוטרנץ 48(4), 55, 59 494. תשט״ז, עטי 1303
 אטיל קורדיץ 48(4), 55, 59 501, השי״ז. עט׳ 69

 יעקב תטיר 55, 59 418, תשטיו׳ עט׳ 814

ו(9 בםפטטבר 1957) לוי אשכול י  י״נ באלול תשי
 (חט 72310) שר האוצר

 1 עיר 1947, תוס׳ 1 טסי 1568׳ עט׳ 77•

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו׳
 תשי״ד~1954

 מינוי חבר לועדת ערר לא תרו נים
 בתוקף טטכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח
ץ ר ו ו  ומוצריו• תשייד-11934, אני טמנה את הרב א ב ר ת ם ש

 להיות חבר בועדת הערר לאתרוגים במקום י• זלצבכקי•
 מינוי ועדת ערר לאתרוגים שפורסם בילקוט הפדפוטימ 358.

 •תשייר, עט׳ 1579, יתוקן לפי זה
3 בספטמבר 1957) קדיש לו! ) ז -  ;׳ כאאל תשי

 (חט 73714) שר החקלאות
 1 ס״ח 157, תשייר, עטי 137•

 חוק הכניסה לישראל׳ תשי״ב-1952
 הורעה בדבר העברת סמכויות

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק הכניסה
 לישראל, תשי״ב-11952, העברתי לכל אחד מהאנשים ששמותיהם

 מפורטיט להלן את םטכויותי לפי הסעיפיס 2 עד 6 לחוק;

 ראובן וויצייק
 מא־ד שפרליגנ

־ הררי -  מ
 יו כף כךפורת

 נהמיה סנדר

 ישראל בר־יהודה
 שר הפג־ט

 כ״א באב תשי״ז(18 באוגוסט 1937)
 (ה ט 76620)

 נ ם״ח 111, תשי־ב. עטי 334•

 חוק הכניסה לישראל׳ תשי״ב~1952
 הודעה על ביטול העברת סמכויות

 אגי מודיע שבתוקף סמכותי לפי בעיף 16 (א) לחוק הכגיסת
 לישראל. תשי״ב-י1193, ביטלתי את העברת הסמכויות לאנשים
 עשטותיהט מפורטים להלן בטור א׳ ואשר הודעת עליה פורסטה
 בילקוט הפרסומים שצויין להלן בטור ב׳ לצד שטו של כל אחד טהט:

 טור ב׳
 ילקוט הפרסוט־ם

 291, תשי״ג, עטי 1032
 294, תשייג. עטי 1032
 294, תשיינ, עטי 1052
 343, תשייר, עט׳ 878
 339, תשייר, עטי 136-1
 349. תשייר. עטי 983
 383, תשט״ו, עמי 158

 ישראל בר־יהודד
 שר הפניט

ט 0957 : 

 טור א׳
 השט

 טקס קשנטובםקי
 אדיה דנצינ

 יוסף גיזומםקי
 יצחק טווינ

 שטשון פרקש
 אליעזר דרכסלר

 גרשון וידטן

יז(נ2 באונ ת באב תשי  כי
 (חט 766:0)

 1 םיח 111, תשייב, עטי 331•

 תקנות־שעת־חירום(יציאה לחוץ לארץ)׳
 תש״ח-1948

 ביטול מינוי
 בתוקף פטכותי לפי תקגח 2 לתקנות־שעת־חירום (יציאת לחוץ
 לארץ). תש־ח-11918, אני מבטל את מינוים של האנשים ששטותיהט
 מפורטים להלן בטור א׳ ושפורסמו בילקוט הפרםוטיט שצויין להלן

 בטור ב׳ לצד שטו של כל אהד טהפ:

 טור ב׳
 ילקוט חפרסוטיפ

 300, תשייר, עטי 1331
 491, תשט״ז, עמי 1363
 532, תשייו, עטי 786
 332, תשייו, עטי 786

 ישראל בר־יהודה
 שר הפנים

 טור א׳
 השם

 עמנואל כהן
 אריה דנצינ

 שטשון פרקש
 אליעזר דרכסלר

 כ*א באב תשי״ז(8נ באונוטט 1957)
 (המ 76650)

 1 עיר תשיט. תוכי אי מסי 33, עטי 40•

T ,r'ern12.9.105 ?1348 5יקוט הפרסוטיפ 533, ט״ז ביו5ו 



 צו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-1950
 הודעה בדבר מועד הבחירות למועצה המקומית עיספיא

 • ומספר חבריח
 אני מודיע׳ כי -

 1• בתוקף •מכותי לכי סעיף 5 לצו המועצות המקומיות (א)<
 תשי״א-11930, קבעתי כי הבחירות הבאות למועצת המקומית
 עיספיא יקוייטו ביום גי, י-א בחשו; תשי״ה (ב בנובפכר 1957)•

 2• בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו האמור קבעתי כי מכבר חברי
 המועצת האמורה העומדת להיבחר יהא תשעת•

 ישראל בר־יהודה
 שר הפגיש ״

 ו׳ באלול תשי״!(2 בספטמבר 1937)
 (חט 8014)

 1 ק*ת 127. תשייא, עטי 178•

׳ תשי׳׳א-1950 ות(א)  צו המועצות המקומי
 הודעה בדבר התפטרות ראש המועצה המקומית
 באקה אל־גרביה ובחירת ראש המועצה וסגנו

- א י י ש  בהתאמ לסעיף 46 (יא) לצו המועצות המקומיות (א). ת
 11950, אני מודיע בי בישיבת המועצה המקומית באקת אל־נרביח
ל ל ת ד א י ע ב כ  םיוט ט׳ באב תשייז (6 באוגוסט 1957) נבחר ז
 ע ו ו י י ס א ת כראש המועצה׳ בטקום ניטיל פא־ס מוחםד אבו־
 מוח׳ שהתפטר מתפקידו בראש המועצה ביום כיח בתמוז תשייז
 (27 ביולי 1937)׳ וכן כי בישיבת הטועצח םיום י׳׳א באב תשייז
ם ו ווי בטנן - ו ת א נ ל ר ם א ה א  (8 באוגוסט 1957) גבחר ט
 ראש המועצה, בטקום זכי עבדאללח עווייםאת שנבחר כראש המועצה׳

 ישר«ל בר־יהודה
 שר הפנים

 א׳ נאלול תשייז(28 באונוםט 1957)
(חט 8016)  י

ת 127, תשייא, עטי 178; ק*ת 190, תשייא. עה׳ 1367• י  1 ק

ת(מם עסקים)׳ 1945 ו מי  פקודת הרשויות המקו
 הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים

 נמסרת כזה הודעה, שנתוקף טטכותח לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות הטקוטיות(מש עסקים), 41945 הקיטה מועצת עירית צפת,
 בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה. בית דין לטס עסקים בהרכב זח:

 אברהם הכהן — יושב ראש
 דיר עמנואל רכטר - חבר

 יוסף בנדרלי ״ חבר

 התודעה בדבר הקטת בית דין לטפ עמקים. שפורסמה בילקוט
 ז/פוטזטים 523. תשי״ז. עטי 587 — במלל.•

 נתאשר• ־ אברהם הכהן
 ייד באב ת שיי!(11 באונוםט 1937) ראש עירית צפת

 (חט 76520)
 י• שריבום

 ממלא מקוט הטמונה על מחוז הצפין

 פקודת בתי המשפט העירוניים
 מינוי שופט ,

 בתוקף סמכותי לפי סעיףz לפקודת בתי הטשפט העירוניים!.
 והםעיפיט 14 (א) 1־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והטשפט. תשיח—
ב ס ט ו ד ג י א  219-18. אני טמנה בטקוט זקן ליבוביץ שנפטר את ז
 להיות שופט בית המשפט העירוני של חיפה. שהרכבו פורסם

 בילקוט הפרסומים 522, תשי״ז, עט׳ 548•־׳
3 בבפטטבר 1957) פנחס רוזן ) ז י  ז׳ באלול תשי

 (חט 70041) שר הטשפטים

t •993 1 הוקי איי. כרך בי. פרק צ״ז. עטי 
ר תשיח, תום׳ אי, טם׳ 2׳ עטי 1• י י י  2 עי

 הורעה בדבר מינוי ועדה לענץ פקודת
 מס הבולים

 מודיעים בזח כי במשרד האוצר טוגתת ועדת ביךטשרדית
 שמתפקידה להציע הצעות לחוק חדש של מם בוליט ולבדוק

 הצעות שיוגשו לח כענין זה•
 הציבור םוזטן להגיש את הצעותיו והערותיו לפקודת האטורח
ת ההצעות אפשר  הן על שיעורי טס הבולים והן על דרכי הגביה• א

ב ליועץ המשפטי לאוצר. ירושלים• ת נ  לשלוח ב

(2 בספטמבר 1937) ז י  ו׳ באלול תשי
 (חט 70443)

 זאב שרף
 הטטונר. על הכנפות הטדיגח

 חוק כלי היריד״ תש״ט-1949
 מינוי פקיד רישוי .

 בתוקף הםטכות לפי סעיף 1 לחוק כלי הידיד, תש״ט-11949,
ב ש ר י ב ו ם ק ע  שהועברה אלי על ידי שר הפנים אני טטנת את י

 להיות פקיד רישוי בטחו> הצפון לצורך החוק האמור•

 ל׳ באב חשייז(27 באוגוסט 1937) י• שבו
 (חט 711ס7) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 טיח 18׳ תשיט, עטי 143•

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-2ג19
 הודעה על מינוי קצין בקורת הגבולות

 אני מודיע כי כתוקף הסטכות לפי סעיף 15 (ב) לחוק הכניסה
 לישראל, תשייב-1932!. שהועברה אלי, מיניתי את עוזר מפקח
ר ז ל צ ט ן להיות קצין בקורת הנבולות לצורך ו ד ג י ב  טחוזי א

 החוק האטור•
 נ׳ באלול תשי״ז(30 באוגוסט 1937)

 (חט 76621) י• נ• שי
 מנחל אנף שירותי עליה וטרשט

 1 טיח 111. תשייכ׳ עטי 354•

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952
 הודעה על ביטול מינוי של קצין בקורת הגבולות

 אני טודיע שבתוקף הסטכזת לפי סעיף 15 (ב) לחוק הכניסה
 לישראל, תשייב—11952, שהועברה אלי! ביטלתי את טינויו של

 קונויזר משח כקצין בקורת הגבולות•
 ההודעה על טינוי קציני כקורת הנבדלות שפורםטח בילקוט

 הפרטוםים 430׳ תשטיו, עטי 1090, תתוקן לפי זה•

 נ׳ באלול תשייז(30 באונוםט 1957) ,
 (חט 621ס7) י• נ• שי

 מנחל אנף שירותי עלית ומדשפ

׳ עטי 1436 טסי 115•  1 ס״ח 111, תשי״ב. עט׳ 334• 1 עיר 5M1. תוס׳ 1
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 גטסרת בזה הודעה. כי ביום כ״נ באב תשייז (20 באונוכט
 1937) ניתן להכרת פרסוםיט בע׳״ט. רחוכ הירקון 110, תל אכיב־יפו,
 רשיון מבי 813. התוט ביד הטטונת על טהוז תל אביב, להוציא לאוד
 עתון פעט בשבוע בשפ־ האירית בשש ״ישראל טאנ איין — טא;
 אוים״. שידון כמדיניות׳ כלכלה, ספרות ואמנות׳ ייערך בידי פסח
 פיקץ ויידפם בבית דפוס החברה המאוחדת להדפסת בעיט׳ רחוב

 הרכבת 32׳ תל אביב־יפו•

 כ׳׳ת באב תשייז(23 באונוסט 1037)
 (הט 76720) ין• מליו־ן

 כנן המנהל הכללי לתפקידיפ טיוחדיט,
 משרד הפניט

ת (םידור זכות הקניין)  פקודת הקרקעו
 הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות

 בהתאם לסעיף 33 (2) לפקודה
 טוריעיס בזת לקהל כי לוח הזכויות של נוש 7079, תל אביב־
-טקודט חלק סנוש שוטה מספר 7013-הוצנ לעיון בלשכת הפקיד  יפו
 המסדר לאזור פידור תל אביב־יפו, בלשכת הטמונה על ט־וו תל־

 אביב ובלשכת עירית תל אכיכייפו •
 כ׳ באלול תשי״ז(29 באונוסט 1937)

 יעקג כרטקובר
 ראש אגף רישום והסדר קרקעות

 מודיעים בזת לקהל כי לות הזכויות של מש 0901, תל אביב־יפו•
 הוצנ לעיון בלשכת הפקיד הטסדר לאזור סידור תל אביב־יפו, בלשכת

 הטמונה על טח וו תל־אביב׳ ובלשכת עירית תל אביב־יפו•
(4 בםפטטבר 1937) ז -  ח׳ באלול תשי

 יעקב טרטקובר
 ראש אנף רישוט ותסדר קרקעות

 הוקי־עזר לירושלים
 (בניית ביבים ותעלות עופכין), 1915

ת ביוב י נ כ  הודעה בדבר ביצוע ת
 בהתאם לסעיף 7 לחוקי העור לירושלים (בניית ביביט ותעלות
 ?!ונכין). 11943, נמסרת בזה הודעה שמועצת עירית ירושלים׳
 בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 4 לחוקי העזר האטוריט, החליטה
 בישיבתה, טיוט י״א באב תשייז (8 באוגוסט 1937), על ביצוע

ת ביוב בשוק טא־ישערים, אשר בתחום עירית ירושלים• י  תכנ
 התשריט הםנדיר את הקרקעות הכלולות בתוך האיור האמור
 מוצג לעיון במשרדי העירית ואפשר לראותו בכל יוט בין השעות

 9 — 12 לפנתיצ חוץ משבתות והנים•
 לאתר תוט שלושים יום מתאריך כרכום הודעה זו. תינש טועצת

 עירית ירושלים לביצוע תכנית הכיוב האמורה והשלטתה•

 י״ד באב תשייז(11 באונוסט 1937) גדעון א גרון
 (חט 87807) ראש עירית ירושליט -

 1 עיר 1913. חוסי 2 טסי 1124, עט- 603•

דת העתונות  פקו
 הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתוניש

 נמסרת רזה הורעה. כי ביוט כ״נ באב תשי״ז (20 באונוסט
• רחוביאלנבי 94. תל אכיב־יפנ, ן ט צ י נ ל ד ו א נ  1937) ניתן ל
 רשיון טם׳ 811׳ חתוט ביד הטמונה על טחוז תל־אכיכ, להוציא לאור
 אהת לשבועיים עתון בשפות העברית והאנגלית בשט ״יומן בולאי
 ישראלי׳, שידון בנושאים פילטליים, ייערך כירי דוד יהודה ט־כאליס
 ויידפש בבית דפוט הכפלה אטנותית הנמצא ברחוב אהד העש 32׳

 תל אביב־יפו•

ת הנמלים, 1943 • ו  תקנ
 הודעה בדבר חפצים פרטיים ללא תובעים

 בתוקף הסמכויות שהועבדו אלי על ידי שר התחבורה. בהודעתו בדבר העברת פטבויות רשות הנמלים. שניתנה לפי סעיף 3 כ׳ לפקודת
 הנמלים ובהתאם להוראות סעיף 14 ד׳ לפקודת הנמלים. 1913. הנני םודיע שהחפצים הפרטיים הרשומים להלן וועטצאיש ללא תובעים במהש

 הטכס כנטל חיפה. יימסרו לסוכנות לחלוקה כי; נצרכים׳ אם לא ישוחררו תזך שלושים יום סיום פרכוס הודעת זו ברשומות־

 תאריך ת־אור הסחורה כיטניט שט הטקכל
 בואה

 מספר שש האניח
 סידורי

ג Ecmdîexp, 8341 שלטה כהן - בני ברק  שלטה כהן - בני ברק 69/57/1 תפזז 13-3-56 1 חבילה בגדים ם׳סזטיסים 11 קי
Szlomo Cohsn 

 נ/88/57 ירושלים 5-11-56 1 ארנז חפצים פרטיים 53 ק׳־נ 5630 אברמציק נלי
 נ/106/57 טרטר־ 20-8-56 1 םל ננדים משומשים 3 ק׳־נ — —

 נ/ד138/3 פציה 10-9-36 מתוך ארנז: כנרים משומשים ובלי מטח — אלנריני צירטון
 ג/116/57־ אניות שונות תאריכים בנד ם משומשים — —

 142 שונים

-  נ/57;49נ סנטה פד. 14-10-36 1 סל בנדיט משומשים 6 ק״נ —
 נ/158/37־ אניות שונות תאריכים בגדיש משומשים —

 131 שונים
 ג/100/57 םנטה פת 1G-10-56 1 כסא נוח —
— -  174/57/1־ אניות שונות תאויכיט בנדים סשוטשיס

 171 שונים
— . -  181/37/1־ אניות שונות תאריכים בגדים משומשים

 176 שונים
-  נ/7נ/183־ אניות שונות תאריכים בגרים טשוטשיט •

 183 עונים
- -  נ!190/57־ אניות שונות תאריכים כנרים משומשים

 188 עונים
 נ/8/57־2 ארנונט 20-10-56 1 שק ו־1 קרטון בגדים משומשים M. Spilkïn לפקודה

 נ/336/57 , ישראל 11-9-56 1 קרטון בגדים משומשים 58700 ברנרד איזטןיירושליט

-  נ/344/37 פ•נריטני 12-12-56 1 חב׳ בגדים משומשים 60870

ט בסיון תשייז(Sביוני0937 ש• גפני 2 י  כ
 מנהל הטכס והבלו
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ת המכס ו  תקנ
 הודעה בדבר מכירת מהורות ללא תובעים

ה כי הסחורות דדשוטות להלן והגמצאנת בטהסנים המפורטיט לציד;, יוצאו ז ות הטבכ׳ הנגי טזדיע נ  כהתאם לתקנד, 63{11 לתקנ
 לטכירה, אט לא ישוהדדו תוך עלוע־ם יוט מיום פרסוט הודעה זו ברשומות׳

 תאריך תיאור הכ־זורד, שט הטקכל הערות
 בואזז

 מספר במחסן טשי הגוש שם האניח
 המדינה

 מהכן א׳ שבבית המבכ, היפה
ט לרוכתציד 6 ט״ם הדברטלאון פע הנשק יטכר רק לבעלי  מט/430/50 ע• 23736 ירושלים io-6-56 120 כדדי

נות ו  רעי
 מט/430/50

 מטן431/56 ע• 18731 ירו עלים 2-5-36 בהרבות םשוטשות הנעק ימכד רק לבעלי
 רעיונות

 מטן431/56

עק יטכר רק לבעלי ! 8-2-56 1 אקדח •קולע* מס׳ 77552 רוט יוסף הנ  מט/56׳,2ג4 ע• 1S776 מ
 הרברט רעיונות

! 1 אקדח •קולע* מס׳ 77552  מט/56׳,2ג4 מ

 מט;436/56 ע•20941 ננכה 10-3-36 1 אקדח טשוטש ללא פרקה, 1 שיש סימון הנשק יטכר רק לבעלי
 ו מחסנית עט6כדוריט רעיונות

 מט/437/56 ע• 187S0 קלפון 13-4-56 1 רובה *פקרטל* 116 כדוריט קראוט דן הנעק יטכר רק לבעלי
 רעיונות

 מט/437/56

 מט/438/56 ע• 18087 ננכה 27-1-56 1 אקדח ללא טרקה אכרהט רבה הנעק ימכר רק לבעלי
 רעיונות

 מט/438/56 1 אקדח ללא טרקה

 מט/36;439 ע• 20966 ננכה 26-1-36 30 כדוריט לרובה ציד בן שושן הנעק י מכר רק לבעלי
 סלוטון רעיונות

 מט/36;439

 מטי! 440/56 ע• 18278 ירועלים 4-3-36 1 אקדח טופי מם׳ 310374 מן ישראל םשה הנשק• י מבד רק לבעלי
 רעיונות

 מטי! 440/56 1 אקדח טופי מם׳ 310374

 טט/411/56 ע• 23735 ירועלים 10-6-30 1 אקדח טופי ״קולט״ חיאן קאופמן הבעק יצכר רק לבעלי
 רעיונות

 ל1םיאן פיירד

 1 אקדח טופי ״קולט״

א. ב•-,25 כדוכיט י ל1םיאן פיירד הנעק יטכר רק לבעלי  טט/V 442/56• 23706 טספיח 1 אקרה-ט•
 רעיונות

 טט/442/56

 מט/411/50 טרטין 1 רובה *טוטו-טרטין המילטון הנעק יטכר רק לבעלי
 רעיונות

 מט/411/50 טרטין

 מט/413/56 ע• 18:81 1 אקדח אויר ״פנטום* 25 כדורים הל פרין יהודה הנעק יטכר רק לבעלי
 רשיונות

 מט/413/56

 מט',416/56 ע• 18244 מספיה M-31-1 1 אקדח טועי נתן שורי) הנשק יטכר רק לבעלי
 רשיונות

 מט',416/56

 טט/56/ד41 עי• 18210 _טפפיה 1-56•31 75 כדורים לאקדת קלטניק יוסף הנשק י מכר רק לבעלי
 רשיונות

 טט/56/ד41

 טט/480/36 ע• 23776 גנבה 6-8-56 1 סכין עם פתיחה אוטומטית בן שושן מרפל הנשק י מכר רק לבעלי
 רשיונות

 טט/480/36

 טט/482/56 ע• 21180 ריטון 27-3-56 1 חרב עם נדן •סוליננך׳ שייננזיבט הנשק ימכר רק לבעלי
 י רשיונות

 ריטון

 טט/487/50 ע• 21154 וינטרלנד 9-4-36 2 רובי ציד םשוטעים, 73 כדוריט איזבי רפאל הנשק יטכד רק לבעלי
 רעיונות

 טט/487/50

 טט/539/56 ע• 23921 ארצה 29-2-56 1 אקדח טשוטש 33י6 לב־י מעתיק הנשק יטכר רק לבעלי
 רשיונות

 טט/539/56

 מם/547/30 ע• 18787 פ• פרינ׳ן 1 אקדח טופי מסי 8517 . טעה איבן הנשק יטבר רק לבעלי
 רשיונות

 מט/548/50 ע• 9752 ירושלים 23-6-56 רובה אויר ״ארקה* קקוןאלי הנשק ימכר רק לבעלי
 רשיונות

 טט/531/56 ע• 23788 ירושלים 13-8-50 1 אקדת אויר ״וביי 1 רובה אויר טוטס טרצל הנשק יטכר רק לבעלי
 ״כזה" רשיונות

 טט/531/56

 מט/573/36 ע• 9903 ציון 25-9-36 1 אקדח קולט מם׳ 361331 ירחמיאל ירון הנשק יטבר רק לבעלי
 רעיונות

 ציון

 ממ/576/36 ע• 9906 ציון 28-7-56 1 אקדח ״ובי* מס׳ 95131׳ 100 משד, יערי הנעק יטבר רק לבעלי
 כדורים רעיונות

 ממ/576/36 ציון

 טט/4/57 ע• 8912 ירושלים 5-10-56 !אקדחאוטזטטי״ליגד״ יעקכ הנשקיטכר דק לבעלי
 1 מחסנית׳ 1 חלק לפירוק הכלי לוינשטיין רשיונות

 טט/4/57

 טט/6/57 ע• 9909 פצח 2-10-36 1 רובה אויר ללא טרקה אסור שלטה הנשק ימכר רק לבעלי
 רשיונות

 טט/10/57 ע• 23932 אקספדיטור 1 אקדח ״מיקרופ״׳ 1 מהשנית סיאנ אלי הנשק יטכר רק לבעלי
 3 כדורים 1 נרתיק פעור רשיונות

 טט/10/57 אקספדיטור

 טט/13/57 ע• 9790 ארצח 9-9-56 1 אקדח מס׳ 2342. 120 כדוריט חזן אברהם הנשק יטבר רק לבעלי
 1 תיק מעור ו רשיונות

 ממ/57/!5 ע• 9922 ארצה 21-10-56 1 אקדח ״ברמה* 1 מחסנית דמרי טשה הנשק יטכר רק לבעלי
 7 כדוריפ רשיונות

 ממ/57/!5

 ילקוט חפרםוטיס 555, ט״ו באלו? תשי״ז, 9.1057.?1 1351



 תאריך תיאור הכדורת שש הצקבל ח עדו ת
 בואה

 שש
 האניה

 טס׳ במתבן טסי הגוש
 הטדינה

• מס׳ 461573 י• פכיאן הנשק יטבר רק לבעלי ־ ׳ : :  C3/60/57 ע• 9861 א• פדינץ 26.10-36 1 אקדח ־
 25 כדוריש רשיונות

 וזנשק ישבר רק לבעלי
 רשיונות

 טט/61/57 ע• 9921 ירושלים 21-10-36 1 אקדח טופי מסי235430 אנה נולובוב

 טט/90/37 ע• 9931 ירושלים 1 אקרה אוטומטי מס׳ 103523 פרנקל פליפ הנשק ימבר רק לבעלי

 טט/91/37 ע• 9932 ירושלים 1 אקרה ״אבשיא* טסי 310843 יפר, ישראל הנשק יטבר רק לבעלי

 ממ/96/57 ע• 18241 1 אקרה ״באבי״ טס־ 123364 •ירל כץ הנשק יטכר רק לבעלי

 ממ/104/57 ע• 9934 ירושלים 1 רובה ציר משומש רוק אליהו הנשק יטכר רק לבעלי
 רשיונות

 מט/23/57נ ע• 16038 ירושלים 9-12-56 1 רובה טוטו טשי 3902 עמרם לאון הנשק ישכר רק לבעלי
 רשיונות

 טמ/ד5׳ 105 ע• 9875 נגבה 1 רובד, ציד בעל 2 קניש מטי יוסף ואלכרט הנשק ישבר רק לבעלי
 18333, רוכה ציד כעל 2 קניש מסי . בן תטו רשיונות

 1,1991 אקדח ״ט• א• ב•׳׳ טכ׳
 2.20928 מחסניות 20 כדורי אקדח

 98 כדוריש לרובה ציד׳ 2 הנורות
 לכדוריט

 טש/110/57 ע• t 16004 ירושלים 4-11-56 25850 גליונות נייר צילוש כנדליט שישפזרטיש
 שוניס6 קופ׳ סרטי צילום דונלכ

 (61 מטר ככל קופי)
 מט/112/57 ע• 16015 נחשון 2-12-56 1 מצלמה טשומשת ׳׳פנשקון* בלז שיטו אל

 KS/113/57 ע• 16017 ירושלים 4-11-36 1 רדיו 4 מנורות ״פ"־:כ" עטיה טי בלו
 ם ט/113/57 ע• 16019 נחשון י 2-12-36 1 מצלמה משומשת ״פרקטיקה* נרינפלד
 אליעזר

 נחשון י

 מ ט/116/57 ע• 16026 ירושלים 4-11-56 330 עפרונות בירו פשוטימ כבסה שטעון
 72 עשי בירו פשוטים

 מ ש/119/57 ע׳ 16930 ירושלים 29-11-56 רדיו ד מנורות ״פיליפס״ כחן משה
 מש/123/57 ע• 16038 ירושלים 9-12-50 1 רובה טוטו טס׳ 5902 עמרם לאון

1 

 ט ט/126/57 ע• 16032 גנבה 2-10-36 1 מכונת תפירה משומשת *ןיננר* אלקייםהייט

-  מתבני הערובה לעולה בקורדני•

ת  ממ/111/37 ע• 16020 נגבה 18-10-30 כליט שונים מבדולח | ד״ר מלן נ׳ ו
 טט/7ס/118 ע• 16029 נגכה 2-10-36 1 אופנוע משושש ומפורק עמד וי ק שור

 ״הרקולס*
 טט/123/57 ע• 16034 ננכה 2-10-56 1 מנוע משוטים עוזיאל מרדכי

 מתשני הערובה הכללייש בחיפה•

 מ• דיוננו,,]
 ושות׳

 מ• דיוננוף
 ושוות׳

 ט• דיזננוף
 ושות׳

 שובינסקי
 חיפה

 9 בקבוקי יין -וילרקה*

 1 מכונית נוסעים משובבת

 1 קיטון ובו 1 קערה מגבס

23-1-36 

IS •3 •36 

 נחשון

 ירושלים

120/26 

284/1 

120/37/sa 

 טט/127/37

 מהבני הערובה ׳•׳לבנמ־בונדד״ היפה

 טט/57; 121 223 ציון

י הערוב־ ״נתן צבי״ - היפה• בנ  מ־

ות 48000 רקי ות טו נרי  טט/ד5;8י1 ] 16/2 ] קדש I 3-1-36 I בי

 ׳1- גפני
 מנהל הטכס והבלו

ני 1937) ו  כ*ט בסיון תש י*!(28 בי

 1352 ילקוט רפרכוטיט 35ס, ט״ו באלו? תשי״ז, 12.0.1057



 פקודת בגין ערים, 1936

 כל טעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלוט, ובל מעונין - אט בבעל ואט מבחינה אחרת ~ בקרקע•
 בבנינים או בנכםיט אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם.
 רשאי להניש דתננדות לתכנית במשרדי הוערח המקומית האמורה.

 תוך שני הדשיט מיום פרסום הודעה וו ברשומות•
 כ׳׳ת כאב תשי״ז (23 באוגוסט ־183)

 י. גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,

 מהוו הטרכז

 שטח תכנון עיר גלילי׳ מתת המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמכרת בזה הודעה, בהתאט לסעיף 10 לפקודת כנין ערים,
 1930. כי בטשרדי הועדה הסקוטית לתכגון עיר גלילי, מהוו המרכז,
 הופקד העתק של תכנית טפ׳ נט/600 — בית עלטין בגי עשרות גוש
 6009 הלקה 16 גוש 6010 חלקות 11—11. 53 ביחד עט התשריט

 הטצו־ף א לי ו
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית !התשריט האטורים,
 ללא תשלוט, ובל מעונין — אט כבעל ואם מבחינה אהדת - בקרקע.
 בבניניס או בנכםיט אחריט שהתכנית האטורח משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש חתננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שגי חרשיט טיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 כיח כאב תש י״ז(5: באוגוסט 1937)

 י• ג־ברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכגון עיר,

 טחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת .
 נמסרת בזת הודעת, בהתאם להעיף 16 לפקודת כנין ערים,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נלילי, מחוז המרכז,
 הופקד העתק של התכנית טסי נם; 601 — בית עלמין.כפר טרומן
 נוש 4122 הלקות 24-19. די, 31-32, ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים,
- אט כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳ ן י נ ו ע  ללא תשלוט, וכל ט
 בבגיגים או בגבסיט אהריט שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש חתננדות לתכנית בטשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 ב״ח כאב תשי׳׳ז(23 באוגוסט 1957)

 י• גוברניק ־
 יושב ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עיר׳

 מהוז המרכז

 שטת תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורמת
 נמסרת בזת הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים.
 1930, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי״ מחו! המרכז׳
 הופקד העתק של תכנית מסי נמ/602 - בית עלמין גבעת כוח׳

 נוש 4030 חלקות 4-2 ביחד עט התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלוט, וכל מעונין — אס כבעל ואם טבהינח אחרת — בק־קע׳
 בבנינים או בנכסים אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם-
 רשאי להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים ט־ופ פרסום הודעה זו ברשומות•
 כ׳״ח באב תשי׳׳ז (23 באוגוסט 1937)

 י• גוברניס
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכגון עיר׳

 מחוז המרכז

 שטח חכגון עיר גלילי, טחוז המרכז

ן לתכנית מפורטת ו ק י  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לםעיף 19 לפקודת בגין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה הטקוטית לתכנון עיר נלילי. מחוז הטרבז,
ית טפ׳ גט/1/54 - גוש 8036 הלקה 102.  הופקד העתק של תכנ

 קדימה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום, וכל מעונין - אט כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 בבגיניס או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 רשאי להגיש התננדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 תוך שני חדשיט טיום פרסום הודעה !ו ברשומות•

 י• כ״ח באב תשי״ז(25 באוגוסט 1937)
 י• גוברניק

 יושב דא?» הועדה המחוזית לבניה ולתכגון עיר,
 טחו! המרכז

 שטד. תכנון עיר גלילי׳ טחון המרבו

 הודעה בדבר הרשאת לתת תוקף לתכנית מפורטת
 י והודעה על הפקדת תכנית מפורטת

 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים.
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, טחוז הטרכז. הרשתה
 לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יוט לאחר פרסוט הודעה זו
ת מס׳ נט/525׳ שהודעה על הפקדתה ביחד עם י נ כ ת ל - ת ו מ ו ש ר  ב
 התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדת המקומית לתכנון עיר נלילי׳

 סחוז המרכז, פורבמת בילקוט הפרסוטיט 493, תשי׳״ז•
 כן נמסרת בזת הורעה. בהתאם לסעיף 18א © לפקודת בנין
 ערים, 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה — בצורת שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה, ושם יוכל בל אדם לעיי!

 בהם•
 כיח באב תשי״ז(23 באונוםט 1957)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 טחוז המרכז

 שטת תכנון עיר נלילי. מחוז המרכז
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת כזה הזדעמ׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת כנין ערים,
 1936, כי בטשרדי הועדה הטקוטית לתכנון עיר גלילי. מחוז הטרכז,
 הופקד העתק של תבגית טסי נט/597 — בנושים 7814׳ 7813׳ רסקו.

 קדיטח׳ ביחד עש התשריט הטצורף אליו• •
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים.
 ללא תשלוט, וכל םעונין - אם כבעל ואש מבחינה אחרת - בקרקע׳
 בבניניש או בנכסיש אחרים שהתכנית האשורה משפיעה עליה:׳
 רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה הטקוטית האמורה׳

 תוך שני חדשים סיוט פרסום הודעה זו ברשומות•

 כ״ח באב תשי׳״ז(25 באונוםט 1957)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרבו

 שטת תכנון עיר נלילי, מחוז הטרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נטטדת בור, הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדת המקומית לתכנון עיר גלילי, מחוז המרכז׳
 הופקד העתק של תכנית מס׳ נמ/599 - בית עלמין, רנתיה׳ נוש

 6218 חלקות 1׳ 2, ביחד עם התשריט המצורף אליו•

 ילקוט הפרסומים 555, ט־! באלול ת׳טי״ז, 12.9.1057 1353



 פקודת בנין ערים, 1936

 ד צח תבנו! עיר, פתה תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת •
 נצברת בזה הודעד, בהחאפ לבעיף »0 לפקודת בנין עריט׳
 1936, כ• בטשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר. פחח תקוה, הופקר
 העתק •נול ת:ני,־, כיפ׳ פת;401 - נוע 376¡) הלקות 76, 77, 8ד׳ ביחד

 עש התשריט המצורף אליו•
 בל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האטוריפ.
 ללא תשלוס, וכל מעונין - אפ כבעל ואש מבחינת אחרת — בקי־קע׳
 ככנינימ או בנבסיש אחריש שהתבנית האמודח משפיעה עלידש׳
 רשאי להניש התננדות לתכנית בטשררי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך כיני חרשיט מיומ פרסוט הודעה זו ברשוטות•

 כ״ח באב תשי״ז(23 באונוסט 1037)
 י• גובינ־ק

יה ולתכנון עיר׳ בנ  יושב ראש חוע-ה המחוזית ׳
 מחוז הט״כז

 ששח תכנון עיר, פתח תקור,

 הודעה בדבר הפקרת תכנית הלוקה
 נמפ־ת בלח חורעח. בהתאט לסעיף 20 (2) לפקודת בנץ עייט׳
 1030, כ־ במש־די הועדה המקומית לתכנון עיר, פתח תקור״ הופקר
 העתק •כל תכנית טכ׳ פתי,162 - נו•; 6391 הלקה 11, ביחד עפ

יט המצו-ף אליו•  ־תשי
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית ו־תשריש האצוריט׳
 ללא ת״.־ל,יט, וכל טעוני! - אט כבעל ואט טבחינה אחרת - בקיקע׳
 בבנ־ג־ש או בנכסיט אתריט ?!התבנית האמורה טשפיעח עלידפ׳
 דשאי לחניש התננרות לתכנית במשרדי הועדה הפקוטית האמורה׳

 תוך ששה •טבועות טיוט פישוט הודעת זו ברשומות•

 כ״ח באב תשי״ז(23 באונוכט 1057)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולחבנץ עיר,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, תל אביב־יפו

 הודע־ על הפקדת תיקון תבנית מפורטת
 נטשרת בזה הודעל,׳ כהתאט לפעץז 10 לפקודת כנין עדיס׳
 1036, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ תל אביב־
ת י נ תכ  יפו, דופקד העתק של תיקון תכנית לכורטת הנקראת •
 מפי 463׳ תיקון מכי 1 לשנת 1037 של תכ-ע מפורטת 301-אי. בנוש

 6133. הלקה 67 (חלק)״׳ ביחד עט התשריט המצורף אליו•
 ואלה דט נבולות התבנית:

: נוש 6133. הלקות 112. 173, 171. 175, 176׳ 181, ן ו פ  צ
 182 ודרך הנצתו!;

: נוע 6131; ח ר ז  מ
! נוש 6135, הלקות 23-7; ש ו ר  ד

 ט ע ר ב : נוש 6135, חלקה 66•
 כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתש־יט האטוי־יכ.
 דלא תשלוט, ובל מעונין - אש כבעל ואט מבחינד, אדרת ~ בקרקעי
 ככנינ־ט או כנכסיט אחייש שהתכנית האטורד, משפיעה עליהש.
 רשאי להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדת המקומית האמורי..

 הוך שני הרשיט סיוט פרסוש הודעה זו ברשומות•

 א' באלול תשי״ז (28 כאונושט 1937)
 י• קופרמן

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

 ששה תכנון עיר גלילי. טחוז המרהז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמכרת בזח הודעת׳ בהתאנז לסעיף 16 לפקודת בנין ער־ש׳
 1930׳ כי במשרדי רועד־ המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז דמרכו׳
 הופקר העתק של תכנית מפי נט',603 — בית עלמין נ׳ניזו נ־ש

 1102 הלקות 58 - 01׳ בי־ד עש התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יובל לעין בהעתקי התכנית ו־תשריט האמוריש׳
 ללא תשלוט. וכל מעונין - אש כבעל ואש טכחינד, אחרת — כק־קע׳
 בבנינים או בנכסיש אחריש שהתבנית האמורה משפיעה עליהט׳
 רשאי להגיש התנגדות לתכנית בטשררי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חרשיש מיוט פרפוש הודעה זו ברשומות•
 כ־ח כאב חשי״ז(23 באוגוסט 1957)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עיר׳

 י מחוז השדכז

 שטח תכנון עיר׳ ראשון לציון
 הודעת בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעת. בהתאש לסעיף 19 לפקודת בנין עדיט׳
 1930, כי בטשרדי תועדה חמקופית לתכנון עיר׳ ראשון לציון• הופקד
 העתק של תכנית טס׳ רצ/78׳1< - בניש 3926. ביחד עש התשריט

 המצורף אליו•
 כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמוריש.
 ללא תשלוט. ובל מעונין - אט כבעל ואס טבת־נר, אדרת - כק-קע,
 בכניניש או בנכסיש אחריש שהתכנית האמורה משפיעה עלירט.
 רשאי להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה הסקוטית האטורד״

 תוך שיני הרשיש מיוט פרסוש הודעה זו ברשומות•
 כ״ח באב תשי״ז(23 באונופט 1957)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המרב!

 י שטח תכנון עיר׳ עשק דפר - בית יצחק

 הודעה
 מודיעיט בזה כי הועדת המחוזית לבניח ולתכנון עיר׳ מחוז
 המרכז׳ ביטלת את ההודעה בדבר הפקרת תכנית מפורטת טסי
׳ (עולש), שפורסמה בילקוט הפרסוטיט 116׳  שנפ/87 — בארותיים נ

 תשייא;
 כ׳׳ת באב תשי״ן(25 באונופט ־195)

 י• גוברנ־ק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המ־כז

 שטח תכנון עיר׳ פתח תקוח
 הודעת ידבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת

 נםשרת בזת הורעה, בהתאט לסעיף 19 לפקודת בנין ע״יש׳
 1930׳ כי כטשרדי הועדה המקוטית לתכנון עיר׳ פתח תקוה. הופקר
 העתק של תכנית מס׳ פת/06׳.,י - נוש 6301 הלקות 8׳ 9. ביחד עש

 התשריט המצורף אליו•
 בל כעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשר־ט האצוריט׳
 ללא תשלוט. וכל מעונין - אש כבעל אט מבחינה אה-ת - בקרקע׳
 בבניניט או בנככיכ אחריש׳ שהתכנית האצורה טשפ־עה עליהש׳
 דשאי להגיש התנגדות לתכנית במשדרי ד״ערד, המקומית האמורה.

 תוך שני הדשיט מיוש פרטוט הודעה זו ברשומות•
 כ״ח באב תשי״ז(23 באוגוטט 1957)

 י׳ נוברגיק
 יושכ ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עיר•

 מחוז המרכז
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36idפקודת בנין ערימ , 
 שי1ה מכנו; עיר- הרצליה

רטת ת מפו י קף לתיקון לתבנ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ית מפורטת ותשריט  והודעה על הפקדת תיקון לתבנ

 נפסדת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 10 לפקודו! בנין ערים,
 1036. בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחו! תל-אביב.
 הרשתח לתת תוקף - כעבור המישת עשר יומ לאתר פרכוש הודעת
 זו ברשומות - לתיקון תכנית מפורצת הנקראת ״תכנית מסי 358,
 תיקון מס׳ 4 לתכנית מפורצת ד3 ותקון 1 לתכנית ביע מס׳ 51
 בנוש 6516 הלקות 387-372 - הועדה המקומית-, שהודעה על
 הפקדתה׳ ביחד עש התשריט המצורף אליה, במשרדי, הועדה

 .המקוטית לבניה ולתכנון עיר, הרצליה- פורםטח בילקוט •ח£ר-0ו-«י&—
 320, תשי״ז. עטי 505• ^
 כן נמכרת בזח הודעה, בהתאש לכעיף 19 לפקודת כנין עריט,
 1936. כי העתקיט של התכנית האמורה ושל התשריט הטצורף אליה
- בצורה שבה אישרה אותט הועדה המחוזית האמורה - הופקדו
 במשרדי הועדה המקומית האמורה, ושט יובל כל אדש לעיין בחש

 בי באלזל תשי״ז(29 באוגופט 1957)
 י• קופרםן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,
 צחוז תל־אביב

 _שטח תכנון עיר׳הרצל^ה

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נטסרת בז־ הודעה. בהתאם לפעיף 16 לפקודת בנין עריט.
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקוטית לבניה ולתכנון עיר׳ הרצליה.
ת מכי 366—בנוש י נ כ ת  הופקד העתק של תכנית מפורטת הנק־את -
 6338׳ חלקות 77 — 54 — הועדת הטקוטית״׳ ביחד עש התשריט

 המצורף אלי ו
 גבולות התכנית טכוטנים בתשריט המצורף בקו כחול•

 בל מעונין יוכל לעיי; בהעתקי התכנית והתשריט האטוריט. ללא
 תשלוט׳ וכל מעונין — אט כבעל ואט מבחינה אחרת - בקרקע.
 בבנינים או בנכסיט אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהש׳
 רשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה הסקוטית חאטורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות• .

 ב׳ באלול תשי״ז -(29 באוגוסט 1957)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מהו! הל־אביב

 שטה תכנון עיר, תל אביב־יפז

ת מפורמת י ת תוקף לתיקון לתבנ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת ותשריט י  והודעה על הפקדת תיקון לתבנ

 נמשרת בזה הורעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדת המחוזית לכניה ולתכנון .עיר, מחוז תל־אביב,
 דרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאהד פרסום הודעה
ת מסי 496׳ י נ תכ  זו ברשושות - לתיקו! תכנית מפורשת הנקראת -
 תיקון הס׳ 1 (1936) לתכנית מפורטת תנפ/333 (צהל.־,) — בנוש 6335״,
 שהודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי
 הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, תל אביב־יפו, פורפמח בילקוט

 הפרסוטיט 521, תשי״ז, עמי 534•
 בן נססרת בזה הודעה. בהתאט לסעיף 19 לפקודת בנין ע-יש׳
 1936, כי העתקים של התכנית -אטורה ושל התשריט המצורף אליה
- בצורה שבת אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו
 במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהט•

 ב׳ באלול תשי״!(29 באונוסש 1937)
 י• קופרמן

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

 שטח תכנון עיר׳ הרצליה
ת חלוקת קרקע י נ ב  הודעה על הפקדת ת

 .גטסרת בזה הודעתיבהאס לםעיף 20(2) לפקודת בנין ערים.-
 1936, בי במשרדי הועדה המקומית לבגיח ולתכגון עיר׳ הרצליה,
ת טס׳ 371- י נ כ ת  הופקד העתק של תכנית חלוקת קרקע הגקראת -

 בנוש 0071, הלקות 79, 80•׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 ואלה הט נבולות התכנית:

: הלקח 74 פנוש 6671; ן ו פ  צ
: מסילת הברזל; ח ר ז  מ

 ד ר ו ט ז חלקת 83 ממש 6671;
: דרך. ב ר ע  מ

 בל טעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט חאטוריש,
 ללא תשלוט. וכל מעונין - אם בבעל ואם טבהינה אחרת — כקרקע,
 בבניניש או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה טשפיעה עליהם,
 רשאי להגיש התגנדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 תוך ששה שבועות מיום פרכוס הודעה זו ברשוטות•
 א׳ באלול תשי־ז (28 באוגוסט 1937)

 י• קופרמן
 יושב ראש .הועדה המחוזית לבגיה ולתבגון עיר,

 מחוז תליאביב

 הזמנות גתי המשהט

 בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
 ה ז מ נ ו ה

 תיק עזבונות 1109/37
 בענין עזבו! חמנוהח דבורה גולדשטין מפתח־תקוה, שנפטרה

 ביום ג׳ בתשרי תשייז (8 בספטמבר 1950)׳
 והמבקש יהודה גולדשטין מפתח תקוח. רחוב הרב קוק 23׳
 על ידי בא כוחו עורך הדין אלכסנדר זיפקו ארבובפקי, שטעגו

 למסירת טכטכים הוא: רחוב ידלום 69׳ רמת־נן•
 בתוקף צו בית הטשפש שניתן היוט. הריני מזמין בזד, כל אדם
 להופיע בבית הטשפט תוך עשרה יטיט טיוט פרסוט הזמנת זו. וליתן
 טעם - אם יש לו טעט כל שהוא - טדוע לא יינתן לטבקש צו
 הנהלת עזבון על כל נכסי הםטלטלים והמקרקעיט (מסוג מולק וםירי)
 של המנוחה, שאש לא כן ינש בית הטשפט ליתן את הצו הג״ל

 כאמור• • ־
 לי באב תשי-ז(27 באוגוסט 1937) ש• כהן, דשש

 תיק עזבונות 1097/37
אל בן עוזר ו־צמן םהרצליח, שנפשר חי  בענין עזבון המנוח י

(4 ביולי 1937). ז -  ביופ ה׳ בתמוז תשי
 והמבקשת יהודית (אידה) ויצטן, על ירי באי כוחה עורבי
 הדין צ• שורץ. א• שפאר. ע• תוםייה־כהן, ו• הזן, ח• נעם, י• תושייה־

 כהן וע• אלישר, שטענם בתל־אכיב הוא: רחוב טונטיפיורי 24•
 לדווי ידוע בי המבקשת הנישה לבית הטשפט בקשה לטתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשת כעבור

 עשרה ימים טיוט פרכוט הזטנה זו
בל התובע טובת הנאת בעזכון יבוא לבית הטשפט או יתנגד
 בכתב תוך המועד הנ-ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו• — - ••
 ל׳ באב תשייז(27 באונוסט 1937) יב• כהן׳ דשט
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 בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי המבקשת הנישה לבית המיני בפו בקשת לנותן צ1
 המכריז על ירויטת המנות׳ וכי בית המשפט ירון בבקשה כעבור

 עשרה ימיט מיוט פרסופ הזמנה זו־
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאט לא כן יתן בית הטשפט צו כטוב

 בעיניו•
 כ״ה כאב תשי־ז(22 באינובט 1937) ש• בדן, רשפ

 תיק עזבונות 1115/57
 בענין עזכון המנוח נד פרייכ, שנפטר בבית החוליט ביילינפון,

 פתתיתקוד,. ביוש ב׳ בניכן תשי״ז (3 באפריל 1957),
 והמבקשת רבקה פרייש מנתניה. שיכון ותיקיט טשי 409,
 על ירי בא כוחה עורך הרין פישל הדצברנ, שמענו למכירת טכמכיט

 הוא; רחוב אלנכי 122. תל־אכיב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למת; צו
 המכריז על ירושת השנות, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימיט שיוט פרםוט הזמנה זו•
 כל התובע טיבת הנאד, בעזכזן יכוא לבית הטשפט או יתננד
 בכתב ת־ך דמועד הניל, שאפ לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כיד, באב תשי״ז(22 באונופט 1937) ש• כדן, רשש

 תיק עזבונות 1110,57
 בענין עזבו! המנוח אברהט יושף וכטלברג, שנפטר בתל׳

 אביב ביוט ז׳ בטבת תשי״ז(11 בדצמבר 1930).
 והמבקשת רנה ובטלברג, הדר יובף, שיכון מח׳׳ל 174•

 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 דמבריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימיש מיוט פרפוש הזמנת זו*
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כיח באב תשי״ז(22 באונוכש 1937) יב• בהן, רשס

 תיק עזבונות 1117/57
 בענ־ן עזבון המנוח יוסף מנהם (מקב) רדום מתל־אביב,

 שנפטר ביוט ב׳ באייר תשי״ז (3 במאי 1957).
 והמבקשיט מאיר שולטן ודוד ורקד, שניהם מתל־אביב,
 אפוטרופביט על עזבון המנוח, והיה כהן (לבית רדום), אחת
 חיורשיט של המנוח, על ידי באי כוחם עורכי הדין יי ברישירה׳ י•
 מאי־וב״ן. ד• נק-ימון. ה• בד־שירה וט• א־נוב׳ שטענט למכירת

 מכמכיט דוא: שדרות רוטשילד 14. תל־אביב•
 בתוקף צו בית דמשפט שניתן היוש, הריני מזמין בזח כל
 אדם להופיע בבית הטשפט תוך עשרה ימים מיום פרפוש הזמנת
 זו, וליתן מעם לדבר — אש יש לו איזה טעם שהוא — מדוע לא
 תוכח, לא תקוייש ולא תירש־ הצוואה האחרונה של המנוח, ומדוע
 לא תינתן תעודת קיום צוואת למבקשים הנזכרים בה, שאם לא כן

 ינש בית חטשפש ליתן תעודה זו כאמור•
 כ״ה באב תשי״ז (22 באונופש 1937) יש• כהן, דשם

 תיק עזבונות 1118/57
׳ מפתת־תקוה׳ שנפטר ק ב י ל א פ  כעני; שבון הטנזת ראובן ר

 כפתח־תקוה ביוש כ״ט בפיו; תשייז (28 ביוני 1937).
 ודטבקש שרגא רפאל" מרחוב פינכקר 20. פתח־תקוה, על
 ידי בא כוחו עורך הדין י• םופל מ־חוב יהודה הלוי 11, תל־אביב•
 לדווי ידוע כי המבקש הגיש לבית הטשפט בקשה לשתן צו
 המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ירון בבקשת כעבור

 עשירה ימיט טיוט פרכוט הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנא־ בעזבךן ובוא ליית הנועפט תוך

 המועד הנ-ל. שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ*ח כאב תשי״ז (22 באונוכט 1937) ש• כהן, רשש

 תיק עזבונות 1110/37
 בענין עזבון המנוח משח גולדשטין טפתח־תקות, שנפטר

 ביוש י׳ בתשרי תשי״ז (15 בפפטנזבר 1930)׳
 והמבקש יהודה גולדשטין מפתח־תקוה׳ רח׳ חרב קוק 23׳
 על ידי בא כוחו עורך הדין אלככנד,־ א-בובכקי, שמענו למכירת

 מכטכים הוא: רחוב ידלום 69׳ רצת־נןי
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היוש. הריני טיטין בזח בל ארט
 להופיע בבית המשפט תוך עשרה ישיש מיום פרפוש הישנה זו׳ וליתן
 טעם - אש יש לו טעפ כל שהוא - מדוע לא יינתן למבקש צו
 הנהלת עזבון על כל נבכי המטלטלים והמקרקעיש (מפונ טולק ושירי)
 יכל ד,טנ;ד, יבאש לא כן יניב בית המשפט ליתן את ד,צו הנ׳׳ל

 /כאמור•

 ל׳ באב תשי״ז(די באונוכט 1937) ש• כהן, דשש

 תיק עזבונות 1111/37
 בענין עזבו! הטנות שלמה לוונשטיין, שנפטר ביום כ״ו

 בחשון תשי׳־ז (!3 באוקטובר 1956),
 והמבקשת שולמית לוונשטיין מתל־אביב. על ידי באי כוחה
 עורכי הדין א• טירון׳ י• בן ציון׳ א• שינבויט וא• קורץ׳ כולם ירד
 וכל אחד מדם להוד׳ שטענם למכירת טפטכיש הוא: שררות רוטשילד

 20. תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית הטשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ירון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרכוש הזמנה זו•
 . כל התובע טובת הנאת בעזיון יבוא לבית המשפט תוך המועד

 דנ״ל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ׳׳ה באב תשי־ז(22 באונובט 1937) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 1112/37
 בענין עזבנו; המנוחה הנה גרוכמן מרמת־גן, שנפטרה ביוש

 כ״ט כפיו; תשי׳׳ז (*21 ביוני 1937),
־ ׳בצק*, על ירי באי כוחה עורכי הדי; ט• י  ,׳המבקשת ה

 זלינמן רפוי־,׳ מרחוב כיאליק 1׳ תליאביב׳
 להווי ידוע כי המבקשת דנישח לבית המשפט כקשת למת; צו
 המכריז על ירושת המנודה, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה יטים מיו?! פרפום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יחננר
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כ״ד, באכ תשי׳־ז(׳:2 נאונןכט ד93נ) ש• כד,;, רשש

 תיק עזבונות 1113/37
 בענין עזכון המנוח כיני ליחיי, שנפטר ב־וט ד בטבת תשי״ז

 (11 בדצמבר 1956),
י מתל-אביב. רחוב ארלוזורוב 116׳ י ח י  והמבקשת רבקה ל
 על ידי בא בוהה עורך הדין ד״ר ל• מדר, שמענו למכירת מבמכיט

 הוא: דדוב חובבי ציו; 9 אי׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקש־ למתן צו
 המכריז על ירושת המנוה׳ וכי בית הםשפט ידון בבקשה כעבור

 עשירה ימיט טיוט פרסוט הזטנח זו׳
 כל התובע טובת הנאת בעז-זן יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד -נ־׳ל. שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעינ״יו•

 כיה באכ תשי׳״ז(22 באוניבט 1937) ש• כדן, רשש

 תיק עזבונות 1114/37
ב גליצקי טתל-אביב. שנפט״ ביוש ק ע  בענין עזבון המנוח י

. ( 1 9 3 6 c י״כ בכפלו תשי״ז (1 בנובמבר 
 והמבקשת טובה גוטמן, על ידי כא כוחה עורך הדין נ• בן

 הודח, שטענו למכירת טבטכיט הוא: רחוב ביאליק 71, רטת־נ;•

 .1356 ,ילקוט ד,פרםוטים 555,-ט״ו_באלול תשי״ז, 12.0.1057



 בית המשפט המחוזי בחל אביב-יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 1125/37
 בענין עלבון המנוחה עזיזה עזרא בכאיט מרחוב בית לחפ 8׳

 רטת-יצ־ק. שנפט-־ה ביום י״! כאב תיבט״ז (25 ביולי !)195),
 והמבקש פואד יופאפן מ-הוב בית להם 8- רמת־יצהק•

 לדווי ידוע גי -מבקש ד.;יש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המפריז על ירושת המנוהה, ובי בית המשפט ירון בבקשה נעבור

 עיברה ימים מיום פרבום הזמנת יו• \
ע טובת הנא־ כעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד ב ו ת  כל -
 בכתב תוך המועד דנ״ל, שאם לא בן י תן ב־ת המשפט צו כטוב

 כעי נ ־ו•

 כ״ר באב תשי׳־ז (21 באונופט 1937) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 57׳,9! 11
 בעני! עזבון המנות דן גונן, שנפטר ביום ל׳ בככלו תשי״ז

 (4 בדצמבר 0950,
ה גונן מרהוב מוצקין 19, תל־אביב. על ירי ב י ב  והמבקשת א
 בא כוחה עורך הדין ה• נרוכטן מרחוב מקור, יש־אל 18, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית הטשפט בקשר, למתן צו
 המכריו על ירושת. הםנות, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה יטים מיום פרשום הלטנח זו•
 בל התובע טובת הנאת בעלבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ-ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כיה באב תשי״ז (22 באונופט 1957) ש< כהן, רשם

 תיק עזבונות 1128/37
 בענין עלבון המנוח משה שינפלר, שנפטר בנתניה ביוט

 ט״ו באדר א׳ תשי״ז (16 בפברואר 1937),
 זהמבקש-, בלזמה שינפלד טנתניח. על ידי בא פלחה עזרך
 הדין א• בוקששת-, שמענו למכירת טכמכ־ם הוא: בנין ״אנד-

 נתניה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשח למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, ובי בית המשפט ידון בבקשל. כעבור

 עיברה יטים טיום פ־בוס הזמנה זו*
 כל התובע טובת הנאת בעזבון יבוא לבית המשפט או יניש
 התנגדותו בכתב תוך דמועד הנ׳-ל, שאש לא כן י תן בית המשפט צו

 כטוב בעיניו-

• בהן, רשם  כ־ד באב תשי״ז (21 באונוכט 1957) ל

 תיק עזבונות 1120/37
 תיק עזבונות 1121/37
 כענין עזבו! המנוחה ציםה קולטשר, שנפטרה כתל-אביב

 ביוש י־ז בתמוז תשי״ו (16 ביולי 0937׳
 והשבקש פאול ״רדץ, רחוב דיזננוף 298- תל־אביב•

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היוט. הריני מזמין בזח כל
 אז־ם להופיע בבית המשפט תוך עשרה יטים טיום פרפוט הזמנה
 זו, וליתן מעם — אם יש בידו טעם כל שהוא — מדוע לא יינתן
 לטבקש צו הנהלה על הנכבים, המטלטלין. הזכויות וטובות דחנאח
 של המוותר״ ומדוע לא יינתן צו הטכריז על ירושת המנוחה, שאש
 לא כן יגש בית המשפט ליתן צו הנהלת כאטור וצו ירושה כשוב

 בעיניו•

 כיה באב תשי״! (22 באונוכט 1937) ש• בהן, רשם

 תיק עזבונות 1120/57
 בענין עזכין דשנות ישעיהו פין בן אבא מרטלה, שנפט־

 בככיבת רפיח ביוט י-ז באדר א׳ תשי״ז (18 בפברואר 1937),
 והמבקשת שושנה רינגל (לבית פין) מרמלה שכ׳ פועלי
 ניכר מכי 29, על ידי בא כוה־ עורך הדין מ• לזרוב מרמלה, שטענו
 למסירת מסמביש הוא: משרד עויד שלטה אלקייש׳ דחי נחלת

 בנימין 52, תל־אביב•
 לתווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט כקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה בתום

 עשירה ימים טיוט פרכום הזמנה זו׳
 כל התובע טובת הנאה כעיבון יבוא לבית המשפט אן יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן י תן בית המשפט צו בטוב

 כעי נ •ו

ד באב תשי״ז (21 באונופמ 1937) ^ ש• כהן, רשיש  כי

 תיק עזבונות 1130/37
 בענין עזכון הנלנות דוד בן אהרון ליברמן מרטלה, שנפטר

 ברמלה ביוש ד׳ בס־ון תשט״ז (11 במאי 1936),
 והמבקשת גוכמד, בת יעקב ליברמן מרמלה, שיכון נוה דוד
 מסי 60 אי, על ירי בא כוחה עורך דד־ן ט• לזרוב. שטענו למסירת
 מבמכ־ט דוא: משרדו של עד־ר אלק־יט, רחוב נחלת בניטין 32׳

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית הטשיפט בקשת לשתן
 צו המבדיל על ירושת המנוח, ובי בית המשפט ידון בבקשה כתוש

ם הזמנת זו* ו ״  עשרה יטיש טיוש פ
 כל התובע־־־טובת הנאזד־בעלבון יבוא־־דבית־הטשבט־־אך־יתננד־
 ככתב תוך המועד דנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיני ו

 בד באב תשייז (21 באוגוסט 1937) ש• כהן, רשש

 / תיק עזבונות 1122/57
 בענין עזכון המנותח פריד־ לובנלוט״ץ, שנפטרה בתל-אביב

 ביוש ז- באייר תשייז (8 במאי 1937)•
, ד ר י ״  והמבקשים סלה שמרן׳ הוד, פפיש, צפורה ׳
 ויוסף במפלמן, על ידי באי כוהט עורכי הדין ש• תור׳ י• ורד
 ומ• חביב׳ שטענם למסירת מפמכיט הוא: רהוב אתר העט 30׳

 תל־אביב•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום. הריני מזמין כוח כל אדט
 להופיע בכית הטשפט תוך עשרה ימיט טיום פרכום הלטנה זו׳
ע לא יינתן למבקשים טרו א- ם יש להם כל טעם שחו א - ם ע  ולי תן ט
 צו הנהלת עזבון על כל נכסי הששלשלין. הזכויות, ההזכות ומקרקעין
 של הטנוהה, שאט לא כן ינש בית המשפט ליתן הצו הנ״ל כאמור•

ד באב תשייז (21 באוגוסט 1937) ש• בהן, רשם  כי

 תיק עזבונות 1123/37
 בענין עזבון המנוחה הנה רביבי (מקורט רבציינכקי)
 מרהוב נחמני 40. הל־אביב, שנפטרה בתל־אביכ ביוש (31 ביולי

,(1957 
 והמבקש גדליהו רביבי מרחוב נחמני 10. תל־אביכ, על ידי
 באי כוחו עורכי הדין י• שלשה זיו ויעקב בנל מרחוב ליל־נבלוט 36.

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי הטבקש הגיש לבית הטשפט בקשה למתן צו
 הטכרי! על ירושת המגוהה. וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

 עיבדה ישיט מיום פרסוש הזמגת וו*
ת הפשפש־ ־אד־יתנגד י ב ל א ו ב  כל התובע טובת הנאת• בעזבון י
 בכתב תוך המועד דנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כ־ד באב תשי״ו(21 באונופט 1937) יש• בהן, רש ש

 ילקוט רפרפומים 555, ט״ז באלול. חשי״ז, 12.0.1037 1357



 בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשח לשתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשייה ישים מיומ פרםום הזמנה זו*
 כל התובע מוכת הנאה בעזבון יבוא לבית המשבש או יתננד
 בכתב תוך המועד הניל. שאפ לא כן יתן כית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ביית באב תשי״ז (23 באונוסט 1957) ש־ כהן׳ רשש

 תיק עזבונות 1137/57
 בענין עזבון המנותת אבינר הומט מנוה יהושע. שנפטרת

 ביוש כ*נ בכ־ון תשי״ז(28 ביוני 1337),
 והמבקש ד״ד אברהט חומט מנוה יהושע על ידי בא כוהו

 עויך הדין ד׳־ר ע• זיינכל טרהוב אלנבי 110. תל־אביב•
 לדווי ידוע כי המבקש הניש לבית המשפט בקשת לשתן צו
 המכריז על ירושת המנודה, וכי בית הטשפש ידון כבקשה כעבור

 עשרה ישיש מיום כרכוש הזמנת זו׳
 כל התובע טובת הנאח בעזכון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל׳ שאש לא בן יתן בית הצשפט צו כשוב בעיניו•

 כ־ת באב תשייז (23 באונובט 1037) ש• בהן, רשט

 תיק עזבונות 1138/57
 בענין עזבו! המנוחה סופיה אפשטין, שנפטרה בבית החוליט

 ״אסותא׳ בתל־אכיב ביוש י*ד בביון תשי־ז(13 ביוני 1037).
 והמבקש ־רטן אפשטין טרתוכ צידון 12, תל-אביב. על ידי
 באי בותו עורכי הדין יהושע רצ׳קו ועמנואל כהן, שטענש למכירת

 מכטביט הוא: רהוכ שדרות רוטשילד 31, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקש רניש לבית המשפט בקשח למתן צו
 דמכריז על ידויטת המנוחה. וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימיט מיוש פרכוש הזמנה יו •
 כל התובע טובת הנאת בעזבון יבוא לבית הטשפט או יחננד

יתןכית המשפט צו כטוב בעיניו•׳  בכתב תוך המועד הנ״ל. שאט לא כן

 כיח באב תשייז (23 כאונוכש 1937) ש• בהן, רשש

 תיק עזבונות 1139/37
 בענין עזבון השנות מנדל נויברט־קרסיק מלוד. שנפטר
 בבית החוליט ב־ילינפון. על יד פתח תקוה׳ ביוש י״ט בתמוז תשייז

 (18 ביולי 1937),
 ודמבקשת מרימ נויברט מלוד׳ על ידי בא בוחת עורך הדין

 יצחק פילוסוף מלוד•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנזוד. וכי בית המשפט ידון כבקשד, כעבור

 עשדד, יטיש טיוש פרכוט הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאת בעזבון יבוא לבית הטשפש או יתננד
 בכתב תוך המועד חניל. שאס לא כןיתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כיח באב תשי״ז (23 באונוסט 1937) יש• בהן, רשם

 תיק עזבונות 1131/57
 בענין עזבון הטנות אלכטנדר ספיבקוב מרחוב צבי שפירא

 1׳ תל־אביב, שנפטר ביום כ־׳ד בתטוז תשי״ז (23 ביולי 1957).
ב, דלי נויון (לבית בפיבקור) קו י  והמבקשות אנה פפי
יאל (לבית בפ־בקוב), הטיוצנות על ידי בא־ כוחן  ומלב־נה צי
 עורבי הרין מ• נוטקוכסק׳, דיר א• פפיר, ד־ד נ• פרוקצייח ומ•
 הורוביץ, שטענם למסירת מסשביפ טשפטייש הוא: רחוב אלנכי

 103, תל־אביב•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היוט. הריני מזמין בזה כל
 אדש להופיע בבית המשפט תוך עשרת ימיט טיוט פרסום הזמנת
 זו. וליתן טעט לדבר - אש יש לו טעם כלשהו - מדוע לא תוכח׳
 לא תקוייט ולא תירשם הצוואה האחרונה של השנות, ומדוע לא
 תינתן תעודת קיוש צוואה למבקשות׳ שאט לא כן יתן בית המשפט

 תעודה זו באמור•
 ו׳ באלול תשי־ז (2 בכפטטבר 937 0 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 1131/37
ך  בענין עזבון השנוחת ויקטוריה הזן (או ויקטוריה ב

 שושן), ״-•:פטרה ביום ט׳ בתמוז תשי״נ (22 ביוני 1953).
 והמבקשת גידה טולידאנו םיחוב מנשר, כן־ישראל 10,
 תל־אביב׳ על ידי בא בוהה עורך הדין א• בךידודה. שמענו למסירת

 טסטכיט הוא: רהוב יהודה הלוי 17׳ תל־אכיב׳
 להווי ידוע כי דטבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירויבת המנוחה׳ ובי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים טיום פרסום הזטנת ווי
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הששפט תוך דטועד

 הנ״ל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
ד באב תשי־ז (21 באונוכט 1937) יש• כהן׳ רשם  כי

 תיק עזבונות 1133/57
 בעגין עזבון המנוח ישעיהו דור ליכט, שנפטר בתל־אביב

 ביום ט״ו באייר תשייז (13 במאי 1937).
 והמבקשת אםתר מלכה ליכט מרחוב אלעזר 3, תל־אביב,
 על ידי באי כזהה עורכי הדין מ• נוטקובכקי. דיר א• כפיר, דיר נ•
 פרוקצ׳יה ום• הורוביץ׳ שמענם לטסידת מככבים הוא: רהוב אלנבי

 108׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית הטשפט בקשת למתן צו
 המכריז על ירושת הטנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ישיט שייט פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל. שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•
 כ׳־ח באב תשי״ז (23 באונוסט 1937) ש• כהן׳ רשש

n:n,-תיק עזבונות 37׳ 
 בענין עזבו! המנוחה יפה לוסקי טתל־אביב (הידועה נש כ
 שינה ליבקי), שנפטרה ביוש כ״ח באלול תשי״ד (26 בספטמבר

,(1931 
 והשבקשיש משה לוכקי׳ אמנון לוכקי ושמעון לובקי,
 כולש םתל־אביב, וכולם על ידי באי כוחט עורכי הדין דיר ט* ויזל,
 וי• בן זמרה, שיטענש למכירת מסטכים הוא: יפר׳ רוטשילד 20,

 תל״אביב*
 להווי ידוע בי הטבקשיט הנישו לבית המשפט בקשת לטתן צו
 המכריז על ירושת המנודה, וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימיט מיוט פיטומ הזמנה זי•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל. שאט לא כן יתן בית הטשפש צו כטוב

 בעיניו•
 כיח באב־תשי-ז (23 באונוסט 1937) ש• כהן׳ רשש

 תיק עזבונות 1133/57
 בענין עזבון המנוח גיאורנ פוקש, שנספה בטהנח ההיכשרת

 הנאצי באושוויץ בשנת 1911,
 והמבקשת רוי־ לוריא מרחוב נוח שאנן 33׳ תל־אביב׳ על ירי
 בא כוחה עורך הדין א* משאלי׳ שטענו למסירת מסטכיט הוא:

 רחוב יהודה -לוי 21, תל־אניב•
 לדווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית רטשפט בקשת למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח׳ ובי בית הטשפש ידון בבקשת כעבור

 שלרבים יום שיוט פרפוט הזמנת זו
 בל התובע מוכת הנאת כעזבון יבוא לבית חמיפפט או יתננד
 בכתב תוך השוער חניל, שאש לא כן יתן בית דטשפש צו בטוב בעיניו•

 כ״ת באב תשייז (23 באונוכט 1937) *ב• כהן, רשפ

 תיק עזבונות 1136/37
 בעני! עזבון השנות משה סגל טהדל, שנפט- בישראל ביום

 י*ח באלול תשט״ו (ס בספטמבר 1933)׳
 והשבקשת קרולינה בגל ט־חוב הורדים 53, אשקלון•

 1358 יליןוט הפר&וטיט 3בnrn M?¡o re ,5, זו.י!(.«.12



 בית המשפט המחוזי בחיפה
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ת 282/57 ו נ ו ג  תיק ע
 בזנין צוואת הטנות גיווני בדוטצן מבית השיטה, שנפטר

 בבית השיטה ביוט ייז בשבט תשי״ז (19 בינואר 1937)׳
 והמבקשת איגד, ברומצן מבית השיטה•

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היוט׳ הריני מזמין בזה כל
 מעונין להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימיט מיוט פרבוט הזמנת זו,
 וליתן טעט — אט יש לו טעט כלשהו - מדוע לא תוכח״ לא תקויים
 ולא תירשט הצוואה האחרונה של המנוח, ומרוע לא תינתן תעודת
 ק יו ט צוואה למבקשת, ומדוע הטבקשת לא תאושר בתור מבצעת
 הצוואה שנתמנתה תוך הצוואה עצבה- שאט לא כן יתן בית המשפט

 תעודת זו כאמור

 א׳ באלול תשי״ז(28 באוגוסט 1937) ש• רזי, רשפ

 תיק ירושות 283/57 ־
יג, שנפטר ביום ה׳  בענין עזבו! הטנות שמחת יוסף חזנצו

 בתמוז תשי׳־ז(7 ביולי 1937)׳
ת׳ 02, תל-אביכ׳ ו ׳ ג טרחוב הטלך ג י  והמבקש שטואל והנצו
 על ידי באי כוהו עורכי הדין י• וש• איזנברג טרהוב הרצל 16׳ חיפה•
 להווי ידוע כי הטבקש ד.ניש לבית המשפט בקשר, לטתן צו
 דצכריז על ירושת המנות, וכי בית המשפט ידון. בבקשה ביוש ז׳

 בתשרי תשייח (2 באוקטובר 1937) בשעת 10-13 בבוקר•
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הטשפש במועד

 הנ״ל, שאט לא כן יתן כית הטשפט צו כטוב בעיניו•

 א׳ באלול תשי׳׳ז(28 באונופט 1937) ש׳ רזי, רשט

 תיק ירושות 281/57
 בענין עזבון המנוח אברהם שביאור (שהיד, ידוע נם בתור
 אברה־ אהרון שניאור), שנפטר בתיפת ביוט י״ב בביון תשי׳׳ז

 (12 ביוני 1937)׳
ו מחיפה, על ידי  והסבקשיט צביה שגיאור והייט שניאו
 באי בוחש עורכי הדין ד״ר אברהם !ינשל׳ חיים נלונצקי, אריח
 וינשל׳ אביב שניאור וצבי הילד, מדרך העצמאות 63׳ בנין ברקליש

 בנק׳ חיפה•
 לדווי ידוע כי המבקשים חנישו לבית המשפט בקשת לטתן צו
 הטכריז על ירושת המנות, וכי בית המשפט ידון בבקשת ביום ז׳

 בתשרי תשי־ח (2 באוקטובר 1937) בשער, 11 בבוקר•
כל התובע טובת הנאה בעזכון יבוא לבית הטשפט במועד , 

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

 א־ באלול תשי״ז(28 כאונוכט 1957) ש• רזי, רשט

 תיק עזבונות 283/57
 בענין עזבון המנוח אלקנה כימה, שנפטר בחיפה ביום כ־ט

 באייר תשי״ז (30 במאי 1957),
 והמבקש שלמה ביצה פ־הוכ יוכן! 31. חיפה, על ירי באי

 כוחו עורבי הדין נחום כדן ויעקב תיון. שמענט למכירת מפטכים _
 הוא: רחוב אבךםינא 20, חיפה•

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה לטתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וגי בית המשפט ידון בבקשת ביוש ז׳ ז

 בתשרי תשי״ח (2 באוקטובר 1937) בשעה 11-13 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבו; יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הניל׳ שאש לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 א׳ באלול תשי״ז(28 באונושט 1957) ש• וין*, רשם

 תיק ירושות 277/57
 בענין עזבון המנות משה בן מנשה גרויר (גרר ער}׳

 שנפטר בחי פח ביום כ״ז במיון תשי׳״ז (26 ביוני 1957)׳
 והמבקשת רבקה גולדניכטיין, על ידי בא כוהה עורך־הדין
 דיר שטואל זיננר, שמענו לשכירת טכמכיש הוא: רחוב דשניניט35׳

 חיפה•'
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת חמנוח, וכי ביל! המשפט ידון בבקשת ביוש

 כ־ד באלול תשי״ז(20 בפפטמבר 1937) בשעה 10 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאד, בעזכץ יכזא לבית חטשפט במועד

 הגיל, שאט לא כן יהן בית המשפט צו כטוב בעיניו

 !׳ באלול תשי״ז (2 בשפטמבר 1957) ש׳ רזי, דשט

 תיק ירושות 278/37
 בעני! עזבון המנוחה הלנה (לני) הש, שנפטרה בתולתה

 ביוש ב״א בשיון תשי-ז(20 ביוני 1957)׳
 והמבקשת תנה בורגר (לבית ך,::), על ידי באי כוחה עורכי
 הדין כפפי, צדוק ושות׳ מרחוב נורדאו 9, חיפה׳ ומשדרות*

 רוטשילד 14, תל־אכיב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה לטתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה בייט

ד באלול תשי״ז(20 בכפטטבר 1937) בשעה 10-15 בבוקר•  כי
 כל התובע טובת הנאת בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ-ל, שאש לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעינינ

 ו׳ באלול •תשייז (2 בכפטמבד 1937) ש• רזי, רשם

 תיק ירושות 280/37
 בענין עזבון חמנוהח קורנליה פולקז׳ל, שנפטרת בבאר

 יעקב ביום כ״ו בטבת תשט־ז (10 בינואר 1936),
 • והמבקש יצחק אברמוביץ, רחוב הנשר 51, תל־אביב, על
 ירי בא כוהו עורך הדין דיר ברוך מרקול, שטענו למשירת מפמכיט

 הוא: רחוב כיאט 6, תיפח•
 להווי ידוע כי המבקש חניש לבית המשפט בקשה למתן צו
 הטכריז על ירושת המנוחה׳ ובי, בית הטשפש ידון בבקשה ביוט

 ז׳ בתשרי תשייח (2 באוקטובר 1937) בשעה 10 בבוקר•
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 הטוער דנ״ל׳ שאש לא כן יתן בית הטשפט צו כטוב בעיניו•

 א׳ באלול תשייז (28 באונופט 1937) ש• רזי, רשט

 תיק ירושות 281/57
 בענין עזבון המנוח שמואל בן יעקב אייזנברוך, שנפטר

 בחיפה ביוב י״ב בשיון תשי־ז(11 ביוני 1937),
 והמבקשת רוזה פורדס (לבית אייזנברוך), רחוב מאיר
 רוטנברנ 26׳ חיפה, על ידי בא בוהה עורך הדין יוסף שולדנפריי

 מרחוב ירושליט 1׳ חיפה•
 להווי ידוע בי ביום ד בתשרי תשי-ח (2 באוקטובר 1957)
 בשעה 10-15 בבוקר ידון בית הטשפט בבקשה הגיל והנני טזטין
 בזה בל מעונין לבוא־ לבית הטשפט ביום ובשעה הנ-ל ליתן טעט׳
 מדוע לא יינתן הצו המבוקש המכריז על העזבון של המגוח הגיל.

 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן צו כטוב בעיניו•

 א׳ באלול תשי״ז(28 כאוגופפ 1957) 1 ש• רזי, רשש
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 בית המשפמ המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק ירושות 7>־./0{!2
 כעני; עזבון המנוחה ריא דויה האן, שנפטרה בעכו ביוש

 ב-ט באדר ב׳ תשי״ו (1 באפריל 1957).
ג שושנת דב-טל 52- חיפה, על ידי  והמבקש ,״קטור ד.אן מיתו
 פא• בותו עורבי הדין ד״ר א• נרופ וי• אזולאי מידך העצמאות 47,

 היפה•
 להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית דמשפט ידון בבקשה ביום כ״ה

 באלול תשי״ז (24 בכפשמבר 1957) בשעת 9-311 בבוקר•
 כל התובע מוכת הנאת יעזבו; יבוא לכית דטשפט כשוער

 הנ״ל. שאש לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיני!•

׳ דשש י  ז׳ באלול תשי״ז(3 בפפעניבר 1937) ש• ח

 תיק ירושות 286/57
 בעני; עזבון הטנוהה טובה רוזנבלט (הידועה גט כגרגירודד,
 רהנבלט), שנפשיה כניו יורק׳ ארצות הברית׳ ב־וט כ״נ בתשרי

 תשט״ז(9 באוקטובר 1953).
 והמבקש ברנ״ר א• רחנבלט טניו יורק. ארח״ב, הטיוצנ על
 ידי באי כוחו עורבי דדי; יעקב כלוטו;׳ ליפשיץ ושרתי מיחוב

 הטגיניש 61׳ חיפה•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה. וכי בית המשפט ירון כבקשה ביוש ז׳

 בתשרי תשי״ת (2 באוקטובר 1957) כשעה 11-39 לפני הצד־ייש
 כל התובע טובת הנאה בעזכון יבוא לבית ד,טשפט כטוינד

 הנ״ל׳ שאש לא כ; יתן בית המשפטי צו כטוב בעיניו•

 א׳ באלול תשי׳״ז(28 באונושט 1957) ש־ רזי. רשש

 הזצנות בתי הדין על הרבנות

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת דנאח ופל טעוני; שיש לו כיבה להתנגד
 לבקשת דנ״ל יבוא לבית דרי; וימכור טענותיו תוך הטישה עשר יוט
 טיוש פרכופ הזמנת זו. שאמ לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו•

 ב׳ באלול תשי׳׳ז(29 באונוכט 1937) ש• ת• פראנק, מזכיר ראשי

 תיק 1633;־.שי״ז
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ידוש־ על עזבו; המנוח
 מרדכי צבי אילן. שנפטר בירושליט ביוט י׳ באב תשי״ז

 (7 כאזגוכט 1957)•
 המבקשת: טובה גימל אילן, רחוב יופף הנשיא'11. מקור

 ביו ך׳ י ״ושלי ש
 כל התובע טובת הנאת ובל מעונין שיש לו כיבה להתנגד
 לבקשת ר.נ״ל יבוא לבית הרי; וימכור טענותיו תוך המישת עשר יוט
 טיוש פרפוט הזמנת זו, •באפ לא כן יתן בית הרי; צו כטוב בעיניו•

 ה׳ באלול תש־׳״ז(1 בפפטמבר 1937) ש• ת• פראנק, מזכיר ראשי

 תיק 1619;
 הונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושת על עזבו; המנוח
 דוד גרינברג, שנפטר בירושליש ביוט ט״ז באב תשי־׳ז (13

 באונוכט 1957)•
 המבקשת: רחל גרינברג, רחוב יפו 72׳ בית פשקל. ירושלים•
 כל התובע טובת דנאח וכל מעוני; שיש לו כיבה להתנגד
 לבקש־ הנ״ל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך המישה עשר יוש
 םיוס פרפוש הזטנח זו, יבאש לא כן יתן בית הרין צו בטוב בעיניו*

 כ־׳ט באב תשי־״ז(26 באוגוסט 1937) ע• ת• פראנק, מזכיר ראשי

 תיק 6ו10/תשי״ז
 הונשת בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושת על עזבון המנוח
 משה שקדיאל, שנפטר בירושליט ביוש י־נ גארר א׳ השי״ז (11

 בפברואר 1937)•
 המבקשת: אסתר שקדיאל, רחוב חזקיהו הפלך 36, קמטון.

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק תש׳ י״ז/ 3326
 דונשת בפני בית הדין בקשת לשתן צו ירושה על עזבו; המנות
 משה שט־קמן, שנפש- ביוש כ״ט בתמוז תשי׳׳ז(29 ביולי 1937)•
 דמכקשיש: שושנה שטרקמן, צבי עשת וצפורה שט־קמן•
 כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו שיכה להתנגד
 לבקשת הגיל יבוא לבית הדין ויטפור טענותיו תוך חמישה עשר יום
 מיופ פרכוש הזמנה זו. שאט לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•

 הרב א• וברמן, מזכיר נו־־ז כאב תשי״ז(13 באונוכט 1957) רפאל טולידנן, צזביר

 תיק תשי״ז׳,3472
 הוגשה בפני ביה דרי; בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנותח
 חדו״ קרופבקי, שנפטיר, ביוש ב״ט בכיון תשי״ץ (28 ביוני 937ו).
 המבקשים: פרץ קרופבקי, חיים יעקב ואילה קרופבקי•
 כל התובע טובת הנאת וכל מעונין שישי לו סיב־ להתנגד
 לבקשת הנ״ל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך חמישה עשר יום
 מיום פרשום הזמנת זו. שאש לא בן יתן בית הדין צו כטוב ־בעיניו•

 י׳ באב תשי״ז(ד באוניכט 1937)

 תיק תשי״ז/3331
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 עמנואל רימלד, שנפטר ביום י״ד באייר תשי״ז (13 במאי 1937)•
 הםבקשיט: יוסף משה רימלד׳ אברהם רימלד ויעקב

 כל התובע טובת הנאת וכל מעונין שיש לו פיבת להתנגד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך השישח עשד יום
 מיום פרמוט הזמנה זו, שאש לא כן יתן בית הרין צו כטוב בעיניו•

 מיז באב תשי׳׳ז(13 באונושט 1937) רפאל טולידנו׳ מזכיר

 תיק תש י״ז׳, 3179
 הונעה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנודה
 בלוט־ רבינוביץ׳ שנפטרה ביומ כ׳׳ת בתמוז תשי״ז (״2 ביולי

 1957) ונקברה בזכרון יעקב•
 המבקשים: מאיר רבינוביין, גולדה בלנק וברבה בלנק•
 כל התובע טובת הניאו־, וכל מעונין שיש לו פיכה לחתגגר
 לבקשה הנ׳-ל יבוא לבית דדין וימפור טענותיו תוך חמישה עשר יום
 מתאריך פדשוש הזמנה זו. ש אפ לא כן יתן בית הדין צו כפי

 שימצא לנבון•
 י*א באב תשי׳״ז(8 באונופט 1937) הרב א• וברמן, מזכיר

 1360 י5קוש הפרלומים ס53, ט״ז באל51 ת׳עי״ז, ־12.0.195



 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנא־ ובל מעונין שיש לו סיבה לחתננד
ו־  לבקשיח הנ״ל יבוא לבית ־דין וימכור טענותיו הוך הטישה עיבר י
 םיוט פרכוש הזמנה זו! שאש לא בן יתן בית הרין צו הטוב בעיניו׳

 כ״ה באב תשי״ז(22 באונוכט ד5ה1< רפאל טולידנו׳ מזכיר

 תיק תשי״זי,3635
 חוגשה ככני בית הרין בקיבה לניתן צו ירושת על עוכרן המנות
 קורט לייבוביץ, •כנפטר ביוב כ׳־ט בכסלו תשי״ו(ג בדצמבר 1937)•
 הטבק־ט־ט! גררה לייבוביץ׳ יורם לייבוכיץ׳ רוני

 ל״בוב״ן ואדטונד ל־יבוב״ן•
 כל התובע טובת הנאת וכל מעונין •ביש לו שיכה להתננד
 לבקשה הניל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך חמישה עשר יופ
 טיוט סרטוט הזמנת זו׳ שאם לא כן יתן כית הרין צו כטוב בעיניו*

 כיה באב תש—ז(22 באונוסמ 0937 רפאל טולידנו, מזכיר

 תיק תשי״ז/3720
 הונש־ בפני בית הדין בקיבת למתן צו ירושת על עזבון המנוחה
 מריש אנגיל, שנפטרה כיוס טין באב תשייז (12 בא־נוכט 937!)•
-מכקשיש: ארמוז־ אורנשט״ן׳ פזל לוי׳ אנא גיאנא

 ואסתר נירנברג׳
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו כיבה להתננד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך הטישה עשר יוט
 מיום פרכוס הזטנה זו׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•

 ל׳ באב תשי״ו(27 באונוסט 1957) רפאל טולידנן, מזכיר

 תיק תשי*!/3737
 חונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנות
 יהושע רוסוחצקי, שנפטר ביות ביו בתמוז תשי״ז(23 ביולי 0957•
 הטכקשים! קלרה רוסו־צקי׳ אברהם רוסוהצקי וניצה

 רוסוהצקי•
 כל התובע טובת הנאת יכל מעונין שיש לו טיבה לתתננד
 לבקשת הניל יבוא לבית הרין וימכור טענותיו תוך הטישה עיבר יוט
 םיוט פרפוט הזמנת זו׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•
 א׳ באלול תשייז(28 באונופט 0937 רפאל טולידנו, מזכיר

 תיק תשי״ז/3748
 הונשת בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושת על עזבון הטנוח

 ברנרד לנגזם, שנ־צת עיי הנאציט בשנת 1913 ונקבר בפולין•
 המבקשיס: אה־ו: לנגזם יעקב ולנגזם איזידור, יורשי אתיו
 הטנוהיט יוסף ושמואל הירש ויורשי אתיותיו המנוחות רוטפלר

 אימה ושליפשטיין הנה•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין יביש לו סיבה להתננד
 לבקשת רינ״ל יבוא לבית ־דין וימבו־ טענותיו תוך חמישה עשר יוש
 מיום פ־סוש הזמנה זו׳ שא־ לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•

 א׳ באלול תשי״ז(28 באונופט 57«') י רפאל טולידנן, טזכיר

 תיק תשייזן5360
 הונשח בפני בית הרין בקיבה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 מיסה בן יצחק גטניו, שנפטר ביוט ט״ו בניסן תשי׳׳:(10 באפריל

•(1937 
 המבקשים: רגינה גטנ־ו, יצהק גמניו, ובת־שבע גטניו•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננד
 לבקיבה דניל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך חמישה עשר יוט
 מיומ פרכוס הזמנת זו׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•

 ייה כאב תשי״ז(13 באונופט 0957 רפאל טולי־נו׳ מזכיר

 תיק תשייז;3311
 הונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה ער עזבון המנוה

 יעקב שניידר׳ שנפטר ביום י״ט במיון תשי״ז (18 ביוני 1957)•
 המיקשים: שרה שניידר׳ צבי שניידר׳ דוד שניירר׳

(לבית שניי דר).  א בדרש שניידר ורות ידוש לטי
 כל התובע טובת הנא־ ובל מעונין שיש לו כיבת לחתננד
 לבקשת הניל יבוא לבית הדין וימכור טענותיו תוך הטישח עשר יוט
 טיוט פרסום הזמנה זו׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו׳
 י״ת באב תשי״ז(15 באונוכט 1957) רפאל טולי־נו׳ מזכיר

 תיק תשי־ז/3503
 חונשח בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושיה על עזבון המנותח
 יסבה זיידורף, שנפטרת כיוט כיו באייר תשי״ז (27 ביולי 1957)

 ונקברת בנשר
 דטבקשים: שלוט ״יידור ף ויוסף נומברג•

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננר
 לבקשת הגיל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חטישת עשר יוט
 מיום פרסום הזמנת זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו*

 ייז באב תשייז(11 כאונוסט 1937) רפאל טולידנו׳ מזכיר

 תיק תשי״!/ו336
 הונשה בפני בית הדין בקשה לטתן צו ירושה על עזבון המנותח
 רחל רבינוביץ, שנפטרה ביוש (16 בכפטטבר 1939) ונקברה כנחלת

 יצחק•
 הטבקשים: יונה קונטינםקי׳ הדסה שפיר׳ רות אשד

 ונוע נתיבי•
 כל התובע טובת הנאת וכל טעונין שיש לו סיב־ להתגגד
 לבקיכה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך הטישה עשר יום
 מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית חדין צו כטוב בעיניו•

 י-ת באב תשי״!(15 באונוסט 1957) רפאל טולידגו׳ מזכיר

 תיק תש״!/3600
 הונשה בפני בית הדין בקיבה למתן צו ירושה על עזבון השנות

 אליהו עטרט, שנפטר ביוט ייד באב תשי״ז(28 ביולי 0957•
 המבקשים: שר״ ״עמרם׳ נעמי וולף (לבית עטר־)׳ נהמה
 עמרם, אהרן עמרם, עמרמ עמרם, אבנר עמרט׳ מדרבי

 עמרם׳ יהודה עמרם וצבי עטרש•
 כל התובע טובת חנאה וכל מעונין שיש לו סיבת להתננד
 לבקשה הנ-ל יבוא לבית הדין ויטסור טענותיו תוך תטישד, עשר יום
 טיוש פרםוש הזמנה זו׳ שאש לא כן יוזן בית הדין צו כטוב בעיניו•

א באב תשייז(18 באונוסט 1957) רפאל טולידנו, מזכיר י  כ

 תיק תשי״ז;3627
 הונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבו; המנוחה
ב בשבט תשט״ו (11 בפכ־ואר י  חוה ירטיאש, שנפטרה כיום כ

•(1955 
 המבקשים*. אלחנן ירמיאש. ואוריאל ירמיאש•

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין יבייש לו טיב־ להתנגד
 לבקשת תגיל יבוא לבית הרין וישכור טענותיו תוך תשיש־ עשר יום
 טיוט פרפוט הזטגה זו׳ ׳פאט לא כן יתן בית הרין צו בטוב בעיגיו•

 כ״ג באב תשי״י(20 באוגוסט 1957) רפאל טולידנו, טוביר

 תיק תשי״זי,3050
 הונשה בפני בית הדין בקשת לשתן צו ירושה על עזבון המגוח
. שנפטר ביוט י״ח בתמוז תשי׳־ז (17 ביולי גגרטן י י  עלמה דוד ו

•(1937 
 הטבקשיט: יענטה וינגרטן׳ ורות תמיר•

 ילקוט הפרםוטיט >!5ה, ט״ו באלול תשי׳־ז, 12.9.1057 1361



 הודעות בדבר בקשות לפירור! חברות

 הבקשה ייגמר לבל נושח או משתתף של התבדה הג״ל היודע זאת
 מתחתוט צבת תמורת תשלוט ד_בו= הנקבע לבך•

 חיים ׳כיף
 מלץ ״הנשיא*׳ ירושליט

 הערה! בל ארט הרוצה להופיע בזני; שביעת הבקשה דנ״ל
״ לעיל, הודעת בכתב ת ת  חייב ל,־,:יש או לשלות, באמצעות דדואר ל
 על כוונתו לעשות בן• ההודעה תפ״ט את שמו ומענו של הארס, או,
 אפ זאת פירמה׳ השש והמען של הפירמה, והיא צריכה לדיור, התובזת
 עיי דאדט או הפירמה או עיי עורך דינו (אפ ישנו}׳ וצריך למב־ה׳
 או - אפ היא נשלחת ע״י חיואר - לשלחה בזמן שתכפ־ק להניע
 לחתוט לעיל לא יאוחר מאשר שעת 1 אהת״צ ביוש ייט בתשרי השי״ח

 (11 באוקטובר 0937•

ק אירחי 28/57*1 י ת המשפט דמהוזי בתל־אביב־יפו ת  בי

 בענין פירוק הברות׳

ף לפירוק החברה טתוקר ״ : ו של מר חיים ' ת ש ק  ובענ־ן ב
 בע״מ•

ת י י ב י ל ע י נ ק החברה ח רו י בקשר, לפי ת בזח הודעת כ נ ת י  נ
ו י ט כ ו ט בי פ ש מ ת ה פו הוגשה. לבי ל אכיב־י ת ט המחוזי ב פ ש מ  ה
כי  בסיון תשי״ז (23 ביוני 1057). ע״י חייט •כיף מירושליפ, ו
״ת י תשי ר ש ת ׳ ב ל ביוש כ י נ ת המשפט ח י י ב נ פ ע ב מ ש י ת זו ת ש ק  ב
ל י ג ף של ההכרח ר ת ת ש ל נושר, או מ בר ;3ע!); כ קטו  JJ באו
ר לבקשה דנ״ל יכול ש ק ך או להתנגד לטתן הצו ב ו לתמו נ  שברצו
ק ת ע י עורך רין למטרה זו; ה י ו ע  להושיע בזמן השמיעה הנ״ל בעצמו א

 הודעות בדבר מכירת מקרקעין

ïfi37בית המשפט המחוז• בחיפה תיק הוצאת לגועל ׳ 

 הודעה בדבר מכירת מקרקעין
 מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוכפת, של
ב שטר משכנתה בסך 29171 י - י ו כ י ן לפ ו ר י ע מ ש ו ה  רטטשבן י
 לירות בצירוף ריבית. הוצאות ושבי טרחת עורך דין. המניע לבעלי

ה • פ י , ה ט י ע ד ב ג ג ו ט כ י ו . ל• פ ק י נ  המשכנתה ב
 המכירה תוצא לפועל במשרד ההוצאה לפועל היפר, בכל יוש
 מישות השבוע (פ־ט לשבתות) בין השעות 9 בבוקר ו־1 אההיצ׳
 במשך 13 יוש ט־וש הפ־פוט• ההצעות יתקבלו לאח־ תשלוט פקדון
 בכך 10% טככוש התערבת• מבי ההעברה במשרד בפ־י האחוזה
 ושכר ט־תת המכריז - תליש על הקונה׳ ביכר פרטיש נוספים אפשר
 לפנות לפקיד ההוצאה לפועל היפה. ונט לראות את תעודת התערבה

 בתיק דנ״ל•
 ה ת ו כ פ ת

 1• המקוש; תיפד׳ הר הכרמל שדרות יצדק טפי 10 אי•
 3• כונ ותיאור הרכוש: 1 יחידות בבית משותף טשונ טירי•

 3• שטת הק־קע:
 יחידה טס- 273/3 - מקלט ששטה! 28-30 ט״ד•
 יחידה משי 273/6 — מרתף שיבטחו 53-50 מיד

 יחידה טשי 273/7 - קו צ ת קרקע ששטחד, 163-60 מ״ר•
 יחידה מסי 273/8 - קומה א׳ ששטחה 133-10 שיר

 ו. פרטים על הבני;יש:
 קומת מרתף-מכילד, שלושת מחסנים קטנים שאהד מרט משטש
 טקייט• קוטת קרקע - מכילה דידה בת ארבע חדרים, אולם גדול,

 טדפכת רחבה ונוחיות• כדירה !1 גד ד&טשכן׳
 קוטת א׳ מכילה ארבעה חדריש, אולם גדול, מרפסת גדולה
 זמ־פכת קטגד, ונוחיות׳ ברירת זנ נר ח׳ גיקולסון• על חגג יש
 חדרון קט;, כביב הבנין נינה רהבה עם עצי דקלים ועצי גוי

 שונים•

 5• פרטי הרישום: נוש 10807 הלקח 273/5-8 ברך 116 דף 63•
 ש• ההלקיש: בשלמות

, סכום ההערכה: 23000 לירות עבור קומת המרתף. המקלט  ן
 וקומת הקרקע המוחזקים על ידי הממשכן בפנוייט, וקומה א׳

 כתפוכח•

 כיה באב תשייז(22 באוגוסט 0957
 s• י• אלקיים

 מנהל התוצאה לשועל׳ חיפה

ת המשפט המחוזי בחיפה תיק הוצאת לפועל 50.57  בי

 הודעה בדבר מבירת מקרקעין

 מוצע בזה לשבירת פומבית הרכוש המתואר בתובפת, של
. לכיסוי חוב ( ר ג י ט י י ר י (לבית ש ע ר ד, ד כ כ ר  זי,טששב:ת כ
 שטו משכנתא כפך 3360 לירות׳ כצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר
ה ר ב ׳ ח ה נ פ ה  טרחת עודך דין המניע לבעלת המשכנתה ׳

 ש  ח ב ע ו ט י ב ת ל י ל א ר ש  י

 המכירה תוצא לפועל במשרד ההוצאה לפועל בחיפה בכל יום
 מיטות השבוע (פרט לשבתות) בין השעות 9-00 בבוקר ו־1-00

 אתהיצ בטשך 13 יום מיום הפרכוט•

 ההצעות יתקבלו לאחר תשלום פקרון בסך 10% שכבוש
 ההערכה• מסי התעברה במשרד בפרי האחוזה ושכר טרחת דמכריז—

 הליט על הקונה•

 כדבר פרט־כ משפיט אפשי לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה•

ת פ ם ו ת  ה

 1• הט־וש: היפה, ר.ר הכרמל. רחוב תחשבי 88•

 2• טוב ותיאור הרכוש: חלקת אדמת טירי ועליה 5נין•

 3• שטת הקרקע: 673 מטרים מרובעים

 !.. פרטים על הבנין: בנין השביל שלוש קוצות, קומת קרקע
 (העוטרת למכירת בלבד) הטבילה אולם רחב ששטחו 27-3 מיד׳

 שני הדרים. מרפפת כגורה ונוחיות•

 3• פרטי הרישוש; נןש 10813׳ הלקה 7•

 6• סכום ההערכה: 5000 לירות כדירה תפוסה•

ט באב תשי־ז(26 באונובט 1937) ״ ; 
 ט• נהמני

 ב/מנהל ההוצאה לפועל. חיפה

״ ז, 12,0.1037 ? י ל ת ו ? א י נ ״ פ 555, ע י ס י ש ו כ ט ה ו ק ?  י



 פקודת השותפויות
 הודעות על שינויים בשותפויות

 ה• אלמן
 3• שררות רוטשילד 136, תל־אב־ב•

7X0 3 ביוני 0 ) י בתמז? תשיין ' • א 7 
4305 •8 

ת זיירל ושות׳  מאפי
 4• צפורה זיידל נפטרה

 ^ םנדל זיידל יהד עט יעקב פיפשטיין•
 7• ד׳ בניב! תשייז (5 באפריל ־193)

5125 •8 

ת זיירל ושית׳  מאפי
 צבי רוזן, אופה׳ רהויב פלורנטין29, תל־אביב, הצטרף לשותפות;

 טשת קדל יצא את השותפות•
 י״ד בניסן השייו (13 באפריל 1937)

5125 

 ״המשק״ בית מבהד וקוטסיון לפירות וירקות בביטונות•
 3• שוק הוזשטונאיט. ביתן ני, תנות טס׳ 3׳ תל־אביכ•

 1• אלברט מרנין יצא את השותפות;
 מרדכי נשיא, סוחר, רתוב חהשמוגאים 6ב׳ רמת-נן- הצטרף

 לשותפות•
 6• כטנטוב רומנו ומידבי נשיא יתד רשאיט להתוט בשט השותפות•

 7• א׳ בס־ון תשי־!(31 במאי 1937)
5794 •8 

 מ• רוזנברג ובנו
 3• רחוב עלית 3. תל־אביב•

 4• טשה רוזנברנ נפטר;
 הצטרפו לשותפות:

 ליובח איזנשר (לבית רוזנברנ) מנהלת חשבונות׳ רחוב עלי־ 3,
 חל אביב; זורח םלטר (לבית דוזנברנ) טורח לפסנתר׳ רחוב
 שפינוזה 12, תל־אביב; םריט רוזנברג, עקרת בית• דהוב שפינויח

 12, חל-אביב•
 6• דיר מרכוס רוזנברג או לי וכה איזנשר•

ט באדר תשט״ז (12 בטרס 1930)  7• בי
5899 •8 

 נעלי יופי
 3• רחוב הרצל 18׳ נתניה

 ^' א׳ כתטוז תשייז(30 ביוני 1937)
6121 •8 

 דור גיאליק ובנו
 3• רהוב המלך ניורנ׳ 1׳ תל־אביב

ג בכילן תשי״ז(11 בילגי 1957) י  7• י
6215 •8 

 שרות טקבי נהריה
Scherut Taxi Nahariya 

 1• הצטרפו לשותפות:
 מגשח צויג. גהג׳ רחוב שלטה הטלך 27׳ תל־אביב;
ד 13, תל-אכיכ;  ראלכן קרמר, נהג, שדרות המלך ח

 יצאו את השותפות:
 ארטור פולק וקרולינח (לאח) רולנטל לבית טינצור•

 6• מנשה צוינ או ראובן קרטר
 7• כ״ז באייר תשי״1(28 בטאי 1937)

 8׳ 6367

ת ליאון י ״  ציון א
 3• שוק החשמונאיט 19, ייתן ני׳ תל־אביכ

 7• י-א בכיון תשי״ז(10 ביוני 1937)
7839 •8 

 חמלזפרים בהודעה מציינים פרטים אלה :
 שם השותפות.

ב העסק.  סי
 מקום העסקים•

 שמות השותפים ומעניהם.
 תקופת ההתקשרות.

 המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה.
ו השינוי. י  תאר

 מספד התיק.

ת י> זבולודובםקי  ה• ולנפקי א
 ה• ולנבקי ושות׳

 ב׳ בסיון תשי״ז(1 ביוני 1957)
265 

 שלמת
 קורט לבוכיץ נפטר•

ט בככלו תשי״ז(3 בדצטבר 1936) י  כ
782 

 שלמה
 נרדה לבוביין, סוהרת, ככר חיינריך היינה 13. היפה, הצטרפה

 לשותפות.
 אגמונט לבוביץ יהד עפ גרטרוד פורגפ או אדיט זיטקיגד, או

 גרדה לבוביץ יחד עט גרטרוד פורנס או אדיט זיםקינה•
 י״ז באדר חשי״ז(18 בפברואר 1957)

782 

 מפעלי היפה להנדסה׳ קירשטיין - גרינשפון
 מפרץ חיפה, אזור התעשיה. כביש חיפה-עכו•

 י״ז בסמן תשי״ז(16 כיוגי 1937)
906 

 מ• רודובסקי ובניו
 רחוב מזרחי ב׳ 28׳ תל־אכיב•

 רוזת רודובםקי נפטרה•
 י״א בניכן תשי״ז (12 באפריל 1937)

2517 

 אתיש אכבד
 דרך שלטה 149׳ תל־אביב

 א׳ בתמוז תשייז (30 ביוני 1937)
4271 

 האחים ב לטי נשמר
 ירדנה אשל יצאת את השותפות;

 שלטה בלטינשטר׳ כוהר• רחוב איבן שפרוט 22׳ רחביה׳ ידושליט׳
 הצטרף לשותפות• ׳

 יתיאל אשל או שלמה כלטינשטר•
 ח׳ כםיון תשי״ז (7 ביוני 1957)

3921 

ת הויסלר  ״פלפור״ (חברת פרוות) מילנר א
"Palfur" (Fur Co.) Milner & Hausier 

 יצתק הויכלר יצא את השותפות;
 רות טילנר, עקרת בית, שדרות רוטשילד 100, תל־אבי:

 הצטרפה לשותפות•
 יעקב טילנר לבדו•

ט באייר תשייז (30 בטאי 1937) י  כ
4344 

 ילקוט הפרפוםיש 555, ט״ז באלו? חיעי״ו, 12.9.1057 1363



 הודעות על עינויים בשותפויות

 מאפיה בולבטוקית א• ישווק ובניו
 3• דרך עלצה 173, תל־אביב

 4• מעניהם של שלושת השותפים דיאז דרך שלטה 175, תל-אביכ
 7• י׳־ה בביון תשי״ז (17 ביוני 1937)

 8• ש/2110

, נתניה ׳  דנמל כמ־קל קומפנ
 1- שיה הלר• רחוב שוהם ד, נחניד״ הצטרפה לשותפות;

 ליא׳ איזנשטט וטרק פיכנולר יצאו את השיותפות•
 6• מרקוב הלר או שית הלי בצירוף הותטת השותפות*

 7• ל׳ בשבט תשט׳־ז (12 בפברואר 1030)

 תעשיית והימים למזרח התיכון
 ג• אזור דתעשיה החרש, נתניה

 7• ב״א באייר תשי׳׳ז (22 בטאי 1937)
 8• ש/3153

 כ-טל צמר
ת בית׳ רהוב פאירברנ 11׳ תל־אביב.  4• ניטל לאח לבני׳ עק־

 הצטרפה לשותפות;
 נהטיה םוחצבבקי יצא את השותפות*

 0• טשה לבני לבדו
ז (1 בטאי 1937) - ש  7• ל׳ בניבן ת

 8• ש/3189

 ״אל־אש״ ביה״׳ר לקרמיקה
 3• רחוב הגנה 11׳ נבעתיים

 7• י״ת בביון תשי״ז (17 ביוני 1957)
7891 •8 

ת מלאכה מבני  מתכיון בי
 3• רהוב הומר, ומנדל. תל-אביב

 7* א׳ בתטוז תשי״ז(30 ביוני 1957)
7997 •8 

 מי לקו
 3• רחוב 44 טפ׳ 8׳ יפו

 7• כ׳״ה בכיון תשי״ז(21 ביוני 1937)
842! .8 

 ״חרשת״
 3•- דרך שלטה 40. תל־אביב

 7• ה׳ בפיון תשי״ז (4 ביוני 1957)
 8• ש׳,3ד

 י מפעל מרצפות נצרת
 3• על יד תעשיית אבן וביד בע״ט׳ רחוב יבנה, בית סולל בונה.

 תל־אביב
 7• כ*ז בביון תשי׳־ו (20 ביוני 1957)

 8• ש/662

ת שפירא  גרמיזו א
ת שפירא  1• פדר א

 2• מבתר במצרפי מפולת
 1 • שלמה פדר׳ פותר׳ רתוב ק/6 בית שאן׳ הצטרף לשותפות;

 אברהט נרטיזו יצא את השותפות*
 0* יפלט״ פדר ובלומה שפירא יחד

 7• ב״ט באב תשט״ז (6 באונוכט 1950)
 8• ש/10י3

 דפום ב• אורטנר
 3• רתוב מרכז מפחדי 77, תל״אביב

 7• י״ח באייר תשי״ז(19 בטאי 1957)
 8• ש;3332

 מאיר ילוז ~ אליהן ג׳ינו - אברהם חלפון
 1•" מאיר י לו ז׳ יעקב ״בדוש ואברהם ה ל פון

 4• אליהו נ׳ •נו יצא את השותפות;
 יעקב שלוש׳ תעשיין׳ רחוב הגליל, טבריה׳ הצטרף ליפותפות

 ;<• מאיר ילוז׳ יעקב שלוש ואברהט תלפון שלשתפ יהד•
 7• י׳׳א בביון תש׳״! (10 ביוני 1057)

 8• ש/3308

 ״קולנוע אוריה בבני־ברק״
 4• יהודה בן״טשה יצא את השותפות

 0• מנפרד ליברמן או פניה ליברמן
 7• ח׳ בפיון תשי״ז (4 ביוני 1937)

 8• ש,3590

 גולדמן - הוכמן
 י 1• גולדמן הונמן ושות׳

 4• חייט צפרמן• בותר׳ רחוב יובף 23• היפת׳ הצטרף לשותפות
 0• נקוט יחויבע הופמן וחייט צפרמן יתר רשאיט לחתוט ביבט

 השותפות•
 7• ל׳ בניפן תשי״ז (1 במאי 1957)

 8• ש/3633

ו ושות׳ - מבחר ותעשיה  היים הל
 3׳ רהוב החלוצים 2, תליאביב

 7• כיד, בפיון תשי״ז (!•; ביוני 1937)
 8• ע/792

 ״נעלי בריאות״
 4• אריה רייך יצא את השותפות

 6• כל אחר טדשותפיט רשאי לתתוט בשפ השותפות
 7• ד׳ באייר תשט״ז(15 באפריל 1956) •

 8• ש/1028

ת חרושת לממתקים  צידקו בי
ת הרושת לממתק־ם  1• ״בוכריה״ בי

 3• ריוב בודטרי 23׳ תיפח
 7• י״א בפיון תשי״ז (10 ביוני 1957)

 8• ש/1471

ת הרו׳גית לעורות  בז׳זינכקי ושות׳ בי
 3• רחוב ריינפ 21, תל־אביב

 ;. א׳ בתמוז תשי״ז(30 ביוני 1937)
 8• ש/1180

ת קולפק  פינשט״ן א
ת גינזבורג  1• קולפק א

 4• יעקב גינזבורנ, ללא מקצוע׳ רהוב ד׳ טפ׳ 39, עכו,
 הצטרף לשיותפות;

ת דר״חפות•  שמעון פינשטיין יצא א
 3• לתקופה בלתי מונבלת

 6• יצהק קולפק לבדו
 7• כ״ו בטבת תשט״ז (10 בינואר 1930)

 8• ש/1763

 מנינקש מלבוי״ ״מגף׳ לעבוד
 !• ״מגינקה״׳ המפעל הישראלי לתעשית ציוד מגן אישי

 3• דרך העצמאות 11׳ חיפה
 ד• י׳׳ז בפיון תשי״ז(16 ביוני 1957)

 8• ש/1839

 1364 ילקוט הפרםומים 555, ט״ז באלו? הישי״ו,:12.9.105



 הודעות על שינויים בשותפויות

 משלושה הדשיט לפני נמר תקופת השותפות, תימשך השותפות
 שנתייט נופפות וחודר הלילה

 ^ פל אחד משלושת השותפים לחוד•
 7• י״א בפיון תשי״ז (10 ביוני 57(!0•

 8• שי, 5151
 ״׳לוי רבות׳ — מוסד לנכים קשישים״

ת סברה - מוסד לנכים קשישים•  1• בי
 7• י־ב בפיון תשי׳ת (11 ביוני 1937)•

 8• ש/5587
 מוסך גת

 4• זאב נולדפרב ומשה וולף יצאו את השותפות;
 יצחק בר יוסף, חרט ומשנר, קרית נת׳ הצטרף לשותפות

 ו חנוך בר יוסף ויצחק בר יוסף•
 7• כ״א באייר תש י־!(22 במאי 1957)•

 8• ש/5397
 משה צבי ומשה זליג

 3׳ רחוב המניניט 27, תיפח•
 7• כ״ב בםיון תשי״ז(21 ביוני 1937)•

 _8־_. ש/5630 . —

אספקת המרי בנין  ׳;!;נגב הדרומי״ הובלת משאות ו
 לאילת והערבה

 4• אברהם וייס יצא את השותפות•
 6• אלכסנדר ברקוביץ ודב רידניק יחד, בצירוף חותטת השותפות•

 7• ב״נ בחשון תשי״1 (28 באוקטובר 1936)•
 g• ש/5678

אספקת חטרי בנין  ״הנגב הדרומי״ הובלת משאות ו
 לאילת והערבה

 היים בש ומשח איזקוביץ יצאו את השותפות•
 כ׳״ח בטבת תשי״ז (1 בינואר 1957)•

 מקור המעדנים
 טוהר׳ רחוב דיזננוף 93, תל-אביב׳ הצטרף

 8• ש/5678

 סימון ינו: 4
 לשותפות;

 , אריה זומר יצא את השותפות•
 0• יעקב דרוקר וםיטון ינובסקי יחד•
 7• כ־ב כסיון תשי־ז(21 ביוני 1957)•

 8• ״.-/5682
 שלטים - אלוגון ושות׳

 3• רחוב ערבי נחל 8̂נ נחלת יצחק
 ^ כ״ב בפיון תשייז (21 ביוני ;193)•

 8• ש/5711
 שנ־ידטן ושות׳

 1• בנימין ולדמן ושות׳
 4• רב שניידטן יצא את השותפות

׳ בכבלו תשי״ז (10 בנובמבר 1936)•  ״• ו
 8• ש/5810

ת סיקול  שותפו
 4• אברהט פמיקט יצא את השותפות•

 5• לתקופת כלתי מונבלת• כל שותף רשאי לצאת את השותפות
ב שלושה הדיביס מראש ת כ  לאתר מתן הודע־ כ

 ^ אברהם נוטליב והנוך קדשון יחד•
 7• כ״ט באדר ב׳ תשי׳׳ז(1 באפריל 1957)•

 8• ש/5822
ת שהמ  פרסום קול א

ת צבי קול  דוד י א

 א• דנציגר
 רשם השותפויות

 7• כ־־ט באייר תשי״ו (30 בטאי 1937)•
 8• ש/5933

 נ׳ באב תשי״ז(31 ביילי 1937)

 נגרות לונדון טורקני^ גרשוביין
 נגרות טורקני*;, גרשוביץ

 שמואל לונדון יצא את השותפות;
 טענו של השותף אברהט טורקניץ עכשיו הוא: רחוב המענל 32

 רמת־נן
 אברהם טודקניץ יחד עם יהושע נושוביץ•

 י״א באייר תשייז (12 במאי 1937)
 ש/ב374

ת הרשת לייצור מי־סודה  ש• יוסקוביץ ו־מ• כהן בי
ת הרו־סת לייצור מי כורה  ״פלג״״ בי

(37S1)10 א בכיזן ז/שי״ז ביוני י  י
4133 

 ״רמלה מאפיה מודרנית״
 יצחק נרופ יצא את השותפות;

׳ 26 רמלה׳ הצטרף לשותפות•  צבי טורננשטדן. אופה• רחוב תי
 י״ד באייר תשי״ז (15 בטאי 1937)

 ש/4437
ת מרקוב״ן  י _ _ ״פרימה״ פריזנד א

 יצחק טרקוכיץ נפטר;
 יפה טרקוביץ, עקרת בית׳ רחוב נאולת 19, תל-אביב׳

 הצטרפה לשותפות•
 כל השותפים יהד•

 י״נ בטבת תשי״ז (־1 בדצטכר 1936)
4483/r 

ת מרקוביץ  ״פרימה״ פריזנד א
 ״פרימה״ פריז נד ושות׳

 יוסף טאיד שוימר, ננר׳ רסקו בי׳ רחוב בר כוכבא 4׳ חולון׳
 הצט״ף לשותפות;

 יפח מרקוביץ יצאת את השותפות•
 יעקב שמואל פריזנד לכדו רשאי לחתום בשט השותפות•

 ג׳ ב ביון תשי׳׳ז(2 ביוני 1937)
 ש/83»

ת ד• שוסל  ש• גרכטנהבר א
 רחוב העמק יש 12, קרית ביאליק
(9 ביוני 1957)  י׳ בסיון תשי״ז

 ש/4570 י
 אלכסנדר ברנד זיבות׳

 רחוב בלוך 32׳ תל־אביב
 י׳׳ת בסיון תשי״ו (17 ביוני 1957)

 ש/4018
ה נ ענ  תעשית סודה וגזוז - יובל׳ ו

 אברהט חרשקוביץ יצא את השותפות;
 זאב זילברגרד, פועל. עיר נניט, שיכו! החייליט מס׳ 6, חיפה

 הצטרף לשותפות•
 י׳ באדר כ׳ תשייז(13 בטרש 1937)

 ש;»489
 פרדס 231

 ע״י קרן ביטוח לעובדי האריזה בע״ט, רחוב אלנכי 126, תל׳
 אביב•

 י*ב בסיון תשי־ו (11 ביוני 1937)•
 ש/5012

 ברלין - אלהנני עורכי־דין
ת דגני׳ עורכי דין ונוטריונים  פולין׳ אלהנני א

Sarlirt, Degani & Ethenani, Advocates & Notaries 
 ד*ר שטואל דנני, עויד׳ רחוב תרע״ד 26׳ רטת־נן׳ הצטרף

 לשותפות•
 עד 30 כנובטבד 1959• אולם בהעדר הודעה בכתב טאתר
 השותפים ליתד השותפים שתישלת בדואר רשוט לא יאוחר

 ילקוט הפרסומים ס5ס, ט״ז באלול תיטי״!, 12.0.1957 1365



 הודעות על פירוק שותפויות

ר הירושלמי פ י ״ ח נ  !• מ
 2• ל׳ בניב; תשי״ז (1 בטא־ 1937)

 3• ש/1021

ת מ• לודר קבלנים ומהנדסים  1• ״המרכך״ י• הלר א
 להשבה ת מ־מ

 2• י־׳ט בתמוז תשי״ז(18 ביולי 37«!1)
1073/2' •3 

ת אגב־  1• מאוכינג א
 2• ב׳ בחשו; תשי״ז(7 באוקטובר 1936)

 3• ע/1339

ת אפל ת מלאכה מכני דורנברג א  1• בי
 2• ב׳ בתטוו תיבי״ז(1 ביולי 1937)

1í92¡r •3 

 1• מזנון קולנוע ציון בירושלים
 2• ה׳ בזיו; תיבי־ז (7 ביוני 1937)

 3• -.־;2727

 1• מנהמ ונדרוב ובנו
 2• ט׳ בניב; ר״שייו (1 באפריל 1937)

 3• ״•/3313

 1• ברוך קיינר ושות׳
 1• ל׳ בניפן תש״־!(1 בטאי ־193)

 3• ״.״3812

ת גאולה פת־־תקוה  1• מאפי
 2• ב־ת בטבת תשי״ז(1 בינואר 1957)

 3• ״.־/4190

 1• ירקו״ הכרמל רהוב שושנת הכרמל פסי 2 חיפה
 2• י־ט בשבט תשט־ו (1 בפברואר 1956)

 3• ש/4219

ת פוקס  1• אלפרשממין א
 2• ט״: בפיו; תשייז (15 ביוני 1937)

 3• ש!4622

 1• מחסן עצים ו־דיקמים ד• ברזובסק־ א• האי וי
 פנק דש מיין

 ב• ב׳ בפיו; תשי׳-ו(1 ביוני 1937)
 3• ש/4639

Samuel Mcnachcm and Euerer David Successors •1 
of the Firm "David S. David" 

 2• ב׳׳ח בארר ב׳ תשי׳־ז (31 בטרפ 1937)
 3• ש,ב/0»46

 הנוספרים בהודעה נוצ״ניט פרטיס אלה :
 um .1 השותפות

 2. האריך ה3יר1ק
 3. נזםפר התיק

 a הערות

ת ל• מרנר מהנדסים  1• ב• א
 2• ב״ת באייר תש״-ן(29 בטאי 1937)

920 •3 

ת רונד  1• ״בגדי שרד״ פניכל א
ו פאב תשט־־ו (14 באונו פט 1933)  2• פי

31«8 •3 

 1• י• גרגיר ובניו
 2• ב״ת בטבת תשי׳׳ז (1 בינואר 1937)

4283 •3 

ת הו־סלר  !• ״פלפור״ (חברת פרוות) מילנו־ א
"Palfur" (Fur Co.) Milner & Hausier 

״ט באייר תשי״ז (30 בטאי 1937)  2• נ
1311 •3 

 1• יעקב ואליהו בבר
נ ביוני 1937) ) ״ז  2• ב׳ בפיו; תשי

4619 •3 

 ג• אשר שדל ובנץ
 2׳ ב׳ בתטוז חשי״ז(1 ביולי 1937)

5236 •3 

 1׳ ריונמקם
 2׳ י״ד באייר היפי״! (15 במאי 1937)

8233 •3 

 1• בית קפה ״גילה״ תל־אביב
 ב• ב׳ בתמו! תשי׳״ז (1 ביולי 1937)

 3׳ ש/588

 1׳ ״הכת״
 2• ח׳ בפיו; תשי״ז (7 ביוני 1937)

 3• ש,680

ת קופ־פיש  1־ . קו־ן א
 2• י״ט בתמוז תשי״ז(18 ביולי 1937)

 3• ש/781

 1• אברהם ש• רק נכי
 2• כ״ט באייר תשייז(30 במאי 1937)

 3• ש/831

 1366 ילקוט הפרסוטיט 535, ט״ז באלול השי״ו, 12.9.3057



 הודעות על פירוק שותפויות

ת מורים ציון  1• ספחניקוב א
 2• ב׳ בביון תשייז (1 ביוני 1957)

3633IV •3 

ת הלוי  1• קמחי א
ו בסידן תשי״ז(14 ביוני 1937)  2• טי

 3• ש/5618

ת כהן  1• הוכרמן א
 2• ב- בביון תשי׳׳ו(1 ביוני 0937

 3• ש/5733

 1• ישראל אוגיון מדיירינג קו
Israel Union Trading Co. 

r בתמוז תשי-ז(15 ביולי 1957) a •2 
 3788/3׳ ש

ת ב• בלוישטיץ  1• ממתקי כרמל תל־אביג א• פינלם א
 2• י״ב באדר ב׳ תש י״((15 במרס 1957)

 3• ש/5887

ם ר תעשית ממתקי ת  1• כ
 2• כ״א בסיון תשי״ז (20 ביוני 1937)

 3• ש;»59

ננרגר נצרת ת קלי  1• רייף א
 2• י״ב במיון תשי״ו (11 ביוני 1957)

 3• ש/5937

ת מהנה ג׳  1• מאפי
 2• כיד במיון תשייו (23 ביוני 1937)

 3• ש/5937

ת חרושת לנקניק ת דגני בי  1• לנגר א
. י-ט בתמוז תשייז (18 ביולי 1937)  י

 3• ש/6031

 מיו באב תשייז(12 באומבט ?193) א• דנצ־גר
 רשט השותפויות

 הודעה לפי סעיף 63 (5)

 נמסרת בוה הודעה. בי השותפות המוגבלת אשר שמח טפורט
 להלן נמחקת טפנקב השותפויות

 מפפר טםפר
 סידורי שט השותפות התיק

 1 הלחמה ניירת שות/טונ/71

 נ׳ באב תשי-ז(31 ביולי 0957 א• דנציגר
 רש ט ההברות

 בתור רשט שותפויות טונבלות

1367 

ת א• לויתן  1• ק• הלמן א
 2• א׳ בתמוז תשי״ז(30 ביוני 1957)

 3• ש;4809

ת מכחד ״טוב*  1• בי
 2׳ ייד באייר תשיי!(11 במאי 1937)

 3• ש/4975

ת מרמלשמיין  1• קונשמוק א
ו(26 בטאי 1937) י ת באייר תשי  2• בי

 3• ש/4985

 1• מ• כהן - ד•.טנדלזיס
 2• ב׳ בתטוז תשי-1 (1 ביולי 1957)

 3• ש/5003

ת לויכת  1• שרף הורוביץ א
 2• ביה בטבת תשי׳׳1(1 בינואר 1957)

 3• ש/5063

ך י ל ק ת א ק י ר  1• ב
 י• א׳ בתטוז חשי״ז(30 ביוני 1957)

 3• ש;5152

 1• מלון ״מגדל״ ירושלים
 2• כיד בתמוז תשייז(23 ביולי 1937)

 3• ש/5286

 1• החברה המרכזית לשטן ובנין, מ־ עפר׳ סינדיקט א״י
 לבנין

 2• א׳ בכיון-תשי״ז (31 במאי 1937)
 3• ש/5374

 1• כל הזכויות והחובות של השותפות הועברו לטשת עפר

 !• ״לחט מגדל בתל־אביכ״
 2• י־נ בפיון תשט־ז(23 בטאי 1936)

 3• ש/5378

הם ואליהו אלעאני  1• טנ
 2• י״א בתמוז תשי״ז(10 ביולי 1957)

 3. ש;5380

ת לעבודות הפירה׳ חיצוב ובנין  1• ״עפר ו־אבן״ שותפו
(6 ביוני 1957) ז י  ב• ז׳ בפיון השי

 3• ש)5415

ת יואכיס  1• במרולוביץ א
5 בדצמבר 1956) ) ז י  2• א׳ בטבת תשי

 3• ש/5337

 1• שרף - בסיוק
1 באפריל 1955) ) ו  2• ט׳ בניסן תשטי

 3• ש/5305

 י5יןוט הפרסומים 555, ט״ז בא5ו5 תשי״ז, 12.9.1957



 פקודת האגודות השיתופיות
) לפקודת האגודות השיתופיות, 1 )  בתוקף סטבותי לפי העיף »
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה: מפעלי השנון של עובדי
פית בע״מ (תיק האגודה 2858),  נמל תל־אביב אגודה שתו
 וממנה למפרק את יעקב איםלר, המחלקת לאיגוד שיתופי, משרד

 העבודה׳ ידוש ליש•
 בהתאם לתקנת 11 (ת) לתקנות האגודות השיתופיות, 1931.
 גדרש כל בעל תביעת מן האגודה לדניש את תביעתו בכתב למפרק
 תוך הורש ימים מיום פרפום הודעה זו. לפי הטען: משרד העבודה,

 המחלקה לאיגוד שיתופי. רתוב יפו׳ ירושליט•

 כ״ח באב תשי-ן(25 באוגוסט 1957) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 פקודת החברות
 צו על עיכוב פעולות פירוק

 שם החברה: ״אפוף׳ פסולת גיר וקרטון בע״מ בפירוק י"
 טען הטשרד הרשום: דת׳ נוזלת בניטין 108׳ תל־אכיב

 בית המשפט הטתוזי של: תל אביב־יפו
 מספר התיק האזרחי: 26/57

 מתות הצו: -עטרת פעולות הפירוק בפלל ובאופן החלטי לפי סעיף
 157 (1) לפקודת

 תאריך חצו: י״א בתמוז תשייז (10 ביולי 1957)

 ה׳ באלול תשי-ז(1 בספטמבר 1937) ח• קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944
 הורעה

 להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית
 הטשפט המחוזי בקשות למתן צווים לפי הסעיפים 33 או 35א לפקודת
 האפוטרופוס הכללי. 1911, כפי שתוקנה׳ בנונע לעזבונות המפורטיט

 מטה:

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו:
 עזיזח שטאיל כהן; הלינת ליפש״ן; שושנה' ליפכםקי (הרשומה
 בפנקס הקרקעות בשם המשפחח ליפובסקי); היה מרים פישרוכ;
 אלברט רוזני; מושי יוסף שמואיל שמואיל (הידוע נם כתור משת

 יוסף שמואל שמואל).

 לבית המ־בפט המחוזי בהיפת;
 פישל ישראל דודקביץ; איזק מרקום; יעקכ פולקוב; טרניט

 דויטש לבית פולנר•

 א׳ באלול תשייז(28 באוגוסט 1957) ה• קדמון
 האפוטרופוס הכללי בישראל

 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תעי״א-1951'
 הודעה ברבר בקשה לההירת פקדון

aise Du Piienis גמסרת בזת הודעה, כיCompara Franç 
 Socicle Anonyme D'Assurances Contre L'incendie הגישה בקשה
 להחזרת פקרון בסך 300׳£1, אשר הפקידה בידי החשב הכללי של
 טםשלת הטגדט, לפי סעיף 101 לפקודת התגרות• ההברה הודיעה, כי

 איגת עוסקת בעסקי ביטוח בישראל•
 אם לא תונש לפני כל התנגדות לכך. תוך חודש ימים טיוט

 פרסום הודעה זו. אתן הוראה כפי שאמצא לנכון.

 י• לרון
 המפקח על הביטוח

 רישוט אגודות שיתופיות

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלת :
 ו. שס האגודה.

 2. המען הרשום.
ן הרישום. י ו א  3. ת

 4. םונ האגודה.
 5. מספר n׳p האגודה.

 1• אל־בלאם, אגודה שיתופית חקלאית בע״ט•
 ב• שבט עטאונח — חורה. הננב•

 3• כ״ד, באב תשייז (22 באוגוסט 0957•
 1• 1• חקלאית; 2• חקלאות כללית•

•4870 •5 

פית לשכון פועלים בנצרת בע״פ  1• ״שכון״ אגודה שתו
 2• נצרת

 3• כיד, באב ת־-יייז(22 כאונוכט 1937)
 4• 1• שיכון; 2• שיכון כעיר

4871 •5 

 1• האגודה החקלאית השתופית בג׳ולים בע׳ימ•
 2• גיוליס•

 3• כיד, באב תשייז(22 באוגוסט 1957)•
 1• 1• חקלאית! 2• הקלאות כללית•

.4872 •3 

 1• קבוצת פלהה ראש פנה׳ אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ•

 2• ראש פינה•
(22 באונו«ט 1937)• ן י  3• ביה באב תעי

 4• 1• חקלאית; 2• אגודה חקלאית כללית•
•4873 •5 

 1• ״א־וד״ מאפיה קואופרטיבית בכרכור בע״מ־
 3• כרכור•

 3• כיח באב תשי״ז(22 באוגוסט 1937)•
 4• 1• יצ־נית ושירותיט; 2• אגודת יצרנית•

•4871 •3 

 כיח באב תעיין(22 באונוכט 1957) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

פית בע״מ•  1• ״אריזת לכיש״ אגודה שתו
 2• קרית גת׳ הכל לכיש•

ט באב תשי״ז(26 באוגוסט 1957)•  3• כי
 4• 1• יצרנית ושירותים; 2• אגודה יצרנית•

•1875 •5 
 כ״ט באב תשיי!(26 באוגוסט 1937) ל• גרפונקל

 רשם האגודות השיתופיות

 צווי פירוק והודעות לנושים

 בתוקף סמכותי לפי פעיף 46 (1) לפקודת האנודות השיתופיות,
 הנני מצוזמ כזד, על פירוק זזאנזדה; שכון אנשי צבא בשדות
 קבע גבעת רמב״ם בתל־אביב אגודה שיתופית בע״מ(תיק
 האגודה 4190), וממנה למפרק את יעקב איכלר׳ המחלקת לאינוד

 שיתופי, משרד העבודה׳ ירושלים.
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האגודות השיתופיות׳ 931!,
 נדרש כל בעל תביעת מן חאנודח להגיש את תביעתו בכתב למפיק
 תוך חודש ימים מיום פרסום הודעת זו, לפי המען: משרד העכורה,

 המחלקה לאינוד שיתופי׳ רחוב יפו, ירושליט•

ו באב תשי״ז(23 באונוסט 1957) ל• גרפונקל  כי
 ךשפ האגודות השיתופיות
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ת שטרי אוצר׳ תש״ט-1948 ו נ ק ק ישראל, תשי״ד-1954 ._ ת  חוק בנ
 די! וחשבו! לפי סעיף! 58(1) של חנק בנק ישראל,תינוי״ד—1954, הסכום הכולל של שטרי אוצר

 עחווד המטבע ימנבפימ הטלמזתיט לעומתו במיזם העכורה
 ביום ט״ו באלול היפי״! (11 בפפטמכר 7ם10< םכום שטרי אוצר ־ ליי

ט באדר ב׳ .  6ו״| ל׳י 1• שתיו במחוור ביופ בי

 500 218,028,020 תשי״ו(1 באפריל 1957) —69,400.000
3,081,67G . . . ניעות (מטבעות קטנות) בטווזור 

 21L־ !׳252,310,50 2• שהוצאו אתרי התאריך הא טור ״800.000׳138

 3• שנפרעו אחרי התאריך האטור -~890.000׳138

. 77,250,000 4• הנטצאים בטתזור ביום טיו באלול הנטצאים בטתזור ביום טיו באלול . .  שטרי מקרקעין של הטטשלה .
ל הממשלה ״ 73,420,000 תשי״ן(11 ככפטטכר ?195) —69.400.000  שטרי »וצר ושטרי התחייבות ע

12,448,8)0 317 
252,310,500 72S 

 ־יות המודיעים ו8י1 בפרסומן
 ¡ על נכונותן

 הלואר, והבבון ירושלים
 אנודה הדדית בעיט

ל מישיבת ההנהלה מיום ה׳ בתמוז תשי״ז נ  מתוך הפרטי
 (4 ביולי 1937)

 טחליפיפ בי חתימותיהם של שנים מבין הבאיט! י• בן דב. ל•
 ליפמן. ש• איברוב. ז• בנ?ימן וי• שחור (חברי התנהלה) וא-ל•
 ישראלי־בלובשטין(מנהל החשבונות) או חתימת אחד מששת הנ״ל
 בצירוף חתימת אחד הבאים: א•זצ׳בסקי וי• אורלובשקי. יחייבו את

 האנודה לבל דבר• .-
 לשט קבלת משפנתה לטובת האנודח טפפיקה התיטת אחד

 טששת בעלי זכות החתימה הראשונים•

 תיקון טעות

 בהודעות בדבר רישום אנודות שיתופיות׳ שנתפדפטו בילקוט
 הפרםוטים 550, תשי*!. עט׳ 1237. תיק האנודח־ 4803, בפרט 1.
 במקום -אנודה שיתופית לעזרה הדדית ולחככון של בתי החלוצות
 בעיט* ציל -אנודח שתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עוברי כתי

 החלוצות בעיט*•

R הודעות אלו מתפרסמות טל 
 משום מתן תעו

 הברה ליצוא חקלאי בע״מ
 תליאביב, ת• ד• 14100

יא באב תשייז  בישיבת טועצת הטנהליט שהתקיימה ביוט י
 (8 באונו פט 1937) הוחלט כי חתימותיהם של שניט טתוך המנהלים

 הבאים:
 1• י• ארצי

 2• י• אופנהייטר
 3• ש• רגינא

 או חתיטתו של אתר המנהלים הניל יחד עפ תתימתו של
 טתתיחו ניל, בצירוף חותמת החברה, יחייבו את ההברה

״ מ ״ ע ב ס ק ט ו ק , ״ י  ' י
 (בפירוק מרצון)

 נטפרת בזח הודעה בי אםיפת המשיט של. ההברה הניל
 תתקיים בטשרד עורך־הדין צ• קלטנטינובסקי, תל-אביב, רחוב
 אלנבי 94. ביום ו׳ בתשרי תשייח (1 באוקטובר 1937) בקשר
 להחלפת טיוחדת .של ההכרה באכיפה כללית י!צאת טן הכלל
ו בתמוז תשי-! (14 ביולי 1937) לפרק את  שהתקייטת ביוט טי
 החברה מרצון, ולצורך הנשת דין־וחשבו! על מצב עסקי ההברה,
 ובחירת מפרק החכרה ולקביעת פדרי פירוק החברה קוטקם בעימ•

 קוטקס בע״מ

 ילקוה הפרסוטים 555, ט׳׳ו באלול ה׳עי״ז, 12.0.1957 1369
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