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 כ״א בתמוז תשט״ו(11 ביולי 1955) משה שפירא
 (חמ(4)6) שר הדתות

 חוק הדייגים׳ תשט״ו-1955
 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק הדיינים, תשט״ו-11955,
 אני ממנה,. בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל, את הדיין של
, לשמש ב י ש י ל ם א ו ל ף ש ס ו  בית הדין הרבני האזורי, הרב י
 כדיין בבית הדין הרבגי הגדול, מיום כ״ג בתמוז תשט״ו (13 ביולי

 1955) עד יום כי׳ב באב תשט״ו (10 באוגוסט 1955) ועד בכלל•

 כ״ב בתמוז תשט״ו(12 ביולי 1955) משה שפירא
 (חט(4)7) שר הדתות

 1 ס״ח 179, משט״ו, עמ׳ 68•

 חוק הדייגים, תשט״ו-1955
 הודעה על הרכב ועדת המינויים

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק הדייגים, תשט״ו-41955 אגי מודיע
 שהרכב ועדת חמיגויים הוא כטפורט להלן:

, ״ א ר י פ  מ• ש
 שר הדתות - יושב ראש

,  הרב י• א• ה ר צ ו ג
 רב ראשי לישראל - חבר

, ם י ס  הרב י• נ
 רב ראשי לישראל - חבר
, שד המשפטים - חבר ן ז ו  פ• ר

,  הרב א• י• א ו נ ט ר מ ן
 ראש אבות בתי הדין י

 בתל־אביב . - חבר
, ו ג א ל י ד ו  הרב י• ט• ט

 ראש אבות בתי הדין
 בתל־אביב - חבר

 1 ס׳״ה 179, תשט״ו, עמ׳ 68•
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רית תל אביב־  העתק'התחריט האמור מופסד במשרדי עי
כל המעונין בדבר זכאי ?עיין בו בשעות העבודה  יפו ו

 הרגילות.
 כ״ח בתמוז תשט״ו 18 ביולי 1955) לוי אשכול
 שר האוצר

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 הודעת לפי סעיף 22 (2)

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכותי לפייםעיו! 22(2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943 1 (להלן —
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון
, הרשיתי את עירית ירושלים ועירית  והמשפט, תש״ח—1948 2
 ירושלים מורשית בזה להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוע
 נקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה ולמלא את
 כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי
 הפקודה, לצורר רכישתה ובקשר לרכישתה של זכות החזקה
 והשימוש בקרקע המתוארת בתוספת, שכן אותה רכישה עשו

 יה — לדעתי — להיות מועילה לציבור.

ת פ ס ו  ת
 חטיבת קרקע הנמצאת בירושלים ששטחה הכולל הוא
 15829 ממ״ר בערר והמהווה חלקות 109, 121, 126, 128, 129,
 186 וחלקים מחלקות 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114,

 115, 110, 117, 118, 119 בנוש 30341 ירושלים.
ט מס׳  הטיבת הקרקע האמורה מותחמת בצבע אדום בתחרי
 הפ/2/40'32, הערוד בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.
ת ירושלים, רי  העתק התשריט האמור מופקד במשרדי עי
 ובל המעונין בדבר זכאי לעיי! בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח בתמוז תשט״ו (18 ביולי 1955), • לוי אשכול
י י שר האוצר  (חמ(רצ)2/7) י

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 32.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943
 הודעה לפי סעיף 22(2)

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקו? סמכותי לפי סעי!* 22(2)
, 1943 1 (להלן — ר)  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבו
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון
רית תל אביב־יפו , הרשיתי את עי  והמשפט, תש״ח—1948 2
 ועירית תל אביב־יפו מורשית בזה להשתמש בכ$ הכוחות
 והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפ
 קודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המש"
 פטי לממשלה לפי הפקודה לצורר רכישתה ובקשר לרכישתה
 של זכות החזקה ־והשימוש בקרקע המתוארת בתוספת, שכן
 אותה רכישה עשויה — לדעתי — להיות מועילה לציבור.

ת פ ס ו  ת

 חטיבות קרקע הנמצאות בצפון תל־אביב ששטחם הכולל
 הוא 30 דונם בערד והמהוות את החלקות המפורטות להלן

ת בגושים המפורטים לצדן בטור אי. 'הנמצאו  בטור ב/
ת ו ק ל ח  טור ב׳ ה

 156, 164, 210 — בשלמות! ;
,142 ,126 ,125 ,124 ,17 ,16 
,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 
 149, 155׳ 157, 158, 163, 165,

.211 ,209 ,173 
 158 בשלמותה ;
.160 ,157 ,156 

 79 בשלמותה ;
.86,85,84,83,82,81,80,70,27 

ם י ש ו ג  טור א׳ ה
6634 

 חלקים של חלקות

6635 
 חלקים של חלקות

6648 
 חלקים של חלקות

 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום כהה
 בתחריט מם׳ הפ/733/57 הערוד בקנה מידה 1:2500 והחתום

 ביד שר האוצר.

ת הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים), תשי״ב-1952 ו  תקנ
. רשימת ישובי ספר לשנות הכספים 1954/55 ר1955/56 . . . 

 \ בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים), תשי״ב-11952, 'אני 'מפרסם רשימת ישובי
 ספר לשנות הכספים,1945/55 ו־1955/56 כלהלן:

 אלומות אורון (פוספטים) בית זית נזית הזורעים
 אלקוש איביס בית שקמה גדעונה המעפיל

 אילון, אחוזם ברור חייל גן השומרון הראל
 און בית הלל בית קמה גימזו היונב

 אבן יצחק בגי צפתי בארי גזר החורשים
 אייל בית יוסף בטחה גבעת שאול ב׳ זיתן
 אילת השחר בורנתה • בית הגדי. גבעת יערים זנוח

 אמץ בית עדיף בית רעים גברעם זיקים
 אלישמע ברעם ברוש גבים זרועה (שובל 11)

 ,אינה בצת בית ספר וייצמן •י־ גיאת חולתה
 איתנים בארותיים א׳ באר ממחה גלאון ח מדיה

 אליפלט בן שמן מוסד באר אורה גת חפצי בה
. בן נון גגוסר גבולות חנור  אשרות יעקב י
 אפיקים • בקוע , מנן גבעולים חדיר
 אבוקה בית מאיר גשר הזיו גילת חוסן

 אלוני יצחק בית נקופה גבע יו חניתה
 אחיטוב בית קציר נבעת עוז דלתון חניאל

 ׳אחיסמך בית שאן נבעת עדה דפגח חות הלימוד
 אחיעזר • בית אלפא ננתון רישום חלץ

 אשתאול ברקאי גשר דגניה א׳ הצרים
 אבן ספיר בחן גבעת נילי דגניה ב׳ .טירת צבי

 אורה י בית נחמיה גבעת חביבה דושם טירת יהודה
 ארז -י בן שמן ישנה גן יאשיה דורות טל שחר

 אורים בן שמן חדשה גבעת כח דבירה . יובל
 אשבול (שובל 3) בית שמש גורן הגוברים יחיעם

-• געתון הגושרים יד חנה סנש  אילת בר ניודא
 1 ק״ת 256, תשי״ב׳ עמ׳ 694; ק״ת 512׳ תשט״ו, עמ׳ 837• .
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 יערה כסופים מפלסים . עין הנציב רנן
 ירדגה כפר עזה . מקורות ־ ,עיין חרוד רביבים

 יזרעאל קיבוץ כפר ירוחם מבטחים עזריאל׳ שמיר
 יגוב להבות חביבה מגן עג׳וד שדח אליעזר

 ישעי מלילות עוזה שדה נחמיה ,-
 יעלה להגשמה מסלול עין השלושה שאר ישוב .

י מרגליות ״׳ • משאבי שדה עומר שער הגולן  יפתח ;
 יראון מעין ברוך . משמר הגגב עין,גדי שדך׳ אליהו

 יד חגה מגחמיה מכרות תמגע ־ .עין יהב שלוחות
 יזרעאל מעברה מטולה מצפה דמון עמיגדב שער אפרים

 ירחיב משק שורץ שעלביס
 יגל מעוגה גיר אליהו פרי דשא . שואבה
 יד. מרדכי . מחגיים גורית. פורת שומרה

 יציבים מעוז חיים פוריה שדה תרומות
 יושביה מסילות גתיב הל״ה פתחיה שורש
 יכיני מדרך עוז גס הריס פדיה שלומי
 יסוד,המעלה מגל גוה איתן פעמי תש״ז (שובל 6) שפעה

 , מזור גיר דוד פדויים שדה יצחק
 כפר גלעדי משמר אילון נצני עוז י פטיש שדה צבי

 כפר בלום מסילת ציון גוה ימין שובל
 כפר סולד מחפים גוה אור, חוות שמואל קרית שמוגה שלוח

 כפר עברון מעוז ציון גחשוגים קרית עגבים שדות עקיבא
 כפר ראש הנקרה' מעלה הבשן י גחשון קרית יערים שדמה (שובל 4)

 כפר נתן (בית־זרע) "טירון גוה אילן קציעות שבלים
 כנרת קבוץ. מצובה גיר עם י שובה

 כפר פינס, מעגל גחל עוז צופית שרשרת
 כפר שמואל מסדה גייר יצחק ,צורעה שדה בוקר

 כפר אוריה מגידו גירים צוריאל .י
 כפר הנשיא מחנה מגשה גיר משה צהל תל־חי

,  כפר יחזקאל משגב עם גבטים צלפון תענך א׳
 כפר יעבץ מטע גאות מרדכי צובה תעוז

 כפר טרומן מעלה החמישה צקלג תל־יוכף
 כפר דניאל מלכיה י םפסופה ! צאלים תענך ב׳

 כפר עזריה מעברת מגסי סער תרום
 כסלון מעגית םאסא רמים-(מנרה) תענך.ג׳

 יכפר זכריה מאור ספריה רויה תלמי אליעזר
 כרם בן זמרה מצר . סדום ראש העין תנובות

 כבדי משמרת סעד רמת דזיאל תלמי יפה
 כפר קיש מחגה בישראל רמות נפתלי תלמים

 כפר רופין משמר דוד עמיד רשפים תלמי בלו (שובל 8)
 כפר ברוך מבואות ביתר. עין עירון רגבים תאשור י .

 כפר גליקםון מוצא עלמה רחוב תדהר
 כפר הס מוצא עלית עין יעקב רמת רחל תקומה
 כפר הגוער השוודי • מגחת עמי עד רוחמה תפרח

 כוכב מי^גפתוח עין שמר
 כרמיה מבקיעים עין גב

 ט׳ בתמוז תשט׳׳ו(29 ביוני 1955) לוי־ אשכול
 (חמ(1)36) שר האוצר

 < פקודת העיריות׳ 1934

 בהתאם לסעיף ; 78(2) לפקודת העיריות, 1934׳ מתפרסמת בזה תמצית התקציבים המאושרים לשנת 1955/56 של עיריות אלו:

ם ל י ש ו ר ת י י ר י  ע
. לירות ם י מ ו ל ש ם י לירות ת ל י ו ב ק  ת

 •1 מסים —4,295,750 •6 הנהלה כללית —633,379
-־—2,480,658  •2 שירותים מקומיים —161,218 •7 שירותים מקומיים
 •3 שירותים ממלכתיים —180,200 •8 שירותים ממלכתיים —4,003,681
 •4 מפעלים —1,617,300 •9 מפעלים • —1,617,210

 •51 השתתפות הממשלה —2,310,085 •01 פרעון מילוות לקונסולידציה —237,186
 •52 השתתפות בעלים —300,000 •02 תשלום גדעון ליום

 •53 מילוות לכיסוי גרעוגות —1,837,620 31 במרס 1955 —1,838,059
 •54 מילוות לקוגםולידציה —110,000 •03 קרנות —2,000

 ס״ה —10,812,173 ם״ח. —10,812,173
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ע ב ר ש א ת ב י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

-1 משים —479,130 ׳6 הנהלה כללית —107,475
 •2 שירותים מקומיים —30,095 •7 שירותים מקומיים • —321,322
 •3 שירותים ממלכתיים —73,930 •8 שירותים ממלכתיים —616,110
 •4 מפעלים —294,660 •9 מפעלים —298,335

 »51 השתתפות הממשלה —367,255 •01 פרעון מילוות לקונםולידציה —940
 ׳52 השתתפויות בעלים —020י76 •02 תשלום הגרעון ליום

 •53 מילוות לכיסוי גרעון —200,000 31 במרס 1955' —200,000
-54 מילוות לקונםולידציה —23,095

 ם״ה —1,544,182
 ס״ה —1,544,185

ק ר י ב ג  ע י ר י ת ב

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —795,100 •6 מינהלה —172,660
 •2 שירותים מקומיים —85,000 •7 שירותים מקומיים —471,140
 •3 שירותים ממלכתיים —124,200 •8 שירותים ממלכתיים —812,035
 •4 מפעלים —208,200 •9 מפעלים —142,690

 •51 השתתפות הממשלה —257,950 •01 פרעון מילוות לקוגםולידציה —6,560
 •52 השתתפות-בעלים —135,000 •02 תשלום גרעונות —250,000

 •53 מילוות לכיסוי נרעונות —250,000
1,855,085-  •54 מילוות לקונסולירציה —19,700 ס׳יה

 ס״ה —1,875,150

ה ר ד י ת ח ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —712,000 •6 הנהלה כללית —105,111
 •2 שירותים מקומיים —60,000 •7 שירותים מקומיים —280,065
 •3 שירותים ממלכתיים• —105,150 •8 שירותים ממלכתיים —777,645
 •4 מפעלים —122,000 •9 מפעלים —121,705

 •51 השתתפות הממשלה —306,200 •01 פרעון טילוות לקונסולידציה —1,818
 •52 השתתפות בעלים —28,000 •02 תשלום הנרעון ליום

 •53 טילווה לכיסוי גדעון ליום 31 במרס 1955 —260,556
 31 במרס 1955 —217,750 •03 קרנות —4,200

 ס״ה —1,551,100 שיה —1,551,100

ן ו ל ו י ת ח ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —1,181,500 ׳6 מינהלה —204,170
 •2 שירותים מקומיים —121,600 •7 שירותים מקומיים —727,160

 •3 י שירותים ממלכתיים —113,000 •8 שירותים ממלכתיים —1,020,785
 •4 מפעלים —237,000 •9 מפעלים —187,000
 •51 השתתפות הממשלה —436,600 •01 פרעון מילוות לקונםולידציה —48,375

 •52 השתתפות בעלים —72,500 •02 תשלום נרעונות —395,836
 •53 מילוות לכיסוי גרעוגות —385,126

 •54 מילוות לקוגסולידציה —36.000 ם״ח —2,583,326

 ם׳״ה —2,583,326
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fib ת ח י י ל י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

1.339,910-  >1 .מסים —8,317,990 »6 הנהלה כללית
4,248,030-  •2 שירותים מקומיים —499,274 »7 שירותים מקומיים •
6,753,155-  •3 שירותים ממלכתיים —1,373,545 •8 שירותים ממלכתיים

491,784-  •4 מפעלים —459,300 •9 מפעלים
 •51 השתתפות הממשלה —1,621,820 •02 תשלום גדעון •י , י יי..--1,080,000

 »52 חשתתפויות בעלים —250,000
13,912,879- * 1,040,950-  •53 מילוות לכיסוי נרעון

 •54 מילוות לקונםולידציח —285,000 הקטנת סעיפי תוספת יוקר --65,000

13,847,879-  סיח —13,847,879 ש״ה

ה י ר ב ת ט י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

׳» מינהלה —79,951  •1 מסים —383,400 .
 •2 שירותים מקומיים —31,600 •7 שירותים מקומיים —231,387
 •3 שירותים ממלכתיים —67,050 •8 שירותים ממלכתיים —427,000
 •4 מפעלים —75,000 •9 מפעלים —95,265

 •51 השתתפות הממשלה —228,400 •02 תשלום חנרעון ליום
 •52 השתתפות לבעלים —20,000 31 במרס 1955 —94,367

 •53 מילווה לכיסוי נרעון ליום
 31 במרס 1955 —94,367 ם״ח —927,970

 •54 מילווח לקונסולידציה —30,000

 ס״ה —29.817»

ד ו ת ל י ר י  ע
 י

ם לירות י מ ו ל ש ם לידות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —399,000 •6 טינחלה —94.053
 •2 שירותים מקומיים —15,500 •7 שירותים מקומיים —249,515
 •3 שירותים ממלכתיים —17,950 •8 שירותים ממלכתיים —477,015
 •4 מפעלים —84,200 •9 מפעלים —86,905
 •51 השתתפות הממשלה —380,700 •01 פרעון מילוות לקונםולידציה —1,000

 •53 מילוות לכיסוי גדעון —87,400 •02 תשלום גרעוגות —87,400
 •54 מילוות לקונםולידציח —12,350

 ם״ה —995,888
 ם״ה —997,100

ן ו ל ק ש ל א ד ג ת מ י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —204,871 •6 הנהלה כללית —76,510
 •2 שירותים מקומיים —12,250 •7 שירותים מקומיים • —156,218
-40,350 •8 שירותים ממלכתיים —380,395  •3 שירותים ממלכתיים
 •4 מפעלים —83,850 •9 מפעלים —104.700

 •51 השתתפות הממשלה —322,444 •02 ! תשלום נדעון ליום
 •52 השתתפויות בעלים —60,000 31 במרס 1955 —69-700

 •53 טילוות לכיסוי נרעונות —48,758
 •54 'מילוות לקונסולידציה —15,000 ס״ה —787,523

 סיה —787,523
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ת ר צ ת נ י י ר י  ע
ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק ת . 

-׳62,368  ׳1 משים י —153,670 •6 הנהלה כללית
 •2 שירותים מקומיים —42,680 •7 שירותים מקומיים —110,676
 •3 שירותים ממלכתיים —45,300 •8 שירותים ממלכתיים —110,742
-37,000 •9 מפעלים —46,000  ׳4 מפעלים

-51 השתתפות הממשלה —40,100
 •52 השתתפויות בעלים —3,500 ס״ה —329,786

 ם״ה —322,250

ו כ ת ע י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק ת -

116,192— 
273,714— 
479,729— 
140,156— 

 מינהלה
 שירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים
 מפעלים

203,000— 

1,224,872— 

9• 
 •01 פרעון מילוות לקןנםולידציה —7,081

 •02 תשלום הגרעון ליום
 31 במרס 1955

 ס״ה

 •1 משים —445,904
 •2 שירותים מקומיים —16,619
 •3 שירותים ממלכתיים —62,397

 •4 מפעלים —143,585
 •51 השתתפות הממשלה —309,095
 •52 השתתפות בעלים —35-000

 •53 מילווה לכיסוי הנרעון ליום
 31 במרס 1955 —208,000
 •54 מילווה לקונםולידציה —35,482

 ס״ה

ת פ ת צ י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •6 הנהלה כללית —37,224
 •7 שירותים מקומיים —91,254

 •8 שירותים ממלכתיים —187,695
 •9 מפעלים —60,707
 •01 פרעון מילוות לקונםולידציה —1,000

 •02 תשלום הנרעון ליום
 —41,295 31 במרס 1955

 ם״ה —419,175

138,360-
6,780-
4,050-

53,460-
156,330-
10,000-
41,295• 
10,000-

420,275• 

 מסים
 שירותים.מקומיים

 שירותים ממלכתיים
 מפעלים

 השתתפות הממשלה
 השתתפויות בעלים

 מילוות לכיסוי גרעונות
 מילוות לקונםולידציה

 ם״ה

ן ו י צ ן ל ו ש א ת ר י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים׳ —520,000 •6 מינהלה —111,800
-2 שירותים מקומיים —26,000 •7 שירותים מקומיים —226,600
-3 שירותים ממלכתיים —85,000 •8 שירותים ממלכתיים —542,700
 •4, מפעלים —120,000 •9 מפעלים —104,000
-51 השתתפות הממשלה —223,000 •01 פרעון מילווה לקונפולידציה —15,000

 •52 השתתפות בעלים —36,000 •02 תשלום הגרעון ליום
 •53 מילווה לכיסוי הגרעון ליום 31 במרס 1955 —191,500

 31 במרס 1955 —148,500
 •54 מילווה לקונסולידציה —34,000 ס״ה, —1,191,600

 ם״ה —1,192,500
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ת ו ב ו ח ת ר י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 »1 משים —601,400 •6 הנהלה כללית —92,550
 »2 .שירותים מקומיים —52,500 •די־ שירותים מקומיים —324,330
 •3 שירותים ממלכתיים —136,800 •8 •שירותים ממלכתיים —656,969
 >4 מפעלים —179,000 •9 מפעלים —148,149

 »51 השתתפות הממשלה —229,800 •01 פרעון מילוות לקונםולידציה —9,023
 •52 השתתפות בעלים —34,000 •02 תשלום נרעון ליום

 •53 מילוות לכיסוי הנרעון —114,824 31 במרס 1955 —184,003
 »54. מילוות לקונםולידציה —66,700

 ס״ח —1,415,024
 ם״ה —1,415,024

ה ל מ ת ר י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם • י לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —456,900 •6 הנהלה כללית —115,750
 »2 שירותים מקומיים . —19,500 •7 שירותים מקומיים —177,600
 •3 שירותים ממלכתיים —22,200 •8 שירותים ממלכתיים —444,450
 »4 מפעלים —130,500 •9 מפעלים —213,350

 »51 השתתפות הממשלה —342,750 •02 תשלום הגרעון ליום
 »52 השתתפות בעלים —13,150 31 במרס 1955 —138,390

 »53 מילווה לכיסוי הגרעון —74,640
 •54 מילווה לקונםולידציה —29,900 ם״ח •1,089,540

 ס״ה —1,089,540

ן ת ג מ ת ר י ר י  ע

ם לירות . י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 משים —2,378,200 •6 הנהלה כללית —389,675
 •2 שירותים מקומיים —253,200 •7 שירותים מקומיים . —1,262,206
 •3 שירותים ממלכתיים —324,150 •8 שירותים ממלכתיים —1,705,650

 •4 מפעלים —543,500 •9 מפעלים —402,742
 »51 השתתפות הממשלה —424,600 •01 פרעון מילוות לקונסולידציה —74,146

 ׳52 השתתפות בעלים —80,000 •02 תשלום הגרעון ליום
 •54 מילוות לקונםולידציה —95,000 31 במרס 1955 —229,500

 •03 קרנות —2,000
4,098,650— 

 ם״ח —4,065,919

ם ע ר פ ת ש י ר י  ע

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —22,535 •6 הנהלה כללית —12,289
 »2 שירותים מקומיים —17,990 •7 שירותים מקומיים ••- —16,004
 ׳3 שירותים ממלכתיים —350 •8 שירותים ממלכתיים —10,661
 •4 מפעלים •: —9,800 •9 . מפעלים . • —9,641
 »51 השתתפות הממשלה —4,300 •02 תשלום גרעון .;,׳׳• —1,000

 •52 השתתפות'בעלים —700
 ס״ה —49,595

 ס״ה —55,675
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ו פ י י ב י ב  א
! לירות ה י מ ו ל ש  ת

 •6 הנהלה כללית —3,335,000
 •7 שירותים מקומיים —10,357,000
 •8 שירותים ממלכתיים —15,520,000

 ׳9 מפעלים —2,623,000
 •02 תשלום הגרעון ליום

 31 במרס 1955 —2,323,000

 ם׳י׳ה —34,158,000

 ישראל רוקח
 שר הפגים

 למועצה המקומית שבי ציון׳ במקומ אליעזר. פרלמוטר שהתפטר
 מתפקידו כיושב ראש בועדה האמורה ואת בחירתו של ג ר ש ו ן ב ן

 כחבר ועדת הבחירות האמורה•

 ההודעה בדבר אישור בחירתם של יושבי ראש וחברי ועדות
 הבחירות למועצות מקומיות׳ צירופם של חברים גוםפימ ומיגוי
 פקידי בחירות׳ שפורםטה בילקוט הפרסומים 420׳ תשט״ו׳ עמ׳

 902, תתוקן לפי זה•

 כ״ב בתמוז תשט״ו (12 ביולי 1955) ~ משה שפירא
 (חמ 8005) שר הפגים

 1 ק״ת 127׳ תשי״א, עמי 178•

 תיקון מינוי
 .במינוי בענין אבדן אניית הקיטור ״יפו״׳ שפורסם בילקוט
 הפרסומים 413, תשט״ו׳ עמ׳ 742׳ במקום ״יום. ל׳ בסיון תשט״ו
 (20 ביוני 1955)״ יבוא ״יום ה׳ בטבת תשט״ז (20 בדצמבר 1955)״•

 כ״ב בתמוז תשט״ו (12 ביולי 1955) זלמן ארן
 (חמ(9)וח/1) שר התחבורה

 חוק מילווה חובה, תשי״ג-1953
ת ס נ כ  רשימת מוסדות שאושרו ע״י!ועדת הכספים של ה
ת׳  כמוסדות דת או צדקה, כמוסדות חינוך או תרבו

י סעיף 53(א) פ ל - ם י י ר ו ב י ת צ או ברי ת' סדו  כמו

 רשימה מס׳ 5
 שם המבקשים הכתובת

 חברה למען הגוער הדתי פתח תקוה
 הסתדרות עולמית לגשים ציוגיות ויצ״ו תל־אביב
 קרן זבולון בע״מ תל־אביב

 קופ״ח עממית מיסודה של הדסה תל־אביב—ירושלים
 אגודת בית הכגסת ״תפארת בחורים״ רמת גן

 ישיבת היכל התלמוד בית מדרש גבוה לתורה תל־אביב
 ישיבת הרב קוק ירושלים
 ישיבת עץ חיים ירושלים

 ברית נשים חרות בישראל - הועד המרכזן תל־אביב
 קלוב התעופה לישראל הועד המרכזי תל־אביב

 חברת ביתנו בע״מ חיפה

ל  ע יי ר יי ת ת
ם לירות י ל ו ב ק  ת

 •1 מסים —18,710,000
 •2 שירותים מקומיים —1,750,000
 •3 שירותים ממלכתיים. —2,730,000
-4 מפעלים —3,750,000
-51 השתתפות הממשלה —3,965,300

-52 השתתפות בעלים —600,000
 •53 מילווה לכיסוי נרעון —2,297,700

-54 מילוות לקונסולידציה —355,000

 ם״ה —34,158,000

 כ״ה בסיון תשט״ו (15 ביוני 1955)

 צו המועצות המקומיות(הרצליה)׳ תש״י-1950
 הודעה בדבר אישור בחירתם של יושב ראש וחברי ועדת
 הבחירות למועצה המקומית הרצליה ומינוי פקידי בחירות
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לצו
 המועצות המקומיות (הרצליה), תש״י-11950, אישרתי - לצורך
 הבחירות הבאות למועצה המקומית הרצליה - את בחירתם
 כיושב ראש וכחברי ועדת הבחירות של האנשים ששמותיהם
 מפורשים בטור א׳ להלן, וכן מיניתי את האנשים ששמותיהם
 מפורשים בטור ב׳ להלן להיות פקידי בחירות למועצה המקומית

 הרצליה:
 טור א׳ טור ב׳

 הרכב ועדת הבחירות שם פקיד הבחירות

 זאב אלון יושב ראש אברהם רוטנברג
 חבר (אזור א׳)

-
 שלום כספי

 חבר

-
 שרגא גוקובםקי

 משה פלדמן — חבר יוסף אכטמן
 אריה ילובסקי — חבר (אזור בי)

 מנחם.פוטש — חבר
 זונדל רוזוב — חבר
 חיים דינר — חבר
 מנחם דרורי — יחבר
 שלמה בלס — חבר
 חבר

-
 אלימלך ליכםטר

 צבי ברגר — חבר
 ישעיהו קליבגסקי — חבר
 ד״ד. שמואל הורביץ — חבר
— חבר  יוסף ידלץ י
 אהרן שוכמן — חבר

 ההודעה"בדבר אישור בחירתם של יושבי ראש וחברי ועדות
 הבחירות למועצות מקומיות, צירופם של חברים גוםפימ ומינוי
 פקידי בחירות, שפורסמה בילקוט הפרסומים 420, תשט״ו, עמ׳

 902, תתוקן לפי זח•

 כ״ב בתמוז תשט״ו (12 •ביולי 1935) משה שפירא
 (חמ 8005) שר הפגים

 1 ק״ת 103׳ תש״י, עמ׳ 1195•

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-1950
 הודעה בדבר אישור בחירתם של יושב ראש וחבר ועדת

 י י הבחירות למועצה המקומית שבי־ציון

 : אגי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב) לצו המועצות

ס ח ג  המקומיות (א)׳ תשי״א-11950׳ אישרתי את בחירתו של פ
 א ר ל י ג ג ר כיושב ראש ועדת הבחירות לצורך הבחירות הבאות
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 בלשכת הפקיד המסדר לאזורי סידור הדרום בתל־אביב, בלשכת
 הממונה על מחוז תל־אביב, ובלשכת עירית תל אביב־יפו•

 ט׳ בתמוז תשט״ו (29 ביוני 1935) בנימין פישמן
 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

 מודיעים בזה לקהל כי לוחות הזכויות _של גושים מספר
 18398׳ 18412׳ 18422 ו־18427׳ תרשיחה, בגפת. עכו׳ הוצגו לעיון
 בלשכת הפקיד המסדר לאזורי סידור הצפון בחיפה, בלשכת,פקיד
 האוצר, עכו, ואצל מיכאיל אליאם מוםה דאוד, מוכתר הכפר

 תרשיחה•

(8 ביולי 1955)  י״ח בתמוז תשט״ו
 בנימין פישמן

 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

 טודיעים בזה לקהל כי לוח הזכויות של גוש 30182, ירושלים׳
 הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור ירושלים, בלשכת

 הממוגה על מחוז ירושלים ובלשכת עירית ירושלים•

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955)
 בנימין פישמן

 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

 פקודת העתונות
 הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונימ

 נטםרת בזה הודעה, כי ביום ב״ח באייר תשט״ו (20 במאי
 1955) גיתן לחברת ״זמגיט בע״מ״, רחוב השרון 12׳ תל אביב־יפו,
 רשיון מכ׳ 542, חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב, להוציא
 לאור פעם ביום עתון בשפה העברית בשם ׳*זמנים׳,׳, שידון בעניני
, ויידפם בבית ע נ ל ב ו ע ש ו ה  כלכלה ומדיניות, ייערך בידי י

 דפוס ״קדם בע״מ״, הנמצא ברחוב השרון 11׳ תל אביב־יפו•

 נמסרת בזה הודעה׳ כי ביום א׳ בתמוז תשט״ו(21 ביוני 1955)
ב־קק״ל 38, גבעתיים,  ניתן לחברת ״עם ומדינה״ בע״מ׳ רחו
 רשיון מם׳ 546׳ חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב׳ להדציא
 לאור פעם בשבוע עתון בשפה העברית בשם ״יחד״׳ שידון בנושאים
ן בן שם׳ ויידפס ב ו א  מדיניים וכלכליים׳ ייערך בידי ד״ר ר

 בבית דפוס ״מוזס״ הנמצא ברחוב פין 7׳ תל אביב־יפו• ־

(6 ביולי 1955)  ט״ז בתמוז תשט״ו
 ז• מליון

 (חמ(13)עת/1) סגן המנהל הכללי למינהל׳
 משרד הפגים

 חוק מילווה חובה, תשי״ג-1953
 רשימת מוסדות שאושרו על־ידי ועדת הכספים של
ת או צדקה, כמוסדות חינוך או ת כמוסדות ד ס נ כ  ה
ת, כמוסדות בריאות ציבוריים - לפי סעיף 53(ב)  תרבו

- רשימה מס׳ 4
 שם המבקשים הכתובת

 גאמגות על מעוגות פועלים ב׳׳ אגודה שיתו
 פית בע״מ ומעוגות פועלים משותפת׳ אגו

 דה שיתופית בע״מ
 התאחדות בעלי המלאכה והתעשיה הזעירה

 ״גיד״ חברה שיתופית להתישבות עובדים
 עבריים בע״מ

 מפעלי פועלי פתח תקוה בע״מ
 ״עמלגו״ חב׳ בעלת גכםי הפועלים ברמת גן

 בע״מ
 חב׳ רכוש פועלי רענגה בע״מ

 רמת גן
 גתגיה והסביבה

 תל־אביב
 פתח־תקוה

 רמת נן
 רעננה

 חוק מיילדות חובה, תשי״ג-1953
ת ס נ כ  רשימת מוסדות שאושרו ע״י ועדת הכספים של ה

 . לעניין סעיף 57
 שם המבקשים הכתובת

 החברה החיפאית לביטוח בע״מ חיפה
 חברת ״יניב״ בע״ט תל־אביב

 ״משקי הננב״ אמדה שיתופית מרכזית
 לחקלאות בע״ט תל־אביב
 ״משקי הדרום״ אנודח שיתופית מרכזית בע״מ תל־אביב
 חברת מפעלי העובד הציוני בע״מ תל־אביב
 קופת הקואופרטיבים בע״מ v תל־אביב
 ׳*גמול״ חברה להשקעות בע״מ תל־אביב

 ט״ז בתמוז תשט״ו (6 ביולי 1955) י• גורי
 . י יושב ראש ועדת הכספים של חכגםת

 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין)
 הודעות בדבר הצגת לוח זכויות בהתאם לסעיף 33(2)
 מודיעים בזה לקהל׳ כי לוח הזכויות של גוש מספד 7090׳
 תל־אביב־יפו׳ מקודם חלק מגוש שומא מספר 7108׳ הוצג לעיון

 הודעות בדבר שינויי שם
 שינויי שמות האנשים המפורטים להלן גרשמו ביחידות רישום התושבים׳ האגף למרשם התושבים׳ משרד הפגים

ת ירושלים רשימה מם׳ 6 פ  מחוז ירושלים - נ
 מספר הזהות תאריך אישור

 במרשם התושבים השינוי
 מקום

 המנודים
 השם הקודם השם החדש

 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי

 אברהם ציון אברהמי ציון . ירושלים 62392 55־4»24
 אברהם מזל אברהמי מזל ירושלים 4580 4-55י24
 איידמן קלליה איידמן חנה מבוא ביתר 782351/ז 55י4י17
 אלישע כלטונטין , אלישע אילנה ירושלים 6001661 55׳5>10
 אמםלמ אדמונד אבשלום אדמונד ירושלים 488411 55»5<2

י אסולין שולמית ירושלים 352721/ד 55י5י16 נ פ  אסולין •
 אדא־אליהו נדרה ארא כרמלה ירושלים 326328/ד , 55י4י19
 ארונביוף צביח אחרוני צביה ירושלים 66942 55י3י10
 אריח רחמים מנשה אריאל רחמים ירושלים 97910 55׳5׳10

 בביוף אפרים אבן אפרים ירושלים 13892 55י4י5
 בודה י צאלח מדמון צדוק עין כדם 75166/א 55׳4»24
 בוזגלו ימינה בוזנלו מרים ירושלים 161858/ד 55»5<5
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 השם הקודם השם החדש מפפר הזהות תאריך אישו
 שם המשפחה השם הפרטי שם חטשפחה השם הפרטי מקום המנודים במרשם התושבים השינוי

 בלר לאופולד בלו אריה ירושלים 68763/א 5-55׳4
 כנוסובםקי אריה בינה אריה ירושלים 966394 55׳4י11
 בנוסובםקי רחל בינה רחל ירושלים 966395 55׳4י11
 בנוסובםקי אהרן בינה אהרן ירושלים 966397 55י4׳11
 בנוסובםקי יוגה בינה יונה ירושלים 55014/ה 55י4»11
 בנוםובםקי יעקב בינה יעקב ירושלים 966396 55י4י11
ו ג׳ורג בריקן יושף .:י־•׳ ירושלים 179424 55>4י11 ק ח  ב
 בניסטי יוסף בניפטי יוסף ישראל ירושלים 126386/נ 55<5»4

 ברנד לודויג ברנר אשר לודויג ירושלים 557161/ד 55»4י20
 ברוכוביץ דוד בר דוד ירושלים 283804 11-4-55
 ברוכוביץ . תמימה בר תמימה ירושלים 806097 4-55<11
 ברוש שלום ישראל אהרן ברוש ישראל ירושלים 114831 4-55<6

 (לפנים בורשטיין)
 ברנדוויין אליעזר חבצלת אליעזר ירושלים 58335 10-5-55
 בדקוביץ אדה ברק וביין אפרים מנחם ירושלים 118628/ד 30-3-55

 גבריאל ק וגו נבריאל קונו ראובן ירושלים 67568/ג 55׳4׳20
 גורשי תורקיה נרשון יהודית ירושלים 200149/ד 10-5-55
 נידגיאן יואל גדעוני יואל ירושלים 471231/ז 55׳1י17
 גלויברמן ישראל גלויברמךגן ישראל ירושלים 61769 55י4׳17
 גלויברמן מרים גלויברמן־גן מרים ירושלים 54113 55<4־17
 גרום - מרדכי; גולן מרדכי ירושלים 79240 15-5-55
 גדופי םלמן יגאלי שלמה ירושלים 153134/ד 25-2-55
 נדםי גלי תמיר נלי ירושלים 63082 3-4-55

 הופמן יוסף חצור יוסף ירושלים 103977/ד 4-55־11
 הופמן שולמית חצור שולמית ירושלים 103978/ד 11-4-55
 הייגיג הלגה הייגיג הלנה אהובה ירושלים 69726 29-3-55
 .הירש ארנםט אריה אלדד אריה ירושלים 513241/ד 23-3-55

 וורם טריאנה וורם רחל ירושלים 312926/ז 55י4י21
 ויקםגוביץ דרגן ויקםגוביץ דוד ירושלים 881255 55י17-4
 ויקפגוביץ סלובודן ויקםנוביץ בנימין ירושלים 881256 17-4-55
 ולדבדג אברהם לייב ולדברג אברהם ירושלים 191049 4-5-55

 זוגגה רחמים זוהר י רחמים ירושלים . 27772 3-5-55
 זוגגח סלחה זוהר י סלחה ירושלים 27773 3-5-55
 זוגגה שושנה זוהר שושנה ירושלים 27775 3-5-55
 זונגה שולמית זוהר שולמית ירושלים 27776 3-5-55
 זוגנה נאולח זוהר גאולה ירושלים 27812 3-5-55
 זוננה רונית זוהר רוגית ירושלים 115488/ה 3-5-55
 זוננה נאוה זוהר נאוה ירושלים 336101/ה 3-5-55

 זייגרמן תמרה שעוגי תמר ירושלים 773506 24-4-55
 זמרה ליזה זמרה לאה ירושלים 703091/ז 21-4-55

 חוגיה חי מרדכי חי מעוז ציון 275601/ז 28-3-55
 חוגיה: ורדי מרדכי ורדי מעוז ציון 275602/« 28-3-55
 חוגיה קתאני מרדכי קתאני מעוז ציון 275603/ז 28-3-55

 טודטל מכס טורטל מאיר ירושלים 505508 10-5-55

 יואל בדנרד הרים יואל ברוך צרעה 489151/ד 5-4-55
 יחזקאל אליהו חזקיהו אליהו ירושלים 187362 16-5-55
 יצחק לולו הלל לילי ירושלים 275661/ז 24-4-55

 כהן הדוינ כהן הדויג־חנה ירושלים 123243 2-55י21
 כהן נעים גתן געים ירושלים 69900 20-4-55
 כהן סולטנה כהן םוזי ירושלים 76069/א 5-4-55

 ״כהן צ׳הלח גתן רחל ירושלים 397532/ז 55<4»26

 לויטס אביתר גבו אביתר ירושלים 835696 55>5־15
 לויטס שרה גבו שרה ירושלים י 899455 5-55־15
 לויטם טל גבו טל ירושלים 277324/ה 5-55־15
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 השם חקוז ״ם השם החדש מקום מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשבחת השם הפרטי המנודים במרשם התושבימ השינוי

- ישראל . ירושלים 495536 55י5>16  לוין .ישראל מאיר לוין
 לויגזון ולטר לוינזון בנימין ירושלים 197948 55<4י20
 לום בן ציון אייל בן ציון ירושלים 38674 55־4י5
 לוס מלכה אייל מלכה ירושלים 38675 55»4י5
 לום גחמה אייל נחמה ירושלים 38676 55י4י5

 לוקס ליאופול לוקס אריח ירושלים 6066061 55»3»22
 לחובר שלמה חובר שלמה ירושלים 734808 55י4י18
 לידור מגפרד לידוד מיכאל ירושלים 94248 55י4י18

 מוזר פרגק מוזר אפרים פרנק ירושלים 115988/נ 55»3<2
 מוך אוח בריגיטה מוך חוח ירושלים 3565 55<4<28
 מורי יחיא מורי זכריה מהפיח 62455/ג 55׳5>4

 מזוג׳יאן יעקב כרמלי יעקב ירושלים 656711/ד 55>4»14
 מזוג׳יאן שרה כרמלי שרה י ירושלים 656712/ד 55י4י14
 מזוג׳יאן מרים כרמלי מרים ירושלים 656713/ד 55<4»14
 מזוג׳יאן חגה כרמלי חנה ירושלים 61318/ה 55י4>14
 מזוגייאן יצחק כרמלי יצחק ירושלים 173009/ה 55<4»14
 מזוג׳יאן מגחם כרמלי מנחם ירושלים 216302/ה 55־4י14
 מזרחי דוד מזרחי ברכה דוד ירושלים 420291 55»4<20
 מזרחי שמואל טוהר שמואל ירושלים 109064 55<4<18
 מלאורי צבי הדר צבי ירושלים 341354 55־2-5
 מרקוס ח טיכאלי יוחנן ירושלים 678826 55י3-5
 מרקוס קמליח מיכאלי ק מליח חיה ירושלים 678827 ..' 55»5י3
 מרקום איתן מיכאלי איתן ירושלים 110122/ה 55־5>3

 גחאדי לוי אהרן נחרי אהרן ירושלים 189159 55־5»2
 גהאדי לוי מרים נחרי מרים ירושלים 80637 5-55»2

 סבו נזה סבו נזה נרשון ירושלים 191817 35־4>5־
 סלומון לבגח מזרחי לבנה ירושלים 2945 55־5י10
 סלים דוד צבי דוד ירושלים 36386 55»4<14
 סלים אליהו צבי' אליהו ירושלים 189745/ח 55»4י14
 סלים יוסף צבי יוםף ירושלים 62640/ה 55־4־14

 עבדן עובדיה אבירן עובדיה ירושלים 133985/ד ־ 55י3־16
 עזרא (לפגים אזרק) אליעזר עזרא יהושפט מחסיה י 189625/ה 55»5י11

 פלדמן קרלום פלדמן בצלאל מבוא ביתר 6084751 55־4י17
 פלדמן פגי - פלדמן תמר מבוא ביתר 6084752 55י4>17
 פקידו צלח פקידו-' צדוק ירושלים 361181/ז 35»2<13
 פריד אברהם פגחפ : ירושלמי אברהם ירושלים 935095 55<28-4
 פרידמן משה יעקב ניא משה יעקב ירושלים 853752 55י4>10
 פרידמן בלה גיא בלח ירושלים 853753 4-55»10
 פרקש רוברט פרקש קדמון רוברט ירושלים T/862881 55־4»3
 פרקש חיה פדקש קדמון חיח ירושלים 705280 55>4<3

 פתאל סלים פתאל שלמה ירושלים : 366766/ד 55<1»18
 פתאל אבתםמה פתאל הדסה ירושלים 366769/ד 1.55»18
 פתאל נולד םקאי פתאל עודד ירושלים 366770/ד 55»1<18
 פתאל הולי רוז פתאל שושנה ירושלים 366771/ד 55»1י18
 פתל יאמין פתל בנימין ירושלים 260693/ז 55י5י2

 צאלח שלמה צדוק שלמה ירושלים . 283793 . 55»5־5
 צאלח ברכה צדוק ברכה ירושלים 55543 5-55<5
 ציטרואן וגםגט סידור רפאל ירושלים 512891/ד 55י3־8
 ציטרואן ליגה סידור לינה ירושלים 212014/ד 55־3»8
 ציטרואן ליאורה סידור ליאורה ירושלים 203527/ה 55י3>8

 'קהלגי יעיש רמתי ישעיה זנוח 203321/ד 7.2.55
 קהלגי סעידה רמתי מזל זנוח 203322/ד 55י3י7
 קהלגי סעדה רמתי שרה זנוח 203323/ד 55<2»7
 קהלגי רות רמתי רות זנוח 85599/ה 2.55»7
 קהלגי אסתר רמתי אסתר זנוח 116991/ה 55»2*7
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 השם הקודם השם החדש מקום מספד הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי המגורים במרשם התושבים השינוי

 קהלני. ברכה רמתי 'ברכה זנוח 215982/ה 7-2.55
. רחל ירושלים 802379 55י4>20 ם ד  קלומפוס רחל ק
 קנופף קלמן שלמה כפתורי קלמן ירושלים 805539 4-5-55
 קנופף מתילדה כפתורי מתילדה ירושלים 93665 4-4-55

 קעטבי עאווד קעטבי עובדיה עין כרם . 15776 10-5-55
 קעטבי יחיא קעטבי יחיאל עין כרם י 37487 16-5-55
 קעטבי חסן קעטבי יפת עין כרם 37488 16-5-55
 קעטבי , סאלם קעטבי שלום עין כרם 37489 5-55*16

 רוזנה: אדולפו דוזגה אריה • מבוא ביתד 6084931 17-4-55
 רוזגה מרגריטה דוזגה מלכה מבוא ביתר 6084932 17-4-55
 רזניק זולמה רזגיק שולמית מבוא ביתר 6400364 17-4-55

 שאל הנם וולפגגג ישאל צבי ירושלים 99037 26-4-55
 שהם תמר עדה שהם שרון תמר עדה ירושלים 833163 9-5-55

 שוגברנ הלנה לאה שוגברג הלגה חנה לאה ירושלים 137999 14-4-55
 שורץ יעל רות שרון יעל רות ירושלים 14617/ג 9-5-55

 שטאיסםל מנו שטאיססל אברהם יוסף ירושלים 252244/ד 18-4-55
 שטרן קטי •שטרן טובה קטי ירושלים 309951 21-4-55
 שטרן רוברט שטרן משה ירושלים 300749/ד 55י17-4
 שינפלד (היינינ) פני שיגפלד (חייגיג) פגי צפורה ירושלים 69725 29-3-55
 שכטר ברטהולד שכטר ברטהולד בגימין ירושלים 466701/ד 31-3-55

 שמעון שמבוק שמעון שמואל מי נפתח 41281/ז 30-12-54
 שמעיה מזל שמעיה נגה ירושלים 57944 25-4-55
 שמעיה ציון גוגן ציון ירושלים 95142 55י4י21
 שרעבי אורה שרון אורה ירושלים 22131 15-5-55

 תם יוסף תמיר יוסף ירושלים 188219 55»23-2
 תם שרה • תמיד שרה ירושלים 31057/א 23-2-55
 תם אסתר תמיר אסתר ירושלים 83776/ח 23-2-55

ת כגרת רשימה ימס׳ 10 פ  מחוז הצפון - ־ נ

 השם הקודם השם החדש מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המנודים במרשם התושבים . השינוי

 ארף חיים ערב חיים מעגן 031838 23-2-55

 בגדוד מסורי בגדוד ציונה צמח 845821/ד 22-3-55

 והב יחיא והב עלי י בית זרע 150905; ד 21-2-55
 ורטחיים הלמוט קלאוס ארבל אהוד ננוםר 556421 3.12-54
 ורטהיים חיה ארבל י חיה גנוסר 556439 3-12-54
 ורטהיים אפף ארבל אסף נמסר 556422 3-12-54

 יהודאי , בנפשה יהודאי מנשה דגניה ב׳ 224683/ז 17-3-55
 ישראל רפאל ישראלי רפאל טבריה 246643/ד 17-3-55
 ישראל רות ישראלי רות טבריה 555211/ד 17-3-55

 כהן לוטה כהן כרמלה בית קשת 74508/א 2-11-54

 מלול חםיבה מלול שושנה גגוסר 250621/ד 5-10-54
 מגדל . לאון מגדל אריה בית זרע 694981/ד 17.3-55

 גחום הרמן גחום רוני טבריה 278559/ד, 21-3-55
 גרגימ נרניס מזרחי שושנה טבריה 365761/ד 19.12-54

 סעיד • יחיא םעיד שמואל יבגאל י 223973/ד 13-3-55

 צגעאגי נליה מתאנה שמעה פודיח 53736 11-54»7

 שורצברג מאיר בזלת מאיר חוקוק 133632 25-1-55
 שרם אליהו רם אליהו אשדות יעקב 4־910/א 11-54י2

 (איחוד)
-י לביא 875801/ז 4-55י4  שטיץ . קורט אבן שלמה
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ת . . רשימה מם׳ 11 ר נ ת כ פ  מחוז הצפון - נ

 השם הקודם השם החדש מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי ! שם המשפחה השם הפרטי מקום המנודים במרשם התושבים השינוי

 אופגהיים .ברגרד אופיר דב בית זרע 104123/ד 55<12-4
 אופגהיים אסתר אופיר אסתר בית זרע 559115 12-4.55
 אופגהיים עמוס אופיר . עמום בית זרע 559296 12.4-55

 גולדגור אילן־יואל אמיר אילן . חוקוק 119992 55י26-4
 גיטלר אברהם בךטובים אברהם הזורעים 557214 . 18-4-55
 גיטלר שרה בן־טובים שרה. הזורעים 557215 18-4-55
 גיטלר יצחק־ירחמיאל בן־טובים יצחק־ירחמיאל הזורעים 02138/ה 55׳4י18
 גיטלר חגה־שלומית בן־טובים חנה־שלוטית הזורעים 138636/ה 18.4.55
 גרשוביץ אברהם נור אברהם חוקוק 114512 55י4־20

 דתן אגדרי דיון עמרם טבריה 261001/ד 55־20-4
 דיקורט בועז ספיר בועז אשדות־אחוד 563836 55י4י14

 הידלברון מיכה בארי מיכה דגניה א׳ 175569 24.4.55
 הידלבדון דליה בארי דליה דגגיח א׳ 444568 24-4-55
 הירלברון רויטל בארי רויטל דגגיה א׳ 331685/ה 24-4-55
 הרשצטרק גדעון אליעז נדעון אלומות 389126 11.4.55

 ירדגי אזבלה ירדני יהודית טבריה 208013 31-12.54

 לוי חסן יפת פוריה 045863/נ 55׳3-5|

 גוישטטר זיגפריד נוישטטר זינפריד־שלמה ארבל 235763 3-55י13

 סורוקין יוהגה סורוקין חנה אלומות 6/014792 55»4׳14

 צוקרמגדל ברטה צוקרמנדל בתיה בית־גן 814402/ד 19-4-55

 רידל דוזליה רידל רחל שדה־אילן 033989/ג 28-4-55

 שלובסקי פרדריך שלקובפקי שמחה לביא 972751/ד 54י30-12

ת יזרעאל רשימה מס׳ 22 פ  מחוז הצפון — נ

 השם הקוו ״ם השם החדש . מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המגורים במרשם התושבים• השיגוי

 אבדל עזיז אלעזד שמעון משמר העמק 886771/ד 10-3-55
 אואגוגו טסעודה אואנונו צפורה עפולה 750878 13-3-55
 אורזחובסקי מיכאל.. ארזי מיכאל בית אלפא 926783 55׳21-3
 אורזחובסקי מיכל ארזי מיכל בית אלפא 926441 55י21-3
 אודזחובםקי עמום ארזי עמוס בית אלפא 926442 55י3י21

 אורזחובסקי גיורא ארזי ניורא בית אלפא 27035/ה 21.33-55
 אוברוייס ישראל אמיר ישראל אלוגים 944033 55»2י28
 אוברוייס יוגה אמיר יונה • אלונים 944034 28-2-55
 אוברויים עמוס אמיר עמוס אלוגים 914035 55י28-2
 אוברויים תמר אמיר תמר אלונים 944036 55י28-2
 אוברוייס דבורה אמיר דבורה אלוגים 944037 2.55<28
 איציק שלמה שפיר שלמה גיד דוד • 65006 3-55י22

 בדבש חגה לבני חנה גיד דוד 267134 13.3-55

 גגדרםון מולי גנדרסון מלכה אושה 86854/ז - 11-3-55
 גוטלוב אשר נל אשר אלוגים 351178 55־2י2
 גוטלוב לאה נל לאה אלוגיס 944366 2-2-55
 גוטלוב יעקב גל יעקב אלונים 944367/ה 55י2־2
 גוטלוב .- אהרון גל אהרון אלונים . 020731/ה 55י2י2

 גריגפלד י. חיים גבעוגי, - חיים עין דור 930621 13.3.55
 גריצי • םואד גריצי עובדיה בית שאן 52770/ג 55י2»28
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 תאריך אישור
 השינוי

 משפר הזהות
 מקום המנודים במרשם התושבים

 השם החדש
 שם המשפחה השם הפרטי

 •השם הקודם
 שם המשפחה השם הפרטי

22-3-55 

22-3-55 

31-3-55 

10-3-55 

164644 

931687 

 437543/ד

 399703/ד

 טבעון

 עפולה

 מנדל העמק

 בית שאן

 זיוה

 שמואל

 חיה

 נאוה

 דגן

 דורון

 חרמצגקו

 טרזן

 זיוה

 שמואל

 אגה

 גבאט

 וויזל

 זילברטן

 .חרטצגקו

 טרזן

16-3-55 
16-3-55 

16-3-55 

16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
28-2-55 

 373309/ד
943742 

949900 

936211 
936212 
936213 
936214 
945830 

 400033/ז

 רחוב
 שדה יעקב

 גחלל

 טולרת
 מולדת
 מולדת
 מולדת

 גבעת עוז
 מזרע

 חמך
 יהושע

 אטקח

 חיים
 רות

 גורית
 גד

 יעקב
 יהוגתן

 כחן
 כחן

 בן חיים

 מרון.
 מרון
 מרון
 מרון
 עידן

 מרזר

 חוגי
 אלכסגדר

 אטקח

 חיים
 רות

 גורית
 גד

 יעקב י
 ז׳אן

 כחן
 כחי

 לרכגפלד

 ,מידצ׳ינםקי
 מידצ׳יגםקי
 מידצ׳יגסקי
 מירצ׳יגםקי

 מרדכי
 ; מרזר

16-3-55 

28-2-55 

193946 

 91059/ד

 יפעת

 עפולה

 יצחק

 עובד געים

 יצחק

 נעים

 סבוט

 עבד

27 •3 •55 
27-3-55 
 55־3׳27
28-3-55 
28-3-55 
28-3-55 

921918 
935806 

 002232/ה
115699 
208988 

 236727; ה

 גנינר
 גניגר
 גגיגר

 רמת דוד
 רמת דוד
 רמת דוד

 יצחק
 חגה

 גדעון
 יושף

 דבורה
 דליה

 פורת
 פורת
 פורת
 אלון
 אלון
 אלון

 יצחק
 חגה

 גדעון
 יוסף

 דבורה
 דליה

 י פיגטר
 פיגטר

 פיגטר.
 פלציק
 פלצ׳ק
 פלציק

22-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 
16-3-55 

 17626/ג
936286 
936287 
936288 
936289 
936290 
936291 
936292 

 עפולה
 תל יוסף
 תל יוסף
 תל יוסף
 תל יוסף
 תל יוסף
 תל יוסף
 תל יוסף

 טובה
 נחמיה

 חנה
 אוריאל

 ינון
 זרעונאלח

 רות
 נעצי

 צוקד
 צורי
 צורי
 צורי
 צורי
 צורי
 צורי
 צורי

 גניה
 נחמיה,

 חגה
 אוריאל

 ימן
 זרעוגאלח

 רות
 געמי

 צוקר
 צימבליםט
 י צימבליסט
 צימבליםט
 צימבליםט
 צימבליסט
 ציטבליםט
 צימבליסט

22-3-55 
22-3-55 
22-3-55 
22-3-55 
22-3-55 
 2-55י1
1-2-55 

28-2-55 
28-2-55 
28-2-55 
28-2-55 
16-3-55 

934670 
926862 
926863 
926864 

 020591/ה
 16863/ג
 16864/ג
922250 
922251 
922254 
922253 
922202 

 מזרע
 מולדת
 מולדת
 מולדת
 מולדת

 קרית עמל
 קרית עמל

 כפר יחזקאל
 כפר יחזקאל
 כפר יחזקאל
 כפר יחזקאל
 כפר יחזקאל

 אממן
 שלמה
 מרים
 שרה
 גירה

 יצחק
 רבקה

 ישראל
 חגה

 יואב
 דן

 יצחק

 כפור
 קינן
 קינן

 קינן.
 קינן

 קליין.
 קליין
 קרגי
 קרני
 קרגי
 קרגי
 קרגי

 אממן
 קורט
 מרים
 שרה
 גירה

 ויליאם
 ארגה

 ישראלי
 חגה

 יואב
 דן

 יצחק

 קופלר
 קיגברג.

 קיגברג
 קיגברג .

 קיגברג
 ,קליין
 קליין

 קרוטיגסקי
 קרוטיגסקי
 קרוטיגםקי
 קרוטיגםקי
 קרוטיגםקי

14-3-55 
14-3-55 

969161 
24265 

 ״וחנן
 ־וחנן

 רמת
 דמת

 יעקב
 ברכה

 בן דב
 בן דב

 יעקב
 ברכה

 רבנר
 רבנר

22-3-55 
22-3-55 
22-3-55 
22-3-55 

934769 
 ־40841
934726 
934784 

 'מזרע
 מזרע
 מז־רע
 מזרע

 שאול
 הלה
 אסף

 מיכל

 נצר
 נצר
 נצר
 נצר

 שאול
 הלה
 אסף

 מיכל

 שטרנצר
 שטרנצר
 שטרנצר
 : שטדנצד
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 השם הקודם השם החדש מספד הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם. הפרטי מקום הטנורים במרשם התושביש השינוי

 שיפרוס נחום שפריר • נחום נהלל 184098 11.3.55
 שיפרוס שרה שפריר שרה נהלל 941556 55»3י11
 שיפרוס דליה שפריר שליה נהלל 94155 55>3י11
 שיפרוס רמה שפריר רמה נהלל 143607/ה 55>3י11
 שרנוס מוריסון דרנום משה מזרע 6400468 55»3»22
 שפיצר לםלו שפיצר צבי טבעון 253795 55־2־17
 שפיצר אוח שפיצר חוה טבעון 698131 55י2י17

 פקודת בנין ערים, 1936

 שטח תכנון עיר״ נם ציונה

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין. עדים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, נם ציונה׳ הופקד
 העתק של תכנית מפי נם/3 — שיכון סלע׳ ביחד עם התשריט

 המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין. בהעתקי .התכנית:וחתשריט האמורים׳
 ללא תשלום, וכל מעונין - אס כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳
 בבנינים אוי בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי לחניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

(6 ביולי 1955)  ט״ז בתמוז תשט״ו

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים>

 מחוז המרכז י.

ת יצחק י ב - ר פ  שטח תכנון עיר׳ עמק ח

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
ת י ב - ר פ  1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ עמק ח
 יצחק׳ הופקד העתק של תכגית מם׳ עח/47 - גוש 8369 חלקות

 12׳ 35׳ ביחד עט התשריט המצורף אליו•
 כל טעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳
 בבגינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 רשאי להגיש התנגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 ט״ז בתמוז תשט״ו (6 ביולי 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 הזמנות של גתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום׳ הריני מזמין בזח כל
 מעונין להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
ע לא יינתן צו הממנה את" יאחד ו ד מ - ו נ ש ם י א - ם ע  זו׳ וליתן ט
 המבקשים - אליהו רפופודט — למנהל עזבון המנוחה חיהצייטלץ,

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 י״ח בתמוז תשט״ו (8 ביולי 1955) מ• כהן׳ רשם

 תיק ירושה 124/55
 בענין עזבון המנוח עובדיה לוי, מירושלים׳. שנפטר ביום

 י׳ בתטוז תשט״ו(30 ביוני 1955)׳
 והמבקשת נעמי לוי/ רחוב יהוםף שורץ׳ בית אופלטקה׳

 מחנה יהודה׳ ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקשת פנתה לבית המשפטי המחוזי בירו
 שלים בבקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח׳.וכי בית המשפט•
 ידון בבקשה ביום י״ב באב תשט״ו (31 ביולי 1955) בשעה 8-30

 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא. במקום ובמועד חג״ל׳

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ״ה בתמוז תשט״ו (15 ביולי 1955) מ• כהן, דשם

 תיק אפוטרופסות 121/55
 בענין מינוי אפוטרופוס על הקטינים הלל׳ מנחם, מאירה
 וימינה ימיני, ילדי המנוח בנימין ימיני מרמת רזיאל׳ פרוזדור

 ירושלים׳
 והמבקש היועץ המשפטי לממשלת ישראל, שכתבתו
 למסירת מסמכים היא: פרקליט מחוז ירושלים. בגין ג׳נרלי׳ ירושלים.
 בתוקף צו בית המשפט שגיתן היום׳ חריגי מזמין בזה כל
 מעוגין לבוא לבית המשפט •תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמגח
 זו׳ וליתן טעם מדוע לא יינתן צו הממנה את חיים מגורי כהן׳
 מרמת טיומקין׳ נתניה׳ יחד עם אמם של הקטינים דומיה
 ימיני׳ לאפוטרופוסים על נופם ורכושם של הקטינים הנ״ל׳ שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב ״בעיניו•

 י״ח בתמוז תשט״ו (8 ביולי 1955), מ• כהן, רשם

 תיק עזבונות 122/55
 בענין עזבון המנוחה חיה צייטלין, מרינה, לטביה, שנפטרה

 ביום 28 בנובמבר 1941׳
 והמבקשים אליהו רפופורט׳ אריה רפופורט וברכה
 דגני, על'זידי בא כוחם עורך הדין ח• קרוננולד, שכתבתו למסירת

 מסמכים היא: רחוב יפו׳ בנין מצפה׳ ירושלים•

י5יזוט הפרסוטים 428, ב׳ באב תשט״ו, 21.7.1955 1069 ; 



 הזמנות של בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים
ה נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 י״ב באב תשט״ו(31 ביולי 1955) בשעה 8-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט בטועד

 הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

, רשם  כ״ה בתמוז תשט״ו (15 ביולי 1955) מ• כהן

 תיק ירושות 125/55
ר מירושלים,, שגפטר ביום ט״ז ב ל ו  בעגין עזבון המגוח הל

 בכסלו תשט״ו(11 בדצמבר 1954)׳
ן) מירושלים׳ על ידי ר (לבית בוטו ב ל ו ח  והמבקשת ר
 באי כוחה עורכי הדין צבי שורץ, ארגולד שפאר, שלמה תוםייה־כהן׳
 יצחק תוםייה־כהן ויגאל ארגון, שכתבתם למסירת מסמכים היא:

 רחוב בן־יהודה 2׳ ירושלים•

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

 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית הטשפט תוך
 המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

, רשם  י״ז בתמוז תשט״ו (7 ביולי 1955) ש• כהן

 תיק עזבונות 756/55
, שגפטר טלר) קו ב ( י נ ־ ר י ב כ ד ר  בעגין עזבון המגוח מ
 בבית החולים ביליגסון ביום כ״ב בסמן תשט״ו (12 ביוגי 1955)׳
ר מרחוב טתתיהו כהן גדול 4, תל־אביב• ל ט ו ן ק  והמבקש שמעו
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו•

, רשם  י״א בתמוז תשט״ו (1 ביולי 1955) ש• כהן

 תיק עזבוגות 757/55
( י ק פ נ י פ ו ק ץ (לבית ש י ב ו מ ר ב ה א י  בעגין עזבון הממחה ח
 מרמת־יצחק׳ שיכון ההסתדרות 182, שגפטרה ביום כ״ט בניסן

 תש״ט (28 באפריל 1949),
ץ מרמת־יצהק׳ שיכון ההסתדרות י ב ו מ ר ב ה א ש  והמבקש מ
 182׳ על ידי באי כוחו עורכי הדין י• שבו ות• דזומוב־מיכמן,

 שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב ליליגבלום 48׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה׳ וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו• .
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הטשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

, רשם  י״ז בתמוז תשט׳׳ו (7 ביולי 1955) ש• כהן

 תיק עזבונות 758/55
ק מרחוב ארלוזורוב 27, י ג ר ט י ל ן ס ו ע מ  • בענין עזבון המנוח ש

 חולון, שנפטר ביום כ״ו באדר תשט״ו(20 במרס 1955),
ק מחולון, רחוב ארלוזורוב 27׳ על י ג ר ט י ל סף ס ו  והמבקש י
 ידי באי כוחו עורכי הדין י• שבו ות• רזומוב־מיכטן, שכתבתם

 למסירת מסמכים היא: רחוב לילינבלוס 48׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקש ועיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הטשפט או יתננר
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

, רשם  י״ז בתמוז תשט״ו (7 ביולי 1955) ש• כהן

 תיק עזבונות 649/55
, שנפטרה ביום א׳ ץ ל ו ה כ ו ה ב מ ו ל  בענין עזבון המנוחה ב

 בשבט תשט״ו (24 בינואר 1955),
ץ מיפו, רחוב 263 מס׳ 24׳ על ידי ל ו ה כ ו ע ב ש ו ה  והמבקש י
 בא כוחו עורך הדין נ• רוזנטל, שכתבתו למסירת מסמכים היא:

 רחוב אחוזת בית 6, תל־אביב•
 להווי ידוע כי הטבקש הניש לבית חטשפט בקשה לטתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•
, רשם  י״ד בתמוז תשט״ו (4 ביולי 1955) ש• כהן

 תיק עזבונות 742/55
ה (פרלה) לוי, שנפטרה בתל־אביב נ י נ  בענין עזבון המנוחה פ

 ביום י״ג בחשון תשט״ו (9 בנובמבר 1954)׳
 והמבקש לוי לוי, על ידי בא כוחו עורך הדין א• רפואה׳ רחוב

 אלנבי 122, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקש הניש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית הטשפט צו כטוב

 בעיניו•
, רשם  כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן

 תיק עזבונות 749/55
יבל) ליפשיץ, א (פי ג ר ש ה . מ ל  בענין עזבון המנוח ש

 שנפטר בתל־אביב ביום ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955),
ל ליפשיץ מתל־אביב, על ידי באי כוחה ד נ  והמבקשת ה
 עורכי הדין אשר רוזנבלומ וע• מטלון׳ שכתבתם למסירת מסמכים

 היא: רחוב אלנבי 94׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנח זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבוךיבוא לבית המשפט במועד

 . חנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
, רשם 5 ביולי 1955) ש• כהן ) ו  ט״ו בתמוז תשט״

 תיק עזבונות. 755/55
ן ממושב זקנים ברחוב מ ס ד ק א ח צ  בענין עזבון המנוח י
 החלוץ׳ חיפה, שנפטר ביום י״ב בתשרי תשי״ד (21 בספטמבר 1953),

ן מאבן יהודה• מ ס ד ה א מ ח  והמבקשת. נ
 להווי י ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה׳ - ובי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•

 1070 י5סוט הפרסומים 428, ב׳ באב תשט״ו, 21.7.1955



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

) מהרצליה׳ על ידי ו  ... והמבקשת מרגיט רובין (לבית מכנ
 בא כוחה עורך הדין ש• תור׳ שכתבתו למסירת מםמכימ היא;

 רחוב אחד העם 30׳ תל־אביב•
 בתוקף-צו בית המשפט שניתן היום׳ הנני.מזמין יבזה. בל
 מעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה 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

 הנ״ל, שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן צו כטוב בעיניו•

 י״ז בתמוז תשט״ו (ד ביולי 1955) ..ש• כהן/ רשם

 תיק עזבונות 774/55
 בענין עזבון המנוח מנדל קרמניצר. מקליבלנד, אוהיו.

 שנפטר בתל־אביב ביום ח׳ בטבת תשט״ו (2 בינואר 1955)׳
 והמבקשת מולי קרמניצר, אשת המנוח•

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

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 775/55
 בענין צוואת המנוח ריכרד טריכטר, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ד בסיון תשט״ו (14 ביוני 1955)׳
 והמבקשת.ארנםטינה (ארנה) טריכטר׳ מרחוב.גורדון 20.
 תל־אביב׳ על ידי באי כוחה עורכי הדין די׳ר ה• שיפטר׳ י• ברמן
 ומ• אור׳ שכתבתם למסירת מסמכים. היא: שדרות רוטשילד 10׳

 תל־אביב•
 בתוקף צו בית הטשפט שניתן היום׳ הנני מזמין בזה כל
 אדם לבוא לבית המשפט׳ תוך עשרה 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 יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כמבוקש•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 776/55
 בענין עזבון המנוח שמעון יצהייק פועל ממעבדת םקיה בי׳
 שנפטר בבי״ח תל השומר בתל־ליטוינסקי ביום ה׳ בכסלו תשט״ו

 (30 בנובמבר 1954)׳
 והמבקשת ליזה יצחייק׳ עקרת בית׳ צריף 137א, מעברת
 סקיה ב׳׳ על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר ניה• ׳מרכס׳ רחוב אחד

 העם 28, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד
 בכתב תוך המועד הג״ל׳ שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו•
 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 778/55
הו פודמרנר, שנפטר בפתח תקוה  בענין עזבון המנוח מתתי

 ביום י׳ במיון תשט׳׳ו(31 במאי 1955)׳
 והמבקשת צפורה פודמרנר מרחוב ביאליק 64׳ רמת גן,
 על ידי באי כוחה עורכי' הדין־צ• יעקבי וע• פורת׳ שכתבתם

 למסירת מסמכים היא: רחוב ברגר 5׳ תל־אביב• . י ־
 להווי־ ידוע כי המבקשת הגישה לבית ׳המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת חמגוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 , עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו• י ...

 תיק עזבוגות 759/55
 .בעגין עזבון המגוח ישעיהו שרייער מגתגיה, שגפטר

 בירושלים ביום ה׳ באייר תשט״ו(27 באפריל 1955)׳
 והמבקשת שושנה שרייער, מרחוב סמילגםקי׳ גתגיה׳
 על ידי בא כוחה עורך הדין א• יגגס׳ שכתבתו למסירת מסמכים

 היא: רחוב טוגטיפיורי 12׳ פתח־תקוה•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כתום עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יגיש
 התגגדותו בכתב תוך המועד הג״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיגיו•

 י״ז בתמוז תשט״ץ (ד ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבוגות 764/55
 בענץ עזבון המנוחה חוה רוזן מרחוב מרשל 2׳ זכרון מאיר,

 בגי ברק׳ שגפטרח ביום י״ג בניסן תשי״ד (16 באפריל 1954),
 והמבקשת חמדה משולח מרחוב המלך ג׳ורג׳ 86, תל־אביב
 על,ידי באי כוחה עורכי הדין י• ברא״ז ודב פרגקל, שכתבתם

 למסירת מסמכים היא: רחוב אחד־העס 12׳ פתח תקוה•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת הממחה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הג״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

 י״ז בתמוז תשט״ו (7 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבוגות 767/55
 בעגין עזבון חמגוח משה םקורניק, שגפטר בתל־אביב

 ביום כי׳ז בתשרי תשט״ו(24 באוקטובר 1954)׳
 והמבקשת מרים שוכמן (לבית סקורניק) מהרצליה׳ על
 ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר חיים רשף מרחוב ליליגבלום 32׳

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת חמגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 י עשרה ימים מיום פרסום הזמגח זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד חג״ל, שאם לא כן יתן בית חטשפט צו כטוב

 בעיניו•

 י״ז בתמוז תשט״ו (7 ביולי 1955) ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 768/55
 בענין עזבון המנוח קרל רובין מהרצליה, שנפטר ביום ט״ו

 בשבט תשט״ו (7 בפברואר 1955),
 והמבקשת מרגיט רובין טהרצליח, על ידי בא כוחה עורך
 הדין ש• תור׳ שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב אחד העם 30׳

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת חממח׳ וכי בית חטשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו: כטוב

 בעיניו-

 י״ז בתמוז תשט״ו (7 ביולי 1955) . ש• כהן׳ רשם

״ תיק עזבונות 769/55 . ־ • / ־  ״
 בענין צוואת המנוח קדל רובין מהרצליה׳ שנפטר בהרצליה

 ביום ט״ו בשבט ׳תשט״ו(7 בפברואר 1955)׳ -

 ילקוט הפרסומיפ 428, ב׳ באב תשט״ו, 21.7.1055 י 1071



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

 תיק עזבונות 786/55

 בענין עזבון המנוחה פלה פייגה פצנובסקי, שנפטרה
 בתל-אביב ביום ב׳ בתמוז תשט״ו (22 ביוני 1955),

 והמבקש דוד קליגר, סוחר, רחוב המרנוע 22, רמת נן•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הריני מזמין בזה כל
 מעונין לבוא לבית המשפט י תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
 זו, וליתן טעם — אם ישנו — מדוע לא יינתן צו הממנה את
 המבקש למנהל עזבון המנוחה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו

 כטוב בעיניו•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 792/55

 בענין עזבון המנוח מוטל אברמוביציוס, שנפטר בבארי
 (איטליה) ביום נ׳ בניסן תשט״ו (26 במרס 1955),

 והמבקשת רחל שמושקין אברמוביציום מכפר אתא, על
 ידי באי כוחה עורכי הדין פ• רבינוביץ, יהודה אגאי וש• שוהם,
 שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב יפו, בנין מצפה, ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור שלושים יום מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 793/55

 בעגין עזבון המגוח אלברט (אברהם) מנחם, שגפטר ביום
(6 במרס 1955),  י״ב באדר תשט״ו

 והמבקשת רגיינה מנחם מרחוב בן־יהודה 250, תל־אביב,
ל ידי בא כוחה עורך הדין סלמן שיגה, מדרך יפו־תל־אביב 45, ע 4 

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית חטשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו•

 כ״ב בתמוז תשט״ו (12 ביולי 1955) ל• עגן, רשמת

 תיק עזבוגות 795/55

 בעגין עזבון המגוח גבריאל לינדנברג, שגפטר בפולניה
 במחנה ריכוזי יום המוות גקבע ליום 31 בדצמבר '1941 על ידי בית

 משפט בברלין מיום 20 במאי 1954•
 המבקשת טאה ליאון (לבית לינדנברג) משייך מונס,

 שיכון צבא הקבע, בית 15, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים.מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך• המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•
 כ״א 1בתמוז תשט״ו(11 ביולי 1955) ש• כהן רשם

 תיק עזבונות 781/55
 בענין עזבון המנוחה פרניה מאירםדורף, שנפטרה ביום

 י״ג באייר תשט״ו (5 במאי 1955),
 והמבקשת שרה לין, על ידי בא כוחה עורך הדין ח• וינטרוב,

 שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב לילינבלום 48, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה.למתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 783/55
 בענין עזבון המנוח דוד דב ליטמן, שנפטר בנחלת־יצחק

 ביום כ״ט באייר תשט״ו (21 במאי 1955),
 ,והמבקשת זהבה ליטמן (לבית רוזן) מגבעתיים, שיכון
 .עממי, רחוב הכגסת 22׳ על ידי בא כוחה' עורך הדין ד׳׳ר ר•
 רביגוביץ, שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב לילינבלום 46,

 תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו ׳המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 כ״א בתמוז תשט״ו(11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבון 784/55
 בעגין עזבון המגוח לודוביג הנד, שגפטר בבגי.ציון ביום כ׳

 באדר ב׳ תשי״ד (3 באפריל 1954),
 והמבקשת פרידה הנד, על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר
 אוסקר י• וייס, שכתבתו למסירת מסמכים היא: שד׳ רוטשילד

 37, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 חג״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבוגות 785/55
 בענין עזבון המנוח צבי פופל מרמת־יצחק, שגפטר ביום

 ח׳ בסמן תשט״ו (27 במאי 1955)׳
 והמבקשת אלקה פופל מרחוב התיכון 70, רמת־יצחק׳ על

 ידי בא כוחה עורך הדין יצחק בן־ישי מרחוב השוק 6, תל־אביב•
 להווי ידוע כי;המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 . צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום •פרסום הזמנה זו• ־״
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

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

 כ״א בתמוז תשט״ו (11 ביולי 1955) ש• כהן, רשם
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 בית המשפט המחוזי. בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 י׳ באב תשט״ו (29 ביולי 1955), בשעה 12 בצהרים•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית .המשפט. במועד

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

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955) ש• רזי׳ רשם

 תיק ירושה 222/55
 בענין עזבון המנוחה חנה פארס אשת המנוח אליאם יעקוב

 בחות׳ שנפטרה בחיפה ביום 6 בדצמבר 1924,
ת טרחוב צהיון 16׳ חיפה•  והמבקש ראוף אליאם בחו

 להווי ידוע כי המבקש הניש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 י׳ באב תשט״ו(29 ביולי 1955) בשעה 15>12 אחרי הצהרים•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955) ש• רזי׳ רשם

 תיק ירושה 3/55י2
 בענין,עזבון המנוחה אסתר ירםלב, מקרית ביאליק, ..:

 והמבקש משה ירסלב•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת הממחה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום י׳

 באב תשט״ו (29• ביולי 1955) בשעה 1245 אחרי הצהרים•

 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד
 הג׳״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955) ש• רזי׳ רשם

 תיק, ירושה 224/55
 בענין עזבון המנוחה ליובה בן ציון׳ שנפטרה ביום כ״ד

 בניסן תשט״ו (16 באפריל 1955)׳
 והמבקש משה בן ציון מחיפה׳ על ידי בא כוחו עורך הדין

 א• אשל מרחוב המגינים 35׳ חיפה•

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על עזבון המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 י׳ באב תשט״ו(29 ביולי 1955) בשעה 30י12 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955) ש• רזי׳ רשם

 תיק הנהלת עזבון 225/55
 בענין עזבון המנוח מרדכי רודין מחדרה׳ שנפטר בתל־אביב

 ביום י״ד בטבת תשט״ו (8 בינואר 1955),
 והמבקשות צפורה רודין מרחוב הרברט םמואל,• חדרה;
 ומרים מרגלית מרחוב דובנוב 24׳ תל־אביב, על ידי באי כוחן
 עורכי הדין מיכאל כספי׳ חיים י• צדוק׳ שלמה לברון׳ 'אבשלום
 לשם, יעקב בלומברנ׳ ,יהודה מצא׳ דוד ולך׳ .יהודה הימן ויוסף

 משולם׳ שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב נורדאו 9, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשות, הגישו.לבית המשפט בקשה למנות
,בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ב באב  מגהל לעזבון הג״ל׳ וכי

 תשט״ו (31 ביולי 1955) בשעה 30׳8 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון והמתנגד לבקשה הג״ל׳ יופיע
 במקום ובשעה הנ״ל׳ שאם'לא כן יתן בית המשפט,צו כטוב בעיניו•

 כ״ב בתמוז תשט״ו (12־ביולי 1955) , ,ש• רזי׳ רשם

 תיק אימוץ 5/55
 . בענין אימוץ הקטין יורם לוי מנל־עד

 המבקשים מיוצנים על ידי באי כוחם עורכי הדין י• קליבנוב׳
 ד״ד י• לבובםקי וא• נזית׳ שכתבתם למסירת מסמכים היא:

 רחוב הממנים 35, בית כרמל מזרחי; חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשים הנישו לבית המשפט בקשה לאימוץ

 הקטין הג״ל, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ב באב תשט״ו -
 (31 ביולי 1955) בשעה 30>8 בבוקר•

 כל המתגגד לבקשה יבוא לבית המשפט במועד הג״ל, שאם
 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ״ב בתטוז תשט״ו (12 ביולי 1953) ש• רזי, רשם

 תיק אימוץ 6/55
 בעגין אימוץ הקטיגח גבריאלה נערי מכפר־אתא•

 המבקשים מיוצגים על ידי באי כוחם עורכי הרין י• קליבגוב
 ד״ךיי. לובובסקי וא• גזית,'שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב

 המגיגים 35, בית כרמל מזרחי, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה לאימוץ
 הקטינה הג״ל, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ב באב תשט״ו

 (31 ביולי 1955) בשעה 30>8 בבוקר•
 כל המתננד לבקשה יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל, שאם

 לא כןייתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

, דשם י  כ״ב בתמוז תשט״ו (12 ביולי 1955) ש• ח

 תיק אפוטרופסות 210/55
 בענין מינוי אפוטרופוס על הקטין אברהם דב׳

 והמבקש חיים גלוגר מרחוב שיבת ציון(םטנטון) 61, חיפה,
 על ידי בא כוחו עורך הרין דוד כהן׳ רחוב הרצל 26׳ חיפה•

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום׳ הנני מזמין בזח כל
 מעונין לבוא לבית המשפט ביום י׳ באב תשט״ו (29 ביולי 1955)
 בשעה 30<8 בבוקר• וליתן טעם מדוע לא ימנו את המבקש כאפוט
לא כן יתן בית  רופוס על נופו ורכושו של הקטין הנ״ל׳ שאם,

 המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ׳ בתמוז תשט״ו (10 ביולי 1955) ש• רזי, דשם

 תיק ירושה 220/55
 בענין עזבון המנוח יהודה קריזל מרחוב הבונים 46׳ קרית
 עמל, על יד חיפה, שנפטר בחיפה ביוט ב׳ בסמן תשט״ו(23 במאי

,(1955 
 והמבקשת חיה קריזל (לבית ליברמן) מקרית עמל, רחוב
 הבונים 46׳ על יד חיפה,.על ידי באי כוחה עורכי הדין פרידמן את

 קומיסר׳ מדרך העצמאות 31, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על/ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשח ביום

 י׳ באב תשט״ו(29 ביולי 1955) בשעה 45»11 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יופיע במקום ובשעה הנ״ל
 או יגיש התגגדותו בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיגיו• ״ • .

 כ׳ בתמוז תשט׳״ו (10 ביולי 1955) ש׳ רזי, רשם

 יי י תיק ירושה 221/55
 בענין עזבון המנוח דוד בן מרדכי פרמולגיק, שגפטר

 בחיפה ביום כ״ט באדר תשט״ו(23 במרס 1955),
ה פרמולניצ־ץ לבית ליפ־  והמבקשת בילה (הידועה כבתי
 ציגר), על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר א• נרופ, מדרך העצמאות

 47, חיפה•
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 הזמנות גתי הדין של הרבנות

 בית הדין בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 1093/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 חמגוח ישראל אלמגור, שגפטר בירושלים ביום א׳׳ בתמוז

 תשט״ו (21 ביוגי 1955)•
 המבקשת: חגה אלםגור, רה׳ ביאליק, בית הרב ברמן,

 בית הכרם, ירושלים•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום חזמגה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•

 ט״ז בתמוז תשט״ו(6 ביולי 1955) 'ש• ת• פרנק, מזכיר

 תיק 1097/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 הטגוח יעקב בן שלמה זלוטניק, שגפטר בירושלים ביום י״ט

 במיון תשטי׳ו (9 ביוגי 1935)•
 המבקש: ד״ר א• זלוטניק, רחוב מטודילה 32, ירושלים.
 כל התובע טובת הגאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 ש• ת• פרנק, מזכיר

 תיק 1079/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה לאישור הצוואה מיום י״ח
 בשבט תשט״ו של המגוח מרדכי לכטמן, שגפטר בירושלים
 ביום ז׳ באדר תשט״ו (1 במרס 1955), ולמיגוים של י יעקב
 ברינשטיין, אהרן ברינשטיין, משה אדלר ושמחה הכהן

 קוק כאפוטרופםים מבצעי הצוואה•
 בתוקף צו בית הדין בירושלים מיום י״ד בתמוז תשט״ו
 (1 ביולי 1955), הריגו מזמיגים בזח כל מעוגין לבוא לבית הדין
 תוך חמישה עשר יום מיום פרסום חזמגח זו, וליתן טעם מדוע
 לא תאושר הצוואה הג״ל ומדוע לא ימוגו הג״ל כאפוטרופםים

 מבצעי הצוואה, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיגיו•

 י״ד בתמוז תשט״ו (4 ביולי 1955) ש׳ ת• פראנק, מזכיר

 תיק 1084/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 יעקב וקסלר, שנפטר בירושלים ביום ג׳ בכסלו תשי״ב (1 בדצמ

 בר 1951)•
 המבקשת: חנה וקסלר, רחוב הפלמ״ח 23, קטמון, ירושלים•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמגה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 ט״ו בתמוז תשטי׳ו (5 ביולי 1955) ש• ת• פראנק, טזכיר ט״ו בתמוז תשט״!(6 ביולי 1955)

 בית הדין בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש .לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י״ג בתמוז תשט״ו (3 ביילי 1935) י• קרבנו, מזכיר

 תיק 4224/תשט״ו
ירושה על עזבון .  הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו
 הממחה .צפורה רוזנברג, שגפטרה בתל אביב ביום א׳ באלול

 תשי״ג (12 באוגוסט 1953)•
 המבקש ירמיהו רוזנברג, רח׳ בילו 13, תל־אביב•

 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י״ג בתמוז תשט׳׳ו (3 ביולי 1955) י• קובנה מזכיר

 תיק 4286/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המגוח גרשון וולמן, שגפטר בבית־החולים תל השומר ביום כ׳

 באייר תשט״ו (12 במאי 1955)•
 המבקשת: פםיה פולה וולמן, רח׳ מרית 5, רמת גן•

 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה לחתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמגח זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•

 תיק 3746/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה״למתן^צו ירושה על עזבון
ביום ד׳ בשבט תשט״ו : ן ה לאופר, שגפטרח בחולו ז  הממחה ח

 (27 ביגואר 1955)•
 המבקש: אריה לאופר, רח׳ פברגט 22׳ חולון•

 ..כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתנגד
 לבקשה חג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמגה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•
 י״ג בתמוז תשט״ו (3 ביולי 1955) י• קובו, מזכיר

 י. י תיק 4206/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח איפר איש־־אהובי (ליברמן), שנפטר בנתניה. ביום י״ז

 באייר תשט״ו (9 במאי 1935)•
 המבקשות: נחמה איש־אהובי (ליברמן), וזהבה מנדל־

 בוים, על ידי באת כוחן עורכת הדין חולדה אדלמן•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג׳׳ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י״ג בתמוז תשט״ו (3 ביולי. 1955) י• קרבנו, מזכיר

 י״ג בתמוז תשט״ו (3 ביולי 1955) י• סובן, מזכיר

 תיק 4207/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הרין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח יוסף םילוביצקי, שגפטר בבית־חולים ביליגפון ביום

 כ״ד בניסן תשט״ו (16 באפריל 1955)•
 המבקשת: בת־שבע פריינד, על ידי בא כוחה עורך הדין

 יוסף מז׳ריצקי, רחוב לבונטין 2, תל אביב•
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 , תיק 46/1143/תשט״
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 חמגוח חיים בן מרדכי'באומץ, שגפטר כיום כ״ד במיון תשט״ו

 (14 ביוגי 1955). בפתח-תקוה•
 המבקשות: אשתו טובה באומץ מעין גגים, פתה תקוח, מול

 שכוגת הגרמנים׳ ובנותיו סוסיה, שושנה וחוח•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתנגד
 לבקשה חג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י״ג בתמוז תשט״ו (3 ביולי 1955) הרב ש• כץ, מזכיר ראשי

 מטרופוליט עכו׳ חיפה, נצרת והגליל

ת הדין הכנסייתי של העדה היוונית־קאתולית  בי

ה ע ד ו  ה
 להווי- ידוע כי הוגשה לבית הדין הדתי של העדה היוונית־
למתן צו המכריז על ירושת הממחה  קאתולית בחיפה בקשה.
ל עיסא ג׳רום (אליאס) אלמגת המגוח גג׳יב חגא אליאם, ת  מ
 היווגית־קאתולית משפרעם, שגפטרח ביום, 21 ביוגי 1955• היא
 השאירה אחריה את בתה שמםה מבעלה החוקי הראשון שגפטר
 לפגיה ח׳ליל תומא אלחכים׳ ואת שגי ילדיה מוגיב ואדיב מבעלה

 החוקי השגי גג׳יב חגא אליאם•
 כל מי שמתננד לבקשה יפנה לבית הדין הזח תוך שלושים

 יום מתאריך הודעה זו•

 הכומר באסיליום לחאם
 נשיא בית הדין חדתי של העדה היוונית־קאתולית׳ חיפה

 בית הדין בפתח תקוזז
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 43/1125/תשט״ו
 ׳.׳חונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח מיכאל בן אפרים זילברשטיין, שנפטר ביום כ״א

 באייר תשט״ו (13 במאי 1955)•
 המבקשים:' אשתו ובגיו המיוצגים על ידי בא כוחם עורך
 הדין ג• טיקוציגסקי׳ שכתבתו למסירת מכתבים היא: רחוב חרב

 חיים עוזר (גדודזגםקי) 24, פתח תקוה•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כקוב

 בעיניו•

 ח׳ בתמוז תשט״ו (28 ביוני 1955) הרב ש• כץ, מזכיר ראשי

 תיק 45/1137/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המגוח• יעקב ישראל סובל, שגפטר ביום א׳. בתטוז תשט״ו (21

 ביוגי 1955)•
 המבקשים: אשתו ד״ד הלנה רחנקרנץ־סובל ובתו

 אלחננה, מרחוב רוטשילד 70, פתח תקוה•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
3 ביולי 1955) הרב ש׳ כץ, מזכיר ראשי )  י״ג בתטוז תשט״ו

 בית המשפט המחוזי בירושלים תיק הצהרות מוות 195/53
 בפני כבי השופט ד״ד ב• שרשבםקי•

 בענין בקשה למתן צו להצהרת מותם של הנעדרים: 1) חנה פלדמן(לבית רודניק); 2) שמעון פלדמן•
 המבקש: מיכאל רודניק, נוח עוז׳ על יד פתח תקוה•

ה ע ד ו  ה

ות (סדרי־הדין), תשיי׳ג-1953 ת הצהרות מו ו ה 14 (א) לתקנ  בהתאם לתקנ
 להווי ידוע לכל כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי על מותם של הנעדרים הנ״ל לפי הפרטים דלקמן:

 שם האדם שעל מותו הוצהר | מקום לידתו ותאדיכה ן מקום מגוריו הרגיל יום המוות המוצהר ושעתו ן תאריך ההצהרה

 כ״ז באייר תשט״ו
 (19 במאי 1955)

 כ״ז באייר תשט״ו
 (19 במאי 1855)

 מ• כהן, רשם

 27 באוגוסט 1942, ברגע
 האחרון של יום זה•

 27 באוגוסט 1942, ברגע
 האחרון של יום זה•

 סרגה׳ במחוז ווהלין. פולין

 סרגה׳ במחוז ווהלין׳ פולין

 וילגה, בשגת 1898

 וילגה׳ בשגת 1928

 1• חגה פלדמן(לבית רודגיק)

 2• שמעון פלדמן

 ט״ו בתמוז תשט״ו (5 ביולי 1055)

 הודעות כדבר׳ מכירת מקרקעים

 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל־אכיב בבל יום
 שלישי בשבוע בין השעות 9 בבוקר ו־12 בצהרים, במשך שלושים

 יום מיום הפרסום•
 ההצעות יתקבלו לאחר תשלום פקדון בסך 10% מסכום
 ההערכה• הוצאות ההעברה במשרד ספרי אחוזה ושכר טרחת

 המכריז - חלים על חקוגה•
 בדבר פרטים גוםפים אפשר לפגות לפקיד ההוצאה .לפועל

 בבית המשפט בתל־אביב׳ רחוב יהודה האי 14•

ת המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיק הוצל״פ 142/54  בי

 הודעה ראשונה בדבר מכירת מקרקעין
 מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתיאור הרכוש
 דלמטה של הממשכן שמואל מלכין, לכיסוי חוב המשכגתה בסך
 243*7,479 לירות׳ בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר טרחת עורך הדין׳
 המגיעים לבעלת המשכגתה אגודת השקעות לישראל בע״מ׳ על
 ידי בא כוחה עורך הדין ד״ד ר• פרגר מרחוב אחד העם 28׳ תל־אביב•
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ל אביב־יפו תיק חוצל״פ 1028/54 ת ת המשפט המחוזי ב  בי
 הודעה שלישית בדבר מכירת מקרקעין

 הרכוש המתואר להלן של החייבת שרה ברגרזון מוצע
 למכירה כדי לפרוע יתרת חוב משכנתה ראשונה בסך —840»2916
 ל״י, בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר - טרחת עורך הדין המניעים
 לבעלי המשכנתה הצלחה חברה לנאמנות והשקעות' בע״ט׳ על ידי

 בא כוחם עורך הדין נ• כדיר מרחוב לילינבלום 19׳ תל־אביב•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל אביבייפו
 במשך חמישה עשר יום מיום פרסום הודעה זו• הצעות יתקבלו
 בכל יום ג׳ בין השעות 10 — 12 לפני הצהרים לאחר הפקדת 10
 אחוז (10%) משווי הרכוש• מסי ההעברה ושכר טרחת המכריז -

 חלים על הקונה•

 הרכוש
 1• המקום: רחוב לאן 4׳ רמת נן•

 2• הסונ: מירי•
 3• מספר הרישום: נוש 6128 חלקה 105•

 4• שטח החלקה: 1000 ממ״ר•
 5• פרטי הרישום: החלקה רשומה ע׳׳ש אלדיה בע״מ, ומוחכרת
 לברנדזון שרה לתקופה של 199 שנה לפי שטר מם׳ 13578

 מיום 20-11-51,
 6• החלקים: דירה אחת כמתוארת להלן•

 7• תיאור הנכם: דירה אחת הנמצאת בקומה השניה מעל לקומת
 העמודים בבית משותף הפונה לרחוב׳ מכילה שלושה חדרים׳
 הול מואר׳ מטבח׳ חדר אטבטיה׳ בי״ש ושתי נזוזטראות•
 גודל החדרים: 17,5 ממ״ר 5׳15 ממ״ר 14 ממ״ר• ההול
 כ־8 ממ״ר, בדירה סודר דוד חשמלי• סטגדרד הבגיה — למעלה

 מביגוגייימצב הדירה טוב, הדירה תפוסה על ידי החוכר•
 ערך הגכם מטעם משרד ההוצאה לפועל —5600 ל״י• ההצעה

 הגבוהה ביותר —2000 (אלפים) לירות ישראליות•

 משה בן שאול
 המוציא לפועל בתל אביב־יפו

ת המשפט המחוזי בחיפה . תיק הוצל״פ 191/55  בי
 הודעה בדבר מכירת מקרקעין

 מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת דלטטה
 של הממשכגים הוגו רדו וארנה רדו מגהריה,' לכיסוי חוב שטר
 משכגתה בסך —2,513 ל״י, בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר טרחת
 עורך הדין, המגיע לבעלי המשכגתה חברה חיפאית לממון ולהשקעות
 בע״מ׳ על ידי באי כוחם עורכי הדין ד״ר שימל את צוריאל מחיפה•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בחיפה בכל יום
 מימות השבוע (פרט לשבתות) בין השעות 0900 בבוקר ושעה
 13-00 אחה״צ׳ תוך ארבעים וחמישה יום מיום הפרסום• ההצעות

 יתקבלו לאחר תשלום פקדון בסך 10% מסכום ההערכה•
 מסי ההעברה במשרד ספרי האחוזה ושכר טרחת המכריז —
 חלים על הקונה• בדבר פרטים גוםפים אפשר לפגות לפקיד ההוצאה

 לפועל בחיפה•

ת פ ס ו ת  ה
 1• המקום: רחוב קפלן, נהריה•

 2• סוג ותיאור הרכוש: חלקת אדמה מירי ועליה שני בתים
 וסביבם גיגת עצי פרי הדר ועצי גוי•

 3• י שטח הקרקע: 1000 מטרים מרובעים•
 4• פרטים על הבגיגים:

 בית מכיל 2 חדרים, מרפסת וגוחיות, שגיהם בטצב טוב•
 5• פרטי הרישום: גהריה, גוש 18175, חלקה 59•

 6• החלקים: בשלמות•
 7• סכום ההערכה: שגי הבתים: כפגויים-10,500 לירות וכתפוםים-

 4000 ל״י•
 א• י• אלקיים

 מגהל ההוצאה לפועל, "חיפה

 הרכוש
 המקום: רחוב פיגסקר 48, תל-אביב•
 פרטי הרישום: גוש 6903׳ חלקה 33•

 הסוג: מירי•
 השטח: 400 טמ״ר•

 סוג חגכם: זכות חכירה מקרן חקימת לישראל על חלקת
 בגין ועליה בית בן 3 קומות מעל קומת עמודים שגבגה בשנת
 1949• החלק האחורי של הבית בגוי בהפרש גובה של 1/2 קומה
 מעל החלק בחזית• לבית קיר משותף עם בית מם׳ 48 ברח׳

 פיגםקר• הבית מכיל(מלבד מרתף ומקלט):
 בקומת העמודים (או קומת הקרקע): דירה
 בת 11/2 חדר ושתי דירות בגות חדר אחד כל

 אחת•
 בקומה א׳: דירה בת 4 חדרים ודירה בת 21/2 חדרים•
 בקומה ב׳: דירה בת 4 חדרים ודירה בת 21/2 חדרים•

: דירה בת 21/2 חדרים׳ דירה בת 2 חדרים ׳  בקומה ג
 ודירה בת 11/2 חדר•

 על הגג: דירה בת 11/2 חדר•
 בסך הכל בבית 11 דירות המכילות יחד 24 חדרים ובכל אחת -
 דוד חשמלי למים חמים• הבגיה טובח ובהתאם לםטגדרד
 המקובל של בתים משותפים בעיר• הבית מנודר ובחזיתו -

 גיגה•
 . סכום ההערכה של הגכס בשלמותו כשהוא תפוס ע״י דיירים:

 —800י&2 (עשרים ושמונה אלף ושמונה מאות) לירות•
 מ• בן שאול

 המוציא לפועל תל אביב־יפו

ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תיק הוצל״פ 152/55  בי
 הודעה ראשונה בדבר מכירת מקרקעים

 מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר להלן של החייבים
 שמואל רסקינד־ששון מגבעתיים ומינה רםקינד מגבעתיים,
 לשם כיסוי החוב המגיע מהם בסך —4000 ל׳׳י, בצירוף הוצאות,
 ריבית וכיוצא באלה לטובת הגושה ד״ר חוה ברגשטיין (אבוהב)

 מרמתיים•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל, תל־אביב, במשך
 שלושים יום מיום פרסום הודעה זו• הצעות יתקבלו בכל יום
 שלישי בשבוע, בין השעות 10 בבוקר ו־12 בצהרים לאחר הפקדת

 10% משווי הרכוש•
 הוצאות ההעברה ושכר טרחת המכריז - חלים על הקוגה•

 הרכוש
 1• המקום: גוש 6447׳ חלקה מס׳ 107, מחוז הדרום (כפר מלל)•

 2• פרטי הרישום׳ סוג הרכוש ותיאורו:
 א• סוג הקרקע: מירי בשלמות׳

 ב• סוג הגכם: מגרש ועליו בגין׳
 ג• השטח: 1214 ממ׳׳ר,

 ד• הגבולות: שטח מסודר׳
 ה• תיאור הגכם: המגרש הג״ל גמצא בכפר מלל׳ גובל עם
 הכביש הראשי פתת־תקוה — גתגיה והוא
 מגרש פיגה• על המגרש בגוי בית בן קומה
 אחת המכיל שלושה חדרים, מטבח, גוחיות,
 ומרפסת סגורה• בחצר גמצא מחסן בגוי
 מבלוקים וגגו מרעפים׳ ומחסן קטן שגי, בלי
 דלת וחלון׳ וגגו מפחים׳ המגרש מגודר
 בגדר. תיל וגדלים עליו עצי פרי ועצי גוי
 אחדים׳ המגרש והעצים במצב מוזנח• הבית
 תפוס על ידי דיירים• שכר הדירה השגתי
 הוא —540 לירות הושכר עד ליום 25 ביוגי

•1968 
 ו• ערך חגכם: הוערך מטעם משרד ההוצאה לפועל בסך
 של 400׳7 (שבעת אלפים וארבע מאות)

 לירות ישראליות•
 משה בן שאול

 המוציא לפועל תל־אביב־יפו
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 פקודת השותפויות
יות  הודעה על רישום שותפו

 4• א) עלי וייס, פקיד׳ מלון וייס׳ רחוב שמריהו לוין 2׳ חיפה•
 ב) אלי שחר׳ צייר׳ רחוב הרצל 50א׳׳ חיפה•

.(3 בפברואר 1955) לשלוש שנים,  5• מיום י״א בשבט תשט״ו
 ותחודש מידי פעם בפעם לשלוש שנים נוספות כל זמן שלא
 תינתן הודעה בכתב על נמר השותפות לכל הפחות חודש

 ימים לפני תום התקופה השוטפת•
 6• עלי וייס ואלי שחר יחד• •

 7• ש/5143

 1• ייצור והפצת מוצריי ליטוש ״אמקה״•
 2• ייצור והפצה של טוצרי ליטוש ומוצרי נייר•

 3• רחוב אילת 45׳ תל־אכיב•
 4• א) נורברט מובםקי שטנצינ׳ יצרן׳ קרית טשה׳ בלוק 10׳

 פתחיתקוה• י
 ב) יעקב קליין׳ יצרן׳ יד אליהו׳ רחוב גיבורי ישראל 41׳ תל־

 אביב•
 5• טיום י״ח בתשרי תשט׳״ו (15 באוקטובר 1954) .לשלוש שנים•

 6• שני השותפים יחד•
 7• ש/5144 -

ת ״לידו טקסטיל״•  1• שותפו
 2• בית מסחר לבדים•

 3• רחוב נחלת בנימין 24׳ תל־אכיב•
 4• א) ששון יחזקאל בקל׳ סוחר׳ רחוב יוחנן הופסי 3׳ תל״אביב•
 ב) שאול יחזקאל מורירך׳ סוחר׳ רחוב כצנלםון 114׳ גבעתיים•
 נ) מרסל צלח שמעיה׳ עקרת בית׳ רו?וב ציטלין 29׳ תל־אביב•
 5• מיום ד׳ בניסן תשט״ו (27 במרס 1955) לשנתיים• אם לכל
 הפחות חודש ימים לפני תום התקופה לא יודיע אחד השותפים
 לשאר השותפים על רצונו לפרק את השותפות׳ תוארך

 י התקופה לשנתיים נוספות וכן לגבי כל תקופה שוטפת•
 שנים מתוך שלושת השותפים•

 ש/5145

ת גבעוני)• י ת ג•״ (אלדז׳ם א  ״א• א
A. & G. (Aladzem & Givoni) 

 בית חרושת למוצרי חשמל•
 רחוב 330 מספר 13׳ יפו•

 א) נסים אלדז׳ם, מכונאי׳ רחוב 330 מספר 13׳ יפו•
 ב) בנימין אלדז׳ם, מהנדס׳ רחוב 331 מספר 4׳ יפו

 ג) משה נבעוני׳ מכונאי׳ רחוב הנביאים 6,-תל־אביב•
 מיום נ׳ בשבט תש״ט (1 בפברואר 1949) לתקופה בלתי מוג־

 בלת•
 נסים אלדז׳ם׳ בנימין אלדז׳ם או משח נבעוני•

 ש/5146

ת רשופסקי•  קוקוי א
 קבלה וביצוע של כל מיני עבודות בטרקטור זדחפור׳ וכל

 עסק הקשור עם העסק הנ״ל•
 שדרות השופטים 67׳ קרית מוצקין•

 א) טוביה קוקוי׳ קבלן׳ שדרות השופטים 67׳ קרית מוצקין•
 ב) אריה רשופסקי׳ טרקטוריסט׳ שיכון עמידר 5׳ נהריה•

 5• מיום י׳׳ח בניסן תשט״ו (10 באפריל 1955) עד יום ז׳ בניסן
 תשכ״ה (9 באפריל 1965) השותפות תמשיך להתקיים שנח אחת
 נוספת אלא אם כן לא יאוחר מיום כ״ט בשבט תשכ״ה
 (1 בפברואר 1965) ימסור אחדי השותפים למשנהו הודעה על

 כוונתו לא להמשיך בח• •
 6• טוביה קוקוי׳ אריה דשופםקי׳ כל אחד לבדו•

 7• ש/5147

 המספרים בהודעות מציינים פרסים אלח :
 1. שס השותפות.

 2. טיב העסק.
 3. מקום העסקיים הראשי.

 4. שמות. השותפים ומעניהם.
 5 תקופת ההתקשרות.

 6. המורשים לנהל את השותפות ולתתום בשמה.
 7. מספר התיק.

דר• י  1• הלדןאתשנ
 2• בית עסק למסחר בפםנתריס ותיקונם•

 3• רחוב מסדה 18׳ חיפה•
 4• א) צבי הלדן׳ סוחר׳ רחוב סידני קיט ׳25׳ קרית ביאליק•

 ב) אהרן שגידר׳ מסגר ומכונאי במכניקה עדינה, ככד איבן
 אל אסיד 14, חיפה•

 5• מיום כ״ב באדר תשט״ו (16 במרס 1955) לשלוש שגים•
 6• צבי חלדן ואהרון שגידר•

 7• ש/5139

 1• אוטו - פרט•
 2• מכירה וקניה של חלקי חילוף למכוגיות ואביזרים•

 3• רחוב המסגר 42, תל־אביב•
 4• א) חיים דרויש, מחםגאי׳ שדרות עמנואל 15, תל־אביב•

 ב) דוד חגגיה, שיכון עממי ג׳ מס׳ 14 המשך יד אליהו, דירה 3•
 5• מיום כ״ג בשבט תשט״ו (15 בפברואר 1955) לשגתיים• אולם
 אם הצדדים לא יתגו הודעה מוקדמת של חודש ימים לכל
 י הפחות׳ לפגי עבור התקופה הג״ל, תימשך תקופת השותפות

 שתי שגים גוםפות וחוזר חלילה•
 6• חיים דרויש׳ דוד חנניה יחד•

 7• ש/5140

ת ביז׳נסקי• ך סינקוביץ א  1• ״עצטו
 2• בית מסחר לבשר ולגקניקים•

 3• רחוב הנביאים 27, חיפה•
 4• א) שטחה ביז׳נסקי, בעל אטליז וסוחר, רחוב רש״י 15׳ חיפה•
 ב) דוד םינקוביץ, מומחה לתעשיית נקניקים, רחוב יל״נ 29,

 חיפה•
 ג) ברוגיםלבה םיגקוביץ, סוחרת, רחוב יל״ג 29, חיפה•

 5• מיום ט׳ בגיסן תשט״ו(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•
 השותפות תתפרק על ידי מתן הודעה במכתב רשום, שישלח

 לפחות שלושה חדשים מראש
 ^ שמחה ביז׳גסקי יחד עם דוד םיגקוביץ איו ברוגיםלבה םיגקוביץ•

 7• ש/5141

 1• רדיו הכט•
 ,2• ייצור׳ הרכבה ותיקון מכשירי דדיו ומכשירים אלקטרוגיים

 . . מכל הסוגים•
 3• רחוב הגשיא ויצמן, בית כרים, חדרה•

 4• א) פגחס הכט, טכגאי רדיו, רחוב תרג״א בית בדגס׳ חדרה•
 ב) זישה הכט, טכגאי רדיו׳ שיכון עולי סין מם׳ 39׳ גבעת

 אולגה׳ חדרה•
 5• טיום ט׳ בגיפן תשט״ו(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•
 בתגאי שכל שותף רשאי לדרוש את פירוקה ע״י משלות
 הודעה מוקדמת למשנהו במכתב רשום שלושה חדשים מראש•

 6• פגחס הכט וזישח הכט יחד•
 7• ש/5142

 1• סקרבל•
 2• ייצור המשחק הידוע בשם םקרבל ומשחקים אחרים והמסחר

 בהם•
 3• רחוב שמריהו לוין 2׳ חיפה•
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 1• פנחס כמיס ושלמה סלמן•
 2• מכולת בקמעונות•

 3• מהגה יהודה׳ בית מאיר בגא׳ רחוכ האגס׳ 1ירושלים•
 4• א) פנחס כמיס, סוחר׳ מעברת קסטל׳ צריף 401•

 ב) שלמה םלמן׳ סוחר. בקעה 16/38, ירושלים•
 5• מיום כ״ב בגיסן תשט״ו(14 באפריל 1955) לחמש שגים•

 6• כל שותף לחוד•
 ד• ש/5154

א ת ו ש  1• מרדכי מזרחי ו
 2• מסחר בירקות ופירות•

 3• רחוב יפו׳ מול בדקלים בגק׳ ירושלים•
 4• א) מרדכי מזרחי, סוחר׳ רחוב בן מימון 13׳ ירושלים•

 ב) אברהם מזרחי, סוחר, רחוב העליה 21, ירושלים•
 ג) חגגיה מזרחי, סוחר, רחוב בן מימון 13, ירושלים•

 5• מיום כ״ג בגיםן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• ותפורק באמצעות הודעה לפחות ששה חדשים מראש,

 שתיגתן ע״י אחד השותפים למשגהו•
 6• מרדכי מזרחי•

 7• ש/5155

 1• י• זילברשטיין ויי. זבצקי, מכולת בסיטונות•
 2• בית מסחר לצרכי מכולת בםיטוגות, מכירה, םוכגויות והפצה

 של צרכי מכולת, מזונות, משקאות ומיגי תבואה•
 3• רחוב םוקולוב׳ הרצליה•

 • א) יעקב זילברשטיין׳ סוחר׳ רחוב קהילת הציון׳ הרצליה•
 ב) יעקב זבצקי׳ סוחר׳ רחוב חובבי ציון 59׳ תל־אביב•

 5• מיום כ״ג בניסן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• כל שותף רשאי להודיע לשותף השני על יציאתו את
 השותפות ע״י הודעה במכתב רשום חדשיים מראש לפגי

 גמר השגה הראשוגה, וכן מדי שגה בשגח•
 6• יעקב זילברשטיין ויעקב זבצקי יחד•

 7• ש/5156

נות של תוצרת חקלאית בחיפה״  1• ״ייצור ושיווק בסיטו
 2• ייצור ושיווק של תוצרת חקלאית•

 3• רחוב קיבוץ גלויות 13, חיפה•
 4• א) חיים מגו, סוחר, רחוב סירקין 27, חיפה•

 ב) שם טוב מגו, סוחר, רחוב השומר 22, חיפה•
 ג) זליג זיידמן, סוחר׳ רחוב מסדה 40׳ חיפה•

 ד) דוד גולגי, סוחר, חיבת ציון ע״י חדרה•
 ה) מגחס פרום, סוחר, רחוב הכבירים 30, חיפה•

 5• מיום ט׳ בשבט תשט״ו (1 בפברואר 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת•

 6• זליג זיידטן•
 7• ש/5157

 1• ״קרטקם״
 2• מסחר במוצרי טכםטילים, שיווק י חוטי כותגה וסוכגות למכירת

 מוצרי טכסטילים וחוטים•
 3• רחוב הרכבת 20, תל־אביב•

 4• א) משה קרסו, סוחר, רחוב הרכבת 20, תל־אביב•
 ב) חיים קרסו׳ סוחר, רחוב הרכבת 20, תל־אביב•

 ג) אריה קרסו, סוחר, רחוב הרכבת 20, תל־אביב• י־
 ד) שלמה קרסו, סוחר, רחוב הרכבת 20, תל־אביב•

 ה) בנימין קרסו, סוחר, רחוב הרכבת 20, תל־אביב• .
 5• מיום ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• ביטול השותפות בהודעה בכתב לפחות ששה חדשים

 מראש•
 6• משה קרסו, חיים קרסו, אריה קרסו, שלמה קרסו׳ בניטין

 קרסו - כל אחד לחוד•
 7• ש/5158

ת והגליל• פ ות גור״ צ כנ  1• ״סו
"Agency Gur ״ Safed & Hagalil 

 2• הפצת מוצרים של חברת םוקני־וקום אויל אינק• מכירת כל
 מיני דלק, מוצרי דלק, שמנים והמרי בנין•

 3• רחוב כ״ז מספר 1׳ צפת•
 4• א) אנדור ויאם׳ סוחר׳ רחוב כ״ט מספר 7׳ צפת•
 ב) יצחק רומן, סוחר׳ רחוב א׳ מספר 40׳ צפת•

 5• מיום ט׳ בגיםן תשט״ו(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•
 השותפות תפורק על ידי מתן הודעה מאת אחד השותפים

 למשגהו•
 6• שני השותפים יחד•

 7• ש/5148

 1• ״אלברט ויסי - בנים״
 2• -י מכולת בסיטונות•

 3• רחוב ל״ב מס׳ 6׳ לוד•
 4• א) בנו ויסי, סוחר, רחוב ל״ג מס׳ 22, לוד• •

 ב) יעקב ויםי, סוחר, רחוב מ״ג מס׳ 12, לוד•
 5• מיום כ״ח באדר תשט״ו (22 במרס 1955) לתקופה בלתי

 מוגבלת•
 6• כל אחד משגי השותפים לבדו•

 7• ש/5149

 1• ניםנמן ובניו•
 2• עסקי חלוקת קרח בבאר שבע וסביבתה•

 3• רחוב הפלמ״ח מם׳ 1, באר שבע•
 4• א) מאיד גיםגמן, מכוגאי, שיכון משקי עזר 53, באר שבע•

 ב) דוד דורון, 'גהג, שיכון עממי בית מם׳ 3, באר שבע•
 ג) עודד זלצר, גהג, שיכון משקי עזר 53, באר שבע•

 5• מיום כ״ט בגיםן תשט״ו (21 באפריל 1955) לתקופה של חמש
 שגים• לאחר תום חצזש השגים לתקופה בלתי מוגבלת•

 6• שגים מתוך שלושת השותפים•
 7• ש/5150

Sudexport 1• ״סודאקספורט״ 
 2• ייבוא וייצוא•

 3• דרך ז׳בוטיגםקי 89, רמת גן•
 4• א) אלי ארויו, סוחר, דרך ז׳בוטיגםקי 89ררמת גן•

 ב) ליזה ארויו, עקרת בית, דרך ז׳בוטיגסקי 89, רמת גן•
(1 במאי 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•  5• טיום ט׳ באייר תשט״ו

 6• אלי ארויו•
 7• ש/5151

ף י ל ת ק  1• בריק א
 2• מכירה קמעוגית של ממתקים ועוגיות•

 3• רחוב יוסף 32, חיפה•
 4• א). בלגקה ברכה בריק, סוחרת׳ רחוב תל־חי 28׳ חיפה•

 ב) מלויגה קליך, סוחרת, רחוב השלוח 12, חיפה
 ^ מיום ג׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) לתקופה בלתי

 מוגבלת•
 6• חתימתן, של שתי השותפות יחד: בלגקה ברכה בריק ומלויגה

 קליך. תחייב את השותפות•
 7• ש/5152

 1• ד״ר ה• לקר ושות׳•
 2• משרד עורכי דין ונוטריון•

 3• רחוב אחד העם 28, תל־אביב•
 4». א) ד״ר חרש לקר, עורך דין ונוטריון, רחוב שלמה המלך 81,

 תל־אביב•
 ב) מאיר טגפרד לקר, עורך דין, רחוב יהודה האי 94, תל-אביב•
 ג) יהודית שדה־לקר׳ עורכת דין׳ שדרות רוטשילד 85, תאאביב•
 5• מיום ט׳ בגיםן תשט״ו(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•
 כל אחד מהשותפים רשאי לבטל את חוזה השותפות על ידי
 הודעה במכתב רשום ליתר השותפים• השותפות תפורק

 חודש אחד אחדי תאריך ההודעה•
 6• כל אחד מהשותפים רשאי לחתום בשם השותפות•

 7• ש/5153
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ת שטיין•  1• גרונאוד א
 2• סוכנויות׳׳ סוכני ביטוח׳ תרגומים והכפלות•'

 3• רחוב הבנקים׳ בית פלפריק׳ מרכז מסחרי החדש׳ חיפה• -
 4• א) אילזה קטשקח (לבית נרונאור)׳ מזכירה׳ רחוב שושנת

 הכרמל 8׳ חיפה•
 ב) דורה הרטה שטיין (לבית פרייזך), סוכנת ביטוח׳ רחוב

 שושנת הכרמל 16׳ חיפה•
 5• מיום כ״ג בניסן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופת בלתי
 מוגבלת הזכות בידי כל שותף לסיים את השותפות על ידי

 הודעה מוקדמת בכתב י של שלושה חדשים•
 6• אילזה קטשקה (לבית גרוגאור) ודורה חרטה שטיין (לבית

 פרייזך)׳ כל אחת מהן לחוד•
 7• ש/5164

 1• מקהל - שותפות•
 2• לגהל עסק של בתי קולגוע ושל משכירי אולמות לצרכי
 הצגות קולנוע ותיאטרון׳ קוגצרטים, גשפים׳ מסיבות י וכל

 מטרות בידור או מפעלים תרבותיים למיגיהס•
 3• רחוב ליאוגרדו דה־ויגצי, תל־אביב•

 4• א) גוה עובד (גכםים) בע״מ׳ חברה רשומה׳ רחוב ליאוגרדו
 דה ויגצי׳ תל־אביב•

 ב) ״הזרם׳•׳, שותפות רשומה׳ חדרה•
 5• מיום ב׳ באייר תשט״ו (24 באפריל 1955) עד יום ו׳ בניסן

 תשי״ט (13 באפריל 1959), ואולם אם לא תבוא הודעה משותף י
 אחד לשני בדבר ביטול השותפות לפחות חודש לפני יום
 ה׳ בניסן תשי״ט (13 באפריל 1959) תוארך תקופת קיום

 השותפות לשנה אחת נוספת וחוזר חלילה•
 6• זאב שמים וצבי ברונשטין•

 7• ש/5165

 1• שותפות (שכון בניה חסכונית) ״שבח״ .
 2• קבלנות לבניה•

 _ 3• רחוב עליה 1, תל־אביב•
 י 4• א) ״הצומח״ (ציוד כבד ומיכון חקלאי) בע״מ, חברה׳ רחוב

 עליה 1, תל־אביב•
 ב) ׳*משרד. לבנין ובנין ערים״ מ• חורמן, י• נ• אור את י•.

 אדלר, שותפות, רחוב םמולנסקין 5, תל־אביב•
 5• מיום י״ב באייר תשט״ו (4 במאי 1955) עד סיום הקמת בנין
 על חלקה 144 בנוש 6217 תל־אביב ומכירתו׳ אולם אם השו
 תפים יקימו עוד בנינים במשותף, תימשך השותפות, לתקופה
 בלתי מוגבלת• במקרה כזה הודעה בכתב משותף אחד למשנהו
 תסיים את השותפות חודש לאחד ההודעה, בתנאי שהעבודות
 שהחלה השותפות בביצוען ימשיכו להתנהל בשותפות והשו

 תפות לא תפורק אלא לאחר גמירתן•
 6• אחד מהשגים, מרדכי מרקובםקי או יוסף זינגר ביחד עם

 אחד מהשגים יעקב גתן אור או מאיר הורמן•
 7• ש/5166

 1• זאב טקץ ושות׳
 2• מכירת מוצרי מנופקטורה•

 3• רחוב הרצל 40׳ חיפה•
 4• א) זאב טקץ, סוחר׳ רחוב הרצל 40׳ חיפה•

 ב) ליפא טקץ, סוחר, רחוב השילוח 13, חיפה•
 נ) נילי טקץ (לבית ברקוביץ), רחוב אחד העם 15, חיפה•

 5• מיום ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוג
 בלת•

 6• זאב טקץ לבדו• ליפא טקץ ונילי טקץ רשאים יחד לחייב את
 השותפות עד שלושת אלפים לירות•

 7• ש/5167

 1• חיפה אוניברסלי
 2• מסחר בצרכי נלנטריה׳ טריקוטז׳, קונפקציה וטכסטילים

 בקמעונות וסיטונות•
 3• רחוב נחום דוברין 7׳ חיפה•

 1• ״אימפריאלי׳ תעשיית קישוטימ אמנותיים לחפצי
 י קרמיקה וחרסינה•

 2• תעשיית קישוט לחפצי קרמיקה׳ חרסינה וכד׳•
 3• . שיכון פרונרסיבים בלוק 2׳ רמת־יצחק•

 4• א) מרים ברקוביץ׳ ציירת׳ שיכון פרוגרםיבים בלוק 2׳ רמת־
 יצחק•

 ב) שלמה שלומוביץ׳ קרמיקאי, שיכון פרוגרםיבים בלוק
 2, רמת־יצחק•

 ,5• מיום ט״ז באדר תשט״ו (10 במרס 1955) לתקופה בלתי
 מונבלת•

 ,6• מרים ברקוביץ בלבד•
 7• ש/5159

 1• לאה גינםברגר ושות׳ (ליגית•)
Lea Gunsberger and Co. (L. G. T.) 

 2• בית מלאכה למרינה
 * רחוב נחמני 51׳ תל־אביב•

 4• א) לאת נינסברנר׳ סוחרת׳ שיכון מזרחי בית מבטח עוז מם׳
 10׳ רמת־יצחק•

 ב) צביח נניזי׳ פקידה׳ שיכון מזרחי בית מבטח עוז מס׳ 10׳
 רמת־יצחק•

 5• מיום ט׳ בניסן תשט״ו (1 . באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מונבלת•

 6• לאח נינסברנר׳ צביח נניזי, כל אחת לחוד•
 7• ש/5160

ת לעבודות חקלאיות•  1• מנשה כהן ובנו שותפו
 2• עיבוד פרדסים ומטעים ושיווק פרי•

 3• כפר הדר•
 4• א) מנשה כהן׳ חקלאי׳ הדר רמתיים•

 ב) אלכסנדר כהן׳ חקלאי׳ הדר רמתיים•
 5• מיום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) לתקופה בלתי

 מונבלת•
 6• מנשה כחן

 ?• ש/5161

 1• גלידה בר גלינה•
 2• ייצור גלידה•

 3• רציף הרברט ממואל 78׳ תל־אביב•
 4• א) משה אולפן׳ בעל ביח״ר לגלידה׳ רחוב 297 מם׳ 8׳ יפו•

 ב) אבגר רוזגבאום׳ קוגדיטור׳ מחגה גליל׳ הרצליה•
 5• מיום כ״ג בשבט תשט״ו (15 בפברואר 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת׳ ותפורק באמצעות הודעה שתיגתן שלושה חדשים

 : מראש

 ^ משה אולפן•
 7• ש/5162

 1• אברהם בן יעקב ושות׳•
 2• מסחר בחמרי בגין וגרוטאות•

 3• רחוב השומרון 2׳ תל־אביב•
 4• א) אברהם בן יעקב צ׳רגילם׳ סוחר׳ רחוב בךעמי 3׳ תל־אביב•
 ב) חיים זצלברברג׳ פקיד׳ שכ׳ מכבי החדשה׳ רחוב לוחמי

 הגיטאות 40׳ תל־אביב•
 ..ג) חיה לאהיגריגפלד׳ עקרת בית׳ רחוב רבי עקיבא 52׳ בגי־

 ברק׳ ,
 5• מיום כ״ג בגיםן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• כל שותף הרוצה לעזוב את השותפות צריך להודיע על
 כך חודש ימים מראש• אס אחד השותפים עוזב את השותפות׳

 השותפות איגה מתפרקת•
 6• כל אחד מהרשומים להלן מתחת לחותמת (גומי) של השותפות:

 1) אברהם בן יעקב צ׳רגילס
 .2) חיים זילברברג•

 7• ש/5163
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 6• פרומה קרוא ושולמית דוטלר יחד•
 7• ש/5173

 1• ״לעובד״
 2• מטהר במוצרי הלבשה וסדקית•

 3• רחוב המלך ג׳ורג׳ 51׳ תל־אביב•
 4• א) אברהם הן, סוחר׳ רחוב טרומפלדור 37׳ תל־אביב•
 ב) יעקב הן׳ סוחר׳ רחוב החשמונאים 38׳ תל־אביב•
 ג) מיכאל חן׳ סוחר׳ רחוב טרומפלדור 37׳ תל־אביב•

 5• מיום ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• שני שותפים יכולים, לדרוש את פירוק השותפות

 בהודעה בכתב שלושה חדשים מראש•

 6• אברהם חן או יעקב חן׳ כל אחד לבדו•
 7• ש/5174

 1• צדף•
 2• לעשות גלופות׳ הדפסה וצילום בשיטות אופסט•

 3• רחוב ואדי סליק 23׳ חיפה
 !• א) שלום הרשקוביץ׳ צלם אופסט ומדפים אופסט׳ קרית חיים׳

 רחוב א׳ מס׳ 59׳ היפה• •
 ב) גתן פריד׳ ציגקוגרף ומדפים אופסט׳ רחוב יהודה הלוי

 40 אי׳ חיפה•
 5• מיום כ״ג באייר תשט״ו (15 במאי 1955) עד יום י״ח באייר
 תש״כ (15 במאי 1900) (השותפות היא לתקופה של חמש

 שגים)•
 6• שלום הרשקוביץ ונתן פריד יחד•

 7• ש/5ד51

 1• ״ירדניה״•
 2• מסחר סיטוגאי למכשירי כתיבה וגייר

 * רחוב כפר גלעדי 19, תל-אביב•
 4• א) יעקב גריגגרד, סוהר, רחוב ז׳בוטיגפקי 17, תל־אביב•
 ב) משה נרינגרד״יפקיד׳ רחוב ז׳בוטיגםקי 17, תל־אביב•

 5• מיום כ״ו בגיסן תשטי׳ו (18 באפריל 1955) עד יום י׳ בגיסן
 תשי״ח (31 במרס 1958)• אולם השותפות תימשך אבטומטית
 מדי בעם בפעם לתקופה גוםפת של שלוש שגים׳ אם לא תיגתן
 הודעת ביטול ע״י אחד השותפים לפחות שלושה חדשים לפגי

 תום התקופה הראשוגה או כל תקופה נוספת•
 6• יעקב גריגגרד•

 7• ש/5176

(Salon "Juliette") •1• סלון ״ג׳ולייט״ 
 2• בית מלאכה (סלון) לתפירה לגברות

 * רחוב םוקולוב בנין חדיר׳ הרצליה•
 4• א) סלים אליאם, סוחר, רחוב השחר׳ הרצליה•

 ב) ג׳ולייט אליאפ, גוזרת, רחוב השחר, הרצליה•
 5• מיום כ״ג באייר תשט״ו(15 במאי 1955) לתשעים ותשע שגים•

 6• כל אהד משגי השותפים לבדו•
 7• ש/5177

ת לעבודות קירור׳ חימום ומים•  1• ק-ה־מ• - שותפו
 2• תכנון׳ יעוץ, פיקוח וקבלגות (הוצאה לפועל) של עבודות
ת מים, קירור, מיזוג אויר וחשמלאות; ק פ ס  טכניות בענפי א
 מסחר במכונות, חמרים טכניים, אביזרים, כלים וחלקי חילוף;
 ייצור מכונות׳ חלקי מכוגות, מוצרי, חשמל והתקנים• כל

 הפעולות הקשורות בעבודות הג״ל•
 3• רחוב מקוה ישראל 22׳ תל־אביב•

 4• א) ברוך צימרמן׳ מהגרם׳ רחוב הרמון 18׳ גוה דור•
 ב) יחיאל םפיטניק, מכונאי חשמל, רחוב בזל 45> תל־אביב
 ג) אברהם אליוב, מכונאי חשמל׳ רחוב מאפו 15, תל־אביב׳

 5• מיום טי׳ בגיפן תשט״ו (1 באפריל • 1955) לתקופה בלתי ,
 מוגבלת•

 6• שנים מתוך שלושת הבאים: ברוך צימרמן׳ יחיאל ספיטגיק,
 אברהם אליוב•

׳ • " . .  7• ש/5178 -

 4• א) שבתאי אליהו, סוחר, שיכון טיבור 336, קרית ים ני
 ב) ברונו ברקון, סוחר׳ שדרות הכרמל 42, חיפה•

 5• מיום ז׳ בטבת תשט״ו(1 ביגואר 1955) לתקופה בלתי מוגבלת
 ׳ ותמשיך את קיומה• כל• זמן שלא תבוא הודעה בכתב מאת
 אחד השותפים למשנהו על רצונו לפרק את השותפות תוך

 שלושה חדשים מיום ההודעה•
 6• שני השותפים יחד תחת שם השותפות•

 7• ש/5168

 1• דוד כ״ץ ושות׳•
 2• טחנת מספוא,- מסחר במשפוא תבואות וזרעים, מסחר בחמרי

 בנין
 * אבו־כביר דרך ירושלים, תל־אביב•

 4• א) דוד כ״ץ׳ סוהר׳ בית שרשין איכילוב, פתח־תקוה•
 ב) משה הרצליך, סוהר, רחוב המלך גיורג׳ 56, תיל־אביב•

 5• מיום י״ב באייר תשט״ו (4 במאי 1955) לתקופה בלתי מוגבלת
 אך לכל שותף הזכות להביא את השותפות לידי פירוק על ידי

 הודעה מוקדמת במכתב רשום לפחות הדשיים מראש•
 6• דוד כ״ץ׳ משה הרצליך כל אחת להור•

 7• ש/5169

ת אליהו בגי ישראל•׳  1• מרדכי מזרחי א
 2• חנות מכולת וירקות•

 3• רחוב יחזקיהו המלך 3׳ קטמון׳ ירושלים•
 4• א) מרדכי מזרחי, סוחר, רחוב משמר העם 3, קטמון׳ ירושלים•
 ב) אליהו בגי ישראל, סוחר, רהוב משמר העם 3, קטמון׳

 י־ ירושלים•
(3 ביגואר 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•  5• מיום ט׳ בטבת תשט״ו

 6• אליהו בגי ישראל•
 7• ש/5170

 1• ״מאפית בליכר וגולד״
 2• מאפיה•

 * רחוב םברדלוב הבילואי 15׳ בית גירגברג, גדרה•
 4• א). פרץ בליכר, אופה, שיכון ותיקים 80׳ רחובות•

 ב) אליעזר גולד, גהג, רחוב מגוחה וגחלה 10, רחובות•
 5• מיום ט׳ בגיפן תשט״ו (1 באפריל 1955) עד יום י״ט בניבן

 תשט״ז (31 במרס 1956)•
 6• פרץ.בליכר ואליעזר נולד יחד•

 7• ש/5171

• ,  1• י• בירגבוים ושות
 2• פירות וירקות בסיטונות
 * רחוב השוק, פתח תקוה•

 4• א) יצחק בירנבוים, סוחר, רחוב נרינשטיין 6, פתח תקוה•
 ב) אליהו פרידמן, סוחר, רחוב דובנוב 24, תל־אביב•

 נ) נוח עטו, סוחר, רחוב ה־93, פתח תקוה•
 5• מיום ג׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• לכל שותף הזכות לתת הודעה על פירוק השותפות
 ביום י״ד באייר תשט״ז (25 באפריל 1956) בתנאי שההודעה
 תינתן שלושה חדשים מראש, אחרת תוארך התקופה לשנה

 .נוספת וחוזר חלילה•
 6• חתימת שנים מתוך שלושת השותפים מחייבת את השותפות•

 7• ש/5172

ת חן, קפה קונדיטוריה ברמת חן• נ  1• פ
 2• בית קפה וקוגדיטוריה• *

 3• רחוב אלוף דוד מרקוס 40, רמת הן•
 4• א) פרומה קרוא, עקרת בית, דרך פתח תקוה 31, תל־אביב•
 ב) .שולמית רוטלר׳ עקרת בית׳ רחוב אלוף דוד מרקום 397,

 .־ רמת חן•
 5• מיום י כ״ה בגיםן תשט״ו (17 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• לכל שותף הזכות לתת הודעה בכתב על פירוק
 השותפות לסוף מרם בתגאי שההודעה תינתן עד סוף דצמבר

 בבל שגה•
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 5• מיום•ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955) לשגתים• אם בתום
 תקופת השנתים הנ״ל לא ירצה איש טהשותפים לפרק את.
 השותפות, תימשך השותפות שנתים נוספות וחוזר חלילה,
 אולם אחרי יום כ״ח באדר ב׳ תשי״ז ו31 במרס 1957) יובל
 כל שותף לפרק את השותפות על ידי משלוח הודעה בכתב

 לשאר השותפים שלושה חדשים מראש•
 6• חתימת שנים מן השותפים על כל מסמך שהוא, בצירוף
 חותמת השותפות, תחייב את י השותפות׳ בתנאי שחתימה
 אחת תהיה של חיים בללי או אברהם שריזלי והשניה של

 אברהם פלםר או דוד גרינברג•
 7• ש;5183

 1» אברהם וינשטין ובנו•
 2• עסק לצרכי בית וגלנטריה•

 3• רחוב מוריה 131׳ חיפה•
 4• א) אברהם׳ חיים וייגשטין, סוחר, רחוב מוריה 117, חיפה•

 ב) יוסף וייגשטין׳ סוחר׳ רחוב מוריה 117׳ חיפה•
 5• מיום ט׳ בגיסן תשט״ו(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•

 6• אברהם חיים וייגשטין ויוסף וייגשטין•
 7• ש׳ 5181 ״

ת אהרון נבעה•  1• נגיב א
 2• הלוואות כסף נגד משכנתאות או שטרות•

 3• רחוב הזיתים 11׳ רמת נן•
 4• א) גגיב גבעה׳ מלווה גגד משכנתאות׳ רחוב הזירגים 11,

 רמת גן•
 ב) אהרון גבעה, מלווה גגד משכגתאות, רחוב מודיעין 173,

 רמת גן•
 5• מיום ז׳ בטבת תשט״ו (1 בינואר 1955) לחמש שגים•

 8• נניב נבעה ואהרון נבעה שניהם יחד מורשים לנהל את עסקי
 השותפות ולחתום בשמה•

 7• ש/5185

Israel Advertising institute.•1• המכון הישראלי לפרסום 
 2• עבודות פרסום׳ גרפיקה. צילום מסחרי ותעשייתי ושרותי

 פרסום אחרים•
 3• רחוב נחלת בנימין 47, תל־אביב•

 4• א) יעקב גומברג׳ יועץ פרסום׳ רחוב בן עמי 4, תל־אביב•
 ב) חיים ברויטמן, גרפיקאי ויועץ פרסום׳ רחוב לה־גרדיה:27,

 תל־אביב•
 5• מיום ט׳ באייר תשט״ו (1 בטאי 1955) לשנתים׳ ולתקופה
 מספת בלתי מונבלת לאחר מכן׳ אלא אם יתן אחד השותפים
 הודעה בכתב שלושה חדשים מראש על רצונו לסיים השותפות•
 6• חתימת שני השותפים יחד׳ בצירוף חותמת השותפות׳ מחייבת

 את השותפות•
 7• ש/5186

Szymkiewicz & Fajwisz. •ת פייבוש  1• שימקביץ א
 2• בית חרושת למוצרי טכסטיל ושיווקם במדינת ישראל ומחוצה.

 לה• י . :' - י
 3• רחוב יהודה הלוי 30, תל־אביב•

 4• א) ליפה שימקביץ׳ תעשיין׳ רחוב שלמה המלך 107, תל־אביב•
 ב) אברהם פייבוש׳ תעשיין׳ רחוב לוי יצחק 15, תל־אביב•

 5• מיום ב״ח בניסן תשט״ו(20 באפריל. 1955) לשנה אחת, בתנאי
 שאם אחד השותפים לא יתן למשנהו הודעה מוקדמת במכתב
 רשום׳ על רצונו לבטל את השותפות׳־של. לא פחות משני
 חרשים לפגי תום תקופת השותפות המקורית או המוארכת,
 השותפות תמשיך להתקיים תקופה נוספת של שגה אחת

 וחוזר חלילה•
 6• צ׳יקים, שטרות, יפויי־כוח וכלמיגי התחייבויות אזרחיות. יהיו
 טעוגים חתימות של שגי השותפים מתחת לחותמת׳ השותפות
 על גיירות ומסמכים בעלי ערך אדמיגיםטרטיבי• כל: שותף

 יהיה רשאי לחתום לבד• > • י•*•׳
־ -י־ • • •  7• ש/5187 י• י י

 1• עזבלה•
 2• בית חרושת לתעשיית י מתכת וציפוי אמאיל•

 3• רחוב שבח, תל־אביב•
 4• א) מיכאל עזיאל, סוכן, רחוב ד׳ מס׳ 6, תל־אריש•

 ב) אליעזר בן ארויה, מומחה לציפוי. אמאיל, רחוב עבודה 0,
 תל־אביב•

 ג) מרדכי (מרקו) לוי, סוכן, רחוב ארלוזורוב 02׳ רמת גן•
 5• מיום י״ג בגיסן תשט״ו (5 באפריל 1955) לשלוש שגים, אולם
 אם אחד השותפים לא ישלח ליתר השותפים ששה הדשים
 לפני תום התקופה הודעה במכתב רשום על רצונו לפרק •את
פת השותפות לשלוש שגים גוםפות  השותפות, תוארך תקו

 . וחוזר• הלילה•
 6• . חתימותיהם של שגי שותפים יחד מחייבת את השותפות•

 7• ש/5179

 1• ב• ברקמן ושות׳•
 2• יבוא, יצוא, מסחר ושיווק של מספוא וכל מיגי אספקה

 לעופות ולבעלי חיים לרבות תרכיזים מכל סוג• •
 3• רחוב החלוצים 26׳ תל־אביב•

 4• א) ברגהרד ברקמן׳ סוחר׳ רחוב לוריא 5׳ תל־אביב•
 ב) שלמה שיגבוים, סוחר, רחוב רייגס 25׳ תל־אביב•

 5• מיום כ״ח בגיםן תשט״ו (17 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• השותפות תפורק כעבור תשעים יום מהתאריך שבו
 . ישלח שותף אהד למשנהו הודעה בכתב ובדואר רשום על

 רצונו לפרק את השותפות• .
 6• ברנהרד ברקמן ושלמה שינבוים יחד•

 7• ש/5180 -י

 1• ״מרצפות הגליל״ תעשיית מוצרי מלט•
 2• עשיית מרצפות׳ מדרגות, בלוקים וכל תוצרת ממלט•

 3• רחוב גצרת׳ טבריה•
 4• א) פסח מגדלקרן׳ יצרן חמרי בגין׳.בית בן קיקי׳ טבריה•

 ב) שלמה פבר, סוחר, רחוב בית שאן 17, חיפה•
 , ג) משה שלפשטיין, סוחר, בית בר ששת, טבריה•

 5• מיום ט׳ בגיםן תשט״ו (1 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת

 ^ פסח מגדלקרן, שלמה פבר, משה שלפשטיין (שגימ מתוך
 השלושה בצירוף חותמת)?

 7• ש/5181

 1• מ• אפפלבוים ושות׳•
 2• לשווק׳ לקנות ולמכור צמיגים, סוללות ואביזרי מכוגיות•

 3• רחוב ת״א 7׳ חיפה
. א) מיכאל שביט, סוחר, סמטת נורדאו 5, תל־אביב• ! 

 ב) מרצל הירש, סוחר, שיכון עממי לדיור 24׳ הרצליה•
 נ) . מרטין אפפלבוים, סוחר, רחוב יבנה 15/16, חיפה•

 ד) ישראל סלעי, קבלן מים, רחוב מסדה 5׳ היפה
 ^ מיום י״ב בניסן תשט״ו (4 באפריל 1955) לתקופה בלתי

 מוגבלת•
 6• כל השותפים, ובתנאי שיחתמו שנים מהם׳ אחד מכל אחת

 מהקבוצות דלקמן:
 1) מיכאל שביט, מרצל הירש;

 2) מרטין אפפלבוים, ישראל סלעי
 ?• ש/5182

מלאכה מיכני• ת'  1• ״יעיל״ בי
 .2• בית מלאכה מיכנל• • י .• , •

 "3• שכ׳. וולובלסקי מסילת וולפסון 11, תל־אביב•
 4• א), חיים בללי, חרט, רחוב אבן גבירול 189, תל־אביב•

 ב) אברהם שריזלי, מסגד, רחוב שלוטציון המלכה 6, תל־אביב•
 ג) אברהם פלסר, חרט, בית חנה• םילברמן, רמת יצחק•

 ד) דוד גרינברג, מסגר, רחוב מקוד, ישראל 4, תל־אביב•
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 5׳ מיום כ״ג באייר תשט׳׳ו (15 במאי 1955) עד יום ט׳-׳ו בחשון
 תשט״ז (31 באוקטובר 1955)•

 6• שגי השותפים יחד•
 7• ש/5193

 1• בית מלאכה רקורד כהן ושות־־•
 2• בית מלאכה לתיקון חלקי מכונות ומכוניות•

 3• רחוב ברזילי 13׳ תל־אביב•
 4• א) םם כהן, סוחר׳ רחוב גנםין 9׳ נבעת רמב״ם•
 ב) יצחק בשירי׳ מסגר׳ רחוב פרץ 7׳ תל־אביב•

 5• מיום ג׳ באייר תשט״ו(25 באפריל 1955) לשגתים והיא תוארך
 לתקופה גוםפת של שגתים אם אחד השותפים לא יודיע למשנהו
 על רצוגו לבטל את השותפות ע״י הודעה בדואר רשום

פת השגתים׳ וחוזר חלילה•  חדשיים לפני תום תקו
 6• םם כהן יחד עם חותמת השותפות•

 7• ש/5194

ת למטעים ושיווק פרי הדר•  1• הנה ואריה םיטקוב שותפו
 2• עיבוד פרדסים ושיווק הפרי•

 3• רחוב איזגברג 19׳ רחובות•
 4• א) חנה םיטקוב׳ חקלאית׳ רחוב איזנברג 19׳ רחובות•
 ב) אריה םיטקוב׳ חקלאי׳ רחוב איזנברג 19׳ רחובות•

 5• מיום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) לתקופה בלתי
 מוגבלת•

 6• שגי השותפים יחד•
 7• ש/5195

ת קסטנברג•  1• פוטרמן א
 2• ייצור של בדים וכל מוצרי טכסטיל, קגייתמ ומכירתם

 * שדרות רוטשילד 21׳ תל־אביב•
 4• א) פריבה קםטגברג׳ סוחרת׳ רחוב• גנםין 4, תל־אביב•
 ב) יצחק פוטרמן, סוחר, רחוב בן יהודה 131׳ תל־אביב•

 ג) שלמה פוטרמן, סוחר, רחוב יהושע בן גון 45׳ תל־אביב•
 5• מיום כ״ג בגיפן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת• כל שותף רשאי לסיים את השותפות על ידי הודעה
 בכתב, והשותפות תיחשב כמחוםלת בתום ששה חדשים

 אחדי משלוח ההודעה•
 6• שגים מתוך שלושת השותפים•

 7• ש/5196

ת לקם ירושלים•  1• גולדשטיין א
 2• ביח״ר למי סודה וגזוז•

 3• שכונת גבעת שאול, בית ספרגוביץ, ירושלים.
 4• א) צבי גולדשטיין, סוחר, רחוב הרב קוק 35, בית ונן•

 ב) שמריהו לקם, סוהר, רחוב הרב קוק 35, בית וגן•
 5• מיום כ״ג בגיסן תשט״ו (15 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 מוגבלת׳ ותפורק על ידי הודעה במכתב רשום שתיגתן על ירי
 אחד השותפים למשגהו• השותפות תפורק שלושה חדשים

 לאחר מסירת ההודעה הג״ל•
השותפות׳ ,  6• צבי גולדשטיין׳ שמריהו לקס, כל אחד לבד תחת.שם

 7• ש/5197

 1• איב• ברםרד ושות׳•
A. B. Brassard & Co. 

 2• ייבוא׳ ייצוא׳ מכירה ומסחר בחלקי מכוגיות ומכונות׳ ציוד
 טכגי׳ םוכגויות וייצור ו/או תיקון חלקים•

 3• רחוב המגינים 37, חיפה•
 4• א) חיה ברםרד (לבית פרקל), סוחרת, רחוב לבוגטין 12, חיפה•

 ב) נחום שורץ, סוחר, רחוב הס 7, חיפה• ׳
 5• מיום ט׳ בשבט תשט״ו (1 בפברואר 1955) עד יום יי׳ח בניסן
 תשכ״ד (i3 במרס )1964, ותתחדש אבטומטית לתקופות
 נוספות של שנח אחת כל אחת, אלא אם כן יתן אחד השותפים
 למשנהו, לפני תום תקופת השותפות הראשונה או המוארכת,
 הודעה בכתב של ששה חדשים מראש על רצונו לחסל את

 השותפות.

 1• ביר־צ• תעשית מוצרי מלט•
 2• תעשיית בלוקים, רעפים וצינורות וכל תוצרת ממלט•

 3• אחוזת נפתלי ע״י טבריה
 ^ א) שלום רייזמן׳,יצרן מוצרי מלט, אחוזת נפתלי, דואר נע

 הגליל התחתון•
 ב) משה שלפשטיין׳ יצרן מוצרי מלט, רחוב גצרת, טבריה•

 ג) פסח מגדלקרן, יצרן מוצרי מלט׳ רחוב גצרת, טבריה•
 • ד) שלמה פבר, יצרן מוצרי מלט, בית שאן 16׳ חיפה•

 '5• מיום ז׳ באדר תשט״ו (1 במרס 1955) לתקופה בלתי מוגבלת
 ^ שלום רייזמן ומשה שלפשטין יחד•

 7• ש/5188

 1• אלמגור ושות׳•
 2• רואי חשבון מוסמכים

 * שדרות רוטשילד 31, בית תפארת, תל־אביב•
 4• א) דגיאל אלמגור, רואה חשבון מוסמך, רחוב בלפור 39,

 תל־אביב•
 ב) 'ד״ר אבגר קומרוב, רואה חשבון מוסמך, רחוב שמריהו

 לוין 16, תל-אביב•
 ג) צבי בגטוב׳ רואה חשבון מוסמך, רחוב מרמורק 3, תל־אביב•
 5• מיום ט׳ בניסן תשט״ו(1 באפריל 1955) לתקופה בלתי מוגבלת
 ^ דגיאל אלמגור׳ ד״ר אבגר קומרוב וצבי בנטוב, כל אחד לחוד•

 7• ש/5189

אונטורפ•  1• ליז
 2• משרד לגסיעות ולתיירות

 * מרכז מסחרי חדש׳ רחוב הבגקים׳ בגין פלאפריק׳ חיפה•
 4• א) יובל ליאון, סוחר׳ רחוב שושגת הכרמל 22׳ חיפה•

 ב) שמעון אורנשטיין, סוחר, רחוב הגפן 51, קרית ביאליק•
 5• מיום ט׳ באייר תשט״ו (1 במאי 1955) עד יום כ״ח באדר ב׳
 תשי״ז (31 במרס 1957)• השותפות תחודש מדי פעם בפעם
 לתקופה מספת של שגתים כל עוד אחד השותפים לא נתן
 הודעה על פירוק השותפות ארבעה חדשים לפגי תום מועד

 השותפות המקורי או המוארך•
 6• שגי השותפים יחד

 ?• ש/5190

ת הורק•  .1• ניםל א
 2• : בית מסחר םיטוגי למכולת•
 3• רחוב בלפור 62, בת ים• ..

 4• א) שבתאי.גיםל, סוחר, רחוב ויצמן 115, תל־אביב•
 ב) צבי חורק, סוחר, עמידר 244, בת־ימ•

 5• מיום י״א בגיםן תשט״ו (3 באפריל 1955) לתקופה בלתי
 , מתבלת• השותפות תסתיים על סמך הודעה מוקדמת של

 ששים יום מאחד השותפים למשגהו•
 6• שבתאי גיפל או צבי הורק

 ?• ש/5191

 1• מורד כהן ובנו•
 2• קבלת פקדוגות והשלשות, השקעות׳ מתן הלוואות וקבלת

 הלוואות
 * רחוב אחד העם 26׳ תל־אביב•

 4• א) מורד כהן׳ מלווה גגד שטרות׳ רחוב אסף 28׳ רמת גן•
 ב) פואד מורד כהן, פקיד׳ רחוב אסף 28׳ רמת גן•

 ג) ויקטוריה כהן, עקרת בית, רחוב אסף 28, רמת גן•
 5• מיום כ״א באדר תשט״ו (15 במרס 1955) לשנתים•

 6• מורד אליהו כהן ופואד מורד כהן כל אחד לבדו•
 7• ש/5192

 1• ש• לסקר - ג׳• ג׳בור•
 2• ניהול עסק בית קפה ומסעדה בחוף הכרמל

 * רחוב חוף הכרמל, חיפה•
 4• א) שרה לםקו, עקרת בית, רחוב התור 5׳ חיפה•

 ב) ג׳ורג׳ גיבור, סוחר, מדרגות נזלי 5, חיפה•
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 הודעה לפי סעיף 68 (3)

 נמסרת בזח הודעה כי לאחר תום שלושה חדשים מיום פרסום
 הודעה זו יימחקו השותפויות, אשר/ שמותיהן מפורטים להלן׳

 מפנקס השותפויות אלא אם כן יוגשו סיבות המחייבות אחרת•

 מספר
 שם השותפות התיק

 מספר
 סידורי

 1• ״שניא* מוסך ובית מלאכה מכני ש/2251
 2• נתן בכמן את םקה רוזנטל ש/3604
 3• חצרון את שמיע ש/2605
 4• שותפות ״שיד ישראל״ ש/4134
724 Levin Brothers Haifa •5 

(5736 Gamsu and Co. •6 
3630 Spector and Greenshlag Co. •7 
3581 Mif 'al Hazifzif •8 

 ט׳ במיון תשט״ו (30 במאי 1955) א• דנציגר
 רשם השותפויות

 6• שני השותפים יחד• י י • -
 7• ש/5198

Israel Gasket Manufacturers Eng. Kaiman •1 
Kuglovici & Snos. 

 2• ייצור חלקי מכונות וחלקי מכוניות ואביזרים• .
 3• רחוב עקיבא אינד 13, תל־אביב•

 4• א) קלמן קונלוביץ, מהנדס׳ רחוב יוסף הנלילי 7, רמת נן•
 ..׳. ב) שמעון קונלוביץ, מכונאי׳ רחוב ננםין 8׳ תל-אביב•

 ג) אריה קוגלוביץ, מכונאי׳ רחוב מודיעין 30׳ רמת נן• י
(1 ביגואר 1955) לתקופה בלתי מוגבלת•  5• מיום ז׳ בטבת תשט״ו
 אך לכל שותף שמורה הזכות לדרוש את פירוק השותפות

 בהודעה שתישלח ששח חדשים מראש•
 6• שלושת השותפים יחד תחת חותמת השותפות•

 7• ש/5199

 א• דגציגר .
 רשם השותפויות

 כ״ו בםיון תשט״ו (16 ביוגי 1955)

 פהודת האגודות השיתופיות
 גמםרת בזח הודעה שביום י״א בתמוז תשט״ו (1 ביולי 1955)
ת י  גשלמה העברת חאקטיבה וחפםיבה של אגודה חקלאית צרכנ
 יצרנית שיתופית כפר־יהושע בערבון מוגבל, ל־כפר־
 יהושע מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית

 בערבון מוגבל•
 הודעה מוקדמת על כך פורסמה בילקוט הפרסומים 407׳ מיום

 תשט״ו׳ עמ׳ 663•

 ל• גרפוגקל
 רשם האגודות השיתופיות

5 ביולי 1955) )  ט״ו בתמוז תשט״ו

 ׳1

 . מינוי מפרק חדש

 .בתוקף הסמכויות חמוקגות לי בסעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות׳ הנני ממגה בזה את יעקב איםלר ואת אברהם שמחון
 להיות כל אחד מהמ מפרק ״ננרית חנליל״ אנודה שיתופית
 לתעשיית רהיטים וננרות בנין בנצרת בע״מ (בפירוק) במקום
 דוד חפץ, שטינויו פורסם בילקוט הפרסומים 407׳ תשט״ו׳ עמ׳ 662•

 ל• גרפונקל
 . רשם האנודות השיתופיות

 הודעה לפי סעיף 59 (ד)
 הנני מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים מתאריך פרסום
 הודעה זו יימחקו שמותיהן של חאנודות הנזכרות להלן, מפנקס
 האגודות השיתופיות, והאגודות יבוטלו, מלבד אם יראו לי

 תוך המועד הג״ל סיבות המחייבות אחרת•

 כתובת
 רשומה

 תאריך
 הרישום

 שם האגודה

 הלואה וחסכון חקלאי בגי 14 ביולי 1954 בגי ציון
 ציון, אגודה שיתופית בע״מ

 אגודה שיתופית לייצור 13 בגובמבר 1950 תל־אביב
 רהיטים בתל־אביב־יפו בע״מ

 ״הומו״ אגודה שיתופית 18 בספטמבר 1950 חיפה
 לתעשית געלים בבת שלמה

 בע״מ

 ל• גרפוגקל
 רשם האגורות השיתופיות

 י״ח בתמוז תשט״ו (8 ביולי 1955)

 ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף 50 (2)
 הואיל וביום ל׳ בשבט תשי״ד (3 בפברואר 1954) גיתןצו על
 פירוק האגודה ״המקור״ קואופרטיב ליצור מקררי ״לכל״
 בתל־אביב בע״מ, והואיל והפירוק הג״ל גסתיים, גיתגת בזח
 הודעה שרישום האגורה הג״ל נתבטל ושמה גמחק מספר הרישומים

 של אנודות שיתופיות•

 הואיל וביום כ״א בסיון תשי״א (25 ביוני 1951) ניתן צו על
 פירוק האנודה קואופרטיב ״מוסך מח״ל״ בירושלים בע״מ׳
 והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים, ניתנת בזה הודעה שרישום האנודח
 הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מספר הרישומים של אנודות שיתופיות•

י ל• גרפונקל  י״ג בתמוז תשט״ו (3 ביולי 1955) -
 רשם האמרות השיתופיות

 הודעה בדבר שינוי שם

 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האמרה
 הרשומה מטה כדלהלן:

 השם הקודם: משקי הגליל העליון אגודה שיתופית
 בערבון מוגבל;

 השם החדש: משקי הגליל העליון אגודה שיתופית
 מרכזית לחקלאות בערבון מוגבל•

(5 ביולי 1955) ל• גרפונקל  ט״ו בתמוז תשט״ו
 רשם האמרות השיתופיות

 צו פירוק והודעה לגושים

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 47 לפקודת האמרות י השיתופיות,
 הנני מצווח בזח על פירוק האמרה הדיקן קואופרטיב לכל
 מיני עבודות חייטות ביפו בערבון מוגבל וממנה למפרקים
 את שמחה הופר,.׳ מחלק ת האינוד השיתופי׳ ירושלים וחיים ליו־

 בושיץ, מרכז הקואופרציה, תיד• 877, תל־אביב•
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האנודות השיתופיות, 1934,
 נדרש כל בעל תביעה מן האנודה להניש את תביעתו, בכתב,
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המען:

 משדד העבודה, מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים•

(6 ביולי 1955) ל• גרפונקל  ט״ז בתמוז תשט״ו
 רשם האמרות השיתופיות י

 הודעות על גמר מיזוג בהתאם להוראות סעיף 13 (ב)

 נמסרת בזח הודעה שביום י״א בתמוז תשט״ו (1 ביולי
 1955) נשלמה העברת האקטיבח והפםיבה של אגודת מים
 שיתופית ברשפון בערבון מוגבל׳ ל־״רשפוך מושב

 עובדים להתישבות שיתופית בערבון מוגבל•
 הודעה מוקדמת על כך פורםטה בילקוט הפרסומים 407,

 תשט״ו, עמי 663•

 ילקוט הפרסומים 428, ב׳ באב תשט״ ו, 21.7.1955 1083



ת תיאור המקרקעים פ ס ו  ת
 חלקות 156, 157׳ 158׳ 159׳ 160׳ 161׳ 162 ו־163 בגוש 6940׳
 תל־אביב,'עסי כל הבגיגים והמבנים ללא יוצא מן הכלל על כל

 חלקיהם•

 כ״ו באייר תשט״ו (18 במאי 1955) א• טמיר
 רשות מוסמכת

 למחוז תל־אביב
 העתק אל:

 1• יוסף אבגד ואוסקר שייגר, רחוב דרך יפו־תל־אביב 27, ת־ד•
 1683, ת״א;

 2• גב׳ ש• גלס׳ רחוב עליה 22׳ תל אביב׳ ת•ד• 44;
 3• אליעזר רוזגטל, רחוב לבונטין 20, תל־אביב׳ תיד• 268;

 4• יעקב לויגסון׳ רחוב אלנבי 123׳ תיד• 131׳ תל־אביב;
 5• גב׳ חנה הבס, רחוב הנביאים 17׳ תל־אביב;

 6• אחים זילברשטיין, רחוב אלנבי 119, תל־אביב, תיד• 1522;
 7• אברהם כהנא, תל־אביב, תיד• 423;

 8• ועדת הדיור המרכזית, תיד• 919, ירושלים;
 9• ועדת הדיור המחוזית׳ המינהל המחוזי, תל־אביב;

 10• המטה הארצי של משטרת ישראל׳ תל־אביב;
 11• הוצאת ספרים טברםקי, חברה בע״מ׳ רחוב צ׳לנוב 2׳ תל־

 אביב;
 12• א• לויט׳ רחוב הרכבת 28׳ תל־אביב;

 13• אברהם הירש (עופר) מטה הים׳ קצין כח אדם;
 14• שפירא טירולר ושות׳״ מהגרסים חשמלאים׳ רחוב מקוה

 ישראל 18׳ תל־אביב;
 15• העובד הציוגי׳ דרך פתח תקוה 40׳ תל־אביב;

 16• אביב יהלומה בע״מ - הא׳ מגדל ושפר׳ רחוב ישראלים 15׳
 תל־אביב;

 17• אליעזר קופר ולאון גרוסמן׳ ע״י עו״ד ו• בן עמי׳ רחוב
 פלורנטין 17׳ תל־אביב;

{ ש ט י ד י י  18• גב׳ ג
 19• אלברט שטרן

 20• ברק א י
 21• תיק מם׳ 219/אי•

ת מילווה מלחמה (אגרות חוב למוכ״ז)׳ ו נ  תק
 תשי״א-1951

 הודעה על תוצאות ההגרלה׳ הוצאה שניה
 בהתאם לתקגה 6 (ג) לתקגות מילווה מלחמה (אגרות חוב
 למוכ״ז), תשי״א-1951׳ מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה מם׳ 41׳

 שהתקיימה ביום י״ז בתמוז תשט״ו (7 ביולי 1955)•

 (א) אגרת חוב הבאה עלתה בגורל ראשוגה ותיפדה בפך 1,000
 ל״י:

;149718 

 (ב) אגרת חוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 500ל״י:
;184926 

 (ג) שתי אגרות החוב הבאות עלו-בגורל אחריה וייפדו בסך
 250 ל״י כ״א:

;194243 ,143648 

 (ד) עשר אגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 100
 ל״י כ״א:

 112723, 185262, 170687, 184147, 126785, 119325, 123568, 152229׳
 171955׳ 195330;

 (ה) עשרים אגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך
 50 ל״י כ״א:

 192923׳ 114803, 123147, 113139, 196078׳ 160836׳ 195073׳ 107692׳
 159282, 123242, 167971, 137336, 154497, 162823, 188562׳ 116961׳

 110853, 186459׳ 110145׳ 122042;

 הואיל וביום ד׳ באדר א׳ תשי״ד (7 בפברואר 1954) גיתן צו על
ת תגמולים של עובדי ״אומותרם״ פ ו  .פירוק האגודה ק
 אגודה שיתופית בע״מ, והואיל והפירוק הנ״ל גםתיים, גיתגת
 בזה הודעה, שרישום האנודה הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מספר

 הרישומים של אנודות שיתופיות•

 •: י״ד בתמוז תשט״ו (4 ביולי 1955) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף 50 (2)
 הואיל וביום כ״ג בםיון תשי״א (27 ביוגי 1951) גיתן צו על
 ׳פירוק האגודה קואופרטיב עובדי יהלומי בוכרה בתל־אביב
 בע״מ, והואיל והפירוק הג״ל נסתיים, גיתגת בזה הודעה שרישום
 האגודה הג״ל גתבטל ושמה גמחק מספר הרישומים של אגודות

 שיתופיות•

 הואיל וביום ד׳ בניסן תשט״ו (27 במרס 1955) גיתן צו על
ת תגמולים של חברי נשר טקסי אגודה פ ו ק האגודה ק ו ר י פ : 

 שיתופית בירושלים בע״מ׳ והואיל והפירוק הג״ל גסתיים,
 ניתנת בזה הודעה שרישום האנודה הג״ל נתבטל ושמה גמחק

 מספר הרישומים של אנודות שיתופיות•

 כ׳ בתמוז תשט״ו(10 ביולי 1935) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 אבדן טפסים כספיים
 מודיעים בזה לציבור כי -

 פנקסי הודעות זיכוי טופס 406 של נציבות מס הכנסה׳ המכילים
 50 הודעות זיכוי ממספר 105701 עד מספר 105750, אבדו•

 פנקסים אלה בטלים ומבוטלים•

 . ט״ו בתמוז תשט״ו (5 ביולי 1955) ב• פנקס
 אגף החשב הכללי

ת ט/2ב/כספים קס קבלו  אבדן פנ
 מודיעים בזה לציבור כי —

 קבלות האוצר (בלתי משומשים) מפגקס מם׳ 1014 מספרים
-221847/18 ; 221847/14 ;221847/10 ;221847/6 ;221847/2 ;221847/1 

 אבדו•
 קבלות׳ אלה בטלות ומבוטלות•

 ב• פנקס
 אגף החשב הכללי

 י חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום/
 תש״י-1949

ת מקרקעים ס י פ  הודעה בדבר ביטול צו ת
 הואיל ובתאריך 10 באוגוסט 1949 גיתן על ידי הרשות
 . המוסמכת צו החרמה מם׳ 100/91 עפ״י תקנה מס׳ 48(1) לתקנות
 חגגה, 1939 (תיקון מס׳ 2 משגת 1945), לגבי חלקות 156׳ 157׳
 158׳ 159׳ 160׳ 161׳ 162 ו־163 בגוש 6940, תל־אביב, עם כל הבגיגים
 וחמבגימ ללא יוצא מן הכלל, יעל כל חלקיהם׳ לטובת מחלקת
 האפסגאות של משטרת ישראל, לשם שלומו של הציבור, קיומו
 . של הסדר ציבורי וקיומם של ההספקה והשירותים החיוגיים לכלל;
 והואיל ובהתאם לסעיף 30 (א) (1) לחוק הג״ל יש לראות את
 המקרקעים הנדונים כאילו גתפםו בתוקף צו תפיסת מקרקעים על

 פי החוק הג״ל ביום היכגס חוק זה לתקפו;
 והואיל'והחלטתי לבטל את צו תפיסת מקרקעים הג״ל;

 לכן אגי, אברהם טמיר, רשות מוסמכת לצרכי החוק הג״ל׳
 מבטל אתיצו תפיסת מקרקעים האמור לגבי המקרקעים המתוארים

 בתוספת כדלהלן:

 1084 י?קוט חפךםוטיפ s42/ , ב׳ כאב ת׳עט״ו21,7.1955



 הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
 משום מתן תעודה על נכונותן

ל הפיס י ע פ  מ
ה ל ר ג י ה ס י ט ר ת כ ל ר ג ה ת ל י נ כ  ת

 הגרלה מיוחדת ג/1955
 חלות התכנית

 • 1• תכנית זו תחול על סדרה בת 1200 כרטיסי הנדלה•••
 כרטיסי חנרלה

 2• כרטיסי ההגרלה יסומנו במספרים םידוריימ ממספר 1 עד
 מספר 1200 ועד בכלל ותצויין על פניהם ההגרלה אשר הם

 משתתפים בה•

 חלוקת הכרטיסים
 3• (א) כרטיסי ההגרלה יחולקו חיגם ביום קיום ההגרלה החל
 משעה 2. אחה״צ ועד שעה 45י3 אחה״צ ל־1200
 האגשים הראשוגים שייכגםו תוך אותו פרק זמן

 לאולם בו תתקיים ההגרלה ובעת כגיםתם•
 (ב) לא. יקבל אדם אחד אלא כרטיס .הגרלה אחד בלבד•
 (ג) לא יקבל אדם כרטיס הגרלה אלא אם הציג למחלק
 הכרטיס הגרלה להגרלה הראשונה בסדרה ג/1955 של

 מפעל הפיס•
 (ד) לא יקבל אדם בגיל פחות מ־18 שגה כרטיס הגרלה;
 בתגאי שאם יקבל אדם בגיל פחות מ־18 שגה כרטיס

 הגרלה, לא תפסול עובדה זו את ההגרלה•
 (ה) לא יקבל אדם כרטיס הגרלה אם אותו י׳ אדם הגו
 מנהל ממנהלי מפעל הפיס או פקיד מפקידיו או עובד

 מעובדיו של מפעל חפים•
• . ׳ • •  ההנרלה והזכיות בה '

 4• (א) ההנרלה תיערך מיד לאחר."סיום ההנרלח הראשונה
 בסדרה ג/1855'של מפעל הפיס במקום בו נערכה אותה

 ההנרלה•
' כרטיסי ההנרלח שיחולקו  (ב) בהנרלה ישתתפו רק אותם!

 למעשה כאמור בסעיף 3 לעיל•
 (ג) יועלו בגורל 7 כרטיסי הגרלה מתוך כרטיסי ההגרלה
 שהשתתפו בהגרלה כאמור בסעיף קטן(ב), שזכיותיהס

 יהיו בסך כולל של 300 לירות, כדלקמן:
 (1) 4 כרטיסי הגרלה יזכו בסך 25 ל״י כל אחד

 © 2 כרטיסי הגרלה/יזכו בסך 50 ל״י כל אחד•-.
 (3) 1 כרטיס הגרלה יזכה בסך 100 ל״י•

 קלפיות
 5• (א) הקלפיות המסומנות ״קלפי מם׳ 1״ ו״קלפי מם׳ 4״
 מתוך הקלפיות שישתמשו בהן בהנרלה הראשונה
 בסדרה ג/1955 של מפעל הפיס, ישמשו קלפיות .למט־

 רות התכנית הנוכחית•
 (ב) לקלפי המסומנת ״קלפי מם׳ 4״ יוטלו, לפני קיומה
 של ההגרלה, מספר פתקים כמספר הכרטיסים
 שחולקו למעשה כאמור בסעיף 3 לעיל, המסומגים
 במספרים סידוריים רצופים שהמספר הראשון מהם

 יהיה מספר 1•
 (ג) לקלפי המםומגת ״קלפי מס׳ 1״ יוטלו לפגי קיומה
 של ההגרלה 7 פתקים, שעל 4 מהם יסומן הסך 25 ל״י,
 על 2 מהם יסומן הסך 50 ל״י, ועל האחרון מהם יסומן

 הסך 100 ל״י•
 (ד) הפתקים יוטלו• לקלפיות בגוכחותם של שלושה חברי

 מועצת המנהלים של מפעל הפיס לפחות•

 סידור ההגדלה והפיקוח עליה
 6• (א) ההנרלה תבוצע על ידי מועצת המנהלים של מפעל

 הפיס ובהדרכתה• ההנרלה תתקיים בפומבי•
 (ב) להגרלה יוזמנו על ידי מפעל הפיס מספר מםויים' של
 נציני הציבור שיתמנו על ידי העיריות של ירושלים,
 תל אביב וחיפה ועל ידי חבר המועצות המקומיות
 והעיריות, ונצינים אלה יהוו ועדה שתפקח על. ביצוע
 ההגרלה• במקרה ואף אחד מאותם נציגי ציבור.לא

 (ו) מאח עשרים וחמש אגדות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן
 וייפדו בסך 20 ל״י כ״א:

 137193׳ 146553׳ 169579, 198940, 132814, 129601׳ 142691, 128084
 100231׳ 190805׳ 151778, 175581׳ 185675, 142968׳ 146198׳ 155113
 121101׳ 149888, 171389, 164794, 181211, 173984׳ 161679, 111371
 138373׳ 113423, 117623, 136003, 189042, 138771׳ 183996, 197492
 160903׳ 142617, 118406, 196123, 152196, 176073׳ 151592, 196444
 131807, 128266, 133816׳ 156847, 183794, 141199׳ 191521, 187404
 117421׳ 164957, 188280׳ 195394, 154891, 122808׳ 149737, 143590
 195835, 184305, 114921, 185136׳ 183338, 121117׳ 154105, 196503
 188670, 125610, 116845, 155080, 159690, 148659׳ 170365, 115460
 129340, 147927, 160991, 176352, 195820, 157003׳ 145790׳ 105263
 106907, 190074, 171850, 189629, 176133, 149397, 119788׳ 159008
 152977׳ 142822, 163264, 182779, 198649, 133129, 186544׳ 155949
 107203, 177062׳ 150129, 108775, 171152, 187943, 110991׳ 153228
 151657׳ 199666׳ 101218, 178364, 114833, 107401, 138007, 182028
 147619, 127668׳ 132708, 154401, 133964, 195415, 167768׳ 136210

 147826׳ 188044׳ 125964׳ 176787, 176491•

 אנרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אחרי יום כ״ה
 בשבט תש״י (12 בפברואר 1950), ייפרעו, לפי דרישה, כעבור
 עשרים ואחד. יום מיום פרסום הודעה זו, בבנק ישראל,׳ רחוב

 אחד־העם 27׳ תל־אביב• י

ת שטרי אוצר׳ תש״מ - 1948 ו נ ק  . ת
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

- ל״י ל״י ר צ ו  סכום שטרי א
 1• שהיו במחזור ביום ט׳ בניסן

(1 באפריל 1955) —400,000׳69  תשט״ו
 2• שהוצאו אחרי התאריך האמור —75,050,000
 3• שנפרעו אחרי התאריך האמור .—050,000׳75

ב , א ׳ ב ם א ו י  4• הנמצאים במחזור, ב
 תשט״ו (20 ביולי 1955) —000׳400׳09

ק ישראל׳ תשי״ד-1954  חוק בנ
 דיז וחשבו! לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954׳
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום א׳ באב תשט״ו (20 ביולי 1955)

 פר׳ ל״י

180,922,220 — 
3,909,162 870 . -  מעות (מטבעות קטנות) במחזור . .

184,831,388. 870 
נלאוטית 608 2,025,085  זהב— מוחזק אצל קרן הטטבע הבי

66,974,303 262 
77,262,000 — . . .  שטרי מקרקעין של הממשלה .
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה — 38,570,000

 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים — —
184,831,388 870 

ת ,  תיקון טעו

 בילקוט הפרסומים 408, תשט״ו, עמוד 679, בפרט 1
 לחברה חפ/13287.במקום ״אחוזת י. ק._בערבו! טוגבל״ צ״ל

 ״אחוזות י. ק. בערבו! מוגבל״.
 בהודעות על שיגויים בשותפויות, שפורסמו בילקוט הפרסומים
 358׳ תשי״ד׳ עמ׳ 1359, בסעיף 4 לשותפות פיי׳ת• הברה א״י

 לתעשיות, תיק 3652, במקום. ״טס שובץ״ צ״ל ״סם שובין״•
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ה ע ד ו  ה
 בישיבת ההנהלת של ״פלרוד״ חברה א״י לסלילת כבישםי
 ולבנין בע״מ מיום ט׳ בתמוז תשט׳׳ו (29 ביוני 1955) הוחלט
 שחתימתו היחידה של כל אחד משלושת מנהלי החברה דהיינו:
 מהנדס אליעזר פרץ׳ מנהל; אסתר פרץ׳ מנהלת; פישל

ת החברה לכל המטרות•  פינקלשטין׳ מנהל; תחייב א

ובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית  תנ
 בישראל בע״מ

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפת ועד ההנהלה של האגודה׳
 שהתקיימה ביום ב׳ בתמוז תשט״ו (22 ביוני 1955) ׳ הוחלט כי

 חתימותיהם של שנים מתוך חברי הנהלה אלה:
 יואל ארצי׳ יוסף בן־אברהם׳ בנימין דרור׳ נחום ורלינםקי׳
 שלמה זלצר׳ מרדכי טברםקי׳ נח ינורי וצבי רשפון׳ או חתימת
 אחד מחברי ההנהלה הנ״ל יחד עם חתימת אחד מהחברים דלקמן:
 מרדכי בריםקמן׳ בן־ציון דן׳ מרדכי הופשטטר, שלמה וקשל׳

 בצירוף חותמת האנודה׳ יחייבו.את האנודה•
 המזכיר

 ע• קיטרון׳ עורך דין
 ב״כ האגודה

 נוב אגודה שיתופית לשווק תוצרת חקלאית
 בישראל בע״מ

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפת ההנהלה של האנודה׳ שהת
 קיימה ביום ב׳- בתמוז תשט״ו(22 ביוני 1955)׳ הוחלט כי חתימותיהם .

 של שנים מתוך חברי הנהלה אלה:
 יואל ארצי׳ יוסף בךאברהם׳ בנימין דרור׳ נחום ורלינםקי׳
 שלמה זלצר׳ מרדכי טברםקי׳ נח ינורי וצבי רשפון׳ או חתימת
 אחד מחברי ההנהלה הג״ל יחד עם חתימת אחד מהחברים דלקמן:
 מרדכי בריםקטן׳ בן־ציון דן׳ אליעזר זמיר׳ מנחם סליטרניק׳
 מאיר פלס׳ יצחק צוקרמן, שמואל דודאי, .ישראל מיזוס׳ צבי
 אלבוים, אפרים ברזין׳ נתן מבינה׳ זאב יפה, משה למפרט׳ משה
 צור׳ לב איש רביב׳ יעקב מוזס׳ יצחק םטניץ׳ זלמן תומשוב׳

 בצירוף חותמת האנודה׳ יחייבו את האגודה•
 המזכיר

 ע• קיטרון, עורך דין
 ב״כ האנודה

ובה (כספים ובטוח) בע״מ  תנ
 נמסרת בזה הודעה כי באסיפת ההנהלה של החברה׳ שהת
 קיימה ביום ב׳ בתמוז תשט״ו (22 ביוני 1955)׳ הוחלט כי חתי

 מותיהם של שנים מתוך חברי הנהלה אלה:
 יואל ארצי׳ יוסף בךאברהמ׳ בנימין דרור׳ נחום ורלינםקי׳
 שלמה זלצר׳ מרדכי טברםקי׳ נח ינורי וצבי רשפון׳ בצירוף
 חותמת האנודה או חתימתו..של אחד החברים הבאים: מרדכי
 בריםקמן׳ בן־ציון דן׳ מרדכי הופשטטר, בצירוף חותמת החברד״

 יחייבו את החברה•
 המזכיר

 ע• קיטרון, עורך דין
 . ב״כ החברה

ך איגוד יצרני שימורים בע״מ ב ש  ״
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 206 (2) לפקודת החברות׳
 כי האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל תתקיימ במשרדו של
 המפרק עורך הדין ישראל וינר׳ רחוב אלנבי 109׳ תל־אביב׳ ביום
 י״ג באלול תשט׳׳ו(31 באוגוסט 1955) בשעה 10 בבוקר׳ לשם הנשת
 דין וחשבון סופי של המפרק. המראה כיצד התגהל פירוק העסקים
 ומה עשו בגכםי החברה׳ וכדי לשמוע ביאורים גוספים מאת המפרק

 ולהחליט כיצד לנהוג בפגקסים ובגיירות של החברה ושל המפרק•

 ישראל וינר׳ עו״ד׳
 המפרק
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 יהיה גוכח באולם עד למועד התחלת ההגרלה, יוזמגו
 על ידי חברי מועצת חמגהלים של מפעל הפיס
 הגוכחים בהגרלה, שגי אגשים או יותר' מתוך הקהל

 באולם׳ ואגשים אלה יהוו את הועדה האמורה•
 העלאת פתקים

 7• חברי מועצת המגהליס הנוכחים בהגרלה יזמיגו שני אגשים
 מתוך הקהל באולם להעלות את הפתקים מתוך הקלפיות
 הגזברות בסעיפים הקטנים (ב) ו־(ג) של סעיף 5 לעיל,
 ואגשים אלה יעלו את הפתקים מתוך אותן הקלפיות
 בהתאמ לסדר העלאת הפתקים כאמור להלן, ובהתאם
 להוראות שייגתגו להם על ידי חברי מועצת המגהלימ של

 מפעל הפיס הנוכחים בהגרלה•
 סדר העלאת הפתקים ועלייתם בגורל של הכרטיסים

 8• הגרלת כרטיסי ההגרלה תיעשה בגפרד לגבי כל כרטיס
 וכרטיס שיש להגדילו לפי תכנית זו׳ על ידי העלאת פתק
 אחד בלבד מתוך קלפי מם׳ 4 ופתק אחד בלבד מתוך
 קלפי מם׳ 1• עלייתו בגורל של הפתק מתוך הקלפי מם׳ 4
 • תיחשב כעלייתו בגורל של כרטיס ההגרלה הגושא את
 . המספר הסידורי המתאים למספר המסומן על הפתק
 שיעלה מקלפי מם׳ 4׳ וסכום הזכיה שאותו כרטיס הגרלה
 יזכה בו יהיה כסכום המסומן על הפתק שיעלה מקלפי

 . מם׳ 1 כאמור•
 רישום ופרסום תוצאות ההגרלה

 9• (א) מספרו של כל כרטיס הגרלה שעלה בגורל וסכום
 ,הזכיה לפיו יירשמו בפרטי כל שיתגהל בהגרלה
 זשייחתם על ידי חברי מועצת המגהלימ הנוכחים

 בהגרלה, ורק פרטי כל זה יחייב את המפעל•
 (ב) תוצאותיה של כל הגרלה יפורסמו על ירי הודעה
 בעל־פה לגוכחים באולם מיד עם סיום ההגרלה, וכן
 יפורסמו אותן התוצאות בהקדם האפשרי במודעה

 מיוחדת שתוצא על ידי המפעל•
 (ג) על בעליו של כל כרטיס הגרלה לבדוק אם עלה

 כרטיסו'בגורל בהתאם לתוצאות ההגרלה•
 דחיית ההגרלה

 10• במקרה ועקב סיבות שאיגן תלויות במפעל הפיס אי אפשר
 . יהיה לקיים את ההגרלה לפי תכגית זו במקום או במועד
 הקבוע לה בהתאם לתכגית זו, יקיימו את ההגרלה
 במקום ובמועד אשר יפורסמו ברבים מטעם מפעל הפיס•

 תשלומ הזכיות
 11• (א) סכום הזכיה לפי כל כרטיס הגרלה שיעלה בגורל לפי
 תכגית זו ישולם למוכ״ז של אותו כרטיס לפי דרישתו
 וגגד מסירת הכרטיס בכל עת החל מסיום ההגרלה
 אך לא יאוחר מאשר מאה ושמוגיס יום אחרי תאריך
 ההגרלה׳ וזאת במקום ובשעות שיקבעו במודעה על
 תוצאות ההגרלה שתפורסם ברבים מטעם מפעל
 הפיס׳ אולם המפעל יהיה רשאי לשלם כל זכיה כזו

 באולם בו תתקיים ההגרלה•
 (ב) לא גררש תשלום זכיה במועדו כקבוע בסעיף קטן

 (א) - לא יהיה מפעל חפים חייב לשלמו•
 (ג) מפעל הפיס לא יהיה אחראי כלפי בעל כרטיס הגרלה
 שכרטיסו אבד או הושמד, או שקולקל כך שמספרו

 איגו ברור די צרכו•
 מם הכגםה

 12• הזכיות אינן מהוות הכגםה החייבת במם הכגםה לפי
 פקודת מם הכגםה׳ 1947•

 רשות לקיום ההגרלה
 13• ההגדלה תתקיים ברשות מאת שר המשפטים בהתאם

 להוראות סעיף 191(5) לפקודת החוק הפלילי, 1936•
 משרד המפעל ופגיות

 14• המשרד של מפעל הפיס גמצא ברחוב פיגםקר 2׳ תל־אביב,
 ויש לפגות לאותו משרד בכל העגיגים המגעים למפעל

 חפים ולתכגית הגוכחית•
 ש• לבנשטין, מ״מ המזכיר
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