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 'תקנות שטרי המכון צמודי דולר(םדרוז א׳),
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י ר ט ש ק ל כ ס ח ת שטרי ה כ י פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
כ״ז ן למו ו כ ס  ח

 בתוקף סמכותי לפי תקנה »1 לתקנות שטרי הטכון צמודי דולר
 (סדרה א׳), תשייא-11931׳ אני מורה כי ביום כ״ת בסיון תשייט

 (1 ביולי(1851)׳ ייהפכו שטרי החסכון לשטרי חסכון למוכיז.

ל ו כ ש ד א  כיב בכסלו חשי־ט (4 בדצמבר 1938) ל
 (חמ 72221) שר האוצר

 1 ק״ת 173׳ חשייא, עמי 1012.

 פקודת פדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948
ת השרים ו י ו ר סמכ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 2 (ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשיח—
 11918׳ מודיעים בזה בי הממשלה החליטה להעניק לשר הבריאות

 את הסמכויות ולהטיל עליו את התפקידים של שר הדואר.

ל כ״ץ א י ר ת  י*ט בבטלו תשייט(1 בדצמבר 38») כ
 (וו7831119) 1 מזכיר הממשלה

 1 עיר תשיח׳ תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי 1.

 'ילקוט הפרסומים 637, בייט בכסלו תמוי׳׳ט, 11.12,1968 417



 חול! השמות, תשט״ז-&195
ות י ו ת סמכ ר ב ע ל ה טו ר בי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 23 לחוק השמות׳ השטיז-11956, אני
 מבטל את העברת הסמכויות לפי החוק לזאב הוידד״

 ההודעה על העברת הסמכויות, שפורסמה בילקוט הפרסומים 301׳
 תשי־׳ז׳ עמי 1ד> תתוקן לפי זד

־ יהוד ה ) ישראל ב ר ג 1 9 ' בכסלו תשי׳׳ט(c1 בנובמבר 8  י
 (חמ 76711) שר הבנים

 1 ם־׳ח 207, תשט״ז׳ עמי 91.

ת מפי העירית ומפי הממשלה ד ו ק  פ

 (פטורים), 1938
ם י ל ו ל ישובי ע ה ע ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לפקודת מסי העירית ומסי הממשלה
 (הסירים), 1938>׳ אני מכרת׳ לאחר התייעצות בשר האוגר׳ כי תחומי

 המועצות המקומיות קדימה וקרית־ביאליק זלם ישובי עולים.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י״ט בכסלו תשי-ט (1 בדצמבר 8»0 י
ר הפנים ש 7 2 3 9 2 f מ ח  י

 1 ע״ר 1938׳ תוס׳ 1 מס׳ 792׳ עמי 27; סית 158׳ תשי״ד׳ עמי 142.

 פקודת הקרקעות(הידור זכות הקנין)
ר ד ס ת ה ו ל ו ע ל פ ו ט י ה בדבר ב ע ד ו ה  צו ו

 אני מודיע שבתוקף הסמכויות לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות
 הקנין)!׳ שהוענקו לי לפי הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי
 השלטון והמשפט׳ תש״ח-21918, וכן בתוקף הסמכויות שנטלתי לעצמי
ח-  לפי סעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט(הוראות נוספות)׳ תשי
 31948, ביטלתי את כל הצווים׳ המינויים׳ ההודעות׳ ההוראות, הדרישות
 והמסמכים האחרים שנערכו לשם הסדר האדמות בגוש 13073 הכלול
 בתוך האזור העירוני של צפת פרט לצו סידור לפי סעיף 3 לפקודת
 הקרקעות (סידור זכות הקנין)׳ שפורסם בעתון הרשמי 1939׳ תוס׳ 2
׳ ופרט למינויו של כל אחד מהאנשים ששמותיהם  מס׳ 1196c9׳ עמי 7

 מפורטים להלן שפורסם במקום ה*צויין לצד שמו:
 ראובן אחרוני — עתון רשמי תשיט מסי 36׳ עמי 168

 מתתיהו יצחקי — עתון רשמי תשיט מסי 36׳ עמי 168.

 ייג בכסלו תשייט(23 בנובמבר 1938)
 (חמ70163)

 פקודת מס הכנסה, 1947
ד שומה י ק פ  מינוי עוזרים ל

 בהת*ם לסעיף 2 לפקודת מס הכנסה׳ 11947׳ מתפרסם בזה מינוים
 של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות עוזרים לפקיד השומה
 שהורשו _על ידי הנציב לשמש מהתאריך הנקוב בצד שמם׳ בסמכויות
 של פקיד שוגזה ולמלא את תפקידיו לפי סעיפי הפקודה הנקובים בצד

 שם בל אחד מהם.

ס רוזן ח נ  פ
 שד המשפטים

׳ כרך בי׳ הרק פי׳ עמי 829. י  1 חוקי אי
 2 עיר תשיח׳ הוס׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי 1.

 ג ע״ר תשיח׳ חוס׳ א׳ מסי 8׳ עמי 21.

 חוק המילווה לשיכון עולים, תשי״ז—1957
ב ו ת איגרות ה ר ד ת ס א צ ו ת יום ה ע י ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  ה

ה מ ו כ ס  ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק המילווה לשיכון
 עולים׳ תשי״!-11937׳ קבעתי כי ביום ט־ז בכסלו תשייט(28 בנובמבר
 1938) תוצא סדרה כיב של איגרות חסכון בסכום של 1 מיליון לירות.

ל ו כ ש ד א  י״ם בכסלו תשייט(1 בדצמבר 0938 ל
 (ומי 73131) שד האוצר

 השפ התאריך סעיפי הפקודה

 אלפרד אלפיה ייז בתשרי תשייט 44׳ 45׳ 33׳ 59׳ 60
 (1 באוקטובר 1938)

 יעקב »ייולר י*ד בוזשון תשייט 48 (1)׳ 55׳ 59
 (28 באוקטובר 1938)

יד בתשון תשייט 48(4), 55, 59  סטפן בוקי י
 (28 באוקטובר 1938)

ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 55׳ 59 י  יוחנן בנטוב י
 (28 באוקטובר 1938)

 נעים בן־יהושע י״ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 55׳ 59
 (28 באוקטובר 1938)

 אליקים ברקוביץ י*ד בתשון תשייט 48 (4)׳ 33׳ 59 אליקים ברקוביץ
 (28 באוקטובר 1958)

 אריה גרינבוים י״ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 55׳ 59
 (28 באוקטובר 1958)

 שאול גרינברג י״ד בתשון תשייט 48 (4), 53׳ 59 שאול גרינברג
 (28 באוקטובר 1938)

 עמנואל דורנשטין י״ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 33׳ 59 עמנואל דורנשטין
 (28 באוקטובר 1938)

ד בתשון תשייט 48 (4), 33, 39 י  יעקב דרןי י
 (28 באוקטובר 1938)

ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 53׳ 59 הרצל הורביץ י  הרצל הורביץ י
 (28 באוקטובר 1938)

ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 33׳ 59 י  היים ישעיהו י
 (28 באוקטובר 1958)

יד בחשון תשייט 48 (4)׳ 33׳ 39 יחיאל מונד  יחיאל מונד י
 (28 באוקטובר 1938)

יד בתשון תשייט 48 (4), 35, 59 אברהם מועלם  אברהם מועלם י
 (28 באוקטובר 1938)

ד בחשון תשייט 48 (4)׳ 33׳ 59 י  אדוארד נאווי י
 (28 באוקטובר 1938)

יד בחשון תשייט 48 (4)׳ 35׳ 39 נפתלי נגל  נפתלי נגל י
 (28 באוקטובר 1938)

ל ו ב ש ד א  ייט בכסלו תשייט(1 בדצמבר 1958) ל
 (חמ 72310) שר האוצר

 ג ע*ר ^M1t תום׳ 1 מס׳ 1508* ׳״ חשנז׳י׳ו* עמ׳ 178ע«׳ דד; ס׳יח 58.

 חוק הכניסה לישראל, תשי״כ—1952
ות י ו ת סמכ ר ב ע ל ה טו ר בי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (א) לחוק הכניסה
 לישראל׳ תשי״ב-11952׳ ביטלתי את העברת הסמכויות לזאב
 הוידה׳ שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 422׳ תשטיו,

 עמי 930.
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  ד׳ בכסלו תשייט (16 בנובמבר 1938) י

 [חמ 70620) שר הפנים

 י ס״ת 111׳ תשייב׳ עמ׳ J54 1 סית 230׳ תשי־־׳ז׳ עמ׳ 128

953î.lU,l ,418 , 637ייקוט הםרפופיט כ־ט נכםזו חשי״ט 



 חול! נכפי המדינה, תשי״א—1951
ם י ס כ ת נ ר י כ ל מ ה ע ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 5 (ד) לחוק נבפי המדינה׳ תעייא-11931׳ מודיעים בזה על מכירת נכסי המדינה מסוג המקרקעים כמפורט להלן:

 מספר מספר מספר השטח תיאור הנכס שם הקונים
 סידורי הגוש החלקה במ״ד

 TO 403/4 6189 .1.51 דירה של 2 חדרים ו־1!1 חלקים בהלקת הרכוש המשותף אריה סניור ויונה סניור

 טיבור (שלום) וולף
 403/5 בגבעת שמואל׳ בגי ברק

 .2 6189 387/4 31.30 דירה של 2 חדרים ר־4/נ חלקים בחלקת הרכוש המשותף טיבור (שלום) וולף
 3S7/3 בגבעת שמואל׳ בני ברק

 5U0 393/2 6189 ,3 דירה של 2 תדרים וי1/4 מלקים בחלקת הרכוש המשותף צבי קנדר
 393/5 בגבעת שמואל׳ בני ברק

ל ו כ ש י א ו ט בכסלו תשייט (1 בדצמבר «193) ל י  י
 (חם 728-12) שר האוצר

 a 1״n 68׳ תשי״א׳ עמ׳ 32.

 פקודת הרשויות המקומיות (מפ עפקים), 1945
ם י ק ס ס ע מ ת דץ ל י ת ג מ ק ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה׳ כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 11945׳ הקימה המועצה המקומית
 בית-יצחק׳ בהתאם להוראות סעיף 3 ב לפקודה׳ בית דין למט עסקים

 בהרכב זה: קאופמן מרדכי — יושב ראש
 הירש גאורג — חבר

 ורדי ראובן — חבר -
ן ה  ד׳ באלול חשי״ח (20 באוגוסט 1938) ח. כ

 (חמ 76320) ראש המועצה המקומית בית־יצחק

 פקודת הרשויות המקומיות (מפ עפקיפ)/ 1945
ק ד ת ה י ב ת בקשה ל ר ג ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ה ם חנ ד ר פ ם ב י ק ס ס ע מ  ל
 מודיעים בזה שהמועצה המקומית פרדס חנה׳ באישור הממונה
 על מחוז חיפה׳ קבעה בהתאם לסעיף 3כ(4) לפקודת הרשויות המקו
 מיות (מס עסקים)׳ uw5׳ את אגרת הבקשה לבית הדין למט עסקים
 בפרדס חנה בשיעור של 5% מהסכום שנתבקש בית הדין להפחיתו
 ממט העסקים׳ ובלבד שאגרת הבקשה לא תפחת מ־5 לירות. לא צויין
 בבקשה הסכום שבית הדין נתבקש להפחיתו כאמור׳ תיקבע האגרה

 על פי סכום המם שנדרש מן המבקש.
 םבופ האגרה העודף על שתי לירות יוחזר למבקש בכל מקרה

 שבו יפחית בית הדין את סכום המס.
 ט׳ בחשון תשייט(23 באוקטובר 1938)

נרב י  (חמ 76998) א. ו
 ממלא מקום ראש המועצה המקומית פרדס חנה

 1 עיר 1945׳ תוס׳ 1 מסי 1136׳ עמי 113.

 פקודת הקרקעות(פידור זכות הקנין)
ם א ת ה ת זכויות ב ו ח ו ר הצגת ל ב ד ה ב ע ד ו  ה

ה ד ו ק פ ף 33(2) ל י ע ס  ל
 מודיעים בזה לקהל׳ כי לוחות הזכויות של גושים 30312 ו 30314׳
 מוצא־קולוניה׳ הוצגו לעיון בלשבת הפקיד המסדר לאזור סידור
 ירושלים׳ בלשכת הממונה על מחוז ירושלים ובלשכת עירית ירושלים.

ר ב ו ק ט ר ב ט ק ע  כ-א בכסלו תשייט (3 בדצמבר 1938) י
 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

 פקודת האגודות השיתופיות
ף 55(1) . י ע י ס פ חד ל ו  צו מי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53(1) לפקודת האגודות השיתופיות*
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון
 והמשפט׳ תש״ח-21948׳ אני מצווה שהוראות סעיף 6(1) (א) לפקודה
 יחולו על בנק זרובבל׳ אגידה שיתופית מרכזית בע״מ ורואים לצורך

 צו זה את האגודה האמורה כאילו איננה אגודת כספור מרכזית.

ר מי י נ כ ד ר ׳ בכסלו תשייט(19 בנובמבר 1938) מ  ז
 (חמ 75014) שר העבודה

׳ כרך אי׳ פרק ביד׳ עמי 336. י  1 חוקי אי
 2 עיר תשיח׳ תוס׳ א׳ מסי 2׳ עמי 1.

 • מועצת רואי חשכון
׳ י- 1958 נות מושב ב ר בחי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 מודיעים בזה כי הבחינות לרואי־תשבון יתקיימו בבית ציוני
 אמריקה׳ רה׳ דניאל פריש 1׳ תל-אביב׳ בנושאים המפורטים להלן

 בתאריכים שלצדם:

- ם י י נ י ב ת ה נ י ח  !. ב
 הנהלת חשבונות וחישובים

 מסחריים י׳ בטבת השייט (21 בדצמבר 1958)
יא בטבת תשייט(22 בדצמבר 1938)  בקורת חשבונות י

- י ק א . ל ת ח י פ ו ה ס נ י ח  2." ב
 חוקים ופקודות ט׳ בשבט תשייט (18 בינואר 1939)
׳ בשבט תשייט (19 בינואר 1939)  מסים י
׳ בשבט תשייט (19 בינואר 1939)  כלכלה י
 סטטיסטיקה ייא בשבט תשייט (20 בינואר 1959)
יא בשבט תשייט (20 בינואר 1939)  ארגון מפעלי מסחר ותעשיה י

־ י ק ב ל ת ח י פ ו ה ס נ י ח  t¿ ב
 הישוב היציאות ב׳ בשבט תשייט (11 בינואר 1939)
 בקורת חשבונות גי בשבט תשייט (12 בינואר 1959)
 מנהל המפעל וחשבונותיו ד׳ בשבט תשייט (13 בינואר 1959)
 מנהל המפעל וחשבונותיו ה׳ בשבט תשייט (14 ביגואר 1939).

י ר  כ״ג בכסלו תשייט(3 בדצמבר 1958) מ, ב. מאי
 יושב ראש מועצת רואי־חשבון
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 פקודת הסמכויות כןןנין היגוא, היצוא והמכה (הגנה), 1939
ת ו ר ו ח ת ס מ ר ח ר ה ב ד ת ב ו ע ד ו  ה

 הואיל ונעשה בסידן לייצא את הטהורות המפורטות להלן׳ בניגוד לצו מתן רשיונות יצוא׳ 11940׳ הנני מודיע בזה בהתאם לסעיף6 לפקודת
 הסמכויות בענין היבוא׳ היצוא והמכס (הגנה), 21939, בי הסחורות האמורות הוחרמו לפי סעיף 5 לפקודה.

 תיאור הטהורה שם היצואן מספר התפישה תאריך התפישה מקום התפישה
 מספר

 סידורי
 1 בולים—מיועדיט לוו. י. פאונד ברלין בלתי ידוע ת/ים/269/58 13.5.58 ד״ח ירושלים
 2 בולים-מיועדים לנכה מלחמת ישראל ברלין בלתי ידוע ת/יפ/38׳,0ד2 13.3.58 דיח ירושלים

 3 בולים — מיועדים לביר ק. גרמניה בלתי ידוע ת/תר/חר/1/58 9.1.58 דית חיפה

 כיו בתשרי תשייט(ס1 באוקטובר 1958) ש. גפני
 _ מנהל המכס והבלו

 ג ע״ר 1940•׳ ow׳ 2 מס׳ 982/ עמי 139.
; ט׳׳ת 92׳ תשי״ב, עמי 129. י מ  2 עיר 1939׳ תוס׳ 1 מטי 138c0,׳ ע

 הנני מודיע׳ בהתאם לסעיף 6 לפקודת הסמכויות בעגין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 11939 , כי הסחורות המפורטות להלן שנתפשו
 לאחר שהובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 1939*׳ הוחרמו לפי סעיף 5 לפקודה.

 מקום החפישח
 האריך

 התפישה
 מספר

 תיאור הסחורה שם היבואן התפישה
 מספר

 סידורי
 רוברט ויבר, רחוב אחד העם 63, ח/תו״,103/58 22.4.58 נמל חיפה

 חליאביב
 1 21 מכונות גילוח חשמליות ׳פרולח*

 ט׳ בכסלו תשייט (21 בנובמבר 1958) ש. גפני
 מנהל המכס והבלו

 1 עיר 1939׳ תוס׳ 1 מסי 968, עמי ־13; סיח 92׳ השי״ב׳ עמי 129.
2 מסי f96׳ עמי 1201. 1 9 3  2 עיר ׳ תוס׳ 9

 פקידת כנץ ערימ, 1936

 שטח תכנון עיר גלילי; מחוז ירושלים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ ב ת ת ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ה  ו

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מזון ירושלים׳ הרשתה
 לתת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
 מות — לתכנית מסי יג/99 מושב עובדים אדרת, שהודעה על הפקדתה׳
 ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 עיר גלילי׳ מחת ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 593׳ תשייוו׳

 עמי 90ד.
 כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ בי העתקים של התכנית האמורה של התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקוטית האמורה, ושם יוכל בל אדם לעיין בהם.

 טיז בכסלו תשייט(28 בנובמבר 1958)
 ש.ב. ישעיה

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז ירושלים

 שטו! תכנון עיר׳ הרי יהודה

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים, 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, הרי יהודה׳ הופקד
 העתק של תכנית ג!פורטת הנקראת ׳תכנית מם׳ יג/ז8/א מבשרת

 ירושלים (קולוניה-קסטל)״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 גבולות ר׳תכנימ סומנו בתשריט בקו בחול.

 כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
 השלום׳ וכל מעונין — אם כבשל ואס מבחינה אחרת — בקרקע׳
 בבנינים או בנכסים אחריט שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ דשאי
 להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני

 חדשים מיום פרסום הודעת זו ברשומות.

 ט״ז בכסלו תשייט(28 בגובמבר 1938)

ב. ישעיה  ש.
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז ירושלים
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 פקודת בנין ערים, 1936

 כן במטרת בזו! תודעת, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים,
 1935׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה/ ושם יוכל בל אדם לעיין בהם.

 ט״ז בבטלו תשייט (28 בנובמבר 1038)

 ש. ב. ישעיה
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז ירושלים

 שטת תכנון עיר גלילי, מחת ירושלים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ה  ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א.(2) לפקודת בנין ערים,
 1936, ני הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים, הרשתה
 לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחד פרסום הודעה זו ברשו
 מות — לתכנית מס׳ ינ/!10 מושב עובדים גבעת ישעיהו, שהודעה על
 הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון עיר גלילי, מחוז ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 393,

 חשי-ח׳ עמי 791.
 כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 6!:9!, כי העתקי6 של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

 ט״ז בכסלו תשייט(28 בנובמבר 1938)

ישעיה ב.  ש.
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז ירושלים

 שטח תכנון עיר גלילי, מחוז ירושלים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תכ ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ה  ו

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדה המחחית לבניה ולתכנון עיר, מהח ירושלים, הרשתה
 לתת תוקף — כעבור חמישה פשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
 מות — לתכנית מסי יג/103 מושב עובדים צפרירים, שהודעה על
 הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון עיר גלילי׳ מחוז ירושלים, פורסמה בילקוט הפרסומים 323,

 תשייח׳ עמי 791.
 כן נמסרת בוה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים, 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו

 במשרדי הועדה המקומית האמורה, ושט יוכל כל אדם לעיין בהם.

 ט״ז בכסלו תשייט(28 בנובמבר 1938)

ב. ישעיה  ש.
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז ירושלים

 שטח תכנון עיר גלילי׳ מהוז ירושלים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ה  ו

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 8וא(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחו! ירושלים, הרשתה
 לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
 מות — לתכנית מסי יג/100 מושב עובדים עדולם (7), שהודעה על
 הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון עיר גלילי׳ מחוז ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 593׳

 תשייח׳ עמי 790.
 כן נמסרת בזה הודעת, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 »193, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
 בצורה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה, ושם יוכל נל אדם לעיין בהם.

 טיז בכסלו תשייט(28 בנובמבר 1938)
 ש.ב. ישעיה

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז ירושלים

 שטח תכנון עיר גלילי, מחת ירושלים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תכ ד ה פ ל ה ה ע ע ד ו ה  ו

 במסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחת ירושלים, הרשתה
 לתת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
 מות — לתכנית מסי יג/191 מושב עובדים אביעזר׳ שהודעה על הפק
 דתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון עיר גלילי, מחוז ירושלים, פורסמה בילקוט הפרסומים 393׳

 חשייח׳ עמי 790.
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף18א (2) לפקודת בנין עדים׳
 1936׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המטורף אליה —
 בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל בל אדם לעיין בהם.

 ט״ז בכסלו תשייט(28 בנובמבר 1958)
 ש.ב. ישעיה

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחו! ירושלים

 שטח תכנון עיר גלילי, מחוז ירושלים ־ -

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ד ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ה  ו

 נמסרת ב!ה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים׳
 1936, בי הועדה המחו!ית לבניה ולתכנון עיר׳ מחו! ירושלים׳ הרשתה
 לחת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
 מות — לתכנית מטי יג(102 מושב עובדים רונלית (עדולם 12}׳ שהודעה
 על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסו־

 מים 393׳ תשייזז׳ עמי 839.
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 פקודת בנץ ערים, 1936
 שטח תכנון עיר, ראשון־לציון

ת י ג כ ת ץ ל ק י ת ף ל ק ו ת ת ת ה ל א ש ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת תיקון ל ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ה ת ו ט ר ו פ  מ

, כי העתקים של התננית האמורה ושל התשריט המצורף אליה — 1 » 
 נצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי

 הועדה המקומית האמורה, ושם יובל כל אדם לעיין בהם.

 י־ד בכסלו תשייט (»2 בנובמבר 1958)
 י. גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחו! המרכז

 נמסרת ב!ה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים, 6!:19,
 כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז, הרשתה לתת
 תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרטופ הודעה זו ברשומות —
 לתבנית תיקון מס׳ 2 לת.ב.ע. רצ',78, שהודעה על הפקדתה, ביהד
 עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר,

 ראשוךלציון, פורסמה בילקוט הפרסומים 218, חשי״ב.
 כן נמסרת בזה הלדעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,

 הזמנות כתי המשפט
 בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו

ת ו נ מ ז  ה
 חיק קיום צוואה 1005/58
, שנפטר ב־מס- 3 ר ד נ ס כ ל ן א ר ה  בענין צוואת המנוח א

 שריעה אבן אל נכיא, קהיר, מצרים, ביום 12 בספטמבר 1943,
׳ 1 , 9 רובע מונטנו, לונדון ״ ר ד נ ס כ ל יקטוריה א  והמבקשת ו
 אנגליה, על ידי באי כוחה עורבי הדין א. לויצקי, ג. ראובינוף, י.
 בן־מגשה, מ. ארונובסקי וי. עזרן מירושלים ותל־אביב, שמענם

 למסירת מסמכים הוא: שדרות רוטשילד 31, חל־אביב.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא הקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

 למבקשת, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
, רשם  י״א בכסלו תשייט(2:1 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 38/?7»1
׳ י מיפו, שנפטר ביפו ביום י ב וסף ד  בענין עזבי[ המניה י

 בסיון תשי״ח (29 במאי 1938),
, על ידי בא כוחה עורך הדין א. י ה דב ד ו ע ס  והמבקשת מ

 ברבדו מרחוב יהודה הלוי 23, תל־אגיב.
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשהה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא י-
 מדוע לא יינתן צו המכרת על ירושת המנוח, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כסוב בעיניו.

 ש. כהן. רשם י״ג בכסלו תשייט (23 בנובמבר 1938)

 תיק עזבונות 38/»ד!ח1
ן משב׳ קרית־יוסף׳ מ ל ה (שינדל) מ פ  בענין עזבון המנוחה י

 גבעתיים, שנפטרה ביוס י׳ בתשרי תשיי(29 בספטמבר 9!19),
ב משכי קרית־יוסף, גבעתיים, י ק י ע  והמבקשת שרה לו
 על ידי בא כוחה עורך הדין ע. אליגון׳ שמענו למסירת מסמכים הוא:

 רחוב לבונטין 4׳ תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם - אפ יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

, רשם , רשם י״ג בכסלו תשייט (23 בנובמבר 1958) ש. כהן  ש. כהן

 תיק עזבונות 14/»»2
ר מבני־ברק, שנפטר ב י  בענין עזבון המנוח ישעיה (סם) ב

 בבנייבדק ביום 11 באוגוסט 1914,
ד עליץ) גוטסגנדה ס ר (כעת ח ב י ה ב כ ל  והמבקשת מ
 מבני־ברק, על ידי בא כוהה עורך הדין יחזקאל אראלי מרחוב יהודה

 הלוי 11, תל־אביב.
 להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכרי! על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו בטוב בעיניו.
, דשם  ט׳ בכסלו תשייט(21 בנובמבר 1958) ש. כהן

 תיק עזבונות 58;1225
ם מכפר כלמה׳ שנפטר ו ל ב נ ה ק ר י ר נ  בעניו עזבון המנוח ה

 בתל־אביב ביום כיו באייר תשט״ז(7 במאי!)193),
ם מכפר סלמד״ ו ל ב נ ה ה ר ב ט ס ו  והמבקשת ג

 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוה, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם  טיו בכסלו תשייט (27 בנובמבר 1938) ש. כהן

s 1581/5תיק עזבונות 
ר מרמת־גן, רחוב ביאליק 93, ט ל ה א ר  בעבין עזבון המנוחה ש
 שנפטרה בבית החולים ״תל־השומר* ביום א׳ בניסן תשי״ח (22

 במרס 1938),
ג מכפר סלמה׳ רחוב ביט מפי 11׳ על ידי ב אםרי י  והמבקש ל
 בא כוחו עורך הדין יוסף גרינברג, שמענו למסירת מסמכים הוא:

 שדרות רוטשילד 21, חל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המברי! על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
 ט״ז בכסלו תשייט (28 בנובמבר. 1938)
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 Tתיק עזבונות 667/58
 בענין עזבון המנוח אד־וארד פתנו־ מברלין׳ שנפטר ביום כ׳^

 בטבת תש״׳ו(31 בדצמבר 1915}׳
ם מיש מראשון לציון׳ על ידי באי כוחה עורבי י ר  והמבקשת מ
 הדין הרי J לאונר ונעם לאונר, שמענם למסירת מסמכים הוא:

 שדרות רוטשילד 28׳ תל-אביב.
 להווי ידוע כי המבקשת הבישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנות.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אפ יש לו סעט כל שהיא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח, שאם לא כן יתן בית

 המשפט גו כטוב בעיניו.
, רשם  י-ב בכסלו תשי־ט (24 בנובמבר 1958) ש. כהן

 היק עזבונות 1688/58
י מתל־אבינ, שנפטר ביום רח ל מז א ו  בעני( עזבון המנוח י

 כ״ח באלול תשייח (13 בספטמבר 1958)/
, דרך לוד 199, תל-אביב, ה (שמש) מזרחי כ ר  והמבקשת ב
 על ידי באי כוחה עורבי הדין אדם מאירי וחיים 5אל_מרחוב

 יהודה הלוי 53,־ תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המבוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
 מיום פרםום הזמבה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא בן יתן בית

 המשפט צו בטוב בעיניו.
, רשם  ט״ו בכסלו תשייט (27 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1689/58
, שנפטר בתל־אביב ביום רם ק אמי ח צ  בעבין עזבון המנוח י

׳ באלול תשייח (23 באוגוסט 1958),  ז
, שמענה ר ל) אמי ה (הידועה גם בתור מז מ ה ר ו  והמבקשת פ

 למסירת מסמכים הוא: רחוב בעל העקדה 11, תל־אביב.
 להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא בן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשט  י י-ת בכסלו תשייט (30 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1690/58
ץ מרחוב 6 מם׳ 3, רמלה, נ ־ ן ם ב ה ר ב  בענין עזבון המנוח א
 שנפטר ביפו בביה״ח דובולו ביום כיג באלול תשייז (19 בספטמבר

,(1937 
ץ מגני־התקוה, צריף 165, על ידי בא נ ־ ן  והמבקשת ר1י1ה ב
 כוחה עורך הדין מ. פסי, שמעבו למסירת מסמלים הוא: דרך יפו 19׳

 תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט נקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בלית המשפט תוך עשרה ימים
 מיוט פרסום הזמנה זו וליחן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא בן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשפ ן  ייב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1958) ש. כה

 תיק עזבונות 1677/58
, שנפטר ו (אריה) םישלר א י  בענין צוואת המנוח דיר ל

 בפתח־תקוה ביום ביד באב תשייח (9 באוגוסט 1938),
. ר פישלר ת ס  והמבקשת א

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת לקיום צוואת
 המנוח. . * •
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הומבה זו וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואח האחרונה ומדוע לא תינתן למבקשת צו קיום צוואה׳

 שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

, רשם  י-ב בכסלו תשייט (3: בנובמבר 938•) ש. כהן

 תיק עזבובות 1678/38
) גולדשטיין מתל־אביב, ג ר או ג ) הו י  בעבין ע1בון המנוח אל

 שנפטר נקליבלנד.ארהיב ביום 3 באובוסט 1958,
) גץ (גולדשטיץ) מרתוב ארלחו־ ר מ ו (א ל ה י ל  והמבקש א
 רוב 2¡, רמת-גן׳ על ידי בא כוחו עורך הדין דיר א. י. קונץ׳, שמענו

- למסירת מסמכים הוא: רחוב לילינבלום 46, תל־אביב. -• —-•
 להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושתיהמנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח, שאס לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיביו.

, ושט יב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1958) ש. כהן  י

 תיק קיום צוואות 1680/58
ק מתל־אביב, שנפטר ל ו ) פ ק ר ב ב (  בענין צוואת המנוח ד

 בתל־אביב ביום יית בשבט תשי״ז(»2 בינואר 1957),
, רחוב בן יהודה 63׳ תל־אביב, על ר קיהן ת ס  והמבקשת א

 ידי בא כוחה עורך הדין י. וידנפלד׳ רחוב בלפור 1׳ תל־אביב.
 הריני מזמין בזה בל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה של המנוח ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 צוואה למבקשת׳ שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

, רשם  ייני בכסלו תשייט (21 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1686/38
ו מגזר, שנפטר י סולומונאנ ק ס ץ פ ו ר  בעבין עזבון המנוח א

 בגזר ביום כיא באלול תשייח (6 בספטמבר 1958),
ו מגזר׳ נאנ ד סולומו ו ל ק ו ו נאנ ל סולומו א י נ  והמבקשים ד
 על ידי באי כוחם עורכי הדין יוסף םמואל׳ שמואל סמיאל ואהרן
 סרנטה, שמענם למסירת מסמכים הוא: רחוב לבובטין 2׳ תל־אביל.
 להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה למתן צו

 המלריז על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרמוט הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח, שאם לא כן יתך בית

 המשפט צו כפול בעיניו.

, רשט יב נכפלו השייט (24 בנובמבר 1938) ש. כהן  י
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ן מרחוב השופטים 8׳ תל־אביב.  והמבקשת הנה אפשטי
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן" טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 ב*וע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאס לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם יג בכסלו חשי׳׳ט (23 בנובמבר 1938) ש. כהן  י

 תיק עזבונות 1699/58
ם גרינברג, שנפטרה בתל-אביב י ר  בענין צוואת המנוחה מ

 ביום ד׳ באייר חשי״ח (24 באפריל 1938}.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעט׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרוגה (והתוספות אשר לה) ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואת לרבקה פישמן וסופיה צ ביה לוין, שאס לא כן

 יגש בית המשפט ליתן תעודה !ו כאמור.
, רשם  י״ד בכסלו תשייט (20 בנובמבר 958') ש. כהן

 י תיק עזבונות 1700/58

יםל מחיפה׳ שנפטר בחיפה  בענין צוואת המנוח אימץ שטו
 ביום 8 בפברואר 1940׳

יסל מחיפה׳ שנפטרה ה שטו ט ר  ובענין צוואת המנוחה ב
 בחיפה ביום י״ט באדר חשי־ב (16 במרס 1932).

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

 הרלינגר׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
, רשם  ייר בכסלו תשייט (26 בנובמבר 1958} ש. כהן

 תיק קיום צוואה 1701/38
ה ס  בענין צוואת המנוח משה גרוםמן (הידוע גם בשמות מ
י גאוםמן) מחל-אביב׳ שנפטר כ ד ר ודא גאוםמן ומורים או מ  י

 בתל־אביב ביום י״ג בתשרי תשייט (27 בספטמבר 1938).
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכה׳ לא תקויים ולא
 חירשש הצודאד. האהדזנד, זמדזע לא תינתן תעודת קיום צוואה לשושנה

 פרלמן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור,
, רשם  י״ד בנטלו תשייט (26 בנובמבר 1958) ש. כהן

 תיק ירושות 1702,138
ד (לבית ל פ נ ז ו  בענין עזבון המנוחה יוהנה רוזן לשעבר ר
נגר) מחל־אביב׳ שנפטרה בירושלים ביום י״ט בתשרי תשייט  אטלי

 (3 באוקטובר 1938)׳
) מקיבוץ גבעת ברנר׳ על פלד נ ז רו ת ( ו מ ב ר ק ע  והמבקש י
 ידי באי כוחו עורבי הדין דיר א. אברהם׳ ל. וינברג׳ מ. ויתקון וב.
 יקותיאלי, שמענם למסירת מסמכים הוא: רחוב יהודה הלוי 39׳

 תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז •על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם  ט׳־ו בכסלו תשייט (־2 בנובמבר 1958) ש. כהן

 תיק עזבונות 1691/58
י ל ת פ א (הידוע גם בשם נ ל ר ו י ב ל ת פ  בשנין עזבון המנוח נ
) מרחוב בן עמי 11׳ תל־אביב׳ שנפטר בתל־אביב א ל ר ו  מנחם ב

 ביום ייג באלול תשייח (29 באוגוסט 1938)׳
( א ל ר ו א (הידוע גם בשש מישל ב ל ר ו ם ב ח נ  והמבקש מ
 מרחוב •פיבםקר 17׳ חל־אביב׳ על ידי באי כוחו עורכי הדין ברוך
 עוזיאל וצבי דוידוביץ׳ שמעבם למסירת מסמכים הוא: משרד עו״ד

 ברוך עוזיאל׳ דרך יפו 31׳ תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן״טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאט לא בן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם  ייב בכסלו תשייט (21 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1692/58
, שנפטר נצריפין ביום ת ם ב ״ ן  בענין עזבון המנות יהושע ב

 כ׳ באדר א׳ תשייז(21 בפברואר 1937)׳
ו מס׳ 9׳ רמלה. , רחוב כי ת ם ב ־ ן ה ב ד ל י ט  והמבקשת מ

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנות.

 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב כבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרטופ הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאס לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם יג בכסלו תשייט (23 בנובמבר 1938) ש. כהן  י

 תיק ירושות 1691/58
י מתל־אביב׳ שנפטר בבית סק נ ד קמי ו  בענין עזבון המנוח ד

 החולים ביילינכון ביום ט׳ באלול חשייח (25 נאוניםט 1938)׳
, מקוה ישראל. פר לאו י ה נ פ  והמבקשת דיר י

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח.

 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בכית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעס כל שהוא —
 מדיע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן ית; בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם  י״ג בכסלו תשייט (23 בנובמבר 1938) ש. כהן

 ־ תיק עזבונות 1693/58
ד מרחוב הורדים 7׳ גבעתיים׳  בעבין עזבון המנוח גרםי ל

 שנפטר בתל-אביב ביום ייג בחשון תשייט (26 באוקטובר 1958)׳
ד מרחוב הורדים 7׳ גבעתיים. ה ל ר ל  י והמבקשת ק

 להווי.ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו'המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשפ  ח׳ בכסלו תשייט(29 בבובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 16/38.!10
ר מתל־אביב׳ שנפטרה ג נ י פ ט ר ב  בענין עזנון המנוחה שרה ש

 בתל-אביב ביום ט*ז בסיון חשייה (4 ביוני 1938)׳
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה, שאם לא בן יתן בית
 המשפט צו כטוב בעיניו. - -•-

, רשם  ט׳׳ז בכסלו תשי׳׳ט (28 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1711/58
ו מתל־אביב, שנפטר ביפו ׳ צ ק אקו ח צ  בענין עזבון המנות י

 ביום כיה באלול השי׳׳ז (21 בספטמבר 1957)׳
ו מרחוב 7 מס׳ 69׳ יפו.• ׳ צ  והמבקשת מטי אקו

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח.

 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא בן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

, רשם  ט״ו ניכסלו תשייט(«2 בנובמבר 38«) ש. כהן

 תיק עזבונות 1712/58
ץ משדרות קק״ל 38, י ל ) ק פטר ה ( כ י  בענין עזבון המנוח מ
 תל־אביב׳ שנפטר ברחובות ביום א׳ בתשרי תשייט (15 בספטמבר

 1938)׳
ן מרחובות, על ידי באי י ם קלי ץ שלו י ר  והמבקש דיר פ
 כוחו עורבי הדין שלום פראנק ויעקב שטרנברג, שמענם למסירת

 מסמכים הוא: שדרות רוטשילד 56׳ תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אפ יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

, רשם ן ) ש. כה m 1 בנובמבר 2 8  ט״ז בכסלו תשייט (

 תיק עזבוגות 58)1713
ץ מרחוב עמק יזרעאל 10, ר ט ה פ ל  בענין עזבון המנוחה א
 תל־אביב, שנפטרה בתל-אביב ביום בית באב תשי-ז (25 באוגוסט

 1957)׳
ן מרחוב עמק יזרעאל 10׳ תל־אביב, ו ר ט דה פ הו  והמבקש י
 פל ידי בא כוחו עורך הדין ישעיהו שחור, שמענו למסירת מסמכים

 הוא: רחוב אלנבי 108׳ תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנהזה.
 וזריני ניומין בזיז כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם - אפ יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יהן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

, דשם ) ש. כהן ג 9 5  ט״ז בכסלו תשייט (28 בנובמבר 8

 תיק עזבונות 1703/58
ן משיכון רסקו 5׳ רמת השרון, ה ב כ ק ע  בענין עזבון המנוח י

 שנפטר ביום כ״ז בתשרי תשייט (11 באוקטובר 1958),
ן משיכון רהקו 5, רמת השרון׳ על ידי ה  והמבקשת עויוה כ
 בא כוחה עורך הדין א. וינשטין, שמענו למסירת מסמכים הוא: רחוב

 אחד העם 35׳ תל-אביב.
 להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אפ יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו. -

, רשם  גרו בכסלו תשייט (27 בנובמבר 38*0 ש. כהן

 חיק עזבונות 58)1703
ל מככד מסריק 12׳ תל־אביב׳ ט ל פ  בענין עזבון המנוח שאו

 שנפטר בתל־אביב ביום י״ט באלול תשי״ח (4 בספטמבר 1958)׳
ל מבכר מסריק 12׳ תל־אביב, על ידי באי ט  והמבקשת רי1ה פ
 כוחה עורכי הדין סלמן שינה ובמאל פ. שינה׳ שמענט למסירת

 מסמכים הוא: דרך יפו־תל־אביב 43׳ חל^אביב.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן למבקשת צו הנהלת עזבון על הזכויות והמקרקעין
 (מסוג מולק ומסוג מירי) של המנוח׳ ומדוע לא יינתן צו המכריז
 על ידושת המנות׳ שאס לא בן יגש בית המשפט ליתן את צו הנהלת

 העזבון וצו הירושה כטוב בעיניו.

, רשם  ט־ו בכסלו תשייט (27 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1798/58
ץ מארצותיהכרית של אמריקה׳ ספז ו ב י ק ע  בענין עזבון המנוח י

 שנפטר בפליינפילד׳ ניו ז׳רסי ביום 10 בנובמבר 1941׳
ה יוספזון מניו-יורק׳ ר ב ר ב ד ו ר נ ו א , ל ה ד י ר  והמבקשים פ
 . על ידי בא כוחם עורך הדין חגי מקוב׳ שמענו למסירת מסמכים הוא:

 שדרות רוטשילד 18׳ תל-אביב.
 להווי ידוע בי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המבוה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום 5רםום הזמנה וו וליתן טעם — אט יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המניח׳ שאם לא בן יתן בית

 המשפט צו בטוב בעיניו,

, רשם  ט*ז נבסלו תשייט(28 בנובמבר 1958) ש. כהן

 תיק עזבונות 1709/58
ה קאשי (הידועה גס בשם גיויה ק ב  בעבין עזבון המנוחה ר
 קאשי) משכונת התקוה, תל־אביב׳ שנפטרה בתל־אביב ביום 29

 באוקטובר 1942,
 והמבקש משיח קאשי מתל־אביב, על ידי בא כוחו עורך הדין
 חגי מקוב, שמענו למסירת מסמכים הוא: שדרות רוטשילד 18׳

 תל־אביב.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוחה,
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
 על ירושת המבותה.

 הריגי מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמגה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם  ט״ז בכסלו תשי״ט (28 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק אזרחי 1182/58
, ץ י ב ו מ ר ב  בענין הנעדר יוסף א

ץ ואתי, על ידי בא כותם עורך י ב ו מ ר ב  והמבקשים הניה א
 הדין בעז עמית, שמענו למסירת מסמכים הוא: רחוב יהודה הלוי 57,

 הל-אביב.
 להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה למנות מנהל
 על בכסי הנעדר הנ״ל, ובי הבקשה תישמע ביום י־ז בטבת השייט
 (28 בדצמבר 1958). כל הרוצה להתנגד ו/או להצטרף לבקשה, יופיע

 בבית המשפט במועד הנ׳־ל.

, רשם  י״ ב בכסלו תשייט(2-1 בנובמבר 1958) ש. כהן

ה פ י ח י ב ז ו ח מ  ה

ת ו  נ

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה י לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המגוח.

 הריגי מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
 ייב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 958!) ש. רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 453/58
, שבפטרה ( ן (לבית פביאן ה ה כ ל  בענין צוואת המנוחה ב

 ביום ט״ו בםיון חשי״ח (3 ביוני 1355).
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
 מיום פרסום.הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
 תירשם הצוואה האחרונה (והתוספות אשר לה) ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה לרות מאי ועדינה כ׳׳ץ מחיפה, שאם לא כן יגש

 בית המשפט ליתן תעודה זו באמור.
, רשם י יב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1938) ש. ח  י

 תיק ירושות 435/58
ק ח צ ר (הידוע גס בשמות י ד נ ס כ ל  בעבין עזבון המנוח א
ר מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום י״ד באלול משיית ל ס ר ) ב ר ד נ ם ״  ו

 (39 באוגוסט 1958),
, על ידי באי ( ל ם ר ע (מקודם ב ל ס ־ ר  והמבקש ישעיהו ב
 כוחו עורכי הדין צליוק, וולפסון את שאנן מדרך העצמאות 63׳ חיפה.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוח,
 הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אס יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
 ייב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1958) ש. רזי, רשם

 תיק עזבונות 1715/38
ט, שנפטרה בבית החולים י ה לו ב ו  בעבין עזבון המנוחה ט

יא באייר תשי״ב (6 במאי 1952)׳  ״אסותא׳ בתל־אביב ביום י
ט מרעננה, על ידי בא כוחו עורך הדין י ן לו ב ו א  והמבקש ר
 ישראל ברוידא מרחוב אליעזר יפה 3, רעננה, שמענו למסירת מסמכים

 הוא: משרד עו״ד א. תורי׳ רחוב יבנה 44׳ חל־אביפ
 להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנח זו וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יחן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם  טיז בכסלו תשייט(28 בנובמבר 1938) ש. כהן

 תיק עזבונות 1716/38
ה נחשון הידועה גם בשם (חוה  בענין״עזבון המנוחה חו
 דזיזק), מתל-אביב, שנפטרה בחל-אביב ביום י״ג באלול תשי״זז

 (29 באוגוסט 1958),
 והמבקש שלמה נחשון מתל-אביב, על ידי בא כוחו עורך הדין
 משה אורנשטיין, שמענו למסירת מסמכים הוא: רחוב יהודה הלוי 53׳

 חל־אביב.

ט פ ש מ ת ה י  ב

 ה ז מ
 תיק ירושות 449/58
ן מרחוב לוטוס 7, חיפה, ו ס ל ד נ ם מ ק י ל  בעגין עזבון המגוח פ

 שגפטר בחיפה ביום ח׳ בסיון תשייב (1 ביוני 1952),
, על ידי בא כוחו עורך הדין א. ד. ץ ס ל ד נ  והמבקש היינץ מ

 גורדון מרחוב אחד העם 2׳ חיפה.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוח.
 חריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם ד  י-ב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1958) ש. ר

 תיק ירושות 450/58
ב זייליג גרשוני מקבוצת אלונים, ק ע  בענין עזנון המנוח י

 שנפטר בעפולה ביום י׳׳נ באב תשייח (30 ביולי 1938)׳
ת גרשוני, על ידי באי כוחה עורכי הדין י. הלוי ו  והמבקשת ר

 וי. חריף׳ שמענם למסירת מסמכים הוא: רחוב הרצל 32׳ חיפה.
 להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט נקשה למתן צו

 המכריז על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמבח זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
, רשם ד  ייב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1938) 'יש. ר

 היק עזבונות 452/38
ד ממושב נתיב השיירה׳ שנפטר וסף ל  בענין עזבון המנוח י

 בנהריה ביום ביט בתשרי חשי״ז (4 באוקטובר 1936),
י ממושב נתיב השיירה׳ על ידי בא בוהה ו ה ל א  והמנקשת ל

 עודך הדין א, אפפלפלד׳ רחונ הרצל 98, היפר*

 426 י5סוט הפרסומים ז63, כ״ט בכם?ו ח׳&י׳׳ט, 11.12.1953



 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק ירושות 404/38
ל גוו־ן־גותגוט מפרדס- ד ה פנינה פ ח  בענין עזבון המנוהה נ

 חנה׳ שנפטרת בחיפה ביום י*ב באלול תשי״ח (28 באוגוסט 1958)׳
ל גורן (:ורמוט) מפרדס־חנה׳ על ידי בא א י ר ז  והמבקש ע

 כוחו עורך הדין א. ברונובסקי מרחוב נורדוי 27׳ חיפה.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרפום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא בן יתן בית

 המשפט צו בטוב בעיניו.

 ח׳ בנטלו תשייט(20 בנובמבר 1958) ש. רזי, רשם

 תיק עזבונות 467/58
ה ביטון משיכון דרום בעתלית׳ ד ו ה  בענין עזבון המנוח י

 שנפטר בחיפה ביום א׳ בכסלו תשייח (24 בנובמבר 1957)׳
וסף ביטון מרחוב כיט 12׳ לוד׳ על ידי בא כוחו  והמבקש י

 עורך הדין א. אפפלפלד מרחוב הרצל 96׳ חיפה.
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז

 על ירושת המנוח.
 הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

 ייב בכסלו תשייט (24 בנובמבר 1938) ש. רזי, רשם

 תיק עזבונות 436/58
ה שיימן, שנפטרה בפרדם־הנה ד י ר  בעבין עזבון המנוחח פ

 ביום א׳ באדר א׳ תשייו(J בפברואר 1957}׳ ,
ל שיימן מפרדס־חנה׳ מתנה עולים ג׳ מט׳ 523. ח  והמבקשת ר
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשח כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגח זו.
 בל התובע טובת הנאה או זכות בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הניל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

יב בכסלו תשייט(24 בנובמבר 1958) ש. רזי, רשם  י

 תיק ירושות 457/38
ץ) בי ץ (לבית מרקו י ב ו ק ר ה מ נ ל  בענין עזבון המנוחה ה
 מקריח־ביאליק׳ רחוב דפנה 3׳ שנפטרה בקרית־ביאליק ביום ב׳

 בתשרי השייט (6נ בספטמבר 1938)׳
ץ) מקרית־ביאליק׳ בי ה מגן (לבית מרקו ב י ב  והמבקשת א
 רחוב דפנה 3׳ על ידי באי כוחח עורכי הדין דיר י. רבס ודיר ז.

 קליין מרחוב הרצל 16׳ חיפה.
 להווי ידוע כי המבקשת הניעוה לבית המשפט בקשה למתן צי

 המבדח על ירושת המנוחה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אפ יש לו טעם בל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת,המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.

 ייב בכסלו תשייט(24 בנובמבר 1958) ש. רזי, רשם

 הזמנות בתי הדין הרבניים

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

 תיק תשייט/ 17/231
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עדכון המנוח
ל מכפר-סבא׳ שנפטר ביום ביט באלול תשייח ב ו ם צ ח  שלו

 (14 בספטמבר 958!).
ם בורנשטיין י ר  המבקשים: בנו׳ בנותיו ונכדתו׳ על ידי בתו מ

 מעין־גגים 9׳ פתח־תקוה.
 בל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מתאריך

 פרסום הזמנה זו׳ שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

 בית בתשון תשייט(11 בגובמבר 1958) הרב ש. כץ, מזכיר ד»שי

 תיק תשייט׳, 21/304
 הוגשח בפני בית הדין נקשת למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
, שנפטרה ביום כ׳ בתמוז חשייח (8 ביולי 1938). ק י ל טבצנ ח  ר
ם מרחוב ע נ ״ ן  המבקשים: בעלה ובניה על ידי ניסן ב

 חובבי־ ציון 38׳ פחח־תקוה.
 כל התובע טובת הבאה וכל מעונין שיש לו סיבת להתגנד לבקשה
 בניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום

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

, מזכיר ראשי ד בכסלו תשייט(26 בנובמבר 1938) הרב ש. כץ י  י

 בית הדין הרבני האזורי.בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק תשייט/י56
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
׳ שנפטרה ביום כ׳ בכסלו תשי״ז(24 בנובמבר ר (צמיר) א מ ל ע ח  ר

.(1936 
. ד א מ ה ע ק ב ר ד ו ו  המבקשים: ד

 בל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
 ה׳ בכסלו תשייט (17 בנובמבר 1938) הרב א. וסרק, מזכיר

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

 הוגשה בפני בית הדין בקשח למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
׳ שנפטרה ביום כיב בטיון חשי-ח(10 ביוני 1938). ד ל פ נ ר ו ה ק ח  ד
, מושב כרמון׳ י ל מ ר ב כ ו ד ד ו ל פ נ ר ו ם ק רי  המבקשים: בו

 דואר אשקלון.
 כל התובע טובת הנאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

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

, מזכיר ראשי  י-א בכסלו תשייט(23 בנובמבר 1958) הרב א. שמואלי

 י5קוט הםרפוטים 637, כ׳׳ט בכפלי תשי״ט, 11.12.1958 ל42



 הודעות כדבי כקשות לפירוק הכרות

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק פירוק 2365/58

 בענין פקודת ההברות/
, דחו: אהד־העט !)2׳ מ ־טרר־סט״ בע־ פן  ובענין חב־ ׳

 תל-אביב.
 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אגיב־יפו׳ הוגשה ביום כ״נו בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1938)׳ ובי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו הבורר בפני
 בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־יפו ביום ה׳ בטבת תשי־ט (16

 גדגמבר 1:158).
 כל בושה או משתתף של ההברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בשעת הבידור׳ אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של ההברה הדורש אוהו מן החתום מטה נשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
 י. ויטלין

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

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמירה׳ ה ר ע  ה
 חייב למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה
 על רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אס זו היא
 פירמה׳ את שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם
 עוי־ך דין)׳ וצריך למסרה או — אט היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הביע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה

 13.90 אהה״צ של יום ד׳ בטבת תשי־-ט (13 בדצמבר 1958).

 תיק פירוק 6/38^2
 בעני ן פקודת החברות׳

׳ בע״מ, רח׳ הרכבת »3׳ תל־אכיב. ם ו ל ק ב ח צ י  ובענין הבי '

 נמסרת בזה הודעה/ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על
 ידי בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יטו׳ הוגשה ביום כיט בתשרי
 תשייט (13 באוקטובר 1938)׳ וכי ניהנה הוראה שבקשת פירוק זו
 תבורר בפני בית המשפט היושב בדין בתל־אניב־יפו ביום ה׳ בטבת

 השייט (־16 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך/ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל נושה או
 משתתף של ההברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
יטלץ  י. ו

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

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה/ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה הציין את שמו ומענו של האיש או׳ אס זו היא
 פירמה׳ את שמה ומעבה של הפירמה׳ והיא צריכה• להיות התומח
 על ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלח (אם
 יש להם עורך דין)׳ וצריך למסרח או — אם היא נשלהח על ידי
 הדואר — לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחר

 משעה 13.00 אחה״צ של יום ד׳ בטבת תשייט (13 בדצמבר 1958).

 תיק פירוק 1917/58
 בענין פקודת החברות׳

- שד׳ ל א ר ש י בשר ב ר ו ק ד יבואני ב ו  ובענין חב׳ -אג
 רוטשילד 60׳ תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו׳ הוגשח ביום ט׳ בתמוז תשי״ח
 (27 ביוני 1938)׳ וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית
 המשפט היושב בדין בתל־אביב־יפו ביום ה׳ בטבת תסי-פ(16 בדצמבר

.(1958 
 בל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
 י. ויטלין

 נציב היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז חליאביב
 דרך יפו־תיא 9 (בית רומנו)

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב  ה ע ר ה
י הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו  למסור׳ או לשלוח עי
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אס זו היא פירמה׳
 את שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להט עורך דין)׳
 וצריך למטרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — לשלחה בזמן
 שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאותר משעה 13.00 אחהיצ

 של יום ד׳ בטבת תשייט(13 בדצמבר 1958).

 תיק פירוק 2801/38
 בענין פקודת החברות׳

מ רחוב לוריה י ע י ב י ישראל ק מ י ש ל ע פ מ  ובענין חב׳ -
 1׳ תל־אביב (אצל ז. שובה).

 במטרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אכיב־יפו׳ הובשה ביום כיט בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1938)׳ ובי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו הבורר
 בפני בית המשפט היושב נרין בתל־אביב־יפו ביום ה׳ בטבת תשי״ט

 (16 בדצמבר 1938).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצח לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אס בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלי. העתק מן הבקשה יינתן לבל נושה או
 משתתף של ההברה הדורש אוחו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
ן י ל ט  י. ד

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז חליאביב
 דרך יפו־חיא 9 (בית רומנו)

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זו היא פירמה׳ את
 שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריבה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אס יש להם עורך דין)׳
 וצריך למסרה או — אם היא בשלחה על ידי הדואר — לשלחה בזמן
 שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחה״צ

 של יום ד׳ בטבת תשייט(13 בדצמבר 1958).

 423 ילקוט הפדםוטים ז63, ב״ט בכסלו חש י״ט, 11.12.1953



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברותי

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק הירוק 2869/58

 בענין פקודת החברות,
ה י פ , ר ר י עו ר צ ו מ ת ל  ובענין חב׳ ״תעשיה ישראלי

מ* רח׳ הרצל 4> חדר!•׳ חל-אביב. ס בע- ו ט ר ק ב י ט ס ל פ  ו
 נמסרת בזה הודעה, שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו׳ הונשה ביום כיס בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1938)׳ וכי ניחנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
 בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־יפו ביום ה׳ בטבת תשייט (16

 בדצמבר 1938),
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
 של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

ן  י. ויסלי
 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשבת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־תיא 9 (בית רומנו)
: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב  ה ע ר ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או, אם זו היא פירמה,
 את שמה ומענה של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה על ידי
 האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם
 עורך דין), וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה

 13.00 אחהיצ של יום ד׳ בטבת תשייט (15 בדצמבר 1938).

 תיק פירוק 2870/58
 בענין פקודת החברות,

ה רח׳ שלוש 23, ג י ר א מ ביח״ר ל י ע ׳ ב ו מ ס ר  ובעבין חב׳ -
 תל־אביב.

ד רח׳ הנגיד ד, רמת־גן). נ וסף ר י י ד י  (וכן ל
 נמסרת בזה הודעה, שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, הוגשה ביום ביט בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1958), ובי ניתבה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי
 בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־יסו ביום הי בטבת תשייט (16

 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של החכרה הרוצה לתמוך במתן צו בעבין
 הבקשה או להתבגד לכך, יובל להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטת בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
ן י ל ט  י י. ד

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחח תל-אביב
 דרך יפו־היא 9 (בית רימנו)
: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב  ה ע ר ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או, אם זו היא
 פירמה, את שמה ומענה של הפירמה והיא צריבה להיות חתומה על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להט
 עורך דין), וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה

 13.00 אחהיצ של יום ד׳ בטבת תשייט (15 בדצמבר 1938).

 תיק פירוק 2867/58
 בענין פקודת ההברות,

י בנין בע״מ דחי קרלבטר2׳תל-אביב. ר מ  ובענין חב׳ ישר* ה

 נמסרת בזה הודעה, שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בחל-אביב יפו, הוגשה ביום כ-ט בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1938), וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
 בית המשפט היושב בדין בתל-אביב־יפו ביום ה׳ בטבת תשייט (16

 בדצמבר 1938).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ייבתן לכל בושה או משתתף
 של החברה הדורש אותו מן התתוס מטת בשלמו את התשלום הקבוע

 בעדו.
יטלץ  י. ו

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

 ה ע ר ה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳
 חייב למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה
 על רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומעבו של האיש או׳ אם זו
 היא פירמה, את שמה ומענה של הפירמה, והיא צריכת להיות החומה
 על ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אט יש
 להם עורך דין) וצריך למסרה או — אס היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאותר משעה

 13,00 אחה״צ של יום ד׳ בטבת תשייט (13 בדצמבר 1938).

 תיק פירוק 2868/58
 נענין פקודת החברות,

מ רח׳ נחלת יצחק 32, חל-אביב. י ע ך ב ט ל ב מ  ובעבין חב׳ ״

 במסרח בזה הודעה, שבקשה לפירוק ההברח הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, הוגשה ביום כ״ט בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1938), וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי
 בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־יפו ביום ה׳ בטבת תשייט (16

 בדצמבר 1938).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשפת הבירור, אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
יטלץ  י. ו

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל-אביב
 דרך יפו־תיא 9 (בית רומבו)

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב ה ר ע  ה
 למפור, או לשלות על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל זץדעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או, אם זו היא
 'פירמה, את שמה ומענה של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה על
 ירי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אט יש
 להט עורך דין), וצריך למסרה או — אם היא בשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחד משעה

 13,00 אההיצ של יום ד׳ בטבת תשי״ט (15 בדצמבר 1938).

429 S12.105.U , כ״ט בכסלו תשי״ט, 037ילקוט הפרטוטים 



 הודעות בדבר בקעות לפירוק חברות

 בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
 תיק פירוק 3210/58

 בעבין פקודת החברות׳
ל בע׳־מ י ט ס ק ט ל זיו׳ ביח״ר ל י ט ס ק ט  ובעני! חב־ ״

 שד׳ רוטשליד 20׳ תל־אביב.
 נמסרת בזה הודעה״ שבקעה לפירוק החכרה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בחל־אביב יפו׳ הוגשה ביום כיו בתשון תשייט
/ וכי גיחגה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני ( s 1 בנובמבר 0 3 1 0 ) 
ד בטבת תשייט (23 י  בית המשפט היושב בדין בחל-אביב־יפו ביום י

 בדצמבר 1958),
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בעבין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשח יינתן לבל גושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטח בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
יטלץ  י. ו

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־ת״א 9 (בית רומנו)
: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה/ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אש זו היא
 פירמה׳ את שמה ומענה של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם
 עורך דין)/ וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה

 י 13.00 אחה״צ של יום י״ג בטבת תשייט(21 בדצמבר 1938).

 חיק פירוק 3212/58
 בעבין פקודת החברות׳

׳ בע״מ רח- נחלת בנימין ו י ס ובנ ב  ובענין חברת ״ישראל ה
 81׳ הל-אביכ.

 גמטדח בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לפיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הוגשה ביום ב״ז בחשון תשייט
 (19 בנובמבר 1958)׳ וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
 בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־יםו ביום ייד בטבת וזשי-ט

 (25 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה אד להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו או
 באמצעות שורך הדין שלו. השתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
יטלץ . ו  י

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפי־תיא 9 (בית יומנו)
: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או, אם זו היא
 פירמה׳ את שמה ומענה של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלח (אם יש
 להמ עורך דין)׳ וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאותר משעה

ג בטבת תשייט(21 בדצמבר 1958). י  13.00 אחה״צ של יום י

 חיק פירוק 2871/38
 בענין פקודת החברות,

, המשרד הרשוט רה׳ אלנבי 91, מ י ע  ובענין הב׳ גורפזי ב
 חדר 220, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביכ יפו׳ הוגשה ביום ביט בתשרי תשייט
 (13 באוקטובר 1958)׳ וכי גיחנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
 בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־יפו ביום ה- בטבת תשייט (16

 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצח לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יובל להופיע בששת הבירור׳ אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. השתק מן הבקשה יינתן לכל גושה או משתתף
 של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום הקבוע

 בעדו.
יטלץ  י. ו

 1צינ היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
 דרך יפו־ת״א 9 (בית דומנו)
: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זו היא פירמה׳ את
 שמה ומפנה של הפירמה׳ והיא צריבה להיות חתומה של ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם עורך דין),
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת של ידי הדואר — לשלחה בזמן
 שיספיק למען הגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחהיצ

 של יום ד׳ בטבת תשייט (13 בדצמבר 1958).

 תיק אזרתי(פירוק חברות) 3139/58
 בענין פקודת החברות׳

, חברה ציבורית׳ ץ עממי בע״מ- כ י ש ה ל ר ב ח  ובשניו *
 שמעו משרדה הרשום הוא: רחוב אלנבי 94׳ קומה די, תל־אביב.

 נמסרת בזח הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לפיל על
 ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביכ־יפו הוגשה ביום כיא בחשון
 תשייט (4 בנובמבר 1958) לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי -קופת
 הקואופרטיבים בע-מ-׳ על ידי באי כוחם שורכי הדין ז. פלד ו־י פלר׳
 וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית־המשפט היושב
 בדין בתל־אביב־יפו ביום ייב בטבת תשייט (23 בדצמבר 1958)

 בשעה 8.30 בבוקר.
 בל נושה או משתתף של החברה׳ חרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בששת הבירור — אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
, עו״ד ד ל  ז. פ

 רח׳ לילינבלום 11׳ תל־אביב
 נ-כ המבקשים

: כל הרוצח להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומשבו של האיש׳ או אם זוהי פירמה׳
 את שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי שורך הדין שלו או שלה(אם יש להם עורך דין),
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — לשלחה בזמן
 שיספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאותר משעה אחת אחרי הצהרים

יא בטבת תשייט (22 בדצמבר 1958).  של יום י

s.12.195l1 , ילקוט הפרפוטיםC37 .430 כ״ט בנפלו חעי־ט 

http://1l.12.195s


 הודעות־ בדםיבקשות •לפירוק חברות ־

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק גוירוק 1215/58

 בענין פקודת החברות׳
, רחוב סוקולוב2׳ לוד. מ ״ בע־ ה ו ק ת ה ה  ובענין חב׳ ״מאפי

ה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי  נמסרת מ
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, הוגשח ביום כ״ז בחשון תשייט
 (10 בנובמבר 1058)׳ וכי ניחנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
 בית המשפט היושב לדין בתל־אביב־יפו ביום י״ד בטנת תשייט (23

 בדצמבר 1938).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לבך׳ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אם כעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. הפתק מן הבקשה יינתן לבל נושה או
 משתתף של ההברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
יטלץ  י. ו

 לשבח. פרקליט מחוז תל־אביכ
 דרך יפו־תיא 9 (בית רומנו)

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב  ה ע ר ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או, אם זו היא פירמה׳ את
 שמה ומענה של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אפ יש להם עורך דין),
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר - לשלחה בזמן
 שתספיק להניע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 1:1.00 אחהיצ של

 יום ייג בטבת תשייט(21 בדצמבר 1958).

 תיק פירוק 3210/58
 בעגין פקודת החברות׳

מ שד׳ רוטשילד 13׳ תל-אביב. ״ ע  ובעבין חברת *רדיקו* ב

 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום ביז בחשון השייט
 (10 בנובמבר 1058)׳ וכי ניתנת הוראה שבקשת פירוק !ו תבורר בפני
ד בטבת תשייט (25 י  בית המשפט היושב לדין בתל-אביב־יפו ביום י

 בדצמבר 1958). ־
 בל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטח בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
יטלץ  י. ו

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

: בל חרוצה להופיע בשעת בירור חבקשח האמורה׳ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זו היא פירמה׳ אוו
 שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
 הפירמח או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אפ יש להם עורך דין)׳
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — לשלחה בזמן
 שיספיק למען הגיע אל החחופ לעיל לא יאוחד משעה 13.00 אחהיצ

ג בטבת תשייט (21 בדצמבר 1938). י  של יום י

 תיק פירוק 3213/38
 בפבין פקודת התברות׳

מ רחוב ־ ע ־ א ביב״ ב ל ל ת ו ט ס י ר ץ ב ל מ  ובענין חב׳ ״
 בךיהודה 75׳ תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בחל־אביבייפו׳ הוגשה ביום ב״ז בחשון תשייט
 (10 בנובמבר 1938)׳ וכי ניחנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי
יד בטבת תשייט (25  בית המשפט היושב לדין בתל־אביב־יפו ביום י

 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של ההברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
 י. ויטלין

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשבת פרקליט מחוז תל-אביב
 דרך יפו־תיא 9 (בית רומנו)

: בל חרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, ה ר ע  ה
 חייב למסור, או לשלות על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה
 על רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זו היא
 פירמה, אח שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריבה להיות חתומה על ידי
 האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלח (אפ יש להם
 עורך דין), וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר י־
 לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 אחהיצ של יום ייג בטבת תשייט (24 בדצמבר 1938).

 תיק פירוק 3211/58
 בענין פקודת החברות,

מ רחוב חובבי ציון 57, תל-אביב• ״ ע ׳ ב ן ד פ  ובענין חב׳ ־נרה א

 נמסרת בזה הודעה, שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, הוגשה ביופ כ״ז בחשון תשייט

 (10 בנובמבר 1958), ובי ניתנה הוראה. שבקשת פירוק זו תבורר גפני--
יד בטבת תשייט (25  בית המשפט היושב לדין בתל־אביב־יפו ביום י

 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אס בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן התתוט מטה בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
 י. ויטלין

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

: כל חרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ ה ר ע  ה
 חייב למסור, או לשלות על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או, אם זו היא
 פירמה׳ את שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חחומח על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אם יש להם
 עורך דין)׳ וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לפיל לא יאוחר משעה 13,00

 אחהיצ של יום י״נ בטבת תשייט(24 בדצמבר 1958).
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 הודעות בדבר בקשות ׳לפירוק חברות

 בית המשפט המחוזי בחל־אביב־יפו
 תיק פירוק 3219/58

 בענין פקודת החברות׳
 ובענין הב׳ ׳מטרות חולון״ בעי• מ רחוב בר־כוכבא׳ אזור

 החעשיה, רסקו בי׳ חולון.

 נניסרת בזה הודעה׳ שנקשה לפירוק החכרת הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בחל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום כיז בחשון תעיינו
 (10 בנובמבר 1938)׳ וכי ניתבה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
ד בטבת תשייט י  בית המשפט היושב לדין בתל־אבינ־יפו ביום י

 (23 בדצמבר 1958).
 כל נושה או משתתף של ההברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אט נעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשח יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטת בשלמו את התשלום

 הקכוע בעדו.
ן  י. ויטלי

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מחוז תל־אכיב
 דרך יפו־תיא 9 (בית רומנו)

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב ה ד ע  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הורעה על
 רצונו זה. ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זו היא
 פירמה׳ אח שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות החומה על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם
 עורך דין)׳ וצריך למסרה או — אט היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שיטפיק למען הגיע אל התתוט לעיל לא יאוחר משעה

 13.00 אחח״צ של יום י״ג בטבת תשייט(21 בדצמבר 1938).

 חיק פיךוק 3217/38
 בענין פקודת ההברות׳

 ובענין הב׳ לתיבנון וקבלנות בע״מ רחוב הגלגל ;8׳
 רמת־גן.

 נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, הובשה ביום ב״ז בהשון תשייט
 (!!1 בנובמבר 1938)׳ ובי ביתבה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפבי
 נית המשפט היושב לדין בחל־אביב־יפו ביום ייד בטבת תשייט

 (23 בדצמבר 1958).
 בל נושה או משתתף של ההברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לגך׳ יוכל להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק נץ הבקשה ״בתן לכל גושה או
 משתתף של החברה ךדודש אוהו מן החתום מטח בשלמו את התשלום

 הקבוט בעדו.
 י. ויטלין

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשכת פרקליט מהח חל־אביב
 י דרך יפו־תיא 9 (בית רומנו)

: כל הריצו, להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, ה ר ע  ה
 חייב למםור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החחום לעיל הודעה על
 רצונו זד״ ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או׳ אם זו היא
 פירמה׳ את שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על
 ידי האיש או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם
 עורך דין)׳ וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.1:9

 אחהיצ של יום ייג בטבת תשייט (24 בדצמבר 1938).

 בית המשפט ה מהחי בחיפה תיק פירוק 907/58
 בענין פקודת ההברות׳

 ובענין חברת האחים וכטל (1952) בעימ׳ המשרד הרשום:
 אזור התעשיה׳ מפרץ חיפה.

 נמסדת בזר׳ הודעת׳ שבקשה לפירוק ההברה הנזכרת לעיל׳ על ידי
 בית המשפט המחוזי בחיפה׳ הוגשה ביום ד׳ בכסלו תשייט(10 בנובמבר
 1958)׳ וכי ניתבה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט

׳ בטבת חשי״ט (17 בדצמבר 1958).  היושב לדין בחיפה׳ ביום ו
 בל נושה או משתהף של החברה הרוצח לתמוך במתן צו בעני!
 הנקשה או להתבגר לכך׳ יוכל להופיע נשעח הבירור׳ אם נעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל גושח או
 משתתף של ההברה הדורש אותו מן החתופ מטח בשלמו את התשלום

 הקבוע בעדו.
י י ו  עמירם חרלף, ע
 רחוב איבן סינא 29׳ חיפח

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב ה ר ע  ה
 למסור׳ או לשלות על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על
 רצונו זד״ כהודעה יפורשו שמו ומענו של האיש או׳ אם :והי פירמה׳
 שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה, להיות חתומה על ידי האיש
 או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה(אס יש להם עורך דין)
 וצריך למסרה או - אם היא נשלחת על ידי הדואר — לשלחה באופן
 שיספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי הצהרים

 של יום ה׳ בטבת חשייט (16 בדצמבר 1958).

 תיק פירוק 3218/38
 בענין פקודת החברות׳

 ובעבין הב׳ י. פרוידמן בע״מ פרדס הגדוד נתניה (אצל
 פרוידמן).

ה הודעה שבקעה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי  נמסרת מ
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, הוגשה ביום כיו בחשון תשייט
 (10 בנובמבר 1938), וכי ביתנה הוראה שבקשת פירוק זו הבודד בפני
ד בטבת תשייט (25 י  נית המשפט היושנ לדין נתל־אנינ־יפו ביום י

 בדצמבר 1933).
 כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן צו
 בעבין הבקשה או להתבנד לכך׳ יכול להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה הדורש אוחו מן החתום מטה

 נשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
 י. רטלין

 נציג היועץ המשפטי לממשלה
 לשבח פרקליט מחוז תל־אבינ
 דרך יפו־ת״א 9 (בית רומנו)
: בל הרוצח להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב ה ר פ  ה
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
׳ «פ זו היא פירמה/ ו  זה, ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש ^
 את שמה ומענה של הפירמה, והיא צריכה להיות חתומה על ידי
 האיש או רעירמד, או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם
 עורך דין) וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר —
 לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 אחה׳״צ של יום י״ג בטבת תשי״ט (21 בדצמבר 1953),
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 פקודת ההכרות

 הודעות בדבר הגדלת הון
 !. ציון הברה לבטוח בעימ.

 .2 350000 (שלוש מאות וחמישים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

 4. הצ/775

 4 ׳מעלה- יצרני עורות בע-מ.
 s. 2000 (אלפיים) לירות ישראליות.

 .3 000 8 (שמונח אלפים) לירות ישראליות.
 4. חפ/14715

 a ׳זיקית- מפעלי צביעה ואשםרה בע״מ.
 2. 000 530 (חמש מאות וחמישים אלף) לירות ישראליות.

 j 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/14917

 a מחלבות טנא־נגה בעימ.
 .2 000 60 (ששים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 90 (תשעים אלף) לירות ישראליות.

 4. חפ/11092

 1. מחלבות טגא־ננה בע-מ.
 .2 000 130 (מאה וחמישים"אלף) לידות ישראליות. י

 J 50000 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/11692

 1. חולה טכסטיל בע-מ.
 2 300000 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 J 000 800 (שמונח מאות אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/92ד18

 a חברת חלקה 196 בגוש 6217 בע-מ.
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.
 j 1000 (אלף) לירות ישראליות

 ה חפ/93ד6

 a חברת גרש 6913 חלקה 76 בע-מ.
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.
 3 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 4. חפ/18511

 1. מקאל משרד קבלני ארצי להובלה בע״מ.
 2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

 4. חצ/2099

 1. הקשאה בעימ.
 ooo 5 2 (חמשת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 5000 (חמשת אלפים) לירות ישראליות. י
 4. חפ/15371

 1. י.א. מיטווך ובניו בעימ.
 .2 500 4 (ארבעת אלפים וחמש מאות) לירות ישראליות,

 j 30000 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
 4. הפ/4687 י

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
 1. שם החברה.

 2. ההון הרשום של החברה.
 3. סכום הגדלת ההון.

 4. מספר החיק•

 a גוניר בע-מ.
 2. 000 4 (ארבעת אלפים) לירות ישראליות.
 jt 000 4 (ארבעת אלפים) לידות ישראליות.

 4. חפ/13733

 a -םנטוריום מרכזי- בע-מ.
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 .3 920 (תשע מאות ועשרים) לירות ישראליות.
 4. זזפ/17353

 a -תועדה- מוציאים לאור בע-מ.
 2. 1980 (אלף תשע מאות ושמונים) לירות ישראליות.

 3 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 4. חפ/11274

 a פנת האמנים חברה בע-מ.
 2. 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 3 000 9 (תשעת אלפים) לירות ישראליות.
 4. חפ/4137

 4׳ החברה להנדסה חשמלית בע-מ.

 1S00' .2 (אלף וחמש מאות) לירות ישראליות.
 si» 3 (חמש מאות) לירות ישראליות.

 4. חפ/3319

 1. חברה ישראלית למתכת מתוחה ולרשתות בע-מ.
 2. . 000 5 (חמשת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 1300 (אלף ושלש מאוח) לירות ישראליות.
 4. חפ/12953

 a צדוק חייקין בע-מ.
 2 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 3 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות.
 4. חפ/3626

 a אחוזת סטם בע-מ.
 2 000 נ(אלף) לירות ישראליות.
 j 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 4. חפ/3853

 a חברת שלום עליכם 49 בע״מ.
 2 900 (תשע מאות) לירות ישראליות.
 3 900 (תשע מאוח) לירות ישראליות.

n n i s n .4 

 a בית מגידו חברה בע״מ.
 .2 000 3 (שלושת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 414 (ארבע מאות וארבע עשרה) לירות ישראליות•
 4. חפ/3734
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 הודעות בדבר הגדלת הון

 !. חברה להובלת דלק בע-מ.
 2 1,929.250(אלף תשע לאות עשרים ותשע לירות ישראליות ו־250

 פרוטה).
 3 320.750 (שלוש מאות ועשרים לירות ישראליות ו־50ד פרופה),

 4. חפ/5491

 !. -אילץ׳ חברה להספקה בע״מ.
 2 19000 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 .3 10000 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 4. חפ/17559

 1. ׳מדף- מפעלי פלסטיק בעימ.
 צ. 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 10000 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 4. חפ;18657

 !. בנק י.ל. פויכטונגד בע-מ.
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 j 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
 4. חצ/518

 א׳ בכסלו תשי-ט(13 בנובמבר 1058) א. דנציגר
 רשם החברות

 pp .1 החקלאות הפרטית בע-מ.
 2 210007 (מאתיים ועשרה אלף ושבע) לירות ישראליות.

 3 50000 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
185a1*n .4 

 1. חלף בע-מ.
 2 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות.

 3 33000 (שלושים ושלושת אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/15831

 !. מגרשי הקבלנים בע-מ.
 2 630 (שש מאות ושלושים) לירות ישראליות.

 3 370 4 (ארבעת אלפים שלש מאות ושבעים) לירות ישראליות.
 4. חפ/8692

 1. האחים גולדברג, ביח-ד לעורות בע-מ.
 .2 2000 (אלפיים) לירות ישראליות.

 3 000 18 (שמונה עשר אלף) לירות ישראליות.
mzajsn .4 

 הודעה על שינויי־שם

 ניתנת בזה הודעה, כי החברות הרשומות מטה שינוי את שמותיהן כדלקמן:

 האריך השינוי השם הקודם השט החדש מספר התיק

 רמון — בטוח ופיננסים בפרבון מוגבל חפ/1302
Ramon — Insurance & Finance 

Co. Limited 

 חפ!11002

 תפ:10193

 קפח הדדית של עובדי האפט
 את האפט בערבון מוגבל

 ניאירסקס בערבון מוגבל
Mayertex Limited 

 ברוך רוזנברג בערבון מוגבל
Baruch Rosenberg Limited 

 קופת תגמולים של עובדי האפט
 את חאפט בערבון מוגבל

 ורוטקס בערבון מוגבל
Verotcx Limited 

 כ-ו באב תשי-ח (12 באוגוסט 1958)

ו באג תשייח (12 באוגוסט 1938).  כ׳

 ה׳ באלול תשי׳ה(ג2 באוגוסט 1938)

Bn/18322 תלקה 80 בגוש *690 בערבו! מוגבל 

 מחאיקה — א. ולפמן בערבון מוגבל חפ/10933
M o z a i c a A . Woifman Limited 

 מלקה 66 בגוש 6903 כערבון מוגבל

Mozaita A. Wolímaa Limited 

 י*« באליל תשי״ח(27 באוגוסט 1958}

 י-ב באלול חשי-ח(28 באוגוסט 1938)

 טלני — חברה למסחר בעדכון מוגבל חפ/17489
TaJni—Trading Co. Limited 

 גוה פירקין 18 גבעתיים בערבון מוגבל זזפ/17378

 נחלת צפורה בערבון מוגבל חןפ(18622

 חברה למסחר של א. בן דוד ושות׳
 (1957) בערבון מוגבל

 נוח שירקין 16 גבעתיים נערבון מוגבל

 נוה־צפורה בערבון מוגבל

 י-ג באלול חשי-ת(28 באוגוסט 1958)

 י-ג באלול תשי-ח(29 באוגוסט 1938)

 י״ג באלול תשי-ת(29 באוגוסט 1958)
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 תאריך השינוי השם הקודם השט החדש לספר התיק

 חפ/028ד1

 חפ/17029

 חלקה 231 בגוש 6143״ הברה
 בערבון מוגבל

 חלקה 241 בגוש 6143׳ חברה
 נערבון מוגבל

 חלקות 230 בגוש 6143 ו־303 בגוש הפ/030י1
 6144״ חברה בפרבון מוגבל

 פ. ר. י. חברה להשקעות חפ/12369
 נערנון מוגבל

 מפעלי מנועים מחודשים חפ(17994
 בערבון מוגבל

Rebuilt Engines Corporation 
Limited 

 ייז באלול תשי-ח(2 בספטמבר 1958) חלקה 43 בגוש 6156׳ חברה
 בעדבון מוגבל

 ייז באלול תשייח(2 בספטמבר 1958) תלקה 44 בגוש 6136׳ חברה
 בערנון מוגבל

 י*ז באלול תשי-ח (2 בספטמבר 1958) הלקח 45 בגוש 6156׳ חברה
 בערבון מוגבל

 ביה באלול תשייח (10 בספטמבר 1938) ׳חברת השקעות פדיש*
 בערבון מוגבל

 כיו באלול תשייח(11 בספטמבר 1938) מפעל לחידוש מבועים בישראל
 בערבון מוגבל•

 גן אקשטיין בעדבון מוגבל חפ/17470

 חרושת ו. ון לר בערבון מוגבל חפ/4963
W. Van Leer Industrial Limited 

 כ״ו באלול תשי-ח(11 בספטמבר 1958) פרדס אקשטיין(2) בקדימה
 בערבו[ מוגבל

 ג׳ בתשרי תשייט (17 בספטמבר 1958) חרושת ון־לר בערבון מוגבל
Van Leer Industrial Limited , 

 םרוי את שטינוב בערבון מוגבל חפ/5293
Treu & Steinweg Limited 

ץ מוגבל ב ר  ג׳ בתשרי תשייט(17 בספטמבר 1938) -טרוי את שטינויק׳ מ

713/sn (בבסיס) חכרה לשירות ימי עתיד 
 בערבון מוגבל

Atid Navigation (Holdings) 
Limited 

 חברה לשירות ימי עתיד
 בערבון מוגבל

Add Navigation Co, Limited 

 ח׳ בתשרי תשייט(22 בספטמבר 1958)

 ח3/5ג>!1

 חצ/1820

-מפעלי גבי מלחמה מיסודו של
 ארגון נכי המלחמה בגאצים׳

 בערבץ מוגבל*

 שמשון חברה לצמיגים ולגומי
 בערבון מוגבל

Samson Tire And Rubber 
Company Limited 

 מפעלי נכי מלחמה ; מיסודה של
 אגודת נכי המלחמה במדינת ישראל !

 מצבאות בנות הברית ממן מלחמת
 העולם השניה בשנים 1939-1945

 בערבון מוגבל

 חברת ג׳נרל לצמיגים ולגומי
 (ישראל) בערבון מוגבל

The General Tire And Rubber 
Company (Israel) Limited 

 n׳ בתשרי תשייט(22 בספטמבר 1938)

 י-א בתשרי תשייט(25 בספטמבר 1938)

 *קופה לע«רה הדדית וחסכון של חצ/1543
 עובדי םולל בונה ומפעליו

 בערבו( מוגבל-

 קרן פנסיה של עובדי סולל בובה
 והמוסדות הקשורים עם סולל בונה׳

 בערבון מוגבל

 ט*ז בתשרי תשייט(30 בספטמבר 1938)

 א. שומר
 רשם החברות בפועל

 ב׳ נחשון תשייט(16 באוקטובר 1938)
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 פקודת השותפויות
 הודעות על רישוס שותפויות

 י, מיום טיו באב חהי׳ח(1 באוגוסט 1958) לשלוש שנים; אם הדשייפ
 לפני תוט התקופה הנ״ל אף אחד מבין השותפים לא יודיע לשני
 במכתב רשום על רצונו לשים קץ לשותפות׳ היא תימשך אוטו

 מטית לתקיפה נוטפת של שלוש עז:יט והתר חלילה.
 6, שני השותפים יהד רשאים לנהל את עסקי השותפות וחתימותיהם

 יחד תחת שם השותפות יחייבו את השותפות.
 ד. ש;«!!־.6.

נגבד . אי ת י ס מ. א י ח  1• א
 2. גידול דבורים ומשווקי דבש.

 3. רחוב רגק 2׳ תל־אביב.
 4. א) מאיר אינגבר׳ מגדל דבורים׳ רחוב זיבוטינסקי 11׳ תל-אביב;

 ב) יוסף איבגבר׳ מגדל דבורים׳ רחוב רנק 2׳ תליאביב.
 3. מיום י*ג במיון תשי״ח (1 ביוני 1958) לתקופה בלחי מוגבלת

 6. שניהם יחד.
 ד. ש; 0301.

׳ ם י ק י ו ד ק - מוצרי גומי מ ו י ד  1. ׳
 2. בית מלז*בה לייצור מוצרי גומי מכל המינים ולבל המטרית.

 3. רחוב ישראל בק 32׳ תל־אביב.
 4. א) יעקב שטרנברג׳ מכונאי׳ רחוב מעלה השחר 13׳ רמת־יצתק;

 ב) ברוך טבצ׳ניק׳ חרט׳ רחוב מעלה השחר 13׳ רמת־יצחק;
 ג) אלחנן ברקלי׳ מומחה לגומי׳ רחוב ישראל בק 32׳ הל-אייב.
ב בניסן תשי־ח(2 באפריל 938!) לשנתיים. אפ תוך חדשיים ׳  5. מיום י
 לפני סיוט התקופה׳ לא יודיע שותף על רצונו להביא את השותפות
 לידי גמר׳ תימשך השותפות אבטומטית תקופה נוספת של שנתיים

 וחוזר חלילה.
י רשאי לחתום אלחנן ברקלי יחד עם אחד השותפים  6. עד 000 3 ל׳
י או טרנזקציה כל שהיא  הנותרים. לכל התחייבות מעל ל־0ס0׳3 ל׳
 בקשר למכירה׳ שיעבוד או העברה כל שהיא של רכוש השותפות —

 דרושות חתימות כל שלושת השותפים,
 ד. ש ׳,0392.

ץ נ ב ת ל ל י  1. שרות א
 2. קבלנים לבנין ואינסטלציה.

 3. שיכון 231/4 (בד-תנח)׳ אילת.
 4. א) צבי בר־חנה׳ בבאי, 231/4׳ אילת;

 ב) יעקב מרק׳ בנאי, 295/4׳ אילת;
 ג) פנחס נמרמן׳ בנאי, 353/6׳ אילת.

 3 מיום א׳ באייר תשי־ח (21 באפריל 1938) לתקופה בלתי מוגבלת;
 השותפות תתפרק על ידי הודעה מוקדמת של שלושה חרשים מצד

 אחד השותפים.
 6. צבי בר־חנה׳ יעקב מרק ופנחס גמרמן, שנים מתוך שלשתם.

 ד. ש/6393.

ן ואריזה ת קרטו ר צ ו  1. ת
 2. הימת ביתימלאכה לקרטינאז׳ ולדפוס ועיסוק במקצוע.זה.

 3. רחוב אמזלג 11׳ תל־אביב.
 4. א) רפאל ודומיםלי׳ סוחר׳ רחוב רוטשילד 30׳ בת־ים;

 ב) ברכה (ברטה) דונאל׳ עקרת בית׳ רתוב סוקולוב 24׳ תל־אביב.
 5. מיוט א• באב תשי״ח(18 ביולי 1958) לשלוש שנים׳ ותימשך תמיד
 שנתיים נוספות אם בסוף כל תקופה לא תבוא מאחד השותפים

 הודעה מוקדמת של שלושה חדשים על פירוק השותפות,
 6. שני השותפים יחד.

 7. ש/!639.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
 1. טם הכותפות

 2. טיב .העסק
 3. מקום העסקים העיקרי

 4. שטות השותפים ומענם
 5. תקיפת ההחלטרות

 6. המורשים לנהל השוחפות ולחתום בשמת
 7. מספר התיק

ב ם ד מבאו י י ר פ ש , א י מלתי כ ד ר ׳ - מ ם ק ט ו פ י  1. ״
ה ג י ר א ת חרושת ל ח - בי ב י ש כ ד ר ת מ ר א ל ס  ק

 2. בית חרושת לאריגה.
 3. רחוב 322 מס׳ 9׳ יפו.

 4. א) מרדכי מלחי׳ פועל אריגה, רחוב ארנון 16, תליאכיב;
 ב) אשר פייגבבאופ, פועל אריגה׳ רחוב החייל האלמוני 6׳ רמת*

 בז;
 ג) דב קסלר, פועל אריגה, רחוב הפרדס 6׳ תל־אביב;

 ד) מרדכי שבח׳ פועל אריגה, רחוב יצחק למדן 2, רמח־גן.
 5. מיום י״ג בתמוז תשי״ח {1 ביולי 1938) לתקופה בלתי מוגבלת,

 6. שניים מארבעת השותפים מתחת לחותמת השותפות.
 ל. ש/6387,

ר ש ט פ י ת ל בת א דו ו  1. ו
 ב. חנות מכולת ומעדנים.

 3. רחוב הבנים׳ בית רבינוביץ׳ הרדס־חנה.
 4. א) רבקח וודובוז לבית אברבוך, סוחרת׳ רחוב אורנים׳ בית

 פרטי, פרדס־חבה;
 ב) מרים ליפטשר לביח וגמן, סוחרת׳ רחוב הואדי׳ בית פרטי׳

 פרדס־חנה,
 3 מיום י״ז באב תשי-ח (3 באוגוסט 1938) לתקופה בלתי מוגבלת׳
 בתנאי שכל אהד מהשותפים יוכל לפרק את השותפות על ידי
 הודעה בכתב, שתינתן שלושה חדשים מראש ליום 31 ביולי של

 כל שנה.
 6. רבקח וודובוז או מרים ליפטשר.

 7. ש/6588.

ב כ ו ת כ  1. חו
 2. לעבד קרקעות ולהרבות זרעים.

י עמיר ביעף, השוק הסיטונאי החדש — רחוב  ג צומת בפ׳מ׳ עי
 החשמונאים, תל־אביב.

 4, א) זרעים, אגודה שתופית בפימ׳ גדרה;
 נ) צומת, חברה פרטית בעימ, רחוב החשמונאים׳ השוק הסיטו

 נאי החדש׳ תל־אביב,
ג בסיון תשייח(1 ביוני 1938) לחמש שנים. ׳  3. מיום י

 6. חתימת שני השותפים א) זרעים אגודה שתופית לגידול זרעים
 מבוררים בעימ׳ מגדרה; ב) צומת בע׳מ׳ או לפחות חתימת מנהל
 אחד מטעם צד אחד - דניאל ברין או משח מאיר יתד עם חתימת

 מנהל אחד מטעם הצד השבי — ד־ר פ. שטיאנס.
 7. ש/6389.

ח* - ״1:ו01וודז^׳ נ ארמו  1. ׳
 2. ייצור ומסחר של תכשירי קוסמטיקה.

 3. רחוב ארלוזורוב ד, היפר״
 4. א) סלי דובבפלד׳ עקדת בית, רחוב ארלוזורוב 7, חיפה;
 ב) רהל אוכמו, עקרת בית׳ רחוב יזרעאל 13׳ בת־גלים.
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 הודעות על רישום שותפויות

ם י י ט ס ל מ פ י ר מ , ח ט י ל ק י ב ר צ ו מ ת ל ש ת ת ה י  !׳ ב
 ׳ ״אורי ד כ  ו

 ?. תעשיית מוצרי בקליט והמרים פלסטיים אחרים.
 3. רחוב 310 מס׳ 29, יפו.

 4. א) מרי קרודו׳ סותרת׳ רחוב פינסקר 95׳ תל־אביב;
 ב) מטילדה פצ׳ו, ללא מקצוע, רחוב דיזננוף 120׳ תל־אביב.

 3 מיום י-ג בתמח תשי״ת (1 ביולי 1958) לתקופה בלחי מוגבלת. אם
 אחד השותפים רוצה לפרק אח השותפות עליו להודיע על כך בכתב

 למשנהו חודש ימים מראש.
 6. כל אחד מהשותפים לחוד.

 7. ש/6600.

פ ט ר ם ק - אחי ט ר ו ק ו ד - .! 
 2. בית מלאכה לסריגה,

 3. רחוב בן יהודה 212׳ תל־אביב.
 4. א) משה קרטס׳ סוחר׳ שיכון שנגחאי 121׳ הדר יוסף; .
 ב) לסלו קרטפ, סוהר, שיכון שנגהאי 110, הדר יוסף.

 5. מיום י״א בשבט תשי״ח (1 בפברואר 1938) לתקופה בלחי מוגבלת.
 6. שני השותפים יחד,

 7. ש/!660.

ם ו ל  !. סטייבלם - א
 .2 מסגריה׳ פחחיה׳ עבודות אלומניום ונירוסטה.

 3 רחוב 23, ליד פיגת רחוב 1. תל־אביב־יפו.
 4. א) יעקב שמואלי׳ מפגר ורחך, רחוב אינלביץ׳ בת־ים;

 ב) משה פייגבבוים, מפגר ורחך, רחוב קירדובירו 10׳ תל־אביב.

 5 מיום ט*ו באב תשייח (1 באוגוסט 1938) לתקופה בלתי מוגבלת.
 הודעה על רצון אחד השותפים לפרק את השותפות תינתן לפחות

 ששה חדשים מראש. \
 6, שגי השותפים יעקב שמואלי ומשח פיגנבוים יחד.

 7. ש/»66.

ן מ ר ב ל י ת ז ג א ר ב ר ב ל י  !• ז
 2. מכולת וירקות.

 3 רחוב גולני 27, רמת־חן.
 1. א) אברהם זילברברג׳ סוחר׳ רחוב אלוף דוד 207׳ רמח־חן;

 ב) שמשון זילברמן׳ סוחר׳ בלוק 3׳ רמת הטייסים,
 3 מיום כ-ה באב תשי-ת (ננ באוגוסט 1938) לתקופה בלתי מוגבלת

 6. כל אחד מהשותפים לחוד.
 ד. ש/603».

׳ ן י ר ע פ ו נ ל ו ק - .1 
 .2 קולנוע.

 ג. רחוב הירקון 106, תל־אביב.
 4. א) אביבה פלג(פקידה פרטית)׳ רחוב מורכי 20׳ תליגנים;

 ב) דוד ויינשטיין, רוקה׳ מאה שערים׳ ירושלים;
 ג) רגינה בהירי׳ פקידה׳ רחוב רמב״ן 43, ירושלים;

 ד) אוסקר זאורשטרום, נהג, רחוב הרב קוק י.ג, תליאביב;
 ה) יוסף מר!גשלי, סוחר, רחוב אסף 15, רמת־גן.

 5. מיום ייב בסיון תשייח (31 במאי 1958) ל־18 שנים, אם לא יודיע
 השותף המנהל א,ת העסק של השותפות המורשה לחתום בשמת
 במכתב רשום, לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת השותפות,
 על רצונו לפרק את השותפות תוארך השותפות לתקופת נוספת

 של 18 שנים.
 6. אביבה פלג.

 ד. ש/6601.

י ־ קרנ ן ה ל כ מ ש ת ח  נ. שרו
 2 כל עבודות חשמל.

 3 רחוב סלמה 11, יפו.
 4. א) שמואל בהן׳ חשמלאי, רחוב מודיעין 129׳ רמת־גן;

 ב) יהודה קרני, חשמלאי, רחוב מאז״ה 71׳ תל־אביב;
 ג) שמעון ברעם, חשמלאי, רחוב תש״י, רמת־גן.

 3 מיום י-א בניסן תשי״ח (1 באפריל 1938) לחקופה בלתי מוגבלת.
 6. שבים מתוך שלושת השותפים.

 7. ש/6393.

 ק ש מ ן מאזנים ו קו ה לתי כ א ל ת מ י - ב ה פ י י ח נ  4 ׳מאז
ת ליפשיץ ר מאזנים חדשים, דגן א ת, יצו  לו

 2 בית מלאכה לייצור ותיקון מאזניים ומשקלות.
 3 רחוב אלנבי 10, חיפה.

 4. א) חיים ליפשיץ, מייצר ומתקן מאזניים ומשקלות׳ רחוב יוחנן
 תקדיש 11, חיפה;

 ב) דוד דגן, רחוב מסדה 32 אי׳ חיפה.
 5. מיום י-א בניסן תשי-ח (1 באפריל 1938) לחמש שנים.

 6. שני השותפים יחד.
 ד. ש/6396.

ל ושות׳ ר  1. ש
 2 בית מלאכת לתעשיית בלוקים.

 3. רחוב המטבחיים 10, נצרת.
 4. יא) נחמיה שדל׳ מכונאי׳ רחוב היזטבחיים 10׳ סואל קנטש, נצרת;

 ב) שלמה הוגיגמן׳ סוחר׳ רחוב פטנטון 1׳ חיפה,
 5. מיום כ״ז בםיון תשי״ח (15 ביוני 1958) עד יום ח׳ בםיון תשי-ט

 (14 ביובי 1939).
 6. נחמיה שרל ושלמה הוביגמן יתד.

 7. ש/6397.

ן ובנו מ ר ב ל י ץ ז ר  !. פ
 2. בל עבודות חקלאות (משק חקלאי).

 3. עין־ורד.
 4. א) פרץ זילברמן׳ חקלאי׳ עין ורד;

 ב) יובה זילברמן, חקלאית ומנהלת משק׳ פ־ן־ורד;
 ג) דן זילברמן׳ חקלאי ומנהל משק׳ עין ורד.

׳ בגיסן חשי-ח (31 במרס 1958) לתקופה בלתי מוגבלת.  5. מיום י
 שלושה חדשים מראש צריך כל שותף למכור לשאר השותפים אם
 הוא רוצה לעזוב את השותפות. אם אחד השותפים עוזב את השו

 תפות׳ אין השותפות מתפרקת.
 6. כל אחד מהשותפים לחוד.

 7. ש/6398.

ל י ו ק מ א ת ל ל האן א ר ־ ק ו א רדי ד מ ל - .1 
 2 מעבדת רדיו,

 3 רחוב שרה 4, חיפה.
 4. א) האן קדל׳ טכנאי רדיו׳ קרית מוצקין׳ רחוב הרב קוק 47;

 ב) קמיל לאו׳ טכנאי דדיה רחוב הלן קלר 18׳ חיפה.
 >״ מיוט י-א בניסן תשי-ח(1 באפריל 1958) לתקופה בלתי מוגבלת.

 0. קרל האן או לאו קמיל.
 7. ש/6599.
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 הודעות על רישום שותפויות

 4. א) אלתר איצקובי׳ן׳ סוחר׳ רחוב הרעיש 19״ יפו;
 ב} משח ברונשטין׳ סוחר״ רחוב ב־ג 3׳ שיכון מפא-י׳ גבעתיים.

 3. מיום י״א באייר תשייח(1 במאי 1938) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. ש:י השותפים יחד.

 ד. ש/6609.

נג ה טרדי י ל  1. שותפות ט
 2. עסקי מסחר״ יבוא׳ יצוא׳ תיווך וכספים.

 ר. רחוב הרצל 62׳ תל־אכיב.
 4. א) ״אילת* סוכני מכס ותחבורה בפ-מ׳ חכרת מניות פרטית״

 רחוב הרצל 62׳ תל־אביב;
 ב) ויקטור שלום׳ סוחר׳ רחוב ויצמן 11׳ תל־אביב.

 5. מיום י״ג בתמוז תשי״ת (1 ביולי 1958) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. שנים מתוך שלושת האנשים: שבתאי תגר׳ יעקב יניב וויקטור

 שלום.
 ד. ש|0610.

ם זליג ה ר ב ת א פר א י י ב של  1. ד
 2. הפעלת מכונית משא.

 3. רחוב מלאכי 20׳ ירושלים,
 4. א) דב שלייפר׳ נהג׳ גבעת שאול׳ בית יוכבד כהן׳ ירושלים;

 ב) אברהם זלינ׳ נהג׳ רהוב מלאכי 20׳ ירושלים.
 3. מיום ט׳ באלול חשייח(25 באוגוסט 1958) ל-23 חדשים.

 6. אברהם זליג בלבד.
 ד. ש/0611.

ץ ט ר ת ב רא א  1. שפי
 2 בית מלאכה למוצרים טכניים.
 3. רחוב דרור 23׳ ראשון־לציון.

 4. א) מיקי שפירא׳ מכונאי׳ רחוב דרור 25׳ ראשון לציון;
 ב) יצחק ברטין׳ חשמלאי׳ רחוב הס 2׳ רמלה.

 5. מיום ייד באב תשייח (31 ביולי 958«) לתקופת בלחי מוגבלת;
 כל שותף יכול לתת הודעה על פירוק ששה חדשים מראש.

 6. כל שותף לחוד,
 7. ש/6612.

ולדשסץ ן ושמואל ג ר ה  !• א
 2. מכירת מצרכי מכולת (שאינם בקיצוב) בסיטונות.

 3. רחוב השמש 3׳ חיפה.
 4. א) שמואל גולדשטין׳ סוחר׳ רחוב עקיבא 13׳ חיפה;
 ב) אחרון גולדשטין׳ סוחר׳ רחוב עקיבא 13׳ חיפה.

 3 מיום טיו באב תשי״ת(1 באוגוסט 1938) לתקופה בלחי מוגבלת.
 6. שמואל ואהרן גולדשטין יחד.

 ד. ש/6613.

- י ע ו צ ק ם מ ו ד י ק ב ל ר ן ע ו ם - מכ ו ד י ק - .1 
 2. מכון ערב לקידום מקצועי,

 4 רחוב שמריהו לוין 30׳ חיפה.
 4. א) שורץ אלדר׳ מהנדס מכונות׳ רחוב ערה 1׳ חיפה;

 ב) מאיר קורנף׳ טכנאי מטוסים׳ רחוב הגליל 48׳ חיפה;
 ג) יעקב גרינברג׳ מהנדס חשמל׳ שיכון עממי 39׳ קריח־בנימין

 3 מיום ב־1 בתמוז תשי־ח(15 ביולי 1938) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. אלדד שורץ׳ מאיר קורגף׳ ויעקב גרינברג—בל אחד לחוד.

 7. ש/0614,

ן מ ר ־ ב ו ד נ ש ר  1. ק
 2. קבלני בנין.

 3. דירת משה יצחק ברמן׳ רחוב בר־ניורא 39 אי׳ היפה.
 4. א) משה יצהק ברמן׳ קבלן׳ רחוב בד־גיורא 39 א׳׳ חיפה;

 ב) אברהם קדשבר׳ קבלן׳ רחוב סיני 4׳ היפה.
 5. מיום י-ב בתמוז תשי״ח(1 ביולי 1958) לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. שגי השותפים יהד.
 7. ש/6605

 ז

־ ק מ ע ר ה מ ש ר מ י ע צ ר ה ב ו ש ל ה וכי ש נ ד החי ס ו מ  !. ה
ע ר ו ז  ה

 2. הבהלת מוסד חינוכי במשמר העמק־הוורע — קבלת ההנהלה של
 מוסד כזה מידי חברת הילדים על השומר הצעיר במשמר העמק

 בע״מ.
 3. משמר העמק.

 4. א) משמר העמק׳ קיבוץ השומר הצעיר לתתישבות שיתופית
 בע-מ;

 ב) הזורע׳ קיבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ.
 5. מיום ד׳ באב השי-ז(1 באוגוסט 1957) לתקופה בלתי מוגבלת׳ אך
 בל שותף רשאי לדרוש את פירוקה בהודעה מוקדמת של שנח

 אחת.
 6. עבי השותפים יהד.

 7. ש/6606.

- ן , ש. ביקסו ר ל ד , מ. נ ר ל ד  1. -ש. נ
 2. ניהול משרד אדריכלים.

 3. רחוב נר בובבא 16׳ תל־אביב.
 4. א) שולמית בדלר׳ אדריכלית׳ רחוב בר־כוכבא 16׳ תל־אביב;

 ב) מיכאל בדלר׳ אדריכל׳ רתונ בר־בוכבא 16׳ תל־אכיב;
 ג) שמואל ביקסון׳ אדריכל׳ רהוב בד־כובבא 16׳ תל־אביב.

 3 מיום ביה באב חשי-ח (11 באוגוסט 1938) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. שנים מתוך שלושת השותסים.

 ד. ש/ל660.

ר ש ת נקניק, ב ר י כ מ ר ו צו י ת חרושת לי ׳ בי י מ ע - .1 
ו  ומוצרי

 2 ייצור נקניקים, מוצרי ושימורי בשר וכן מכירת המוצרים הב-ל.
 3. רחוב ז׳בוטיבטקי 48׳ רמלה.

 4. א) שמעון שפורן׳ מומחה לנקביק׳ רחוב עין חרוד 4׳ תל־אביב;
 ב) אליעזר ליבוביץ מומחה לנקניק, רחוב הבובשימ 136׳ תל־

 אביב;
 ג) חרמן כץ׳ מומחה לנקניק׳ שכונת בתר 4, ראשון-לציון.

 5. מיום ביט באב חשי-ח (15 באוגוסט 1938) ל־5 שנים; לאחר חום
 תקופה זו תימשך השותפות אוטומטית שנה נוספת מדי שנה בשנה
 אם לא יודיע אף אחד מהשותפים לשותפים האחרים בכתב, חודש
 מראש לפני תום חמש שנות השותפות או השנה הנוספת, על רצונו

 לפרק את השותפות.
 6. שממון שפורן בלבד.

 7. ש/6608

ץ - ברונשטץ בי צקו  1. א. ב. - אי
 3 מסתר במצרכי מכולת בסיטונות.
 3. רחוב שדרות ירושלים 32, יפו.
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 הודעות על רישום שותפויות

D. Sak Associates .1 ,  1. שותפות זק אי. די
 2 פרסום׳ ציוד תעשיתי והוצאה לפועל של מוצגים בתערוכות•

 3. ביתן תוצרת הארץ׳ מגרשי התערוכה׳ תל־אביב.
 4. א) אוגוסט זק׳ מרשם חעשיתי׳ בית ארמון׳ דרך נתניה׳ תל־

 אביב;
או אושרוב׳ מגהל מסחרי׳ רחוב ב׳ מם׳ G1׳ רמת החייל, לי  ב)

 תל־אביב;
 ג) גחמן ברמן׳ גרפיקאי׳ שכוגת נורדיה 46׳ חל־אביב;
 ד) יעקב דלוה׳ נגר׳ רחוב חגקין׳ בית זומר׳ מגדיאל;

 ה) יצחק גטגיו׳ נגר׳ רחוב חובות הלבבות 39׳ חל־אביב;
 3 מיום י׳ באלול תשייח (26 באוגוסט 1958) לתקופה בלחי מוגבלת;
 השותפות תפורק על־פי הודעת מוקדמת במכתב רשום של אחד

 השותפים לאחרים שלושה חרשים לראש.
 6. אוגוסט זק וגתמן ברמן יחד.

 ד. ש/6620.

ל ק ע ת א י ע ר י  1. מ
 2. ניהול חנות מכולת.

 3 כפר ערערה.
 4. א) חסן עבד אל קאדר מירפי׳ סוחר׳ ערערה;

 ב) מוחמד סאלם בן חוסיין עקל׳ סוחר׳ ערערה.
ט באב תשייח (15 באוגוסט 1938) לחמש שנים. י  5 מיום נ

 6. חסן עבד אל קאדר מירעי׳ ומוחמד סאלם בן הוסיין עקל שניחם
 יחד.

 7, ש/0621,

ר ו ב י יחסי צ ם ו ו ס ר פ ת ל ו נ כ ו ר ס א ד א ם ר ו ס ר  1. פ
 2. סוכנות לפרסום׳ תעמולה ויחסי גיבור.

 3 רחוב אלנבי 94׳ תל־אביב.
 4, א) מרדכי אשד׳ פרסומאי׳ רחוב ויצמן 93׳ תל־אביב;

 ב) זלמן בנדל׳ פרסומאי, רמת הטייסים׳ בית 28׳ תל־אביב;
 ג) יעקב מרכוס׳ פרסומאי׳ קרית שלום׳ רחוב דשנסקי 8׳ חל־

 אביב;
 ד) דן פלד׳ פרסומאי׳ קריח שלום׳ פרדס גדול׳ בית 59׳ תל־

 אביב;
 ה) יוסף רביץ׳ פרסומאי, רחוב סולד 38׳ רעננה.

נ במאי 1958) לשנה אחת; השותפות n (5-׳vn 3 מייפ ביה באייר 
 תימשך אוטומטית כל פעם שנה נוספת׳ אלא אם ישלח אחד
 השותפים ליתר השותפים הודעה בכתב »9 יום לפני תום תקופת

 השותפות על רצונו לפרק את השותפות.
 6. מרדכי אשד׳ זלמן בנדל׳ יעקב מרכוס׳ דן פלד ויוסף רביץ;
 חתימות שני שותפים מבין תמשח השותפים הנ־ל׳ כשהן באות

 ביחד׳ מחייבות את השותפות.
 ד. ש/6622.

ה -ריץ- חיפה. פ  1. ק
 2 בית קפה-קונדיטוריה,

 3 רח׳ חיים 5׳ חיפה.
 4. א) אריה כהן׳ סוחר׳ רח׳ פבזנר31׳ חיפה;
 ב) רוזה בהן׳ סוחרת׳ רח׳ פבזנר 31׳ היפר״

 3 מיום ייא בביםןחשייח (1 באפריל 1958) לתקופה בלתי מוגבלת;
 השותפות מתפרקת רק עם מות אחד השותפים,

 6. אריה כהן.
 ז. ש/6623

׳ ה מ ק ו  1. *אנטוואו - גיול בני גיורג׳ ש
 2 מסחר כללי׳ (צרכי מכולת׳ משקאות חריפים׳ םינריות׳ כלי

 מטבח׳ גרעינים׳ כלי חשמל) בקמעונות ובסיטונות.
 3 דרך העצמאות 58׳ חיפה.

 4. א) אגטוואן גיורג׳ שוקחה׳ סוחר׳ גצרת;
 ב) נ׳ול ג׳ורג׳ שוקחה׳ סוחר׳ נצרת.

 3 מיום י־א בגיסן תשייח(1 באפריל 1958) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6, אנטוואן גיורג׳ שוקחה.

 7. ש/6613.

" f l e è M a s c o t t e — Tr . ׳ ה ל פ ר  1"׳מסקוט - ט
 2 אפנת נשים.

 3 הר הכרמל׳ שדי הנשיא 119׳ חיפו־״
 4 א) יונח יפה הירשפלד׳ מוכרת׳ רחוב מלצ׳ט 2׳ חיפה.

 ב) חנה (אנטושה) צ׳יוקנילה׳ מוכרת׳ הר הכרמל׳ רחוב אביב 2׳
 היפר״

 3 מיום י-ג בתמוז תשי״ח(1 ביולי 1938) לתקופה בלתי מוגבלת.
 ». שני השותפים יחד.

 7. ש/6616.

קר ת שנ  1. ברגמן א
 2 בית מלאכה לפחחוח ולייצור דודי חימום.

 3 קרית שמואל׳ על יד חיפה.
 4. א) יעקב ברגמן׳ פחת׳ רחוב בנרת 9׳ קרית ביאליק;

 ב) יעקב שבקר׳ פחח׳ רחוב ועאונים 22׳ קרית שמואל.
יא בניסן תשייח (1 באפריל 1938) לשנה אחת; השותפות  3 מיום י

 תימשך כל פעם שבה נופפת׳ אם לא תבוא הודעה על פירוקה.
 8. שבי השותפים יחד.

 7, ש/6617.

ם) י בו נ (טנ י ה ארז ד ו ה ת י ן גליק א ר ה  1. א
 3 עבודות חיטוי וריסוס.

 3 בית הכרם, רחוב ביאליק׳ בית ארזי׳ ירושלים.
 4. א) אהרן גליק, סביטר, רחוב ממילא 32, ירושלים;

 ב) יהודה ארזי(טננבוים) קבלן, שבובת בית הכרם, רחוב ביאליק,
 ירושלים.

 3 מיום 0״ו באב תשי-ח (1 באוגוסט 1956) לתקופה בלתי מתבלת;
 השותף יהודה ארזי (טננבוים) רשאי על דעת עצמו לפרק את
 השותפות ביל עת׳ על ידי מסירת הודעה מוקדמת חודש אחד

 מראש לאהרון גליק או לבא־בוחו אברהם דינוביץ.
 6. עסקאות והתחייבויות כספיות — שני השותפים יחד; בשאר

 העביבים יהודה אתי(טננבוים) בלבד.
 7. ש/6618.

׳ ת ל י ך ינוע א ס ו מ - .1 
 2 מוסך לתיקון מכוניות׳ סיבה, שבנים ובל עבודות מוסך.

 3 אזור התעשיה אי׳ אילת.
 4. א) יצחק ילוז, מכונאי, שיכון הותיקים 131, אילת;

 ב) ישעיהו שכטר, מכונאי׳ שיכון הותיקים 112׳ אילת;
 ג) הרברט קפן, מכונאי׳ שיכון הותיקים 138׳ אילת.

 3 מיום י״א בניסן חשייח(1 באפריל 1958) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6, יצחק ילוז׳ ישעיהו שכטר, הרברט קפן; כל אחד מהשותפים רשאי

 לחתום לחוד בשם השותפות.
 7. ש/9נ6».
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 הודעות על רישום שותפויות

 5. טייפ ט״ז באלול תשי״ח(1 בספטמבר 8מי) להקיפה בלתי מוגבלת,,
 כל שותף צריך להודיע שלושה הדשים מראש על רצינו לעזוב

 את השותפות.
 6. כל אחד לחוד,

 7. שן 6628,

ת פייבישביץ ה ק א ת י  1. ב
 2 ביצוע עבודות חרטות שונות׳ ייצור ותיקון מכונות ו/או חלקי

 מכונות׳ עבודות השחזה׳ ליטוש ובדומה.
 3 רח׳ מרכז בעלי מלאכה 31׳ תל-אביב.

 4. א) משה בירנהק׳ חרט׳ רה׳ ארלחורוב 80׳ תל־אביב;
 ב) נח פייבישביץ׳ חרט׳ רח׳ מרכז בעלי מלאכה 31׳ תל־אביב.
 3 מיום ח׳ באלול תשי-ח (24 באוגוסט 1958) ל12 חדשים; אולם אט
 תוך חודש ימים לפני תום תקופת השותפות לא יודיע אחד השותפים
 למשנהו על רצונו לחסל את השותפות בתום מועדה׳ תימשך

 השותפות אוטומטית עוד 12 חדשים וחוזר חלילה.
 6, משח כירנחק ונח פייבישביץ יחד.

 ד, ש/6629

ה א ו פ ר ת ל כי כו י ז צר ׳ מו ה ל ו ־ פ - .1 
 ,2 2. ייצור מוצרי זכוכית לרפואה.

 3 רסקו ב׳׳ אזור החעשיה׳ רה׳ בצלאל 3׳ חולון.
 4. א) ארמין שוייצר׳ בעל מלאכה׳ רח׳ לורד ביירון 21׳ תל־אביב;

 ב) אדולף אברהם רוט׳ סוחר, רח׳ פילון 8׳ תל־אביב.
 5, מיום כ׳ בתמוז תשי-ח(8 ביולי 1938) לשנתיים׳ ותמשיך להתקייט
 שנתיים נוספות׳ אם אחד השותפים יודיע על רצונו להמשכת

 השותפות שלושה הדשיפ לפני תום תקופת השותפות.
 6, שבי השותפים יחד.

 7. ש/6630.

ץ ל ו ת מזץ ח ק פ ס  1. א
 2. ממכר צרכי מכולת בסיטונות ונל העבודות הקשורות בעבודות

 מסוג זה.
 3 רח׳ קלישר 8, חולון.

 4. א) דוד שוהם׳ סוחר׳ רח׳ קלישר 8׳ חולון;
 ב) יעקב קוץ׳ סוחר׳ רח׳ הרצל 73׳ רמת־גן.

 ג) שלום לוין׳ סוחר׳ שיכון המפדה האזרחי׳ רה׳ טחון 8׳ חולון.
 3 מייפ א׳ בתשרי תשי־־ט (5נ בספטמבר 38») לשלוש שביט; אפ
 לא יחן אהד השותפים לשותפים האחרים הודעת םיום׳ לפתות
 3 חדשים לפגי תום התקופה, יוארך מועד ההתקשרות אוטומטית

 לתקופה נוספת של שלוש שנים.
 6. חתימת שנים מחוך שלשת השותפים בצירוף חותמת השותפות

 מחייבת את השותפות.
 7. ש/6631.

י נ ב קל - י. ראו נ רפי ו  1. י. ג
 2 בית מלאכת לחרטוח׳ הקצעה, בנין מכונות׳ עבודות מסגרות,

 נפחות׳ עבודות מתכת וכיוצא באלה.
 3 דרך פתה־חקוה 91׳ תל־אביב.

 4. א) ישעיהו גורפיבקל׳ חרט׳ רה׳ בזל 14׳ הל־אביב;
 ב) יבאל ראובבי׳ חרט, רח׳ הרואה 123׳ רמת־גן.

 3. מיום י״ג בתמוז תשי״ח (1 ביולי 1938) לתקופה בלתי מוגבלת;
 השותף הרוצה לפרוש חייב להודיע למשנהו, לפחות 3 חדשים

 מראש, במכתב שישלח בדואר רשום.
 6. ישעיהו גורפינקל ויגאל ראובני שגיהס יחד.

 7. ש/2ג66.

ד ק ל ח צ י ב ו ק ע , י הו ם אלי י ח א  1. ה
 2 מפחד סיטונאי בסירות וירקות.

 3 שוק סיטונאי׳ בר־בובבא חנות 2׳ פתח־תקוה.
 4. א) אליהו לוי, סוחר, שיכון עמידר ב׳ פגיה מסי 72, פתת־תקוה;
 ב) יעקב לוי, סוחר׳ שיכון עמידר ב׳ פגיה מפי 109, פתח־תקוה.
 ג) יצחק לוי׳ סוהר׳ שינון עמידר ב׳ פגיה מס׳ 60׳ פתח־תקוה.
 3 מיום כ״ד בפיון חשי״ח (12 ביוני 1958) לתקופה בלתי מוגבלת;
 השותפות תתפרק על ידי הודעה של חודש ימים מראש שתישלח

 על ידי אליהו ויעקב לוי או על ידי כולם יחד.
 6. אליהו לוי ויעקב לוי — שניהם יחד.

 7. ש/0624

ה רואי חשבון פ ת י ן א  1. שרלי
 2. ראיית חשבון.

 3 רת׳ דורות ראשונים 3׳ ירושלים.
 4. א) יצחק שדלין׳ דואה חשבון׳ רח׳ אלחדיזי 9׳ ירושלים;
 ב) אליהו יפה׳ רואה חשבון׳ דחי בית הכרם 5׳ ירושלים.

 3 מיום ט״ו באב תשייח (1 באוגוסט 1938) לתקופה בלתי מוגבלת;
 כל שותף רשאי להודיע על טיום השותפות בהודעה מוקדמת

 בכתב שתישלח שלושה חדשים מראש.
 6. יצחק שרלין או אליהו יפה.

 7. ש/6023.

- ר ל ס ק ת ו ב א י י ל  !. ׳
 2. דברי מכולת בקיצוב׳ פירות׳ משקאות חריפים וסיגריות.

 3 קדית אליעזר, שיכון עולים, מרכז החנויות, תיפד״
 4. א) ישראל לייב׳ סוחר׳ רח׳ חגה סגש 17/3, קרית מוצקין;

 ב) מרדכי וקסלר, בוחר, סמטת סטלה מריס 2׳ חיפה.
 3 מיום י-ג באדר תשיית (5 נמרס 1938). התקופה לא נקבעה.

 6. ישראל לייב ומרדכי וקפלר; שני השותפים רשאים לחתום ולחייב
 את השותפות.

 7. ש/6626.

ך מ ק י ר ו ב ד מ ך ו ר ל ד א ו מ ש - .! 
 2 מכירת דברי מכולת מ.בל המינים, פירות ירקית׳ משקאות חריפים

 וקלים וטבק בקמעונות.
 3 דחי בר־גיורא 22׳ חיפה.

 4. א) שמואל דרך, סוחר׳ רח׳ יונה 9׳ חיפה;
 ב) סנדו בריקמן׳ טוהר׳ רח׳ בר גיורא 26׳ חיפה.

 3 מיום ט׳ בטיון חשי־ח(28 במאי 1938) לשלוש שבים; אם לא חיבתן
 הודעה על ידי אחד השותפים למשנהו, ארבעה חדשים לפני תום
 תקופת השותפות׳ על סרובו להמשיך בשותפות לתקופה נוספת
 של שלוש שנימ אזי תקופת קיום השותפות תוארך אוטומטית

 לשלש שנים נוספות וחוזר חלילה.
 6. שמואל דרך וסנדו בריקמן יחד.

 7. ש/ד662.

- הר נ ט - בו ר ו פ - .1 
 2 בית מלאכה לבגדי גברות.

 3. רח׳ שינקין 7, תל־אביב.
 4. א) פאולה שטיין׳ מנהלת, שלמה המלך 74׳ תל־אביב;

 ב) מאיר שטיין׳ סוחר׳ רח׳ שלמה המלך 74׳ תל־אביב.
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 הודעות על רישום שותפויות

׳ ו ט ץ ו בי רו ידור הו ז  !. -אי
 2. בניית דירות ותיווך.

 3. מד׳ ירושלים 92׳ תל־אביב־יםו.
 1. א) איזידוד הורוביץ׳ סותר׳ דחי לורד ביירון 21׳ חל־אביב;

 ב) יעקב הורוביץ׳ סוחר׳ שדי ירושלים 65, יםו.
 3. מיום ח׳ באלול תשי-ת (24 באוגוסט 1938) לשנתיים.

 ;<. כל שותף לחוד.
 7, ש י, 6638.

ן ר ה ת א ם א כ  !. ח
 2. ניהול חנות מכולת.

 3. שיכון דרומי זכרון יעקב.
 4. א) חכם נורי׳ פועל׳ שיכון דרומי 86׳ זכרון יעקב;

 ב) אהרן צאלה, פועל׳ שיכון דרומי 80/2׳ זכרון יעקב.
 5. מיום שיו באב חשי״ח (1 'באוגוסט 1938) לתקופה בלחי מוגבלת;
 בל שותף יוכל לגרום לפירוק השותפות על ידי הודעה שתישלח

 למשנהו, 60 יום מראש׳ על רצוגו לפרק את השותפות.
 6. חלם גורי ואהרן צאלח יחד.

 7. ש/6639,

ת וייס י א מ ר  !. כ
 2. ביצוע עבודות עפר וחקלאות. ,

 j רח׳ ויצמן 18׳ על ידי נתן כדמי׳ כפר־אתא.
 4. א) גחן כרמי׳ חקלאי׳ רח׳ ויצמן 8:׳ כפר־אחא;

׳ 2׳ תל־אביב;  ב) אלבסגדר וייס׳ חקלאי, שיכון ישגב נ
 1) חייט בדם׳ חקלאי׳ דחי 39 א׳, בית 4, יפו.

 3. מיום ביט באב תשייח (13 באוגוסט 1938) לתקופה בלחי מוגבלת.
 6. כל שגים מתוך שלושת השותפים.

 7. ש/ו<664.

י ט ה מ כ א ל . גרינהויז, בית מ ת ר ס א. שרף א ד נ ה  1. מ
ת כ ת ת מ ו ד ו ב ע  ו

 2. הפעלה וניהול של בית מלאכה מכני ובן עיסוק בכל מיני עבודות
 מתכת׳ תוצרתם׳ ומכירתם וכל הקשור בכך.
 3. בניני התעשיה׳ שכונת מקור־כרוך, ירושלים.

 4. א) אביגדור שרף׳ מהנדס׳ רח׳ שטראוס 20׳ ירושלים.
 ב) .ראובן גרינהויז׳ מסנר מכני׳ שיכון חיילים פשוחידים,

 בלוק 2׳ קרית משה׳ ירושלים.
יב בתשרי תשייט (26 בספטמבר 1938) לתקופה בלתי  3. מיום י
 מוגבלת; בל שותף רשאי לפרק את השותפות בהודעה מוקדמת

 של 3 חדשים מראש.

 0. אביגדור שרף בלבד.
 7. ש/6641

י יליאנ ה ברז פ ל ק ה ש ר י כ מ נה ו , החי ה י ל  !• ק
 2. קליה׳ טחיגה ומכירה של קפה.

 3. דחי יפו 31׳ חיפה.
 4. א) וולף גולדברג׳ סוחר׳ רה׳ חרמון 32׳ חיפה;

 ב) פסח היידנקרונ׳ סוחר׳ רה׳ פבזנר 33׳ חיפה;
 ג) אדיח סיני׳ פוחד׳ דחי הנביאים 27׳ חיפה.

 j מיום י״ז בתשרי תשייט (1 באוקטובר 1938) עד ייג בתשרי
 תשכיר (1 באוקטובר 1963); ותימשך אוטומטית חפש שניט גוספות
מה נושוחף אוזר למשנהו על פירוק השותפות. ו  אס לא תבוא ה

 6. וולף גולדברג עם פסח היידנקרוג או אריה סיני.
 7. ש/2»6

ר נוטמן ת ס א אל ו ו  1. עמנ
 2. בית מסחר להלבשה׳ ספרים וצעצועים.
 3 שכונת הפועלים׳(כפר זיף) תל־מונד.

 4. א) עמנואל נוטמן, סוחר, שכונת הפועלים (כפר זיף) תל מונד;
 ב) אסתר נוטמן׳ סוחרת׳ שכונת הפועלים (כפר זיף) תל מונד.
 3. מיום כיב באלול תשי״ז(18 בספטמבר 1957) לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. עמנואל נוטמן ואסתר נוטמן יחד.
 7. ש/6633.

ם כעל י ר ל ת ק נ א ר ב ת ל ו ב ג ק ע  1. *גיסי- - י
 2. גלנטריה לנשים וגברים׳ דברי עור ופלסטיק, דברי סריגה ובגדים

 לילדים.
 3. רה׳ דיזבנוף 126׳ תל־אביב.

 4. א) יעקב גולדנברג, סוחר, רחוב בילו 48׳ תל־אביב;
 ב) קלריס סגל, עקרת בית, רח׳ דב גרונר׳ בית וצלר׳ בני־ברק.
 3. מיום טיז באלול תשי״ת(1 בספטמבר 1958) לתקופה בלתי מוגבלת;
 כל אחד מהשותפים יבול להביא לידי פירוק השותפות בסוף בל
 שגה גרגוריאנית (31 בדצמבר) על ידי הודעה מוקדמת 3 חדשים
 מראש שתישלח במכתב רשום לשותף השני׳ — בתנאי שהתאריך
 הראשון שבו יוכל כל שותף לדרוש את הפירוק יהא ל׳ בכסלו

 תשיב (31 בדצמבר 1939).
 6. יעקב גולדנברג וקלריס סגל חותמים יחד מתחת לחותמת השותפות.

 7. ש/6634.

ב ר ק ם ע י מ ח ה ואנוואר ר ד י א ע ר ז ל ע א ק ז ח  !. י
 2. מסתר בטכסטילים בסיטונות (קניה ומכירה).

 3. דחי לוינםקי 4׳ חל־אנינ.
 4. א) יחזקאל עזרא עידה, סוחר׳ רח׳ לוינמקי 4׳ חל־אביב;

 ב) אנוואר. רחמים עקרב׳ סוחר׳ רחוב לוינסקי 4׳ חל־אניב.
 3. מיום ח׳ באלול חשי״ה (21 באוגוסט 1958) עד יי ט באב תשייט

 (23 באוגוסט 1939).
 6. יחזקאל עזרא עידה ואנוואר רחמים עקרב׳ שניהם יחד.

 7. ש/6633.

ן י ד ־ י כ ר ו ד ע ר ש , מ ל א י ר ת א פ א ו ט  1. גוטמן, ס
 ב. עדינת דין.

 3. רח׳ שמריהו 6, חיפה.
 4. א) ניאורג גוטמן׳ עויד, רה׳ חורב 0!:, חיפה;

 ב) דיר אדמונד סטופ׳ עויד׳ רח׳ אחד העפ 4׳ חיפה;
 ג) הנפ נחום אריאל׳ עו״ד׳ דרך הים 101, חיפה.

 3. מיום טיז באלול חשייח(1 נפפטמבר 938!) לתקופה בלתי מוגבלת;
 השותפות ניתנת לפירוק בהודעה שתישלח ששה חדשים מראש

 על ידי אויר השותפים.
 6. בל אחד מהשותפ׳ ב.

 7. ש/0636.

ת- ו כימי נ ל - תעשיה טכ ל י י, ה ע ב צ - .1 
 2. מפעל לייצור צבעי ציור ומוצרי לוואי.

 ג שדרות ח״ן 1׳ תל־אביב.
 4. א) יונה הלל׳ מנהל׳ שדרות חין 1׳ תל אביב.

 ב) ישעיהו הלל׳ מנהל, רח׳ דיזנגוף 22׳ תל אביב.
 3. מיוט כ״ז באב תשי״ח (13 באוגומז»3יי) לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. יונה הלל בלבד.
 ל. ש/זו:;ו6
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 הודעותעל רישום שותפויות
ם י - ת ה חדש, ב ל ו ת ע י פ א  1. מ

 2. אפיית מיתות עיראקיות
 3. מחנה דרוויש, בת־ים.

 4. א) אברהם יצחק (אשר) אופה, מעברת כפר ענה 54;
 ב) ששון אשד, אופה, מעברת בפר עיד, 34;

 נ) יצחק אשר, אופה, מעברת בפר ענה 34.
׳ בתשרי תשכיא  5. מיום י״ז בתשרי חשי-ט(1 באוקטובר 1938) עד י

 (1 באוקטובר 1969.)
 6. אברהם יצחק (אשר).

 ד. ש/6644.

ה ר פ ו ם א י ח ר  1. פ
 2. הנחלת עסק למכירת פדתים ומתנות ובל הכרוך בכך

 3. רח׳ אבךגבירול 1, תל־אביב.

ד מ צ נ . ד  א
 רשם השותפויות

 כ-א בחשון תשייט(4 בנובמבר 158׳!}

 4. א) שושנה לנצקרון, עקרת בית, רח׳ כצנלסון 14, תל־ אביב;
 ב) דניאל רובן, סוחר, רת׳ דיזנגוף 286, תליאביב.

יג בטיון תשייח(1 ביוני 1938) לשנה, עט הארכה אוטומטית  3 מיום י
 לשנת נוספת בל עוד לא תבוא הודעה על פירוק משותף אחד

 למשנהו.
 6. שושנה לנצקרון ודניאל רובן יחד.

 7. ש׳/6643.

 הודעות על שינויים בשותפויות
Israel Periodicals ים ת ישראלי ע ־ י ב ת  כ

 4. בנימין הופמן, עתונאי, רחוב הנשיא וילטון 3, תל-אביבייפו,
 הצטרף לשותפות.

 5. עד ח׳ בטבת תשי״ח(31 בדצמבר 1957), התקופה תוארך אוטומטית
 לשנה נוספת אט אף שותף אחד לא יודיע ליתר השותפים במכתב
 רשום לפחות שלושה חדשים מראש על רצונו לסיים את השותפות,
 בין שלושת השותפים. והוראת זו תחול באופן מתאים מדי שנה
 בשנה, אולם דיר שטראוס רשאי לסיים את השותפות בין שלושת
 השותפים תוך בל שנח קיומה כנ-ל ליום האחרון של כל חודש
י הודעה מוקדמת שתינתן במכתב רשום ליתר  גריגוריאני עי

 השותפים לפחות שלושה חדשים מראש.
ר גיאורנ שטראוס או פריץ לוינטון לחוד. בנימין הופמן יחד  6. די

 עט אחד הניל.
 7. ט׳ בטבת השייח(1 בינואר 1939).

.6133 8. 

ת ״שלי ו כנ סו י בנץ ו ד מ  שמחה צינמן ובניו - ח
. ת) ו . (תעשיות הימיות ממלכתי מ . ח . ת ־  ו

 ז. שמחה צינמן ובניו.
 7. ד׳ באלול תשי״ח{«2 באונופט 958¡),

 8. ש/1123
׳ ה מ ו ל י א מ ו ל ה י  ׳

 3. רחוב לבנדה 48, תל-אביב.
 1. ישראל פיקהולץ יצא את השותפות.

 שרה סנדיק׳ פקידה, רחוב נזר 3׳ תל-אביב, הצטרפה לשותפות,
 6. צבי סנדיק רשאי לחתום בשם השותפות.

 7. י־א בניסן תשייח (1 באפריל 1953).
 8. ש/0נ7.נ

ף י ל ת ח. ון ק ר א צ י פ ר משה ש י  אותיות ירושלים ד
 3. אזור התעשיה רוממה, בנין טי, ירושלים.
 7, כיד, באלול תשי״ת(6 נ בספטמבר 1958).

 8. ש/2743
ן ד ע ך ע ג ו נ ל  קו
 4. פרידת סגל דדוקד, יצאה את השותפות.

 משה לבקוכיץ, סוהר, רחוב ג׳ מם׳ 47, עכו, הצטרף לשותפות.
 6. יטה לבקוביץ, יעקב הברפלד ומשה לבקוביץ יחד, בצירוף חותמת

 השותפות, רשאים לחתום בשם השותפות.
 7. טיד באלול תשי״ח (1 בספטמבר 1938).

 B. ש/4642

 המספרים בהודעות מציינים את השינויים בפרסים אלה;
 שם השותפות.

 טיב :העסק.
 מקום העסקים•

 שניות הטזותפיס ומענם.
 תקופת ההתקשרות.

 המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה.
 תאריך השינוי.

 מספר התיק.

ק ושות׳ ו ד י צ פ ם  כ
י רשותי. פ ס  כ

 חיים י. צדוק יצא את השותפות.
 מיכאל כספי, שלמה לברון, יעקב בלומברג׳חיים קהן׳ כלאחד לחוד.

ג בתמוז תשי״ח (1 ביולי 1938). י  י
.310 

ץ נ ב ם ל י נ ל ב ר ק צ ו י ת ה ר ב  ח
 זאב וינוגרדפקי נפטר.

 אסתר וינוברדסקי, עקרת בית, רה׳ ארלוזורוב 11, חיפה, הצטרפה
 לשותפות.

 צבי קיפל או אסתר ויגונרדסקי.
 כיז באב תשי־ח (13 באוגוסט 1938).

.1013 
Standard — Gold. 

 רה׳ אלנבי 108, תל-אביב.
 י״ט באלול חשייח (4 בספטמבר 1958).

.34» 
ק ל ש ר ת מ יק א לנ  שקו

 הצטרפו לשותפות: אלה מרשלק, עקרת ביח, רח׳ זלטופולםקי 3,
 תל-אביב.

 פדה קדפיק, פקידה, רח- ;לטופולסקי 3, תל־אביב.
 יגאל שקולניק, פקיד, רה׳ לונץ, ירושלים.

 יעקב שקולניק׳ חרשתן, רח׳ ארנון 6׳ תל-אביב.
 י-א בניסן תשי״ח (1 באפריל 1958).

.4176 
ם טשורני י ח  א

 פסח טשורני יצא את השותפות.
 יצחק טשורני, נהג וסוחר, רה׳ הורקנוס 5, תל־אביב, הצטרף

 לשותפות.
 יהושע טשורני בלבד רשאי לחתום בשפ השותפות,

ו באב תשי״ח (1 באוגוסט 1958).  טי
.4314 
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ת ו י ו פ ת ו ש ם ב י י  ו

ר באב תשי״ח (31 ביולי 8.:(!!). -  7. י
 8. ש/6306.

ד ק ה נ ד ל י פ ל ע פ  מ
ת ו פ ת ו ש ת ה  4. אחוזת חםידה יצאת א

ת ו פ ת ו ש , הצטרף ל ב י ב א ־ ל ן 33, ת פי ׳ רו ת ין׳ ר  יהודה ברבתן׳ תעשי
. מ - פ , ל. ה. ב י מ שינתה את שמת ל־ ־ ע  ההברה J j מ. ב

גבלת. -ח (13 בדצמבר 1937) לתקופה בלתי מו ב בבטלו תשי י  י. מיום כ
ת ליתן לשותפים האחרים ל אחד מהשותפים רשאי בבל ע  א. כ
ת ק א ר פ ו ל נ ל רצו ת מכתבים רשומים ע ב באמצעו ת כ  הודעה ב
ך שיחול 15 ק השותפות מתארי ר ו פ  השותפות/ ובמקרה כזה ת

ן ההודעה האמורה. ת ר מ ת א ים ל י  חדשים גרגוריאנ
 ב. במקרה שמי מהשותפים ידרוש מהשותפים האחרים לרכוש
ת חלקו ו א ש כ ר ת הלקו בשותפות, והשותפים האחרים לא י  ממנו א
ך המועד הקבוע בהסכם השותפות, יהיה תו פן ו ו באו ר  וישלמו עבו
ו בשותפות ק ל ת ח  השותף שדרש מהשותפים האחרים לרכוש א
ת ק א ר פ ו ל נ ו צ ל ר ב ע ת כ תן לשותפים האתרים הודעה ב  זכאי לי
ך שיחול רק השותפות התל מתארי  השותפות; במקרה כזה תפו
, ו זכרת בפסקה ז יים לאחר מתן ההודעה הנ  12 חדשים גרגוריאנ

ל שנים משלושת השותפים. ל כ ל חתימותיהם ש  6. השותפות תחויב ע
יסן תשי״ח (29 במרס 1958).  7. ת• בנ

 B. ש/6320

ת כ ת י מ ל ע פ  חוטן מ
ת השותפות.  4. אחוזת חסידה יצאה א

, הצטרף לשותפות. ב י ב א - ל ן 33, ת פי ׳ רו ׳ תעשיין׳ רח חן  יהודה ברנ
מ. . ל. ה. בעי י ־ ת שמה ל  החברה ב. נ. מ. בע״מ שינתח א

גבלת. • ב בכסלו תשי-ת(15 בדצמבר 1957) לתקופה בלחי מו -  3 מיוט כ
תן לשותפים האחרים ת לי ל ע כ ל אחד מהשותפים רשאי ב  א. כ
ת ק א ר פ ו ל נ ו צ ל ר  הודעה בכתב באמצעות מכתבים רשומים ע
ך שיחול 15 חדשים רק השותפות מתארי  השותפות׳ ובמקרה כזה תפו

ן ההודעה האמורה. ת יים לאחר מ  גרגוריאנ
 ב. במקרה שמי מהשותפים ידרוש מהשותפים האחרים לרכוש
ת חלקו ו א ש כ ר ו בשותפות, והשותפים האחרים לא י ק ל ת ח ו א  ממנ
ך המועד הקבוע בהסכם השותפות׳ יהיה תו פן ו רו באו  וישלמו עבו
ו בשותפות ק ל ת ח  השותף שדרש מהשותפים האחרים לחבוש א
ת ק א ר פ ו ל נ ל רצו ב ע ת כ  זכאי ליתן לשותפים האחרים הודעה ב
ל ך שיחו רק השותפות הוזל מתארי  השותפות; במקרה כזח תפו
כרת בפסקה זו. ז יים לאחר מתן ההודעה הנ  12 חדשים גרגוריאנ

ל שנים משלושת השותפים• ל כ ל חתימותיהם ש ייב ע  6. השותפות תחו
ח (29 במרס 1958). י י ש  ל. ח׳ בניסן ת

 8. ש) 321».

"Kranor" Estates & Finance—ת וכספים ו ח ח ׳ א ר ו נ ר ק  ׳
ם בשם השותפות ים מהאנשים המפורטים רשאים לחתו י ל שנ  6. כ
ד ל ו ר נוביץ, ה , יצתק רבי רמן ן פו ף חותמת השותפות: יוחנ רו  בצי
אל ויינשטיין. , עמי ן קי ה קרו י ר ייסקוסף, א ד ו ר ג י  ל. זליגמן׳ ד

ל תשי־׳ת (1 בספטמבר 1958). ו ז באל  7. ט-
 8. ש;6441.

י רשות׳ נ  מנשה שהרב
ת השותפות.  4. סלם יעקובי יצא א

ף חותמת השותפות תחייב רו י בצי וסף חל י י ו  6. חתימת מנשה שהרבנ
ת השותפות.  א

׳ באב תשי-וז(22 ביולי 1958),  ד. ה
 8, ש/6518.

גר ד בחשון תשייט(28 באוקטובר 1938) א. דנצי י  י
 רשם השותפויות

י ל ש ת ע ו ע ד ו  ה

ם ע ת ה נה - בי ע גן רי ו נ ל  בתי קו
ת השותפות.  4. יעקב גרושקה יצא א

׳ הצטרף ב י אב ב פרישמן 22׳ תל-  ישראל גדושקה, סטודנט׳ רחו
 לשותפות.

 7. י״א בניסן תשייח(1 באפריל 1938).
 8. ש/5299

ץ ר ש ך ה ס ו  מ
ת השותפות.  4. בחום פיטן יצא א

ית (24 באוגוסט 1958). ל תשי ו  7. ח׳ באל
sm!o .8 

 גלעין
ל שותף לחוד ל השותפות רשאי כ ל גבי צייקיט ש וספת: ע  6. הוראח נ

 לחתום בשם השותפות.
ח (7 בספטמבר 1938). י י ש ב באלול ח י  7. ב

 8. ש/357•
 ״שותפות שיש הצפון״

ק. י בן ציון קרמנ ק ו י ת השותפות: יצחק קרמנ  4, יצאו א
ח (13 בפברואר 1938). י י ש ג בשבט ח י  7. כ

 8. ש/3002

ו ושות׳ ר ל ו ט ת שובע ס ו י ר ט א ת חרושת ל י  ב
ר ושרתי. ד נ ת שובע ם ו י ר ט א ר ל י ח י  1. ב

זכריה הורוביץ. ם ו בו , יהושע פלומנ לרו ת השותפות: דב טטו  4, יצאו א
ם 4, י ב מ ב ר ת, רחו ת בי ר ק , ע ר ד נ ר ס ת פ  הצטרפו לשותפות: א
. נ י ב א - ל ב כלמה 75׳ ח ת, רחו ת בי ר ק ם, ע נבאו י ברק. אוה טנ  בנ

י ברק. ם 4, בנ י ב מ ב ר  משה לבקוכיץ׳ טוחר, רחו
ם אחד משלושת השותפים האחריט. דר יחד ע  6. אטתר טנ

נ בתמוז תשי״ת(1 ביולי 1938). י י : .7 
 8. ש/3532

נה ו צי ס־ ם נ י ע ט  שותפות מ
ת השותפות. ר יצא א . אשר ב  ו

ח (7 בספטמבר 1958). י י ש ל ת ו ב באל י  7. כ
 8. ש/38%

 ל י ל ג ץ ה ע מ  ׳
ת השותפות. סט קליין יצא א  !, ארנ

ף לשותפות. ר ע צ , ד י 1׳ קדית־שמונד, - ש דה׳ רה׳ ר ר׳ מו ו נ ו  דב אי
ר ברקוביץ. ו ת ר ור או א נ ו  >ו. דב אי

ז (12 ביוני 1937). י  ד. ייב בפיון תשי
 8. ש/5913

ת נונה  גיאפי
ה בדון 40, חולון. ר ב ע , אופה, מ ן  4. •הצטרפו לשותפות: יעקב ימי

ן 40, חולון.  בנימין נובה, אופה, מעברה בדו
יח (13 ביולי 1938). ז בתמוז חשי -  7. כ

 8. שן3938.
 סאייג רשות׳
ת השותפות. ר יהודה זגגי יצא א ו פ ל  4. ב

ת מספיקות חתימותיהם של אברהם רו י ד 1000 ל ת ע ו ר י כ מ  6. בגוגע ל
ן מיכאל. זבות חתימה בכל העניניט ו ם ויצחק צי ל ע ו  יחזקאל מ
 ומשיכת צייקים: אברהם ציון סאייג ונורגייה מאיד מהלב.ק1יוח
ל אברהם ל מכירה מספיקה חתימתו ש כ ת ובן ביחס ל רו י ד 5000 ל  ע
ים מספיקה ל התחייבות הקשורה למכרז כ  ציון סאייג. בנוגע ל

ן סאייג. ו ל אברהם צי  חתימתו ש
ח (11 ביולי 1938). י י ש ז ת ג בתמו  ד. כ״

 8. שן82י6.
 ו י ת טר נ פ ו א  ׳

צא את השותפות. ן י ר ק ר ט ל  ^ ו
. חתימותיהם של שניהם יחד תחייב ן שמעון פלדמן ו ז  6. זלמן ברי

 אח השותפות.
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 הודעות על פירוק שותפויות

ת דזכמון ן א  !. חכמו
יא בשבט חשי״ח (1 בפברואר 1958).  2. י

 3. ש/5002.

 ב ה ז ץ. ״פטיש ה בי ת מארו ץ א בי ו  *. מאר
. כיח באדר תשי״ח (20 במרס 0938, 2 

 3. ש/3003.

- ן ז  1. -שותפות שיש הצפ
 1. ט־ו באב תשי״ח(1 באוגוסט 1938).

 3. ש/3062.
 4. כל הזכויות והחובות של השותפות הועברו לחברה: קסטל הצפון

 בפימ.

ת רוזנשטיין ר א ק ו  !. ט
 2. ז׳ בתשרי תשי-ט(21 בספטמבר 1938).

 3. ש/ד339.
 1. כל הזכויות והחובות של השותפות הועברו לדב טוקר.

ן ושות׳ ו פ ל י - ח ע ב ד ש א ה ב פ ק  1. ״
 2. כ״ה באלול תשייח (10 בספטמבר 1938).

 3. ש/3101״

י בנץ ר מ ת ה ק פ ס א ת משאות ו ל ב ו גב הדרומי* ה  !. -הנ
ה ב י ב ס ה ת ו ל י א  ל

 2. כ־ט באלול תשייה(4נ בספטמבר 1938).
 3. ש י, 3078.

ה ק י ט ס ל צרי פ מו ם ו י י ר ו ד ם כ י ט  !. •־רץ׳ תעשית ע
 2. י״ח באלול תשי׳־ח (3 בספטמבר 1938).

 3. ש;1;0ז).

ועות מציינים פרסים אלה :  המספרים גהו
 1. שם השותפות .

 2. תאריך הפירוק
 3. מספר התיק

 4. הערות

, עו״ד. ר ה דית ס ־יהו ו י ה ז מ ל  1. י. ש
 2. ט״ז באלול תשי-ח (1 בספטמבר 1938).

 ג 1311

י ושות׳ ע ל י מ. ס ד י ת ע - .! 
 2 ו׳ בתשרי חשייח (1 באוקטובר 1937).

 3. ש/3:9

- ה י ל ה ג׳ ב י פ א מ * .! 
 2 ביז בסיון תשי-ח(15 ביוני 1938).

 3 ש/ 091

ר נוגה) ו א פ י ) ו פ ע י ו נ ל  !. בתי קו
 2 טיז באלול תשי״ח (1 בספטמבר 1938).

 3. ש/י148

ד י י ש ק ר מ ־  1. גולדשטיץ ו
 2 י-ג בחמוז חשייח (1 ביולי 1938).

 2 ש/1826

ריםטה ו ת י ר א ד נ ל  1. ב
 2. ביה באייר חשי״ח (13 במאי 1938).

 3 ע/4נ21

ת זוםמן י געתץ- מושקוביץ א ט י ה ר - .! 
 2, ע-ז בתשרי תשייט (30 בספטמבר 1938).

 3 ש/0180.

ף ר ו ת צ ר א ט  !• ע
 2. ו׳ בטבת תשי-ת (29 בדצמבר 1937).

 3. ש/0280.

ן - ל א  1. פ
 2. י״ח באלול חשי-ח (3 בספטמבר 1938).

 3 ש/0134.

ט ס ל פ ־ ם ג  !. א
 2, כ׳ באלול חשי־ח (• בספטמבר 1953).

 3 ש/60)0,

ק ס ת ב רו י א רב  !• ג
 ,. ט״ז באלול חשי-ח (1 בספטמבר 1958).

 ש/0191,

 ב-ב בחשון תשייט(5 בנובמבר 1938) א. דנציגר
 רשם השותפויות

יטרית ה סנ י צ ל ט ס נ י א ם ל י נ ל ב ת שטינינגר ק ר א ל ש י  1. ט
יא בניסן תשי-ח (1 באפריל 953¡).  2. י

 3. ש׳ 404:

א גרוס ב י ק ת ע י פ א  1. מ
 2. בית באב תשי״א (30 באוגוסט 1931).

2100/» 3 

ק ר ב ־ י נ ב ץ מ מ ר ב ב א ן ־ וסף ו ם י טי  !. תעשית רהי
 2 טיז בתשרי תשייט (30 בספטמבר 1958).

 3 ?ח4161

 4. כל הזכויות והחובות הועברו לואב ברמץ.

ם י ר פ א ־ ל ת ת י פ א  1. מ
 צ. ל׳ בניסן תשטיז(11 באפריל 1930).

 3 ש/4498.

׳ ת ו ש ו ר ו מ ל  !. ט
 2 ו׳ בחשון תשייט(20 באוקטובר 1958).

 3 ש/4359
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 פקודת האגודות השיתופיות
 רישום אגודות שיתופיות

ת ושירותים; 2. אגודה להובלה. ו צרנ  .4 1. י
4986 5. 

מ אגודה ־ ע ר ב י ו א ־ ם י י כ ד ב ו ל ע ן פיצויים ש ר  !• ק
 שתופית בע״מ.

. ב  2. תל־אבי
ובמבר 1933). ׳ בכסלו תשי״ט(13 בנ  3. א

 4. תגמולים ופנסיה.
4987 3. 

פית ת שתו י א ל ק ת ח ו ב ש י ת ה ם ל י ד ב ו  !. עגור מושב ע
. מ - ע  ב

 2. עגור.
ובמבר 1958). ט (16 בנ י י ש ו ת ׳ בכסל  3. ד

 .4 1. חקלאות; 2 מושב עובדים.
4988 5. 

ל ק נ ו פ ר . ג  ל
 רשם האגודות השיתופיות

ובמבר 1938)  ה׳ בכסלו תשי״ט(17 בנ

ה : ל ינים פרטינז א ת מצי ו ע ד ו ה ם ב י ר פ ס מ  ה
ם האגח־ח  ו. ש

ם ו ש ר ן ה ע מ  ג. ה
ם ו ש י ר , תארי!־ ה  ג

ודה ג האג ו  *, ס
ה ד ו ג א ר !תיק ה פ ס  5. מ

ת י א ל ק - אגודה שתופית ח ר ו ב ר ת פ ת כ ב ח ר ה - .1 
. מ - ע  ב

. ר ו ע ר ו פ  2. - כ
א בוזשון תשי״ט (4 בנובמבר 1958). -  3. כ
 .4 1. חקלאות; 2. אגודה חקלאית כללית.

4985 5. 

ל ק נ ו פ ר . ג  ל
 רשם האגודות השיתופיות

ובמבר 1958)  כ״ז בתשון תשי־׳ט(10 בנ

. מ - ע ה ב נ ו י ־ ר פ כ ה ב ל ב ו ה ב ל י ט ר פ ו א ו  !. -המשא- ק
 2 כפרייונה.

ובמבר 1958). ־ט (13 בנ ׳ בכסלו תשי  3. א

 הודעות מאת מקבל הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

ת ראשונות ו פ י ס א ק ו ו ר י ף פ ו  צ
מ בפירוק. ת בוציבר בע- ר ב  שם החברה: ח

ב. ב מזאח 58׳ תל־אבי  מען המשרד הרשום: רחו
. ו פ י ב־  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי

 מספר התיק האזרחי: 1339/38.
ח (11 במאי 1958). י י ש א באייר ת י ך הגשת הבקשה: כ  תארי
ובמבר 1958). ו הפירוק: ט׳ בכסלו תשי״ט (21 בנ ך צ  תארי

-ט (11 בדצמבר ו תשי ט בכסל -  היום והמקום לאסיפות ראשוגות: כ
ב נחלת בנימין 39׳ ׳ רחו ם-הרשמי כסי  1938) במשרד מקבל הנ

 חל־אביב.
 שעות האסיפות: א. נושים — בשעה 830 בבוקר;

 J משתתפים — כשעה 9.30 בבוקר.

ן ) ח. קדמו ß ובמבר 1 בנ 9 3 2 8  ט-ז בכסלו תשי״ט (
 מקבל הנכסים הרשמי

מ בפירוק. - ע י ב נ ת בו  שם החברה: בן־משה א
ב בית אשל 30׳ באר־שבע, ו ח  מען המשרד הרשום: ר

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים.
 מטפר התיק האזרחי: 117/58.

-ח (6 ביוני 1938). ח בטיון חשי - ך הגשת הבקשה: י  תארי
-ט (25 בנובמבר 1938). ו תשי ו הפירוק: י-ג בכסל ך צ  תארי

ט (17 בדצמבר 1958) - ׳ בטבת תשי נות: ו  היום והמקום לאסיפות ראשו
ן מצפה׳ ירושלים. י ׳ בנ ו פ ב י ׳ רחו  במשרד מקבל הנכסים הרשמי

 שעת האסיפות: א. נושים — בשעה 8.30 בבוקר;

 J משתתפים - בשעה 9.00 בבוקר.

ן ו מ ד . ק ובמבר 1938) ח  ט״ז בכסלו תשייט(28 בנ
 מקבל הנכסיט הרשמי

י דין ל ע ד לנושים ב נ ד י ב י ז ד י ר כ ה ל כוונה ל ה ע ע ד ו  ה
ד ב ל ה ב מ י ד  ק

ט בפירוק. י ע  שם החברה: גלון ב
ב. ך פחח־תקוה 08 (גרג׳ בלאט)׳ תליאבי ר  מען המשרד הרשום: ד

. ו פ י ב־ : תל־אבי ת המשפט המחחי של  בי
ר התיק האזרחי: 568/36. פ ס  מ

ט (19 בדצמבר 1958). י י ש  היום האחרון להגשת הוכחות: ח׳ בטבת ת
 שמות המפרקים ומענם:

ב; אבי ב בחלת בגימין 35׳ תל- ׳ רחו ד י ו ׳ ע ן ו  1. יגיל לבנ
ב. י 10׳ תל-אבי ב יהודה הלו ו ח ׳ ר ד י ו גר׳ ע נ לי ט הי ס נ ר  3 ד*ר א

ן  ח. קדמו
 מקבל הנכסים הרשמי

ו בכסלו תשייט(27 בנובמבר 1958) ׳  ט

ו ר ט פ ת ה ם ש י ק ר פ ם מ ו ק מ ק ב ר פ ל מינוי מ ה ע ע ד ו  ה

ל חברה בע״מ בפירוק. ז ר ל ב ו ת  שם החברה: פ
ב. ב הרצל 41׳ תל־אבי ן המשרד הרשום: רחו פ  מ

. ו פ י ־ נ י ב א ־ ל  בית המשפט המחתי של: ת
ר התיק האזרחי: 55(423. פ ס  מ

ב׳ ר שמואל פישלו י ׳ תיאורם ומענם: ד  שמות המפרקים שהתפטרו
ב; ׳ רחוב אחד העם 20׳ תל־אבי ד י ו  ע

. ב ב לבובטין 14׳ תל־אבי ׳ רחו ד י ו יטמן ע י רו כ ד ר  מ
ב ו ח ׳ ר ד י ו ׳ ע ובסקי ז למן חיים רו ו ומעבו: ז ר או  שם המפרק החדש׳ תי

ב. אבי  יבבח 29׳ תל-
ט (3 בנובמבר 1958). י י ש ׳ בחשון ת ך המינוי: כ  תארי

ץ מ ד ובמבר 0938 ח. ק ו בכסלו תשי-ט(28 בנ  ט-
ל הנכפים הרשמי ב ק  מ

׳ט, 11.12.1958 445 ׳ ו תשי ל ס נ ט ב ״ ם 637, כ י ט ו ס ר פ  י?קוט ה



 הודעות מאת מקבל הגכםיפ הרשמי

 פקודת פשימת הרגל, 1936
ל ומינר נאמן  צו הכרזת חייב כפושט ת

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה אקשטיין׳ פועל, מושב קדימה, על
 יד נתניה.

 בית המשפט המחתי של: תל־אביב-יפו.
 מספר התיק האזרחי: 2845/58,

 תאריך הצו המכריז את החייב כפושט רגל: א׳ בכסלו תשייט (גג
 בנובמבר 1958).

 שם הנאמן׳ תיאורו ומענו: א. ה. רוזגהאופט, עויד׳ רחוב לילינבלום
 15, תל־אביב,

 תאריך המינוי: ה׳ בכסלו תשייט(17 בנובמבר 1958).

 כיא בכסלו תשי-ט(3 בדצמבר1958) ח. קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 פקודת האפוטדופזפ הכללי, 1944
 הודעה

 להווי ידוע בי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחחי בקשות למתן צווים לפי סעיף 33 ו־35א לפקודת האפוטרופופ

 הכללי, 1914׳ כפי שתוקנה, בגוגע לעזבונות המפורטים מטה:

 לבית המשפט המחתי בירושלים:
 הבעלים הבלתי ידועים של מחצית הבית הנמצא בירושלים ברחוב

 מאה שערים מס׳ 45 והידוע כחלקה 102 בגוש 311063.

 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו:
 רוזה ארוגגוזאס; ירחמיאל ברלינסקי; שושנה רוזח ברנדוין;
 חיה אלקה זליבנסקי; חנה אייזיק חיימוביץ; ברטינה חיימוביץ; מבאל
 ילין; עלתה אברהם יעקב; יוסף למברג; שמעון למברג; ארבסטינה
 לרננל; אוד, פישר; שרה פנקוט; רכוש הידוע כחלקה 25 בגוש 7016
 והנרשם בשם Zectraikasse der Tempeigeseiischaft והשייך למנוח

 תיאודור וולפר; יעקב אליהו אהרן שלום.

 לבית המשפט המחוזי בחיפה:
viorica) יוסף אגזין; אהרון בן רפאל; ויאוריקה איםקוביצי 
 iscovici) יוסף איסקוביצי(הידוע גם בשם פרטי יוסיף); שמואל(סמי)
 ברגר; ברכה ברוניה ברגר (בעלי מקרקעין בגפת חיפה); אלפרד
 שוורץ הלפרין; מוריט כהן(בעלי קרקע בצפון הארץ); אורה ליגדר־

 באום (קליין); הגפ מיכאלובסקי.
 כ״ג בכסלו תשייט(5 בדצמבר 1958) ח. קדמץ

 האפוטרופוס חכללי

 בית המשפט המחוזי בחיפה חיק אזרחי 370/53
 בעניו פקודתהאפוטרופוםהכללי, 1944, כפי שתוקנה׳

 ובעני! רכוש קורנליום פורן

ה ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה לכל המעונינים לטובתם ברכוש האמור׳
 שהאפוטרופוס הכללי הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה את חשבו־
 גותיו בקשר עם רכוש העזבון הניל, כשהם מבוקרים כחוק׳ יחד עם
 בקשה לשחרור ושחבקשה תישמע בבית המשפט הנ״ל׳ במעמד כל
 אחד שיהיה נוכח בשעת הבירור׳ ביופ י״א בטבת תשייט (22 בדצמבר

 1938) בשעה 8.30 לפני הצהרים.

יט בנסלו חשייט(1 בדצמבר 958!) ח. קדמון  י
 האפוטרופוס הכללי

 פקודת החברות

 הודעה על מינוי מפרק
 שם החברה: תרמוקור בע״מ בפירוק.

 מען המשרד הרשום: כביש הסדנא׳ בנין שימקין׳ אזור התפשיה׳
p חיפה. פ  מ

 בית המשפט המחוזי של: חיפה.
 מספר התיק האזרחי: 309/38״

i t שם המפרק׳ תיאורו ומענו: אליעזר ביבמן׳ עויד׳ רחוב אחד העפ 
 חיפה.

 תאריך המינוי: ט׳ בכסלו תשייט (ז2 בנובמבר 1958).

 ט״ז בכסלו השייט (28 בנובמבר 938!) ח. קדמץ
 מקבל הנכסים הרשמי

 שם החברה: ׳אורלוגין* בית חרושת לשעונים בעימ בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אזור התעשיה׳ רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו.
 מספר התיק האזרחי: 1992/58.

 שם המפרק ומענו: מקבל הנכסים הרשמי׳ רחוב יפו׳ בנין מצפה,
 ירושלים.

ו בכסלו תשייט(27 בנובמבר 1958).  תאריך המינוי: טי

 ייח בכסלו תשייט(30 בנובמבר 958!) ח. קדמון
 מקבל הנכפים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936
 צו שחרור החלטי

 שם החייב׳ תיאורו ומענו: יצחק (יוליוס) גרינבאום׳ מהנדס׳ דרך
 הים 53, כרמל מערבי׳ חיפה.

 בית משפט השלום של: חיפד״
 מספר התיק האזרחי: 213/38.

נ בכסלו תשייט (25 בנובמבר 1958). י  תאריך הצו לשחרור: י
 מתות הצו: שחרור החלטי.

 ייח בכסלו תשייט(30 בנובמבר 1958) ח. קדמץ
 מקבל הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים, אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
 שם החייב׳ תיאורו ומענו: אברהפ אדבר, טכנאי בבין, רחוב יהודה

 הלוי 98, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו.

 מספר התיק האזרחי: 3316/58.
 תאריך הגשת הבקשה: ו׳ בכסלו תשייט (18 בנובמבר 1938).

 תאריך צו קבלת הנכסים: ו׳ בכסלו תשייט (18 בנובמבר 1938).
 אם הבקשה היא בקשת נושה או בקשת החייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ו בטבת תשייט (26
 בדצמבר 1938) בשעה 8.30 בבוקר׳ במשרד מקבל הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ב׳ בשבט תשייט(11 בינואר
 1959) בשעה 8.30 בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.

 י*ם בכסלו תשייט(1 בדצמבר 1938) ח. קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

U.12.1953 ,446 ילקוט הפרסומים 037, נ׳׳ט בכסלו תעי׳׳ט 



 תקנות מילווה מלחמה(איגרות חוב למוכ״ז),
 תשי״א—1951, הוצאה ראשונה

 הודעה על תוצאות ההגרלה
 בהתאם לתקנה 6 (ג) לתקנות מילווזז מלחמת(איגרות חוב למוכיז), ־

 תשייא-1951, מתפרסמות בזת תוצאות ההגרלה ה־57 שהתקיימה ביום
 רביעי׳ כ״א בכסלו תשייט (3 בדצמבר 1958).

 א. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה בסך של 1,000
 ליי: 49656;

י;  ב. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך של 500 לי
;4250« 

 J שתי איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריה וייפדו בסך של
י כל אחת:  250 לי

;60722 ,72618 

 ד. עשר איגרות החוב הבאות עלו בגודל אחריהן וייפדו בסך של
י כל אחת:  100 לי

,67666 ,73058 ,75083 ,41853 ,28247 ,94427 ,81198 ,86691 ,28864 
;34213 

 ה. עשרים איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך של
י כל אחת:  50 לי

,17456 ,57326 ,75609 ,97296 ,72635 ,94794 ,61781 ,45757 ,63310 

,57043,91317 ,99017 ,49446 ,32026 ,50847 ,29192 ,3958 ,76174 

;41725 ,71070 

 ו. מאה עשרים וחמש איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו
י כל אחת: י  בסך של 20 ל

,81128 ,78376 ,4640 ,93720 ,84971 ,31174 ,27836 ,1737 ,61773 

,69111 ,63496 ,52903 ,3730 ,51197 ,29336 ,9121 ,40813 ,62126 

,33020 ,49652 ,46260 ,73541 ,630 ,18698 ,77520 ,531 ,67622 

,80330 ,8973 ,24128 ,690 ,53636 ,21854 ,28,83 ,81038 ,92469 

,15401 ,90116 ,63425 ,70M6 ,67642 ,19892 ,79732 ,77171 ,7642 

,29332 ,65671 ,55436 ,5185 ,57192 ,92097 ,93644 ,77928 ,89385 

»31975,75231,36234,8243,56428,77319,44371,11272,37383,4666 

,39865 ,48870 ,40555 ,71010 ,54709 . ,4512 ,37547 ,72988 ,75070 

,24058 ,94143 ,781M ,39444 ,52936 ,63017 ,98894 ,99136 ,87467 

,32580 ,70278 ,89594 ,59921 ,66990 ,93319 ,30000 ,68914 ,98285 

,34721 ,54333 ,92494 ,9507 ,26100 ,67094 ,18014 ,52263 ,31866 

,74106 ,56657 ,21532 ,24047 ,93811 ,76665 ,72404 ,64431 ,21294 i 

,98043 ,93365 ,53930 ,46386 ,42852 ,40907 ,33341 ,46698 ,77598 

.58611 ,73277 ,36387 ,15491 ,90605 ,16762 ,64263 

 איגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אחרי יום כיה
 בשבט חשיי(12 בפברואר 1930) ייפרעו, לפי דרישה, כעבור עשרים

ו ואילך.  ואחד יום מיום פרסום הודעה ז

 תקנות המילווה העממי, תש״נו—1949
 הודעה על תוצאות ההגרלה

 בהתאם לתקנה 10 (נ) לתקנות המילווה העממי, חשיט-1949,
 מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום שלישי, כ׳ בכסלו"

 תשייט (2 בדצמבר 1958).

 א. מאה איגרות החוב הבאות עלו בגורל ראשונות וייפדו בסך 50
י כל אחת: י  ל

,33886 ,12039 ,30626 ,85874 ,96061 ,39M2 ,97604 ,90989 

,138892,118334,134172 ,70918 ,89692 ,8451 ,49313 ,28132 

,133931 ,7185 ,144863,120178 ,72743 ,103812 ,71961 ,15648 

,1329,114448 ,91924 ,37871 ,130184,136230 ,98943,102437 

,113247,137333,145836 ,50500 ,474 ,59232 ,13810 ,84987 

,142613 ,30769,126879 ,140407 ,26377,111428 ,51091 ,31825 

,2390 ,122759 ,137137 ,40138 ,40790 ,129728 ,9273 ,68361 

,131258 ,70609 ,69324 ,39425 ,69200,123637 ,86834 ,41917 

,116150,148387 ,28302 ,74963 ,72638 ,23959 ,71567 ,38510 

,33062 ,37419 ,119391 ,138281 ,23729 ,122154 ,101712 ,121366 

,7306 ,12814 ,70902 ,53383 ,86163,129134 ,60418,111772 

,136401 ,97303 ,72667 ,13092 ,B1177 ,145092 ,40895 ,86192 

;736 ,238 ,149574 ,50128 

 ב. חמישים איגרות התוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 100
 ל-י בל אחת:

,140880 ,13493 ,97011 ,34679 ,83630 ,46114,144080 ,72548 
,124033 ,77744 ,3301 ,129722 ,104315 ,132840 ,32468 ,97266 
,41939,136083 ,86478,148753 ,61071 ,5028,103952 ,12478 
,51934 ,10899 ,29903 ,26617 ,101214 ,74987 ,»)184 ,22170 
,79947 ,88736 ,41387,100891,141710,116951,111374 ,64330 

,6+153 ,132219 ,41727 ,30508 ,27778 ,89366 ,54371 ,123866 
;51293,15876 

י י  a עשר איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 130 ל
 כל אחת:

,118101 ,23117 ,72084 ,72736 ,64199 ,98995 ,92634 ,78829 
;24989 ,31359 

 ד. שמוגח איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 230
י בל אחת:  לי

;91121 ,133824 ,1538 ,50877 ,63030 ,15372 ,28436 ,28177 

 ה. ארבע איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 500
י כל אחת: י  ל

;4410,140908,109230 ,26145 

 ו. *•גרת החוב הבאה עלתה בגורל אתריהן ותיפדה בסך 1,000 ליי:
;81388 

 ז. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אתריה ותיפדה בסך 2,500 ליי:
;81753 

 ת. איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 5,000 ליי:
.106084 

יג  איגרות החוב שעלו בגורל, ייפרעו, לפי דרישה, החל מיום י
 בטבת תשייט (24 בדצמבר 1958) ואילך.

׳ 11.12,1653 447 e׳״rn ילקוט השרסוטים 657, כ״ט בבטלו 



 ד״קנות שטרי אוצר, תש״ט—&194

 הסכום הבולל של שטרי אוצר

 —.00(400,1׳9)

 שהיו במחזור ביום י־א בניסן

 תשי־ח(1 באפריל 1958)

 שהוצאו אחרי התאריך האמור -.208,200,000

 שנפרעו אחרי חחאריך האמור —.208,200,000

«,400,000,— 
 הנמצאים במחזור ביום כ׳־ח בכסלו

 תשייט(10 בדצמבר 1958)

 חוק פנק ישראל, תשי״ד—1954
,r1954—בנס ישראל, תשי״ד pin דיז ות׳נו12 לפי םעיוי 58(1) של 
וח  על טחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעוםתו בסיום העבו

 ביום כ״ח בכסלו תשייט (10 בדצמבר 1958)

 ל-י
277,457,077 

4,700,798 
282,3 00.S75 

6,216,687 
117,032,508 
77,270,000 
73,500,000 
8,188,680 

2S2,106,875 

 פר׳

804 
894 
213 
430 

251 
804 

 ׳*טרי- בנק במחזור .
 טעות (מטבעות קטנות) במחזור . . ,

 סד כל המטבע במחוור
 זהב

 יתרות במטבע חוץ
. . .  שטרי מקרקעי! ?)ל המטשלח .
תה? תטמ׳מלזז בו י  ׳פטדי אזצד ;?)טדי התחי

 מטרי חוב ושטרי חליפין
. . . . . . . .  טד כל הנכסים .

 הודעות אלו נ1ח3דסמות ע? אזזדיות הגזזדיעים ואין בפדסזלון
 משום מתן תעודת עי נכונותן

 ׳־שבט״ תוצרת פלסטיקה מאורכו! בע׳־מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 216 לפקודת החברות, כי
 באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של בעלי המניות של החברה,
 אשר נתקיימה ביום י״א בחשון תשי׳״ט (25 באוקטובר 1958), נתקבלה

 ההחלטה המיוחדת הבאה:
 ״1. לפרק אח ההברה בפירוק מרצון.

 2. למנות את משד, עמנואל, רואה חשבון׳ כמפרק.״

 כל הנושים או כל מי שתובע איזו זכות שהיא מאת החברה, חייבים
 להגיש׳ תוך עשרים ואחד יום מיום פרסום הודעה זו, את תביעותיהם

 לח״מ במשרדו, רתוב חבצלת 8, רמת־גן.
 כעבור התקופה האמורה לא יתקבלו כל תביעות שהן.

ה ע מ ג ו א ל ׳ רו״ח, מפרק ש  מ

 טובה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה׳ כי כל נושה של החברה הנ׳׳ל וכל מי שחובע
 איזו זכות שהיא מאת החברה׳ חייב להגיש את תביעתו׳ תוך עשרים
 ואחד יום מיום פרסום הודעה זו, למפרק עויד ישראל לוין, רחוב

 אחוזת בית 0, תל־אביב.
 המפרקים

 תפארת כסף ומתכת בערבון מוגבל
 גמסרח בזה הודעה׳ כי החברה הב״ל קיבלה החלשה מיוחדת׳
׳ בכסלו חשי־ט(18 בנובמבר 1958)׳ להתפרק  באסיפה שנתקיימה ביום ו
 מרצון ומינחה את יוסף קונפורטי מגבעת־שמואל להיות מפרק

 החברה.
 כל הנושים׳ אם יש כאלה׳ גדרשים בזה להגיש את תביעותיהם

 למפרק תוך חמישה-פשר יום מיום הפרסום.

׳ מפרק י ט ר ו פ ב ו . ק  י

 הודעה בדבר עןבון המנוח בנציון כהן
 בענין עזבון המנוח בנציק כהן מתל־אביב׳ שנפטר ביום י׳׳ד
 בטבת תשט״ז(29 בדצמבר 1955) (תיק עזבונות 142/56 בבית המשפט

 המחוזי בתל־אביב־יפו).
 גיתנת בזה הודעה פי כל נושה של העזבון הג״ל חייב להגיש את
 תביעתו׳ תוך עשרים ואחד יום מיום פרסום הודעה זו׳ למנהל העזבון

 עו׳״ד ישראל לוין׳ רחוב אחוזת בית 6׳ תל־אביב.

 ישראל לדן
 מנהל עזבון המנוח

 בתי קולנוע אוריון בעימ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה לכל בעלי המניות של החברה הנ׳־ל׳ כי ביום
׳ בשבט תשייט (15 בינואר 1959) בשעה 9 לפני הצהרים׳ תתקיים  ו
 במשרדי ברוידא ושות׳, בבין בדקלים׳ דרך העצמאות 65׳ חיפה׳

 האסיפה הכללית והסופית של החברה.

: ם ו י ר ה ד ל ה  ע
 א. קבלת הדו״ח הסופי של המפרק וכל ההסברים שיידרשו

 ביחס אליו.
 ב. קבלת החלטה מיוחדת על הפקדת פבקסי החברה.

׳ מפרק י ח ר ז . מ . מ  פ

 התאחדות שולחי פרי הדר בא״י בע״מ
 ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החברה׳ שהתקיימה ביום ט״ו בחשון תשייט (29 באוקטובר 1958)

 נתקבלה ההחלטה המיוחדת הבאה:
 לפרק את החברה מרצון על ידי החברים׳ ולמנות כמפרק את

 דרס. נ. גריבבאוט׳ רחוב אלבבי 103׳ תל־אביב.
 כל התביעות צריכות להיות מוגשות למפרק, לפי מענו הביל׳

 במכתב רשום, בצירוף הוכחות, תוך ארבעה עשר יום.

ו בחשון תשייט (29 באוקטובר 1938)  טי
, מפרק ט ו א ב נ י ר . ג . נ ס ר  ד

s11.12.195 ,ט הפרסושים 637, בייט בכסלו תעי״ט ו ק ל י 4 4 8 

1 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ד ט ו י m T פ n a r ) 
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