רש־וטות

ילקוס הפרסומים
1042

כ״ט בתשרי תשכ״ד

 17באוקטובר 1963

.

עמוד
הודעה כדבר חישוב טופי של הוצאות ת כ נ י ו ת ביוב

הודעה על שינוי בהרכב המועצה לייצור ולשיווק של
אנוזי

ארמה.־...,.

.

.יי

. .

מ י נ ו י מפקח בפועל על טטגע־חו׳ו•'

•

•

88
88

.

.

לפי

תקנות

88
הודעה

מינוי

על

ועדת

ערר

התעבורה ,תשכ״א—• 1961

רפואית
- .

הודעה בדבר מסמכים סחיירים לפו חוק בנק הדואר;
תשי״א—1951
הודעה

בדבר

.
בחירת

רעננה י • . ••• .

.
סגז

.

•

...

ראש המועצה
\ ..׳

•

•

•

88
88

.

88

בדבר פטור ממכרז בכנסת לפי חוק שירות
89

המדינה) .מינויים( ,תשי״ט— . 1959י יי .
:.

הודעה בדבר חידוש רשיוז מודד i

.

.

.

1943

.

.

.

.

.

.

.

.

הודעת בדבר רשיון לעסוק בטקצוע היילוד שאבד
;

רשימת המורשים לשמש נ ו ט ר י ו נ י ם בשנת תשכ״ד

.

89

.

הודעת ברבר מ כ י ר ת ט ו ב י ז ש א י ו להם תובעיס
הודעות לפי פקודת בני! ערים,

.1936

.

.

.

.
.

הזמנות בתי הדי! הרבניים

.

.

.

.

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות .
הודעות בדבר מ כ י ר ת מקרקעיז .
הודעות לפי פקודת החברות

.

־".־

הודעות לפי פקודת השותפויות

.

.
.

;־'-׳

ההגרלות

.

.

.

89

תוצאות

89

.
.

100

.

102
103

.

.

105
.

.

.

106

.

100
112

.־''.

113

.

ז•'־.׳'

.

115

.

.

116

.

.

117
117

90
הודעות מ א ת הציבור .
91

.

93

..-...־
. . .

.

'.־־.

92

06

.

הודעות לפי פקודת ה א נ ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת .
הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי

.

92

 .:.־. ..

דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע  .׳ ' •  .־

הודעת בדבר מ י נ ו י בוחנים מורשים לפי תקנות למני
עת משנעים )זיהום א ו י ר מכלי רכב( ,תשכ״נ—1963

.

הודעות מ א ת האפוטרפוס הכללי

תודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
.

,

.

.

הודעה לפי הוק הצהרות מוות,תשי״ב—1952

המקומית

הודעה על שינוי בהרכב המועצה הארצית של הנא
הודעה

•

וחלוקתו ה ס ו פ י ת

•.׳••

ה ו מ נ ו ת בתי המשפט
88

.

_עמוך

.

.

.

117
117

״חוק ה מ ו ע צ ה לייצור ולשיווק ש ל אגוזי א ד מ ה ,
תשי״ט—1959
הודעה ע ל שינוי ב ה ר כ ב המועצה לייצור ולשיווק של
אגוזי אדמה

ח ו ק ב נ ק ה ד ו א ר  ,תשי״א—1951
הוראה ב ד ב ר מסמכים סחירים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק בנק הדואר׳ תשי״א11951-׳
אני מורה כלהלן:

אנו מודיעים׳ שבהתאם להוראות חוק המועצה לייצור ולשיווק
של אגוזי אדמה׳ תשי׳״ט—11959׳ מינינו את ז ׳ ד ׳ י ו ב ל חבר
המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה.
מינויו של ד״ר מ׳ רוזנברג במועצה האמורה — בטל.
ההודעה על מינוי חברי המועצה׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
1004׳ תשכ״ג׳ עמי 1050׳ תתוקן לפי זה.

)א( בהוראה בדבר מסמכים סחירים׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
1015׳ תשכ״ג׳ עמי — 1291
) (1במקום פרט  1יבוא:
״) (1מועצה מקומית נצרתיעילית 15054״; ־ .־ ־ •
) (2במקום פרט  3יבוא:
׳) (3מועצה אזורית מעלתיהגליל 15048״.

כ״ג באלול תשכ״ג) 12בספטמבר (1963
)חמ (73998

משה דיין
שר החקלאות

־—
 1ס״ח 277׳ תשי״ט׳ עמי .76

 :לוי אשכול
 .1ראש הממשלהממלא מקום שר המסחר והתעשיה

)ב( בהוראה בדבר מסמכים סחירים׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
1025׳ תשכ״ג׳ עמי 1591׳ במקום פרט  32יבוא. :
״) (32מועצה אזורית בקעת בית־שאן 15332״.

" ת ק נ ו ת ה ה ג נ ה ) כ ם פ י ס ( 1941 ,
 ,מינוי מ פ ק ח ב פ ו ע ל ע ל מטבע׳־חוץ
;

י״ד בתשרי תשכ״ד

)

2

בתוקף פמכויותי לפי תקנות 2-ו־ 11לתקנות ההגנה )כספים(׳
11941׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
תש״ח2 1948-׳ אני ממנה את י ו ר ם ק ו נ ר ד י ע ק ב י להיות המפקח
בפועל על מטבע־חוץ ולפעול בשמי לצורך הפיקוה על ביצוע התקנות
מיום י״א בתשרי תשכ״ד ) 29בספטמבר  (1933לתקופת היעדרו
של המפקח על מטבע־חוץ מהארץ ומעביר אליו לאותה תקופה את
סמכויותי לפי תקנה  11לתקנות האמורות.
לוי אשכול
ט״ז בתשרי תשכ״ד ) 4באוקטובר (1963
ראש הממשלה
)ח» (72201
ממלא מקום שר האוצר
,
:
־
< ע״ך 1941׳ תוס׳  2מסי 1138׳ עמי .1380
 2ע״ר חש״ח׳ תוס׳ א׳ מסי  2׳ עמי .1

ח ו ק ה ש ו פ ט י ם  ,תשי״ג—1953
הודעה ע ל מינוי שופט שלום
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים׳ חשי״ג—< 1953׳ אני מודיע,
שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף  5לחוק׳ את א פ ר י ם
ל ד ו ן להיות שופט בית משפט שלום החל מתאריך י״ד בתשרי תשכ״ד
) 2באוקטובר  (1963ואילך.
י״ד בתשרי תשכ״ד ) 2באוקטובר (1963
)המ (70070
1

הודעה ב ד ב ר בחידת סגן ראש המועצה המקומית
רעננה
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות)א(׳ תשי״א1 1950-׳
נמסרת בזה הודעה׳ כי בישיבת המועצה המקומית רעננה מיום כ״ה
באב תשכ״ג) 15באוגוסט  (1963נבחר אברהם סונדק להיות סגן ראש
המועצה במקום משולם לנגרמן שהתפטר.
n׳ בתשרי תשכ״ד ) 23בספטמבר (1963
)חמ (8016

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ק״ת 127׳ חשי״א׳ עמי  ;178ק״ח 1219׳ תשנ״ב׳ עמי .280

ח ו ק ה ה ת ג ו נ נ ו ת ה א ז ר ח י ת  ,תשי״א—: 1951

אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי תקנה ) 195ב( לתקנות התעבורה,
תשכ״א—11961׳ ובהתייעצות עם שר הבריאות׳ מיניתי ועדת ע ר ר
,
בהרכב זה:
ד״ר דניאל ברכות — יושב ראש
ד״ר ישעיהו באומץ — חבר
— חבר
ד״ר דוד היבנר
ההודעה על מינוי ועדת ערר רפואית׳ שפורסמה בילקוט הפר
סומים 914׳ תשכ״ב׳ עמי  — 990נטלה.
ישראל בר־יהודה
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963

88

צ ו ה מ ו ע צ ו ת  ,ה מ ק ו מ י ו ת )א( ,ת ש י ״ א 1 9 5 0 -

ד ב יוסף

ת ק נ ו ת ה ת ע ב ו ר ה  ,תשכ״א—1961
הודעה ע ל מינוי ועדת ע ר ר רפואית

)חמ (756130

 1ם״ח 79׳ תשי״א׳ עמי  ;219ס״ח 206׳ תשט״ז׳ עמי .85

שר המשפטים

ס״ח 132׳ חשי״נ׳ עמי .149

 1ק״ת 1128׳ תשב״א׳ עמי .1425

e

1 9
)חמ (76015

באוקטובר

3

(

א ל י ה ו ששץ
שר הדואר

שר התחבורה

הודעה ע ל שינוי ב ה ר כ ב המועצה הארצית של הגא .־.
נמסרת בזה הודעה׳ כי בהרכב המועצה הארצית של הגא׳ שהוקמה
על פי סעיף  4לחוק ההתגוננות האזרחית׳ חשי״א— ! 1951חל השינוי
להלן :במקום חיים מרינוב יבוא :יהודית נינצבורג כנציגת עירית
ירושלים.
ההודעה על הרכב המועצה הארצית של הגא׳ שפורסמה בילקוטי
הפרסומים 464׳ תשטיז׳ עמי  614׳ תתוקן לפי זה.
2

י״ד בתשרי תשכ״ד ) 2באוקטובר (1963
)תמ (73177

שמעון פ ר ם
סגן שר הבטתון -

! ס״ת 71׳ תשי״א׳ עמי .78
* י״פ 951׳ תשכ״ב׳ עמי 1911

5יקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,1042כ״ט בתשרי ת׳טכ״דT10.1963.1 ,

ח ו ק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה )מינויים( ,תשי״ט—1959

פ ק ו ד ת ה ק ר ק ע ו ת ) ר כ י ש ה ל צ ר ג י ציכור(1943 ,

הודעה ב ד ב ר פ ט ו ר ממכרז ב מ ס ת

הודעה ל פ י סעיפים  5ו ־ 7

[׳מודיעים בזה׳ כי בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  21ו־ 41לחוק
שירות המדינה )מינויים(׳ חשי״ט—11959׳ החליטה־ ועדת־ הכספים
של הכגסת׳ לקבוע שעל המשרות.וסוגי המשרות בכנסת שלהלן לא
תחול׳ בתנאים המפורטים להלן׳ חובת המכרז האמור בסעיף  19לחוק:

בכוח ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח שהוקמה על פי חוק רשות
הפיתוח )העברת נכסים(׳ תש״י) 11950-להלן — רשווד־ הפיתוח(׳
שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1035׳ ת ש כ ״ ג ׳ ע מ ׳ 1875׳
נמסרת בזה הודעה׳ כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה,-לחלוטין
לרשות הפיתוח לצרכי ציבור׳ וכי רשות הפיתות מוכנה לשאת ולתת
בדבר רכישתה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה-בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך — נדרש לשלוח לרשות הפיתוח — תוך
חדשייפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על
טובת ההנאה אשר ל ו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו׳
שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי המקרקעין׳ והודעה"
המפרטת לפעיפיהפ את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה׳ כי רשות הפיתוח מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה׳ מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשה׳ ורשות הפיתוח מורה בזה׳ שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

)(1

משרד מזכיר הכנסת;

) (2משרה שימונה לה אדם המועסק עשר שנים רצופות לפחות
על פי .חוזה מיוחד לפי תקנה  (1) 1לתקנות שירות המדינה
)מינויים( )חוזה מיוחד( )עובדי הכנסת(׳ תשכ״ד—21963
)להלן — י תקנות חוזה מיוחד(׳ אם ימונה לה מיד לאתר תום
תקופת החוזה המיוחד;
) (3משרה שימונה לה אדם המועסק על פי חוזה מיוחד לפי תקנה
 (4) 1לתקנות חוזה מיוחד׳ אם ימונה בתוך תקופח החוזה המיוהד
או מיד לאחר תום תקופתו;
)(4

משרה שימונה לה אדם המועסק במשרה שאינה צמיתה השווה
לה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או עולה עליה׳ אם הוא
מועסק כאמור לאחר שנתקבל באמצעות לשכת העבודה או.
לאחר שנמצא כשיר במכרז;

)(5

משרה שימונה לה מי ששירת בה בעבר אם ימונה תוך ששה
חדשים מיום שירותו בה ואם יושב ראש הכנסת הסכים למנותו
מחדש׳ תוך התקופה האמורה;

)(6
,

משרה השווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות למשרה שהוכרז
עליה בעבר כדין או אינה עולה עליה׳ וימונה לה תוך שנה
מיום פרסום המכרז אדם נשיר למשרה שהוכרז עליה;

)(7

משרה השווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות למשרה שבוטלה
או אינה עולה עליה׳ וימונה לה אדם ששירת במשרה שבוטלה׳
שעה שבוטלה׳ ובלבד שבין פיטוריו ובין קבלתו מחדש לא
ע נ ד ה תקופה של ששה חדשים.

)(8

משרה שימונה לה אדם הזכאי לקיצבת פרישה לפי חוק שירות
המדינה )גימלאות(׳ תשט״ו—31955׳ אשר משרתו הקודמת
בשירות המדינה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות לאותה
משרה או עולה עליה׳ ובלבד שגילו בעת מינויו לא עלה על
ששים שנה.

נ ״ ג באלול תשנ׳׳נ) 12בספטמבר  (1963ישראל גורי
יושב ראש ועדת הנספים של הננסת
,
)חמ (720817
 1ס״ח 279׳ תשי׳״ט׳ עמי .86
 2ק״ת 1499׳ תשנ״ד׳ עמ׳ .82
 3ס״ח 188׳ תשט׳״ו׳ עמי .135

:

־ ,ת ו ס פ ת ־.-־.-

חטיבת קרקע אשר שטחה  5דונם בערך׳ המהווה חלק מחלקה 1
¬---בגוש 6620׳ תל־אביב. .
חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום לשם זיהוי בלבד׳
ולא לשם קביעת גבולות׳ בתשריט מס׳ הפ/א733/102/׳ הערוך בקנה
מידה  1:2500והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי ראש אגף רישום
והסדר קרקעות׳ ירושלים׳ והממונה ע ל המחוז׳ משרד הפנים׳ ת ל ־
אביב־יפו׳ ו ב ל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
ד ׳ בתשרי תשכ״ד) 22בספטמבר (1963
)חמ (72510

 . . .־ ־ •

מ׳ לוין
:

י־...

מנהל דשות הפיתוח

 1ס״ח 57׳ תש״י׳ עמי .278

ת ק נ ו ת ה מ י י ל ד ו ת ) ר ש י ו נ ו ת א ב ו ד י ם ( 1937 ,
הודעה ב ד ב ר רשיון שאבד
בהתאם להוראות תקנה  4לתקנות המיילדות )רשיונות
11937׳ נמסרת בזה הודעה׳ כי בעלת רשיון מס׳ מ; 121
באייר תשט״ז) 25באפריל  (1956לעסוק במקצוע היילוד
.שניתן לאילנה וישניק ע ל ידי המנהל הכללי של משרד
הודיעה בי רשיונה אבד.

ת ק נ ו ת המודדים1938 ,

אבודים(׳
מיום י״ד
בישראל׳
הבריאות׳

הודעה ב ד ב ר חידוש רשיון מודד

כל מי שהרשיון האמור בא לידיו והוא איננו בעליו׳ חייב להחזירו
לאלתר למנהל הכללי של משדד הבריאות׳ ירושלים.

אני מודיע׳ שנתוקף סמנותי לפי תקנה  6לתקנות המודדים׳
11938׳ חידשתי לשנת  1963/64את הרשיון לקדרון יצחק׳ ששילם
'את אגרת החידוש אחרי ז׳ בניסן ח ש נ ״ ג )  1באפריל ,(1963

אם לא יימצא הרשיון על ידי בעליו א ר א ם לא יוחזד למנהל
הכללי של משרד הבריאות תוך שלושה חדשים מתאריך הודעה זו׳
יפקע הרשיון ויבוטל.

מנהל מחלקת המדידות

ר׳ מיבץ
י״א בתשרי תשכ״ד) 29בספטצובר (1963
המנהל הכללי של משרד הבריאות
)חמ (77341

י״א בתשרי תשנ״ד) 29בספטמבר (1963
)חמ (75153

י׳ א ל ם ט ר

 1ע״ר 1938׳ חוסי  2מסי 803׳ עמי .812
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הודעה
רשימת המורשים לשמש נוטריונים
ניתנת בזה.רשימה של בעלי רשיון לכהן נוטריונים ששילמו אגרה שנתית והמורשים לשמש נוטריונים בשנת תשנ״ד:
אבוטבול א׳ יעקב
אברהמי יוסף
אברמוב ש׳ זלמן
ד י ר אדלרשטיין ליאו
אדם משה
אוד משה
אור אוריאל
אורשטין יוסף
אטינגר מרק
 .ד י ר איגד דוד זולטן
איזנברג יגאל
ד י ר איבנהולץ דוד
אלכסנדרוני שמעון
אלקלעי ויקטור
אלקס יוסף
אלמן גד
אלראי אלי יעקב
אלשטיין דוד
ד י ר אל זהר אלעזר
אלקלעי יוסף
ד י ר אמתי)וירקלין( יעקב
 א נ ג ל יונהאנג׳ל אברהם
אפפלפלד אברהם
אפלבוס ארנולד
אקר לודויק
ארקין ב׳ דב
ארדשטיין דוד
אשר שלמה
באומן פטפן יוחנן
ד י ר בדט פריץ
בועזסוןשאול
ד י ר בוכסויילר וילהלם
בירנבוים דוד
בירנברגשלמה
ביכלר יעקב
בבור דוד
בן־דור מאיר
בן־יהוחז אברהם
בן־חביב נתנאל
בן-אפרים אבא
בן־עמי גורביץ
בן־פרץ משה
ברנובסקי אלכסנדר
ברקאי בן־ציון
ברנשטין שלמה
ברנבלום ־עמיחי
ד י ר ברנד יעקב
ד י ר בדל ישעיהו
ברנד נח
בראז׳ יצחק

90

ד י ר בלך יעקב
ד י ר בלקני זולטן
בלוך נתן
ברמן יצחק
ברנד אליזבט רובינשטיין
ב ר ־ ר ג ־ ה א י דוד
בר־רב־האי מאיר
ברק פרץ י
ברבדו אהרון
בלומנטל ברוך

גדיאל יצחק
ד י ר גוברין יהושע
גוטקובסקי משה
גורביץ גרשון
גוריון)וגר( משה
גורני אוריאל
גורגיצקי ירוחם
גושן חיים
גולדברג יהודה
גוטשלק רודולף
גורודיסקי מרק
ד י ר גולדשטין יוסף
גזית אלכסנדר
גילוני חיים
נייכמן ברוך
ד י ר גליקסמן הרברט
גנור דוד
גרוס אפרים
גרום ב ר ו ך
גרושקה אליעזר
גרוסמן חיים
ד י ר דוד קרול
ד י ר דינאי יוסף
דישה משולם
דיסקין ישראל
דנון שמואל
ד י ר י ן י׳ אויגן
האז ש׳ פריץ
הגלד יעקב
הדסי צבי
הופך שמחה
ד י ר הופמן יעקב
ד י ר הולנדר פאול
היינריכזון תאודור הרצל
המבורגר אריה
המבורגר דוד
המר א ׳ זאב
הס גרשון

הפלר ראובן
הרמן דוד
הרמן יחיאל

ירושלמי זילברמן מ׳
ד י ר ישי משה

ד י ר וגנר עמנואל
ד״ר וגנר אברהם
וולפסון מרטין
ד י ר וורכהיימר איזידוד
ד י ר וולף סלומון
וולפסון רחמני
וולפפון פ׳ יוסף
ויסמן מאיל
וינר ישראל
ויס ג׳ורנ׳
ד י ר וים אוסקר
וילנר אהרון מ׳
ד י ר וילנר אלברט
ד י ר ויס אוסקר יצחק
וינוגרד מאיר
ד י ר וינטרויב מ׳ בנימין
ד י ר ולנטין יוליוט
ד י ר ולד אליהו ארנטט
ד י ר וקס עמנואל
ד י ר זאובר מ׳ ניקולס
זוסמר ברוך
זייגר ברוך
זיבוביץ הנריך
זיינפלד שלמה
ד י ר זינגר שמואל
זליגמן מקס
ד י ר זליגפון ארנסט
חרוחי מרדכי
חת נחום

>

טויסטר אליעזר
טורבוביץ משה
טליתמן מרדכי
טלר נורברט
טל אלכסנדר
טפרברג זאב
יואל גיאורג
יוסיפוף יוסף
יונס דוד
יואלסון י׳ משה
ימפולסקי ויקטור
ינאי אשר
יפה מרדכי
ירון שלום

י
״

כהן
כהן
בהן
כהן
כהן
דיר

חי יעקב
שמואל רודולף
יצחק תוםייה
ש׳ תוסייח
בן־ציון
כץ מרדכי י

לאונר ב׳ הרי.
לבל שמואל
לוי דנון רבקה
ד י ר לויט אלכסנדר
לוי יעקב יוסף
לויסון מי שלמה
לוין אברהם
ד י ר לוד יצחק
לוי אבשלום
ד י ר לוי נסים
ד י ר לוי אוטו
ד י ר לייבא ברוך
ד י ר ליכטנשטיין ארוין אליהו
לינדמן מתתיהו
ליפשיץ נפתלי
לשם אבשלום
ליבא א׳ חיים ד י ר
מאוריבר יוליוס
ד י ר מדר ליאו
מזובר משה
ד״ר מוסברג יוסף
מוסקוביץ שרה
מורד יחזקאל
מוראור משה)מילר(
מובשביץ דוד
מירון אליהו
ד י ר מנהיים יוליוס
מצא יהודה
מקלב אברהם
מרש יעקב
ד י ר מריאון גרבצקי
ד י ר מרקול ברוך
מרין ל ׳ משה
 .ד י ר מרגלית שמחה
ד י ר משולם יצחק
ד י ר מחוק שמואל
מיכאל ש׳ אברהם
מיבלום מנדל
נגלר משח
נדשי גיורא

י5קוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

ד״ר םסטרגק יצחק
ן פרידמן)סולי( שלמה
פרגר רוברט
ד י ר פרוינד אדוארד
—
 :פרנקל יהודה
פרדו ברוך
ד * ר פרלס פ׳ שלמה י '
 ,פרופסורסקי אביגדור

גודלמן ליאון
ד י ר נוסולביץ יצחק
ד י ר נוימן ז׳יגח
ד י ר נייוביץ לודויג
ננר יצחק

:

סגל דוד
סגל צבי
סגל נחום
סולומון רם
סטכילביץ משה
סטוינובסקי יעקב
ד י ר סטופ אדמונד
סלנט אברהם
סולומון נחמיהי.
סלפטר מיכאל
סלע מיכאל )סיומו(
סלומון יעקב

צדוק חיים
צימרמן ה׳ צבי
ציליוק ישראל י .
צלניקר אלכסנדר
קדרון)קולינוקסלר( דוד
 :קהתי משה
! ד י ר קובי יום טוב • י
קוסוי אדוארד -
קובלר שמואל משה י
ד י ר קובץ אלמד
קומיסר לייב דוד
קושניר יוסף
קיטאי שמעון
קיננ אשר
קישון אליעזר
ד י ר קייזר טוביה
קירשנר אליעזר
 ,קלמנטינובסקי צבי ;
ן קליננהופר אליקים דוד
 |.קליבנוב יעקב
קנל ליאון
; קפלן גיורג׳

עמית נחום
פאני גיל שמואל
פאנלין יצחק
פוזננסקי יעקב :
פורת משה
ד י ר פוהורילה עמנואל
פירון מיכאל
ד י ר פיסטינר אברהם
פינמן שלום
פינקוס לואיס אברהם
ד י ר פלס אלעזר
ד י ר פניכל יוסף

ד י ר קפקה חנוך
ד י ר קרן מקם
קרן שאול
קריצמן מקס
ראש יוסף
רבינוביץ פנחס
ד י ר רבינוביץ לזר
ד י ר רבינר יוסף
ד י ר רבס יוראי
רדט גרהרט
ד י ר דדוש מיכאל
רוזנפלד אלכסנדר
רויטמן מרדכי
דודי נחום
רוזנר אלכסנדר .
רובינשטיין טובה
רוזנברג יואל
רונת אפרים
ד י ר רינהרט דבורה
ריטרמן ראובן
רינת)רינסקי( בנימין
ד י ר רינצלר רחל
ד י ר רינצלר אדוארד
ד י ר רייך פ׳ ויקטור
ד י ר רייזל מאיר
ד י ר רכטמן ראובן
/
ד י ר רשף חייט
שבו יצחק
שולדנפריי יוסף
שורץ צבי י

ד״ר שוברם איזידור
ד י ר שוורץ וילהלם
שחור חיים קוסובסקי
ר ״ ד שטראוס פריץ
שטרן מרדכי
שטרן סופיה
 .ד י ר שטיין פרנץ
שחור ישעיהו
ד י ר שטרול אהרן
דיר.שיפטר הוגו
שינה סלמן
 .שינפלד מדגרחה
שיוביץ יוסף
שייער משה
ד י ר שיפר פטר
שליט אברהם
ד י ר שלנגר אברהם
שמרון שאול ארוין
שמילוביץ אלברט
ד י ר שמלצר אריה
ד י ר שנידר הרמן
 ד י ר שפפר חרמןשפירא ש׳ יעקב
שפס זאב
ד י ר שפילמן)אוגן( יעקב
שפאר ארנולד
ד י ר שרויאר אולגה
ד י ר שרון)שוירמן( עמנואל
שרביט אליהו
שרש אליהו י ־ . .
ששון סיליס ב׳

יוסף קוקיה

ב׳ בתשרי ת ש כ ״ ד )  8באוקטוגר (1963

המנהל הכללי ,משרד המשפטים

ת י  ,נ ו ת ל מ נ י ע ת מ פ ג ע י ם )זיהום א ו י ר מ פ ל י ר ג ב (  ,תשכ״ג—1963
הודעה ב ד ב ר מינוי בוחנים מורשים

־: 1

י בתוקף םמכותי לפי תקנה  3לתקנות למניעת מפגעים)זיהום אויר מכלי רכב(׳ תשנ״ג< 1963-׳ אני ממנה כל אחד מהאנשים ששמותיהם
נקובים להלן להיות בוחן מורשה לענין התקנות:
׳_••.־''-

־ י'

״

מאיר נתן
וולף לאונרד
כף יהושע
קלס בוב
קסטיאל מישל
שישטר יהודה
מרומי יואל
ירצקי אדם
תמם רחמים

:
;

רוזנפלד חיים
סטוקס סטפן
י יצחקי אשר
לויין ברוך
 יחיאלי דניאלילוביצקי ישראל
פרקשנר שמעון
גולדפינגר אברהם
בדין מאיר
י

י״ח בתשרי תשכ״ד) 6באוקטובר (1963
)חמ (7677

ברויטמן מרדכי
סילבר אריה
שטיין בנימין
שמש דוד
שם טוב משה-
גפן ישראל
ורגר ראובן
בן־דוד יוגה
גרינברג אהרון

ברחוס יחזקאל
פרץ ברל
גלברט גבריאל
בוים אברהם
גרף יוסף
שורץ יהודה
שמולביץ דן
שלובסקי שלמה
שליט יעקב  _•.י

מיכאל ב ר
המפקח על התעבורה

< ק״ת 1472׳ תשכיג׳ עמי .1794

ילהוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ׳׳ד17.10.1963 ,
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ח ו ק י ה ע ז ר לירושליפ ) פ נ י י ת פ י פ י פ ו ת ע ל ו ת ש ו פ כ ץ ( 1945 ,
הודעה ב ד ב ר חישוב סופי של הוצאות תכניות ביוב וחלוקתן הסופית
בהתאם לסעיף  (2)11לחוקי העזר לירושלים )בניית ביבים
ותעלות שופכין(׳ 11945׳ .נמסרת בזה הודעה׳ שמועצת עירית
ירושלים החליטה בישיבתה מיום י״ב באלול תשכ׳׳ג ) 1בספטמבר
 (1963לאשר סופית את חישוב ההוצאות של תכניות הביוב באזורים
דלקמן וחלוקתן הסופית בין הבעלים:
)א( באזור עמק ציון׳ חלק בי:
) (1ביוב בשכונת הפועלים׳ בית הכרם
) (2ביוב ברחוב בנאי והסביבה׳ בית הכרם
) (3ביוב רוממה׳ חלק ב׳
 (4) .ביוב רוממה׳ החלק הדרומי

)ב( באזור דרום ירושלים׳ אזור די׳ החלק הצפוני:
) (1ביוב דרומה ל־י.מ.ק.א.
ביוג בשכונת נונן׳ הסתעפויות׳ חלק ה׳ -

־.

)(2

)נ(

באזור עמק רחביה והסביבה )עמק המצלבה(
) (1ביוב בית קדימה והסביבה חלק בי.
) (2ביוב ברחוב טשרניחובסקי)גבעת הפורצים( שכונת נונן

)ד( ביוב בשכונת רוממה׳ החלק המזרחי והסביבה )לשכת הגיוס
והסביבה( :באזור רוממה׳ החלק המזרחי והסביבה :־
)ה( ביוב באזור בתי שנלר והסביבה.
י״ב באלול תשכ״ג) 1בספטמבר (1963
)חמ (87807

 1ע׳״ר 1945׳ תוס׳  2מס׳ 1424׳ עמי .608
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מ׳ איש שלום
ראש עירית ירושלים

תקנות המפפ
הודעה ב ד ב ר מכירת טובין שאץ ל ה ם תובעים
בהתאם לתקנה  (1) 63לתקנות המכס׳ אני מודיע בזה׳ נ י הטובין הרשומים להלן והנמצאים במחסן המכס יפו׳ יוצאו למגירה אם לא
ישוחררו תוך  30יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות.
מספר ־
סידורי

אמצעי
הובלה

תאריך
היבוא

1039/63
1040/63
1041/63
1042/63
1043/63

באוירון
באוירון
באוירון
באוירון •
באוירון

12.1.63
9.2.63
2.3.63
2.3.63
31.3.63

1044/63

באוירון

7.3.63

1046/63
1047/63
1048/63
1049/63
1050/63
1051/63
1052/63
1053/63
1054/63
1056/63
1057/63
1058/63
1059/63
1060/63
1062/63
1063/63
1065/63
1066/63
1067/63

באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון י
באוירון
באוירון
באוירון ־
באוירון י
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון
באוירון

1068/63

באוירון

4.3.63
5.3.63
5.3.63
7.3.63
11.3.63
14.3.63
14.3.63
־ 14.3.63
15.3.63
17.3.63
18.3.63
20.3.63
20.3.63
23.3.63
26.3.63
27.6.63
,27.6.63
8.3.63
13.2.63
25.3.63

כ״ו באב חשכ״ג) 16באוגוסט (1963

תיאור הטובין

סימנים

שם המקבל

780407
682977
9262933
1226509

מחי הביטוח אל־על
נוטליב רחוב המלך גיורג׳ 13׳ תל־אגיב
משרד החינוך׳ הקריה תל־אביב
איצקוביץ רחוב החלוצים 59׳ תל־אביב

 1מזודה הלבשה׳ מפיות וספרים
 1חב׳ חלקי בגדי־ים
 1חב׳ ספרי לימוד בצרפתית
 1חב׳ שרף
 1חב׳ אנטנות לרדיו טרגזיטטורים
וברגי נחושת
 1חב׳ חלקים אלקטרוניים

954127
2199252

 1חב< שרף
 2חב׳ צינורות ואביזרים שונים
 1ארגז חלקי חילוף
 2פתיות שרף
 2.פחיות שרף
 1חב׳ סיבי ניילון
 1חב׳ ניירות צבעוניים
 2חב׳ שרף
 1חב׳ דברי פרסום
 1חב׳ הלבשה
 1ארגז כימיקלים
 1חב׳ ירחונים
 1חב׳ סרטי קולנוע
 1חב׳ שרף
 1חב׳ חתיכות שיש
' 1חב׳ חוטי אצטט
 2חב׳ מיטה מתפרקת
 3חב׳ חלקים לחזיות
 2חב׳ חפצי בית שונים

1226511
691413
780829
i 1226513
. 1226514
607824
334826
1226516
;1 658681
111304
661939
! 1886167
601691
 1226525י
64439
1274234
65105587
682980
712786

פירט׳ בית אלפא 4׳ תל־אביב
אולפני ישראל להסרטה רה׳ גליקטון 10׳
תל־אביב
איצקוביץ רחוב החלוצים 59׳ תל־אביב
איפטלקו ת־״ד 3159׳ תל־אביב
חב׳ פוספטים׳ רחוב קפלן 13׳ תליאביב
איצקוביץ רחוב החלוצים 59׳ תל־אביב
איצקוביץ רחוב החלוצים 59׳ חל-אביב
חב׳ אסטרקן בע״מ ת.ד2170 .׳ חל־אביב
חב׳ קרגו ת׳״ד 9029׳ תל־אביב
איצקוביץ רחוב החלוצים 59׳ תל־אביב
ברקליס בנק׳ תל־אביב
״טרצקס״ רמח־גן
לא ידוע
יוסף טוונה ת״ד 1129׳ ירושלים
וולטר פדל רחוב פינסקר 2׳ תל־אביב.
איצקוביץ רחוב החלוצים 59׳ תל־אביב
פינק פנחס רחוב בר־גיורא 16׳ תל־אביב
ביח״ר צוקרט אזור התעשיה׳ לוד
חב׳ אייר פרנס׳ ת ל ־ א ג י ג
גוטליב׳ רחוב המלך גיורג׳ 18׳ חל־אביב
סטאפורד קלבק׳ רחוב אהד העם  86ת ל ־

 1כריכה שמיכות׳ מגהץ
 .1שטיח פופגני

718065

גבאי יהושע רחוב נתיבות 40׳ שכונת התקוה

. .

-

יש׳ גפני
מנהל המכס והבלו
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ילסוט הפרםומ:ים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

פ ק י ד ת בנין ןןרימ1936 ,
שטח תכנון עיר׳ מחוז ירושלים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקון לתכנית
מיתאר והודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת התכנית והתשדיט
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳
11936׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳
תשיח—2 1948׳ הרשיתי את הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
מחוז ירושלים׳ לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
הודעת זו ברשומות — לתיקון לתכנית מיתאר הנקראת ״תיקון מס׳ 1
לשנת ) 1963תכנית מסי יג (125/לתבניות מיתאר רג5/׳ ר ג  6 /י ׳
שהודעה ע ל הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי
הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ השטח הגלילי׳ מחוז ירושלים׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 1004׳ תשכ״ג׳ עמי 1056׳ וכי העתקים
של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה — בצורה שבה
אישרתי אותם — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ ושם י
יובל כל אדם לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ה׳ בתשרי תשכ״ך) 23בספטמבר (1963
)חמ (76513

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ע י ר 1936׳ חוסי  1מסי 589׳ עמ> .153
 2ע י ר תשיח׳ תוס׳ א׳ מסי 2׳ עמי .1

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
•  :נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר :יום .לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מסי  1094׳)יעוד שטח לבנין ציבורי)גן ילדים(
בגוש  30026הלקה  75ברחוב האר״י(׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית.לתכנון עיר׳
ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1012׳ תשכ״ג.
בן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר הרשאת ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
| נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מסי  1087״)יעוד שטח לבית ספר בגוש 30086

י5הוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

בשבי בית ישראל(׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף
אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ירושלים׳ .פורסמה
בילקוט הפרסומים 1012׳תשכ״ג.
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל אדם לעיין בהם.

ש׳ ב׳ ישעיה
•

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 .מחוז ירושלים
י •_

״ שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מפי  1108׳בגוש  30149חלקה 2׳ שהודעה על
הפקדתה׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית
לתכנון עיר׳ ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1005׳ תשכ״ג: .
כןנמסרת בזההודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרח אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
.
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

ש׳ ב׳ ישעיה י י

/

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז ירושלים:

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

י

־..-....־

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית מס׳ 1135׳ בגוש  30408חלקות 90׳  91בקרית היובל׳
שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי
הועדה המקומית-לתכנון עיר ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים
1005׳ תשכ״ג.
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה.אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם- .

:-

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים.
.
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פ ק ו ד ת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית המהווה תיקון לתכנית
המיתאר

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  !6לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מס׳ ״1154״ בגוש 30026
חלקה 83׳ ביתד עם התשריט המצורף אליה.
גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
כל מעונין יכול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
ב מ י נ י ם או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

ש׳ ב׳ ישעיה

:

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

נמסרת מ ה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים; ,1936
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית הנקראת :״תיקון מס׳  6שנת ) 1963תכנית מס׳ (1159
לתכנית מיתאר מס׳ 62״ בנוש  30263חלקה ) 4חלק( ובגוש 30150
חלקה  92ברחוב רבינוביץ — שכונת בית הכרם׳ ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
כ ל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

ש׳ ב׳ ישעיה
י •  :יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הורעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מסי ״1166״ בגוש 30008
חלקה  56ברחוב יהושפט פינת רחוב יהונתן׳ ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
כל מעונין יכול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ וכל מעונין — א ם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים! שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

,

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

שטח תכנון עיר׳ פתח־חקוה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ פתת־תקוה׳ הופקדה תכנית
מט׳ פח — 595/גוש  6373ח׳ 8׳ 9׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
בל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
ו כ ל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

י׳גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
׳־־
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר׳ נתניה
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

ה ו ד ע ה  -ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
־ נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מסי ׳1131״ בגוש 30157
 ,חלקה  57בשבי קרית משה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
כ ל מעונין יכול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ ו כ ל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שגי
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
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הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה ע ל ה פ ק ד ת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית מס׳ נת11/348/׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט
המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ פורסמה
בילקוט הפרסומים 1018׳ חשכ״ג.
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

ש׳ ב׳ ישעיה

י׳גובתיק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ׳׳ד17.10.1963 ,

פ ק ו ד ת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ נתניה

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה ע ל ה פ ק ד ת תיקון תכנית מפורטת
• נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כ י הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר-פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית מסי נת3/362/׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט
המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ פורסמה
בילקוט הפרסומים 1018׳ תשכ״ג׳
• כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בגין ערים׳ 1936׳
׳ כ י העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
r

;

י׳ גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה
ל ת ת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתבנית מפורטת הנקראת :״תבנית מטי  — 458שינוי
יעוד קרקע ,בטירת הכרמל״׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התש־
ריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכגון עיר גלילי׳
מחוז חיפה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 996׳ תשכ״ג׳ עמי .834
 :כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת.בנין
ערים׳ 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה׳ הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל ג ל אדם לעיין בהם.

בצורה שבה אישרה .אוחפ הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר חוף הכרמל ,ושם יובל כ ל אדם
לעיין בהם.
כ״א באלול תשכ״ג ) 10בהפטמבר (1963

יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון.עיר
_׳ מחוז חיפה

שטח תכנון עיר קרית מוצקין׳ קרית ביאליק׳ קרית ים

•

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר קרית מוצקין׳ קרית ביאליק׳
קרית ים׳ הופקד העתק של תיקון תכנית בנין עיר מפורטת הנקראת:
״תכנית מ ס ׳ ק — 149/הרחבת שדרת אהבת ציון והפיכתה ל ד ר ך .
ציבורית״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו׳ והמהווה שינוי לתכניות
מפורטות הבאות:
 .1חפי  399ו ׳ ) -ק 105/ו ׳ ( ׳  -פ ו ר ס מ ה למתן תוקף בעתון רשמי:
מס׳  1344מיום  29ביוני .1944
 .2חפ׳  399ב׳ ) -ק 105/ב׳(׳  -פורסמה למתן תוקף בעחון רשמי
מפי  971מיום  21בדצמבר .1939
 .3ק  - 1 4 3 /פ ו ר ס מ ה למתן תוקף׳ בילקוט הפרסומים 1027׳ תשכיג.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  10444הלקות ) 1070חלק(׳ 149׳ 150׳ ) 165חלק(.
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
חשלום׳ ו כ ל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני.:.
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות-:.־•'
ב״ז באלול חשכ״ג) 16בספטמבר (1963

י ע ק ב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 -מחוז חיפה

י״ט גאלול תשכ״ג) 8בספטמבר (1963

י ע ק ב ברגמן

שטח תכנון עיר׳ גלילי

יושג ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

י נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי מחוז
שטח תכנון עיר׳ חוף הגרמל
.הצפון׳ נצרת׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת :״ת.ב.ע
מסי  — 553פסוטה המזרתית״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
־ (־ .נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
תשלום׳ ו כ ל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה.
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
ל ת ת תוקף — כעבור חמישה.עשר יום לאחר פרסום הודעה זו.
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
ברשומות — לתבנית בנין עיר מפורטת מס׳ חכ — (498) 41/שכונה
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
מס׳ 2.באיזור הנופש והחוילות בצפון קיסריה׳ שהודעה על הפקדתה׳
ה׳ בתשרי תשכ״ד ) 23בספטמבר (1963
ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכנון
א׳כלפוז
ע י ר גלילי׳ מחוז חיפה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 936׳ תשכ״ב.
יושב ראש הועדה .המחוזית לבניה ולתכנון עיר
•  .בן נמסרת גזה הודעה׳ גהתאט לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
מחוז הצפון
1936׳ כי העתקים של התגנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —

ולהוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,1042כ״ט בתשרי תשכ׳׳ד17.10.1963 ,
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פ ק ו ד ת ב נ ץ ערים1936 ,

*

שטה תכנון עיר׳ ״אשרי״

שטת תכנון עיר׳ גלבוע

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון׳ הרשתה
לתת תוקף כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות
לתכנית המפורטת הנקראת :״ת.ב.ע .מס׳  — 205שבי ציון׳ חוף
דרום״ /שהודעה על הפקדתה של התכנית׳ ביחד עט התשריט המצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים׳ ״אשרי״׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 975׳ תשכ״ג׳ עמ׳ .285
כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה׳
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה׳ הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל בל אדם לעיין בהם.

נמסרת בזה הודעה<בהתאט לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים*
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון׳ הרשתה
לתת תוקף כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות י
לתכנית המפורטת הנקראת :״ח.ב ע .מס׳  — 545בית אלפא׳ שהודעה
על הפקדתה של התכנית׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי
הועדה המקומית לבגיה ולתכנון ערים׳ גלבוע׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 975׳ תשנ״ג׳ עמי .284
כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה׳
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה׳ הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל כל אדם לעיין בהם.
ה׳ בתשרי תשכ״ד) 23בספטמבר (1963

ה׳ בתשרי תשב״ד ) 23בספטמבר (1963

 •-א ׳ כ ל פ ו ן

א׳ כ ל פ ו ן .

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

הזמנות כ ת י המשפט
ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות
תיק קיום צוואות 282/63

כלאון

בענין הצוואה של המנוח חיים יהודה רות ,הידוע גם
רות מברייטון אנגליה׳ שנפטר בוולינגטון׳ ניו זילנד ביום  2באפריל
.1963
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימי
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום לםטוינובסקי
יעקב׳ עו״ד ורפאל שלמה רחם )רות(׳ שאפ לא כן יגש בית המשפט
 :ליתן תעודה זו כאמור.

א׳ מ׳ שמחה ,רשפ

תיק עזבונות 283/63
)תיק ירושה (31/58
בענין עזבון המנוחה מסעודה בת עבוד )עובדיה( ע ב ד ו ל
עזין ,שנפטרה בפתח־חקוה ביום  3בנובמבר .1956
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימי
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן לבנציון בן מאי
בקשי מקרית שמואל׳ ךחוב רוטנברג׳ בית פפקטור׳ ירושלים׳ צו
הנהלת עזבון על בל המטלטלין׳ הזכויות׳ החובות והמקרקעין מסוג
מולק ומסוג מירי של המנוחה הנ״ל׳ שאם לא כן ינש בית המשפט
ליתן את הצו הג״ל כאמור .־¬

א׳ מ׳ שמחה ,רשם

להווי ידוע נ י הוגשו לבית המשפט בתיקים המפורשים להלן בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה והנני מזמין בזה בל אדם הטוען
שיש ל ו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה להגיש' תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק ירושות 279/63
בענין ירושת המנוחה שמחה לוי בת מסעוד מירושלים׳
שנפטרה בירושלים ביום ל ׳ באב תשכ״ג) 20באוגוסט (1963׳

והמבקש סולומון לוי מירושלים.
תיק ירושות 280/63
בענין ירושת המנוח משה בן ציץ מקיבוץ משאבי שדה׳ שנפטר
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בקיבוץ משאבי שדה ביום י ׳ באב תשב״ג) 31ביולי (1963׳
והמבקשת ב ר כ ה בן ציץ מקבוץ משאבי שדה.
תיק ירושות 281/63
בענין ירושת המנוחה אידה הרץ מבאר־שבע׳ שנפטרה בבאר-
שבע ביום ב״ו באדר תשכ״ג) 22במרס (1963׳
והמבקש אגץ ה ר ץ מבאר־שבע.

ילקוט הפרםומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ גתיקיס המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין גזה כל אדם הטוען
שיש ל ו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המכוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ ת ו ך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התננגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא :כן יתן ג י ת המשפט צו בטוב בעיניו.

לןלדה)חיה(

בענין עזבון המנוחה
 28בינואר 1959׳
והמבקש אליהו כצנלסץ:.

תיק עזבונות 1603/63
כצנלסון ,שנפטרה ביום

תיק עזבונות 1724/63/8
בענין ירושת המנוח א ב א רחמן מפחח־חקוה רחוב הרצל 5׳
שנפטר בפתח־תקוה ביום  5באוקטובר 1954׳
והמבקשת אמא קאופמן)רחמן( מרתוב הרצל 5׳ פתח־תקוה.
תיק ירושות 1809/63/8
שנפטר בבני־ברק ביום 6

מטוס חיים,

בענין עזבון המנוח
בינואר 1937׳
והמבקשת חנה קלו.

תיק עזבונות 1899/63
בענין עזבון המנוח יעקב אורבך ,שנפטר בתל־אביב בבית
חולים איכילוב ביום י׳׳ב באלול חשכ״ג) 1בספטמבר (1963׳
והמבקשים יגאל אורבך ,קטין בין  12ואירית אורבך,
קטינה בת 9׳ שניהם על ידי אמם :אפוטרופסית הטבעית שולמית

אורבך.
רבקה ברלו

בענין עזבון המנוחה
 8בפברואר 1953׳
והמבקש נתנאל ב ר ל ו

גענין עזגון המנוח
גמאי 1963׳
והמגקש א ב ר ה ם

תיק עזבונות 1981/63
מפרדס כץ׳ שנפטרה גיוס

:
מתל־אביב׳ צריף מס׳ 329׳ אבו קביר׳

חיים עדני,
עדני

תיק עזבונות 1984/63
שנפטר בתל־אביג ביום 21

מרחוג הותיק 5׳ ש כ ׳ ה ח ק ו ה ׳
תיק עזבונות 2016/63/8

בענין עזבון המנוח א ב ר ה ם פ ם ט ת ק .
והמגקש

אליעזר םסטרנק

מרחוג דוד גובבי 10׳ רחובות.

גבריאל :יצחק,

גענין עזגון המנוח
 8גמאי 1963׳
והמגקשת יונה פנחס.

תיק עזגונות 2017/63
שנפטר גנחניה ביום

תיק עזבונות 2018/63
בענין עזבון המנות אלחנן .קוםובסקי ,שנפטר ברמת־גן.
ביום  22במרס 1962׳ . -
והמבקשת ר ח ל קוםובסקי .ן־
תיק עזבונות 2019/63/8
י
י
יי בענין ירושת המנוח ד ו ד יוסף יזייורא מרחוב וולפסון 72׳
תל־אביב׳ שנפטר ביום י״ח בניסן חשכ״ג) 12באפריל (1963׳
והמבקשת פרידה יז׳יודא ,עקרת בית׳ רחוב וולפסון 72׳
חל־אביב.
:

;

!

א ס ת ר סופר,

בענין עזבון המנוחה
די באלול תשב״ג) 24באוגוסט (1963׳
והמבקש ד ב סופר ,רחובות: .

תיק עזבונות 2020/63
שנפטרה ברחובות גיום

י5סוט:חפרפוטיס  ,1042כ״ט בתשרי .חשכ״ד17.10.1963 ,

חיק עזבונות 2023/63
־ בענין עזגון המנוחה ל א ה ל י א ו ר ) ל ב י ת ביתברג( ,שנפטרה
ביום ג׳ באלול תשכ״ג) 23באוגוסט (1963׳
והמבקש יהודה ליאור.

ימימה

 ,בענין ירושת המנוחה
בפברואר 1963׳
 .,.והמבקש שמעון שטרוכמן.

תיק ירושות 2024/63/8
שטרוכמן ,שנפטרה ביום 20

תיק עזבונות 2025/63
.
בענין עזבו! המנוחה ר ב ק ה פורר ,שנפטרת בתל־אביב ביום
,
י
י״ג באב תשכ״ג) 3באוגוסט (1963׳ י
והמבקש יעקב א ב י ב מרחוב לכיש 7׳ תל-אביב.

תיק עזבונות 2026/63
" גענין ירושת המנוחה חיה ל י ב ה גלז מרחוב שיומקין 9׳ ת ל ־
אביב׳ שנפטרה בתל־אביב ביום  9גייולי 1958׳
••יוהמגקשת ע ד ה רבינוביץ מרחוג גרמיה 12׳ תל־אביג.
:

תיק עזבונות 2027/63/8
בענין עזבון המנוח הדמן בנימץ מרחוב הרואה  ,52רמת־גן׳
שנפטר גדמת־גן גיוס כ״ז באלול תשכ״ג) 16בספטמבר (1963׳
והמבקשת ק ל ר ה )שולה( דורפמן מרחוב ארלוזורוג 13׳
רמת־גן.
תיק עזבונות־2028/63/8
*גענין עזגון המנות שלום הלוי מנוה עז׳ רחוב הנצנים 37׳
פתח־תקוה׳ שנפטר בבית החולים איכילוב ביום  17ביולי 1963׳
והמבקשת דפנה הלוי מנוה עז׳ רחוב הנצנים 37׳ פתח־תקוה.

תיק עזבונות 2030/63
״ בענין עזבון המנוח משה )הידוע גם בתור מושקה( א ל ק ל ע י
מרמת־גן׳ שנפטר ביום  9במרס 1963׳
והמבקשת עליזה א ל ק ל ע י מרחוב יואב 6׳ רמת-גן.

תיק עזבונות 2031/63
בענין עזבון המנוח א ב ר ה ם שוץ ,שנפטר בפתת־תקוה ביום
ט׳ בניסן ת ש כ ״ ג )  3באפריל (1963׳
 :והמבקשת צפורה שוץ מגבעת־רמב׳׳ם׳ רחוב טייבר .45
תיק עזבונות 2032/63
בענין עזבוין המנוחה צילי באון* מרמת־יצחק׳ רחוב עוזיאל
63׳ שנפטרה בבית חולים בילינסון פתח־תקוה ביום ט׳׳ז באייר ת ש נ י ג
) 10במאי (1963׳
והמגקשת בלומטה ח ל ל מרחוב אלכסנדר ינאי 19אי׳ תל־
־
־
אגיג.
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ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות

)המשך(

תיק ירושות 2033/63
בענין ירושת המנוח
בענין ירושת המנוחה אהובה ליבוביץ מתל־אביב׳ שנפטרה
בחיפה ביום י״ד בחשון תשכ״א ) בנובמבר
ביום  19ביולי 1963׳
והמבקשת אידה גרינברג
והמבקש ד ב ליבוביץ מרתוב פרישמן 75׳ תל־אביב.

צבי

תיק עזבונות 2034/63
בענין עזבון המנוח משה א ב ר ה ם לאחרונה מרמלה ,רחוב ל״ו
» פ ׳  5׳ שגפטר בצריפין ביום  11באוגוסט 1963׳
והמבקש שאול א ב ר ה ם מרמלה׳ רחוב ל״ו מפי .5
תיק עזבוגוח 2035/63/8
בענין עזבון המנוח משה ז י ל ב ת ג ל מרחוב גצה ישראל 24׳
תל־אביב׳ שנפטר בישראל ביום  4במרס 1963׳
והמבקשת א ס ת ר פוני.
תיק עזבונות 2036/63
בענין עזבון המנוחה חנה זליגגד מכפר־סבא׳ הצרות הדר א׳
מס׳ 7׳ שנפטרה בביח־החולים ״ביליגפוך ביום  15בנובמבר 1962׳
והמבקש שמואל ו כ ט ל מכפר־סבא׳ חצרות הדר אי׳ מס׳ .7
תיק עזבונות 2040/63
בענין עזבון המנוח.קלמן גכטיגל ,שנפטר בנתניה ביום 26
באוגוסט 1963׳
 . .והמבקשת מ ל כ ה נכטיגל מנתניה• .
תיק עזבונות 2041/63
בענין עזבון המנוח מנשה א ב ר ה ם הרץ )אהרן( מנתניה׳
שנפטר בנתניה ביום י״א בשבט תשכ״ג) 5בפברואר (1963׳
והמבקש נעים חמום )הידוע גס בשם נעים בן מנשה אברהם

הרץ(.
תיק עזבוגות 2042/63
בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה סגל מרחוב נורדאו 65׳ ראשון־
לציון׳ שגפטרה במגדיאל ביום  12בדצמבר 1962׳
והמבקש יעקב סגל ,שופט שלום ראשי׳ רחוב יהודה הלוי 5׳
תל־אביב.

יצחק

 :תיק עזבונות :2045/63
ס ק ר י ט ו ת מתל-אביב׳ שנפטר

י בענין ירושת :המנוח
בתל־אביב׳
והמבקשת מינה גולדנברג מתל-אביב.

אירה )משה(

 .בענין ירושת המנותח
ביום  23בספטמבר 1961׳
והמבקש הרמן חונה מגבעתיים.

שצייגליק

בענין ירושת המנוח
ביום  11בינואר 1959׳
והמבקש שביט .יעקב מגבעתיים.

תיק עזבונות 2046/63
חונה מיפו׳ שנפטר ביפו

תיק עזבונות 2047/63
יהושע מיפו׳ שנפטר ביפו

תיק עזבונות 2048/8/63
בענין ירושת המנוח פ ס ח לוי מרחוב גאולים 4׳ רמת־גן׳
.
שנפטר ביום  6בפברואר 1960׳
והמבקשת גולדה לוי מרחוב גאולים 4׳ רמת-גן.
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תיק עזבונות 2049/63
הרמן גריגברג מחיפה׳ שנפטר
 ( 9 6 0 i 4׳
מרחוב דם המכבים 9׳ תל-אביב.

תיק עזבונות 2050/63
בענין ירושת המנוחה ר ח ל לזרוביצי מתל־אביב׳ שנפטרה
בתל־אביב כיום א׳ בתמוז תשכ״ג) 23ביוני (1963׳
והמבקש יוסף לזרוביצי מרחוב יהודה הלוי 16׳ תל־אביב.
.תיק עזבונות 2051/63/8
בענין ירושת המנוחה דורה מאיר מהרצליה׳ שנפטרה בתל־
השומר ביום כי׳ח בפיון תשכ״ב ) 27ביוני (1962׳
והמבקש ד״ר ו ל ט ר מאיר .מרחוב סוקולוב 20׳ הרצליה.
תיק עזבונות 2053/63
בענין עזבון המנוח סביח הרץ מרחוב החלוצים 2׳ פרדס כץ׳
שנפטר ביום כ״ט באב תשכ׳׳ג) 19באוגוסט (1963׳
והמבקשת דיזי ה ר ץ מרחוב החלוצים 2׳ פרדס כץ.
תיק עזבונות 2055/63
בענין עזבון המנוח יצחק סנופקובפקי ,שנפטר בתל-אביב־
יפו ביום י״א בתמוז תשכ״ג) 3ביולי (1963׳
והמבקשת מרים סנופקובםקי.
תיק עזבונות 2057/63
בענין ירושת המנוחים מ ל כ ה חיים ,מפרדפ־חנה׳ נוה אבות
וחיים משה חיים ,שנפטרו ביום  17בספטמבר  1958וביום 9
ביוני 1962׳
והמבקש בן ציץ חיים ,תל־צור׳ אבן־יהודה.

המנות לוי יעקב

בענין ירושת
ביופ  8באפריל 1963׳
והמבקשת חיה האי.

תיק ירושות 2058/63
יצחק ,שנפטר בתל-אביב

ר ב ק ה סאיק

תיק עזבונות 2059/63
מרחוב הראייה 151׳ רמת־

בענין ירושת המנוחה
גן׳ שנפטרה ביום  11בדצמבר 1962׳
והמבקש שלמה חגולי םאייק מרחוב הרא״ה 151׳ רמת-גן.

ספיר ה ל ל ,

תיק עזבונות 2060/63
שנפטר בפחח-תקוה ביום

בענין עזבון המנוח
 12בספטמבר .1963
והמבקשת שרץ ר ח ל מרחוב עין גנים 33׳ פתח־תקוה .י

תיק עזבוגות 2063/63
בענין עזבון המנוח ציון ישראל ,מהדרין׳ שבות-עם ,ע״י
נתניה׳ שנפטר בבית החולים ״מאיר״ בפר־סבא ב י ו ם  ,ד ׳ בשבט
משכ״ג) 29בינואר (1963׳
והמבקשת מסעודה ישראל ,מהדרין׳ שבות־עם ע״י נתניה.

י?קוט הפרםוטים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ר17.10.1963 ,

 ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפוה ז מ נ ו ת )המשך(
" " ־ " ׳ ׳

י

-

י

,

י

גולדה

"י תיק עזבונות 2061/03
״
מרק ,שנפטרה בנתניה ביום ג׳

,בענין ירושת המנוחה
בתמוז תשט״ו) 24ביוני (1955׳ י
והמבקש א ל פ ר ד שיפמן מרחוב בארי 20׳ נתניה.

59׳ נתניה׳ שנפטרה בביהיי-ח תל־השומר ביום־ ב׳ בשבט־תשב״ג
) 14בפברואר (1963׳
והמבקשים

תיק ירושות 2068/63/8

בענין עזבון המנוח דיר ליאץ פוחובסקי,
והמבקשת ה ל ד ה אידלסון,

דיים יצחק וחיה נוביץ.

תיק עזבונות 2072/63
בענין עזבון המנוחה ידידה ב צ ל א ל  ,שנפטרה בתל-אביב
ביום ג׳ בחשון תשכ״ג) 31באוקטובר (1962׳
והמבקש -יוחנן ב צ ל א ל מרחוב חכמי אחונה 68׳ תל־אביב.

רחוב עקיבא אריה 19׳ תל־אביב.

תיק עזבונות 2076(63
בענין עזבון המנוחה מטילדה הידועה גם בשם מול אטיאם
מרחוב דיזנגוף 100׳ תל־אביב׳ שנפטרה ביום כ״ב באב השכ״ג
) 12באוגוסט (1963׳
.והמבקש שלמה הידוע גם בשם םולומק אטיאם מרחוב.
דיזנגוף 100׳ תל-אביב.

בעמן ירושת המנוחה

הרשפיגקל

תיק ירושות 2071/63
ר ב ק ה מרחוב דיזינגוף

תיק עזבונות 1067/61
בענין עזבון המנוחה חיה טרייסר ,שנפטרה בגבעתיים ביום
 24בנובמבר .1960
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן לרפאל קוטלוביץ׳
עו-ד מרחוב אחד העם 32׳ תל־אביב צו הנהלת עזבון על כל המטל-
טלין׳ הזכויות החובות והמקרקעין מסוג מולק ומסוג מירי של המנוחה
חיה טרייסר הגיל׳ שאס לא בן יגש.בית המשפט ליתןאת הצו הנ״ל
כאמור.

ד ו ד ולך,
י ע ק ב סילבר,

רשם

חיים פישלר,

בענין עזבון המנוח
באוגוסט 1963׳
והמבקשת מרים לאה

פישלר,

תיק עזבונות 2073/63
שנפטר ברמלה,במיום 19

מרמלה רחוב מ״ז .3

יצחק שטיץ,

בענין עזבון המנוח
י ׳ באב ת ש נ ״ ג )  3 1ביולי (1963׳
והמבקשת טובה שטיץ מפחח־תקוה.

תיק עזבונות 2091/63/8
שנפטר בפתת־תקוה ביום

ד ו ד ולך,

רשם

תיק עזבונות 2065/63
 .י
בענין עזבון המנוחה פ ו ל ק מדים מרחוב דה־האז 7׳ תל־אביב׳
שנפטרה בתל־אביב־יפו ביום כ י ח בסיון תשכ״ג) 20ביוני (1963׳
והמבקשת ר ח ל בן־יהודה מרחוב דה־האז 7׳ תל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן למבקשת ולגדשון
גלעד צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין׳ הזכויות׳ החובות וזכויות
על דירה של המנוחה הנ׳׳ל׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את
הצו הנ״ל כאמור.

דוד ולך,

רשם

תיק עזבונות 2061/63
שנפטר בבאר־יעקב ביום

תיק עזבונות 2066/63/8

רשם

בענין הצוואה של המנוחה
מרחוב ז׳ן ז׳ורס 4׳ תל־אביב׳ שנפטרה בתל-אביכ ביום ,21באוגופט
י
.1963
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זדוליחן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ ל א תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה)והתוספת אשר לה( ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה לנעמי ארידור׳ שאס לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה
:
זו כאמור.

בענין צוואת המנות
 21ביולי 1963׳
והמבקשת מדים ס י ל ב ר מדרך הטייסים 10׳ תל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה וו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה)והתוספות אשר לה( ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למבקשת ה ג י ל ׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו כאמור.

דוד ולך,

חיק עזבוגות 2062/63/8
בענין ירושת המגוחיט אליהו ישראל מקהיר׳ שנפטר ביום
י״ז בשבט תשי״ת ) 7בפברואר  (1958ועזיזה ישראל ,שנפטרה
בקהיר בטוף חודש שבט תש׳״ך ),(1960
והמבקש עזיו ישראל.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט"בקשה למתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ׳׳ל׳ והנני מזמין בזה כ ל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון המנוח׳ והרוצח להתגגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא בן
יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

דוד ולך,
י5סוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

רשפ

אילזה )עליזה( דומברובסקי

דוד ולך,

רשם

תיק עזבונות 2067/63/8
בענין הצוואה של המנוח ד י ר מריאן גרבצקי ,שנפטר בתל־
אביב ביום כ״ט באב תשכ״ג) 19באוגוסט .(1963
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימינ
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקניים ול*
תירשם הצוואה האחרונה׳ ומדוע ל א תינתן תעודת ק י ו ם צ ו ו א ו
לםטפנית גרבצקי׳ שאם לא כן יגש בית המשפט״ ליתן תעודה ז!
באמור.

דוד ולך,

רש!

)9

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפך
הזמנות
תיק ירושות 2069/63
בענין עזבון המנוח א ב ר ה ם גבאי מטהראן׳ פרס׳
 :והמבקש מוםא גבאי ,ע י י ב ״ נ אהרן ירדני׳ לפי יפוי כוח
שנעשה לפני הנוטריון הציבורי במדינת ניו־יורק׳ ארה׳׳ב.
להווי ידוע׳ נ י הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ״ל והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש ל ו טובת
הנאה בעזבון המנוח׳ והרוצה להתנגד להנרזה׳ להגיש תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן
יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ד ו ד ולך,

בענין עזבון המנוחה גוסטבה
שנולדה גוםטבה מאירהוף(,

תיק עזבונות 2118/63
זיו )לבבי נ ן גוסטבה שטרן,
שנפטרה בתל־אביב ביום 20

באונוסט 1963
והמבקש
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך משרה ימים
מיום פרםום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן צו הנהלת עזבון
ליובל שטרן לבקשת המבקש׳ על כ ל המטלטלין׳ זכויות וחובות של
המנוחה הנ״ל ומדוע לא יתן בית המשפט צו הנחלת עזבון כאמור
וצו ירושה כטוב בעיניו.
׳

יובל שטרן.

דוד ולך,

רשם

רשם

ה ז מ נ ו ת ב ת י הדין ה ד ג נ י י ש
ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב י ר ו ש ל י ם
הזמנות
קורט כ ל ו מ נ פ ל ד ,

תיק /24תשנ״ד
שנפטר בירושלים

בענין עזבון המנות
ביום ג׳ באייר תשכ״ג) 21במאי .(1963
המבקש :ר פ א ל בלומנפלד ,שיכון לדוגמא 2׳ רמתיאביב.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש ל ו טיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו. .
ח ׳ בתשרי תשכיד ) 26בספטמבר (1963

ג׳ני בלומנפלד,

תיק /25תשכ״ד
שנפטרה בירושלים

בענין עזבון המנוחה;
ביום י״ח באדר נ ׳ חשכ״ב) 22בפברואר .(1962
המבקש :ר פ א ל בלומנפלד ,שיכון לדוגמא 2׳ רמת אביב.
נ ל התובע טונח הנאה ו נ ל מעוגין שיש ל ו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ ינוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאפ לא כן יחן בית הדין צו כטוב נעיניו.
ח ׳ בתשרי תשב״ד ) 26בספטמבר (1963

ש׳ ת ׳ פראנק ,מזכיר ראשי

ש׳ ת׳ פראנק ,מזכיר ראשי

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב ת ל  -א ב י ב  -י פ ו
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין בתיקים המפורטים להלן בקשות'למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאהח׳
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כ ן יתן בית
הדין צו כטוב בעיניו\ .

הנצה שטרן,

בענין ירושת המנוחה
כ״ד בשבט תשי״ט ) 2בפברואר .(1959
המבקש:

ה ל ק א גרינברג,

תיק /11133תשב״ג
שנפטרה בבגי־ברק ביום

רחוב חנקין 115׳ חולון.

לופו וילי דקס,

בענין ירושת המנוח
:״ז בחשון תשכ״ב ) 5בנובמבר .(1961

תיק /11373תשכ״ג
שנפטר בתל־אביב ביום

יהודית ילין,

בענין ירושת המנוחה
ט״ז בתמוז ת ש כ ״ ג )  8ביולי .(1963
המבקש :מנחם ילין.

מנדל ק ו ל ס ,

המבקשת :שרה ר ק ם  ,רחוב פקיעין 6׳ תליאביב,

מאיר יחיאל ו ר ב ק ה דויטשמן,

בענין ירושת המנותים
8נפטרו בניטו ודשה בשנות המלחמה.
י

המבקשת:

יהודית דויטשמן,

רחוב בזל 38׳ תל-אביב.

תיק /90תשכ״ד
שנספה בגטו ורשה בשנת

בענין ירושת המנוח
.1942
המבקשת :הלן אברמוביץ ,רתוב-רש״י 36׳ תל-אביב.

שרגא סיני,

תיק /27תשכ״ד

תיק /89תשכ״ד
שנפטרה בפתת־חקוה ביום

בענין ירושת המנוח
באב תשכ״ג) 16באוגוסט .(1963
המבקשת:

שרה סיני,

תיק  152ן תשכ״ד
שנפטר בתל־אביב ביום כ״ו

אוליפנט 9׳ תל־אביב.

י״א בתשרי תשכ״ד ) 29בספטמבר (1963
ק ר ב ו  ,סגן מזכיר ראשי

ילקוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב ח י פ ה
הזמנות
י :להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקיט המפורטיט להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן
ביר .הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /2251תשב״ג
בענין ירושת המנוח אוזיאם )עוזיאס( סולומון ,שנפטר
בחיפה ביום ב ׳ בשבט תשכ״ג ) 27בינואר .(1963
;

המבקשים :יהודית סולומון ושרלוטה םולומץ.

)אלפרד(

בעגין ירושת ה מ ג ו ח א נ ש ל
ביום כ״דבתמוז תרצ״ח.
המבקש :קורט שטרגרטד.

תיק /5180תשב״ג
שטרגרטר ,שנפטר

י

בענין ירושת המנוחה עישה איוץ
ביום כ״א בפיו! תשכ״ב ) 23ביוני .(1962

תיק /5189תשכ״ג
הלימי ,שנפטרה בחיפה

המבקשים :ויקטור שלום הלימי
ענת •פורטונה ואיוואן טובה
שישפורטיש.

והוריה

בשמו ובשם הקטינים

אליהו ופורטונה

המבקשים :קטה דנציגר ,רות דנציגר וגיצה דנציגד.
תיק /5220תשכ״ג
פרוסטיג ,שנפטר בחיפה

פרוסטיג ויוטה

פדלים • • • .׳ ; •
ב ר ו ך ציובטרו,

 :בענין ירושת המנוח
ביום  3במאי .1963
 :המבקשים :בילה ציובטרו,

תיק /7תשכ״ד
בענין ירושת המנוח שמואל א פ ל  ,שנפטר בחיפה ביום א׳
בניסן תשכ״ג ) 25במרס .(1963
המבקשים :מ ל כ ה א פ ל  ,מרים שילוודינה בניאס.

בענין ירושת המנוח
דינוב פולין.

טויסטר.

מנחמ מנדל ולדמן,

בענין ירושת המנוח
כ״ב באייר תשכ״ב ) 16במאי .(1963
המבקשים :א ד ל ה ולדמן ,יחיאל

תיק 44׳תשב״ד
שגפטר בחיפה ביום

ולדמן והלנה ולדמן;

תיק 47ןתשכ״ג.
.
בענין ירושת המנוח א פ ר י ם לופו ,שנפטר בחיפה ביום '. 30
ביולי .1963
המבקשים :פפיה לופו ,פני א ס ת ר צנקר וויקו

תיק /53תשכ׳ד
בענין ירושת המנוחה רוזליה גוטמן ,שנפטרה בחיפה ביום
כ׳׳ב בתשרי תש״ך) 23באוקטובר .(1959
• המבקשים :סימון גוטמן ,יעקב ופיליפ גוטמן.

תיק .'57תשב״ד
בענין ירושת המנוחה חנה גרינברג ,שנפטרה בקרית־ים ביום י
ת׳ בתשרי תשב״א ) 29בספטמבר  .(1960י• י־
המבקשים :משה גרינברג ויצחק גרינברג.

תיק /5221תשכ״ג
שנפטר בקרית ים גי׳

משה וחיים ציובטרו.

וולף מרק,

בענין ירושת המנוחה
כ״ט באב תשכ״ג) 18באוגוסט (1963׳
המבקשים :ו ל ט ר טויסטרוליאו

גולדשטיין.

תיק /5219תשכ״ג
•י בענין ירושת המנוח ברונו .דנציגר ,שנפטר בחיפה ביום
י
י
 18ביוני .1963

 :בענין ירושת המנות יעקב מנדל
ביום י י ז בתמוז תשכ״ג ) 9ביולי .(1963
 :המבקשים :שרה פדוםטיג ,עמוס

אניטה טויסטר,

תיק ;35תשכ״ד
שנפטרה בחיפה ביום

תיק /19תשכ״ד
שנפטר בשנת  1939בעיר

המבקשים :מיה מרק ,צבי ,משה ואריה מרק.
תיק 31ןתשכ״ד
בענין ירושת המנוח נח ל ל צ ו ק  ,שנפטר בחיפה ביום ט״ז
באלול ת ש כ ״ ג )  4בספטמבר  •! .(1963־ ־ •
המבקשים :רייזה ללצוק ,י שמעון ל ל צ ו ק ו ר ח ל

דרופשוב.

ילהוט.הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

יי

גיאורג יואל ברו,

בעניין ירושת המנוח
כ״ט באייר תשכ״׳ג) 23במאי .(1963
המבקשים :ד ב ק ה ב ר ו ומרטין

תיק /60חשכ״ד
שנפטר בחיפה ביום

ברו.

תיק /64תשכ״ד
בענין ירושת המנוחה חנה ב ס ב י ץ  ,שנפטרה בשיכון עירוני
חיפה ביום ב׳ בתשרי תשכ״ג.
המבקשים :א ב ר ה ם ואליעזר בסביץ ,מ ל כ ה בנדל- .

המנוח ד ב וינברנד,

בענין ירושת
ד ׳ בשבט תשכ״ג) 29בינואר .(1963

תיק /65חשכ׳״ד
שנפטר בפתת־תקוה ביום

המבקשים:אמנון וינברנד וראובןוינברנד וחיה וינברנד.

בענין ירושת המנוח
ביולי 1963׳

יצחק שפיר,

תיק /75תשכ״ד
שנפטר בחיפה ביום 15

המבקשים :חנה שפיר ,ר ו ת שפירו )שפיר( וטובי
דרורה.
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ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי ב ח י פ ה
הזמנות
תיק /79תשכ*ד
שנפטר בחיפה ביום כ״א

בייגיש וייטמן,

בענין ירושת המנוח
באב תשכ״ג) 11באוגוסט .(1963
המבקשים :טאובה וייטמן ,יצחק

ושמואל וייטמן ונחמה

•באום לביתוייטמן.

דבקה ברכה מרקו,

בענין ירושת המנוחה
ביום א׳ בתשרי ת ש נ ״ ב )  1 1בספטמבר .(1961
המבקשת:

רחל שמילוביץ

מרקו.

לבית

לזר פרנקל,

בענין ירושת המנוח
.1943
המבקשת :טובה טאה

תיק /80תשכ׳״ד
שנפטרה בנהריה

תיק /82תשכ״ד

סלומון פרנקל וארנה פרנקל

ב ע נ ק ירושת המניחים
לבית שרייבר ,שנורו בגיטו קראקוב־פודגוז׳ה בשנת .1942
המבקשת :טובה טאה רייזמן.
תיק /84תשכ״ד
בענין ירושת המנוח סידי יוסף ,שנפטר בחיפה ביום ט״ז'
בתשרי תשכ״ג) 14באוקטובר .(1962
המבקשים :דלפינה סידי לבית אלפנדרי ,ליאורה םידי

דפנה ורות םידי.

רוזה בהן,

תיק /81תשכ׳״ד
שנהרג בגיטו לבוב בשנת

רייזמן.

בענין ירושת המנוחה
באב תשכ״ג ) 5באונוסט .(1963
המבקשים :דילנר יוסף כהן
לבית כהן.

תיק /85תשכ״ד
•־שנפטרה בחיפה ביום ט״ו•

ושלמה כהן ושרה מנו
הרב

;

א׳ ו0דמן,

מזכיר

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
הזמנות

םעיד כהן,

תיק /2037תשכ׳״ג
שנפטר ביום י״ב באב תשכ׳״ג

ויטה זגדלה,

תיק /12תשכי׳ד
שנפטרה ביום כ ׳ בתמוז

בענין ירושת המנוח
) 2באונוסט .(1963
המבקשים :צביה כהן מראש־העין׳ שיכון ג׳ מס׳  106בשמה
וכאפוטרופסא טבעית גם בשם בניה ובתה הקטיגים.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש ל ו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוחה
תשכ״ג ) 12ביולי .(1963
המבקשים :חיים זגדלה מרמת־יצחק שיכון הפועל המזרחי 29׳
ובתה צפורה.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כ ן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

הרב ש׳ כץ ,מזכיר ראשי

הרב ש׳ כץ ,מזכיר ראשי

ח ו ק ה צ ה ר ו ת מ ו ו ת  ,תשי״ג—1952

בית המשפט המחוזי בירושלים
.-

תיק הצהרות מוות 132/63

בעניו חוק הצהרות מות ,תשי״ב,1952-
ובענין הצהרת מותו של הנספה חיים צרפתי.
המבקש היועץ המשפטי לממשלה ,ע״י

פרקליט מחוז

ירושלים׳ רה׳ כורש 8׳ ירושלים- .

הודעה
להווי ידוע בי גציג היועץ המשפטי לממשלה פנה א ל ביהמ׳׳ש
המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותו של חיים צרפתי ז׳״ל
שנעלם ומשערים שהוא מת וכי ביהמ״ש ידון בבקשה הנ״ל ביום
 5.12.63 .בשעה  9.00בבוקר.
 .וזה תיאורו של חיים צרפתי ז״ל לפי הצהרה מטעם המבקש:
.1
.2
.3
.4
.5

מקום לידתו ותאריך לידתו :מרוקו — .18.8.32
מקום מגוריו הרגיל :שכונת מזרחי׳ רח׳ עזרא׳ רחובות.
מקום מגוריו הידוע האחרון :שכונת מזרחי׳ דחי עזרא׳ רחובות.
אזרחותו :ישראלית.
התעסקותו :אלחוטאי.
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 .6התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שחיים צרפתי ז״ל עדיין
בחיים היה 12.1.61׳ והמקום שבו נמצא אז היתה ספינת עולים
ממרוקו שהוא היה על ספונה ושטבעה בתאריך האמור׳ ליד מיצר
_•־'׳..
גיברלטר.
 .7השמות והמענים של בני משפחתו הקרובים ביותר:
א .האב — אלישע צרפתי׳ רה׳ בר אילן 18׳ רחובות.
ב .האם — רינה צרפתי׳ רה׳ בר אילן 18׳ רחובות.
 .8סימנים אחרים :הרכיב משקפיים.
כל מי שיש לו ידיעות על חיים צרפתי ז״ל מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט׳ בין בכתב עד ליום הדיון׳ ובין בעל פה לפני ביהמ״ש
במועד הנקוב לעיל׳ וכל אדם מעונין הרוצה להתננד להצהרת המוות
יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל׳ אם בעצמו ואם ע״י בא
כוחו׳ וינמק את התנגדותו׳ או ימסור לביהמ״ש הצהרה בשבועה
שניתנה על ידיו׳ שבה פורטו טעמי ההתנגדות׳ או ימסור הודעה בפני
נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל׳ שבה יפרט את טעמי ההת*
ננדות׳ שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
י״׳ח בתשרי תשכ״ד ) 6באוקטובר (1963

א' מ׳ שמחה,

רשם

ילקוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

הודעות־ כ ד ב ר ב ק ש ו ת ל פ י ר ו ק ח ב ר ו ת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בית המשפט המחוזי ירושלים הוגשה ביוס  24ביולי  1963לבית משפט
הנזכר לעיל על ידי ב׳״כ היועץ המשפטי לממשלה וכי גיתנה הוראת
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ביום
 7בנובמבר  1963בשעה .10.30
כ ל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם בעצמו
או באמצעות עורך הדין שלו׳ והעתק מן הבקשה הזאת יינתן ל כ ל
נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה
 -בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

תיק 306/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳
ובענין מדינת ישראל ע״י היועץ המשפטי לממשלה׳ שכתבתו
למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים׳ רחוב כירש 8׳
נגד
ירושלים.
ך או.מ.ם.י .בע״מ שכתובת משרדה הרשום היא :רחוב בן יהודה
2׳ אצל עו״ד אליעזר זילברמן׳ ירושלים.
נמסרת בזח הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל׳ על
ידי בית המשפט המחוזי ירושלים׳ הוגשה ביום  23ביולי  1963לבית
משפט הנזכר לעיל׳ על ידי ב״ב היועץ המשפטי לממשלה וכי ניחנה
הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט המחוזי בירושלים
ביום  7בנובמבר  1963בשעה .08.30

בבית המשפט המחוזי בירושלים

כל נושה או משתתף של החברה הזאת׳ הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אס -
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו׳ והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה
בשלמו אח ,התשלום הקבוע בעדו.

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק 314/63

בענין פקודת ההברות׳ 1929׳
ובענין מדינת ישראל ע״י היועץ המשפטי לממשלה שכתובתו
למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים׳ רחוב כורש 8׳
ירושלים.
נגד
חברת חלקה  43בגוש  41בע״מ ,שכתובת משרדה
הרשום היא :רחוב בן יהודה 9׳ קפה בן יהודה׳ ירושלים.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי ירושלים הוגשה ביום  24ביולי  1963לבית משפט
'הנזכר לעיל על ידי ב״כ היועץ המשפטי לממשלה וכי ניתנה הוראה
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ביום
 7בנובמבר  1983בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של .החברה הזאת .הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה .
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

בבית המשפט המחוזי בירושלים

־

תיק 315/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳
ובענין מדיגת ישראל ,ע״י היועץ המשפטי לממשלה שכתובתו
למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים׳ רחוב כורש 8׳
'

ר י ש ל י ם

•

 :נגד

'.־""'-

חברת חלקה  23בגוש  30159בע״מ ,שכתובת משרדה
הרשום היא :דרך העצמאות 47׳ מיפה׳ אצל עו״ד א .טויסטר.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל ע ל ידי

תיק 316/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳
ובענין מדינת ישראל ע״י היועץ המשפטי לממשלה שכתובתו
למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים׳ רחוב בורש 8׳
ירושלים.
נגד
חברת גוש  30122חלקות  33ו־ 40בע-מ שכתובת
משרדה הרשום היא :רתוב פומבדיתא 11׳ תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי ירושלים הוגשה ביום  24ביולי  1963לבית משפט
הנזכר לעיל על ידי ב׳־ב היועץ המשפטי לממשלה וכי ניתנה הוראה.
שבקשת פירוק זי תבורר בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ביום
 יי 7בנובמבר  1963בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת ,הבירור׳ אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו׳ והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

בבית המשפט המחוזי בירושלים

•.

י

״

תיק 317/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳
ובענין מדינת ישראל עדי"היועץ המשפטי לממשלה שכתובתו
למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים׳ רחובי כורש 8.׳
נגד
ירושלים.

חברת חלקה  22בגוש  30096בע״מ ,שכתובת משרדה
י הרשוםיהיא :רחוב בן יהודה 6׳ אצל עו״ד ראנד ירושלים.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על^ידי
־־ בית המשפט המחוזי ירושלים הוגשה ביום  24ביולי  1963לבית משפט
הנזכר לעיל ע ל ידי ב״כ היועץ המשפטי לממשלה וכי ניתנה הוראה
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ביום
 7בנובמבר  1963בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו.
בענין הבקשה אל להתננד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין ,שלו׳ והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטת
־ בשלמו את התשלום הקבוע בעדו ^ .־

ד׳גרברג
׳

'

•__L:,L:
כ היועץ המשפטי לממשלה
״
ב
שכתובתו למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים רחוב כורש  8׳ ירושלים

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשות האמורות׳ חייב למסור או לשלוח על ידי הדואר לאדם החתום לעיל הודעה על רצונו
זח .ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אם זוהי פירמה׳ את השפ והמען של פירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי עורך הדין
שלו או שלה )אם יש להם עורך דין( וצריך למסרה׳ או אס היא נשלחת בדואר׳ צריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר
משעה  13.00ביום  6בנובמבר .1963

י<5ןוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,
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ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר ב ק ש ו ת לפירוק ח ב ר ו ת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק 318/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳
ובענין מדיגת ישראל ,ע״י היועץ המשפטי לממשלה שכתובתו
למסירת מסמכים היא :פרקליט מחוז ירושלים׳ רחוב כורש 8׳
ירושלים.
נגד
 חברה חלקה  81בגוש  30027בע״מ ,שכתובת משרדההרשום היא :רחוב בצלאל  15אצל אפרים כהן׳ ירושלים.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי ירושלים הוגשה ביום  24ביולי  1963לבית משפט
הנזכר לעיל על ידי ב״כ היועץ המשפטי לממשלה וכי ניתנה הוראה
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ביום
 7בנובמבר  1963בשעה .08.30
כ ל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתננד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור אם
בעצמו ,או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום עטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

ד׳גרברג
ב״כ היועץ המשפטי לממשלה
שכתובתו למסירת מסמכים היא:
פרקליט מחוז ירושלים׳ רחוב כורש 8׳ ירושלים
ה ע ד ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתוס לעיל הודעה על רצונו
זח .ההודעה תציין את השם ואת המען של האיש או אם זוהי פירמה׳
אח השם והמען של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה)אס יש להם עורך ד-ן(
וצריך למסרה או — אם היא נשלחה על ידי הדואר — צריך לשלחה
•,בזמן שיספיק להגיע אל החתום לעיל ,לא יאוחר משעה אחת אחר
.
הצהרים של יום  6בנובמבר .1963

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 361/63

בענין פקודת החברות/1929 /
ובענין

״המכון להוצאה לאור בישראל בע״מ״.

ניתנת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה׳ אשר שמה נקוב לעיל׳
בהשגחת בית המשפט המחוזי של ירושליט הוגשה היוט  21באוגוסט
 1963לבית המשפט האמור ע ל ידי שלמה ברון׳ וכי ניתנה הוראה
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בירושלים
ביום  7בנובמבר  1963בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה׳ הרוצה לתמוך במתן צו
על סמך הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע לשם כך בשעת
הבירור׳ בין אם באמעצות עורך הדין שלו׳ והעתק מבקשה זו יומצא
לכל נושה או לכל משתתף של החברה האמורה׳ הדורש אותו מהחתופ
נןטה

י מ ש ל ט

א ת ה ה י ט ל י

''
?

ביע ב ע י י

גד יפת עו״ד
רחוב שמאי 8׳ ירושלים

'

ה ע ר ה  :כל מי שבכוונתו להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳
חייב למסור׳ או לשלוח בדואר׳ לאדם אשר שמו נקוב לעיל׳ הודעה
על כוונתו זו .יש לציין בהודעה אח השם והמען של האדם׳ או׳ אם
זו פירמה — את השם והמען של הפירמה׳ וחייבים לחתום עליה האדם
או הפירמה׳ אי עורך הדין שלו או שלה)לבשישנו(׳ ויש למסרה או—
אם שולחים אותה בדואר — לשלחה תוך זמן שיאפשר לבקשה להניע
א ל האדם אשר שמו נקוב לעיל׳ לא יאוחר משעה  1.00אחרי הצהרים
של יום  6בנובמבר .1963

בבית המשפט המחוזי בירושלים

חיק אזרחי 373/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳ ־.

בבית המשפט המחוזי בירושלים

:

׳תיק 356/63

בענין פקודת החברות׳ 1929׳

ובענין פירוק החברה מלון סמדר בע״מ.
המבקשת :גזית,רחובות חברה לבנין בע״מ ,רחוב סוקולוב
12׳ רחובות.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט בירושלים הוגשה ביום  16באוגוסט  1963וכי'ניתנה
הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין
בירושלים ביום  7בנובמבר  1963בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה הזאת׳ הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להחגגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו׳ והעתק מן הבקשה הזו׳ יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה
ב

ש

ל

מ

י

א

ת

ה

ח

ש

ל

י

ט

ה ק ב י ע

ב ע י ו

•

:

י ׳ נחושתן ,עו׳׳ד
רחוב בן יהודה 2׳ ירושלים
ב״כ המבקשת

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר לאדם החתום לעיל הודעה על רצונו
זה .ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אפ זוהי פירמה׳ את
השפ והמען של פירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי עורך הדין
שלי או שלה )אפ יש להפ עורך דין( וצריך למסרה׳ או אם היא
נשלחת בדואר׳ צריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל
ל א יאוחר משעה  13.00ביום  6בנובמבר .1963

104

החברה להוצאת התנ׳׳ך בירושלים בע״מ,

ובענין
רחוב מרדכי בן הלל 15׳ ירושלים.

נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה ביום  2בספטמבר  1963לבית
המשפט הנזכר לעיל׳ על ידי חברת אינטד אמריקן קרדיט קורפוריישן
וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב
לדין בירושלים ביום  7בנובמבר  1963בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד• לכך׳ יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמ ו
או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה׳
י ש ל מ י

א ת ה ת ש ל י פ

ה ק ב י ע בעדי

־

ירוחם גורניצקי ,עו״ד
רחוב אחד העם 13׳ תל־אביב

ה ע ר ה  :כל הרוצה; להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה .ההודעה תציין את השם ואת המען של האיש או אס זוהי פירמה׳
את השם והמען של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה)אם יש להם עורך דין(
יצריך למסרה או — אם היא נשלמה על ידי הדואר — צריך לשלחה
בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאיחר משעה אחת אחר
הצהרים של יום  6בנובמבר .1963

ילקוט הפרסומים  ,1042ב״ט בתשרי תשכ״ר17.10.1963 ,

הודעות

בדבר ב ק ש ו ת לפירוק ח ב ר ו ת

בביוז המשפט המחוזי של חיפה

,בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
תיק אזרחי 1962/63/6

־ד׳
בענין פקודת החברות׳ 1929׳
י ובענק זאב הופמן'מרחוב השלוח 20.חיפה.

תיק מס׳ 1205/63

בענק :פקידת התגרות׳ 1929׳
ובענק :חברת בתי קולנוע-הדים״

בע״מ.

המבקש.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל ע י י ביתי־•
נגד
המשפט המחוזי של חיפה הוגשה ביוט  26.8.63לבית המשפט הנזכר
״בדזלאים׳ חברה לסחר ברזל וגרוטאות בע״מ
לעיל׳ ע י י ״סהר״ -חברה לבטוח.בע״מ וכי ניתנה הוראה שבקשת•
ברחוב אלנבי 32׳ תל־אביב׳ במשרד א .פנירי ושות׳ רואי חשבון —
פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בחיפה ביום  25באוק
• המשיבה.
טובר .1963
 .נמסרת מ ה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי ..
כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו־
בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום  13ביוני 1963
ב ע נ ק הבקשה או להחננד לבך׳ יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי המבקש הגיל׳ ו נ י ניתנה הוראה
או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושה.
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בתל-אביב־
או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה׳ בשלמו את ־
יפו ביום  28באוקטובר  1963בשעה  08.30בבוקר.
י דיר ב׳ אריאל
'
כל נושה או משתתף של.החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
• ':ח ז י הגדוד העברי 2׳ תל־אביב•
בענין הבקשה או להתנגד לכך רשאי להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
ו/או אצל י ט ה ר ׳ חברה •לבטוח ב ע י מ ׳ .
או באמצעות עורך הדין שלו׳ והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל .
י רח׳ הבנקים מפי 3׳ חיפה
נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה.
״
ףןןן
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
• ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
למסור או לשלוח ע י י הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו זה.
רחוב הרצל 28׳ תל־אביב
•1 .
ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אם זוהי פירמה׳ את השם
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
והמען של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה ע י י האיש או הפירמה׳
למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
או ע י י עורך הדין שלו או שלד) ,אם יש להם עויד(׳ וצריך למסרה או
זה .ההודעה תציין את השם והמען של הפירמה והיא צריבה להיות  -אם היא נשלחת ע י י הדואר —יצריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע א ל
חתומה על ידי האיש או הפירמה או על ידי העורך ד ק שלו או שלה _ החתום.לעיל לא יאוחר משעה אחת אתרי הצהרים של יום  24ב א ו ק  
)אם יש להם עורך דין(׳ וצריך למסרה או אם היא נשלחה על ידי
• • '  .־ •
טובר .1963
הדואר צריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר
משעה אחת אחרי הצהרים של יום  27באוקטובר .1963
ה
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בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
י
י !־
בענק.פקודת החברות׳ 1929׳

תיק פירוק חברות 1963/3164

ו ב ע נ י ן פ ד ט ץ חברה לבנץ ולפיתוח בעימ.
ניתנת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה׳ אשר שמה נקוב לעיל׳
על ידי בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום 29
בספטמבר 1963 ,לבית המשפט האמור על ידי דוד פרטיקו מבת־יפ׳
רחוב בלפור  41ו נ י ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
בית :המשפט היושב לדין בחל־אביב־יפו ביום  18בנובמבר 1963
•
בשעה  08.30בבוקר:.
כ ל נושה או משתתף של החברה האמורה׳ הרוצה לתמוך במתן
צו על סמך הבקשה או להתנגד לבך׳ רשאי להופיע לשם כך בשעת
הבירור׳ בין אם בעצמו ובין אם באמצעות עורך־הדין שלו .העתק
מבקשה זו יומצא לבל נושה או ל ג ל משתתף של החברה האמורה׳
הדורש אותו מהחתום מטה ומשלם את ההיטל הקבוע בעדו.
.

י •י

שלמה ליבליך,

עו״ד

ב י ב המבקש
ה ע ר ה  :כל מי שבכוונתו להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳
חייב למסור׳ או לשלוח בדואר׳ לאדם אשר שמו נקוב לעיל׳ הודעה
ע ל כוונתו זו .יש לציין בהודעה את השם והמען של האדם׳ או׳ אם
זו פירמה — את השם והמעז של הפירמה׳ וחייבים לחתום עליה
האדם אי הפירמה׳ אי עירך הדין שלי או שלה)לבשישני( ויש למסרה
או — אם שולחים אותה בדואר — לשלחה תוך זמן שיאפשר לבקשה
להניע אל האדם אשר שמו נקוב לעיל׳ לא יאוחר משעה  1.00אחרי
הצהרים של יום  17בנובמבר .1963

יליווט הפרסומים' ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

״

ש

ל

י

פ

ה

ק

ב

ו

ע

ב

ע

ד

י

הודעות כדכר מכירת מקרקעין
תיק הוצאה לפועל 4273/63
בבית המשפט המחוזי בחיפה
הודעה שניה בדבר מכירת מקרקעץ

מוצע בזת למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת דלהלן של
הנשפט לתובתו ו ו ל ף פ ר ם לניסוי חוב מפסק דין בסך  52,948ל״י
בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר טרחת ע ו י ד המגיע לנשפט לזכותו
 .סלי בלומשטין.
המכירה תוצא לפועל במשרד .ההוצאה לפועל.בחיפה בבל יום
 ,מימות השבוע פרט לשבתות׳ בין השעות  9בבוקר ושעה  1אחה״צ
בתקופה  15יום מיום הפרסום .ההצעות יתקבלו לאחד תשלום פקדון
בסך  10%מסכום ההערכה .מפי ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים
על הקונה.
בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל חיפה.

התוססת
 .1המקום :שכונת ברנדים חדרה.
 .2סוג ותיאור הרכוש :חלקת אדמה )פרדס זקן( מירי׳ מתאימה
• י
-_ ...׳•--
.
לבניה.
.
 .3שטח הקרקע154 :׳ 23דונם.
 .4פרטים על הבניניפ :אין.
 .5פרטי הרישום :חדרה גוש  10041חלקה .173
 .6חלקים :בשלמות.
 .7סכום' ההערכה770 :׳ 115ל י י ) מ א ה וחמשה עשר אלף ושבע מאות
ושבעים לירות ישראליות(.
 .8סכום ההצעה 120 :אלף ל י י .
י״ח בתשרי תשב״ד) 6באוקטובר (1963

א' י׳ אלקאיים
מנהל ההוצאה לפועל חיפה
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•י

פקודת החברות
ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר ה ג ד ל ת הון
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
" .1שס החברה
ההון הרשום של החברה
.2
סכום הגדלת ההון.
.3
מספר התיק.
.4

 .1״ארגמן״ מפעלים לצביעת טקסטיל בע״מ
) 3 750 000 2.שלושה מליון שבע מאות וחמישים אלף( לירות
ישראליות.
) 1250 000 ^3מליון מאחים וחמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ484/

 .1״עופר״ ביח״ד ליצור עורות בע״מ
) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ14388/

 .1דלק חברת הדלק הישראלית בע״מ
) 8 000 000 2.שמונה מליון( לירות ישראליות.
) 5 500 000 3.חמישה מליון וחמש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חצן1894

 .1חברת בנין ברנרדו בע״מ
) 6 000 2.ששת אלפים( לירות ישראליות.
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ1042/

 .1בן גל ,חברה לשיווק מוצרי אלקטרוניקה וחשמל
 בעימ2.
3.
.4

) 50 000חמישים אלף( לירות ישראליות.
) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות.
חפ35053/

 .1פיתרס חברה לפיתוח והשקעות כרמלה בע״מ
2.
3.
.4

) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 130 000מאה ושלושים אלף( לירות ישראליות.
חפ37440/

:

 .1אוצר זרובבל בע״מ
) 40 000 2.ארבעים אלף( לירות ישראליות.
) 60 000 3.ששים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפן37188

 .1חברת נכסים וסחר י  .בוטקובסקי בע״מ

:

) 18 000 2.שמונה עשר אלף( לירות ישראליות.
) 18 000 3.שמונה עשר אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ15920/

 .1הבנין המרכזי בבאד־שבע בע״מ
) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
) 2 000 3.אלפיים(,לירות ישראליות.
 .4הפי33031.

 .1מנדל חברה :לביטוח בע״מ
) 1300 000 2.מיליון וחמש מאוח אלף( לירות ישראליות.
) 1500 000 3.מיליון וחמש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ489/

 .1קיית קיי חברה להשקעות ומימון בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ40172/

 .1תאגיד לשירותי משקיעים בע׳׳מ
) 50 000 2.חמישים אלף( לירות ישראליות.
) 336 000 3.שלוש מאות שלושים וששה אלף( לירות ישראליות.
 .4ו!פ׳33603,

 .1״ידך מזון ותוצרת חקלאית בע״מ
) 25 000 2.עשרים וחמישה אלף( לירות ישראליות.
) 50 000 3.חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ5307/

 .1א׳ פולני ושות׳ בע״מ
) 300 000 2.שלוש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 100 000 3.מאה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ;2330

 .1מכשירי רחובות בע״מ

 .1בנק אגוד לישראל בע־״מ

) 1 000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 59 000 3.חמישים ותשעה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ37647/

) 1650 000 2.מיליון שש מאוח וחמישים אלף( לירות ישראליות.
) 850 000 3.שמונה מאות וחמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ1864/

 .1מפעלי מתכת ״פלבם״ בע״מ
2.
3.
.4

) 300 000שלוש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות.
תפ11867/

 .1מחלקת הקולנוע בע״מ
2.
3.
.4

) 40 009ארבעים אלף ותשע( לירות ישראליות.
) 360 000שלוש מאות וששים אלף( לירות ישראליות.
תפ29894/
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 .1״סהר״ הברה לביטוח בע״מ
) 3 000 000 2.שלושה מיליון( לירות ישראליות.
) 2 000 000 3.שני מיליון( לירות ישראליות.
 .4רצ;1721

 .1פלסטיק לאומי בע״מ
) 6 000 2.ששת אלפים( לירות ישראליות.
) 10 000 3.תשעה עשר אלף( לירות ישראליות,.
 .4חפ29057/

ילקוט ה פ ו ם ו מ י ם  ,1042נ״ט בת׳ערי תשכ״ד17.10.1903 ,

••'

ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר ה ג ד ל ת הון

 .1גוה אבירחל-בע״מ
) 1000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 1000 3.אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ8371/

 .1חברה ישראלית למובילים בע״מ

 .1״בונים ויוצרים״ חברה לקבלנות בע״מ

) 30 000 2שלושים אלף( לירות ישראליות.
) 270 000 3.מאתיים ושבעים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ7274/

) 1000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 99 000 3.תשעים ותשעה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ11111/

 .1״מדד״ מודדי חום בע״מ

 .1הקישון חברה לעמילות מכם בע״מ

) 6 005 2.ששת אלפים וחמש( לירות ישראליות.
) 44 000 3.ארבעים וארבעה אלף( לירות.
 .4חפ20858/

) 3120 2.שלושת אלפים מאה ועשרים( לירות ישראליות.
) 6 880 3.ששת אלפים שמונה מאות ושמונים( לירות ישראליות .־.
 .4חפן9284

 : .1״ם-מכ־א״ סוכני מכם אילת בע״מ
) 3 000 2.שלושת אלפים( לירות ישראליות.
) 72 000 3.שבעים ושנים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ21014/

 .1קוסמן־ברזילי בע״מ
) 6 000 2.ששת אלפים( לירות ישראליות.
) 1 3.אחת( לירה ישראלית.
 .4חפן2952

 .1בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע״מ
2.
3.
.4

) 207 000 000מאתיים ושבעה מיליון( לירות ישראליות.
) 53 000 000חמישים ושלושה מיליון( לירות ישראליות.
חצ2192/

 .1״סופרה״ תעשית ביד) (1951בע״מ
) 325 000 2.שלוש מאות עשרים וחמישה אלף( לירות ישראליות.
) 75 000 3.שבעים וחמישה אלף( לידות ישראליות.
 .4חפ7748/

 .1תעשיות קרסו בעימ יי ־־,
) 10 000 2.עשרת אלפים( לירות ישראליות.
) 490 000 3.ארבע מאות ותשעים אלף( לירות ישראליות.
.׳
 .4חפ29985/

 .1חברת ישראל־אלבמה לחוטי מתכת בעימ
) 300 000 2.שלוש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 600 000 3.שש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ35450/

 .1סביין ,חברה להשקעות יוסף אפשטין ושות׳ בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 280 000 3.מאתיים ושמונים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ38019/

 .1יעםור בנק למשכנתאות בע״מ׳
) 7 000 000 2.שבעה מיליון( לירות ישראליות.
) 1000 000: .3מיליון( לירות ישראליות.
 .4חצ׳2261,

סוט הפרסומים

 .1קיג־גובע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 30 000 3.שלושים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ40676/

 5י  , 1 0 4 2כ״ט בתשרי תשכ״ד63s17.10.1 ,

 .1החלקה  196בגוש  6181בע״מ
) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
) 2 000 3.אלפיים( לירות ישראליות.
 .4חפן16574

 .1נכסי דוד ודבורה גלזר בע״מ
) 60 000 2.ששים אלף( לירות ישראליות.
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ24886/

 .1חברה מאוגדת לשמנים וכימיקלים בעימ
) 125 000 2.מאה עשרים וחמישה אלף( לירות ישראליות.
) 85 000 3.שמונים וחמישה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ24306/

 .1מטעי רסקו בע״מ
) 4 400 000 2.ארבעה מליון וארבע מאות אלף( לירות ישראליות.
) 1600 000 3.מליון ושש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ2523/

 .1קרן ג׳ורג פייגברג בע״מ
) 1000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 29 000 3.עשרים ותשעה אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ11225/

 .1רכב לעם בע״מ
) 2 002 2.אלפיים ושתים( לירות ישראליות.
) 18 000 3.שמונה עשר אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ36061/

 .1חברת קל בע״מ
) 8 000 2.שמונת אלפים( לירות ישראליות.
) 92 000 3.תשעים ושנים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ24157/

 .1עליה חברה להכשרת הארץ בע״מ
) 5 000 2.חמשת אלפים( לירות ישראליות.
) 4 995 000 3.ארבעה מליון תשע מאות תשעים וחמישה אלף(
לירות ישראליות.
 .4חצן874
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 .1מפעלים כלכליים של רוקחים בישראל בע״מ •:

 .1מרכז לעבודות קבלנות ושיכון בע״מ

) 200 000 2.מאתים אלף( לירות ישראליות.
) 100 000 3.מאה אלף( לירות ישראליות.
 .4הצ2312/

) 1000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 49145 3.ארבעים ותשעה א ל ף מאה ארבעים וחמישה( לירות
ישראליות.
׳ .4הפ 1555

 .1רו־רו בע״מ
) 40 000 .2.ארבעים אלף( לירות ישראליות.
) 25 200 3.עשרים וחמישה אלף ומאתיים( לירות ישראליות.
 .4חפ. 36129/

 .1״גד״ חברה לבנין בע״מ
) 100 000 2.מאה אלף( לירות ישראליות.
) 900 000 3.תשע מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ35042/

 .1חברה לגכסים ובנין בע״מ
) 5 000 000 2.חמישה מליון( לירות ישראליות.
) 5 000 000 3.חמישה מליון( לירות ישראליות.
 .4חפ28794/

 .1ישרם ישראל רסקו חברה להשקעות בע״מ
) 15 000 000 2.חמישה עשר מליון( לירות ישראליות.
) 6 000 000 3.ששה מליון( לירות ישראליות.
 .4חצ1780/

 .1חברת חלקה  51בגוש  6931בע״מ
) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ32068/

 .1חברת נאמנות להשקעות ״פריון״ חיפה בע״מ
) 2 000 000 2.שני מליון( לירות ישראליות.
) 3 000 000 3.שלושה מליון( לירות ישראליות.
 .4חצ2390/

 .1בנק המזרחי בע״מ
) 3 000 000 2.שלושה מליון( לירות ישראליות.
) 1260 000 3.מליון מאתים וששים אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ52/

 .1חברת פאקא בע״מ
) 250 000 2.מאתיים וחמישים אלף( לירות ישראליות.
) 250 000 3.מאתיים והמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ450/

 .1גמקו הנדסה מכנית  -חברה בע״מ
) 6 000 2.ששת אלפים( לירות ישראליות.
) 14 000 3.ארבעה עשר אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ36213/

 .1ביצור בע״מ
) 3 700 000 2.שלושה מליון ושבע מאות אלף( לירות ישראליוה.
) 1000 000 3.מליון( לירות ישראליות.
 .4חצ 987/־ ' "  .־ ־ '
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 .1משה פינק בע־׳מ •י .י
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 40 000 3.ארבעים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ14805/

 .1יצחק י .גליק בע״מ
) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
)3.598100חמש מאות תשעים ושמונה אלף ומאה( לירות ישראליות.
i .
 .4חפ18437/

אי דנציגר

ה׳ בתשרי תשכ״ד ) 23ב0פטמבר (1963

רשם החברות

הודעה בהתאם לסעיף 248
ניתנה בזה הודעה ני —:מ ר אנריקו פורטים׳ רחוב אלנבי 76׳
חל־אביב׳ נרשם בפנקס החברות הזרות בתור האיש המורשה לפעול
במדינת ישראל בשםKononkliske Luchtvaart Matschappij N.V. :
ולקבל בשמה נ ל הזמנות בקשר לפעולות משפטיות ו כ ן את כל
ההודעות שיש לשלוח לחברה וזה בהתאם ליפוי נ ו ח החברה מיום 22
ביולי 1963

א׳ דנציגר

ה׳ בתשרי תשכ״ד ) 23בספטמבר (1963
:

רשם החברות

תיקון טעות
בהודעה בדבר רישום חברות פרטיות׳ שנתפרסמה בילקוט
הפרסומים 1019׳ תשכ״נ׳ עמי 1435׳ בפרט  2לחברה ח.פ37104 .
ו־ח.פ37105 .
 .2ט׳ בכסלו ת ש כ ״ ג )  6בדצמבר .(1962
בהודעה בדבר רישום חברות פרטיות׳ שנתפרסמה בילקוט
הפרסומים 1025׳ תשכ״ג׳ עמי 1611׳ בפרט  1לחברה ח.פ 37358 .יש
לקרוא אח השם הלועזי נךIsrael Baby Food Co. Limited :
בהודעה בדבר הנדלת הון׳ שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 1030׳
חשכ״ג׳ עמי 1749׳ בפרט  1לחברה ח.פ 535 .יש לקרוא נ ך :
ש .ביין ושותפו בערבון מוגבל.
בהודעה בדבר הגדלת הון׳ שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 1032׳
חשכ״ג׳ עמי 1810׳ בפרט  2לחברה ח.צ 1086 .יש לקרוא כך:
000׳000׳)131מאה שלושים ואחד מליון( לירות ישראליות.
בהודעה על שינויי שם של החברות׳ שגתפרסמה בילקוט הפרסומים
1004׳ תשכ״ג׳ עמי 1066׳ בטור  3יש לקרוא את השם של החברה
ח.פ 4607 .כך :מצות כהן הלפרין׳ המצות המיוחדות בערבון מוגבל.
ה׳ בתשרי תשכ״ד) 23בספטמבר (1963

א׳ תציגר
רשם החברות

ילקוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשב״ד17.10.1963 ,

 .פקודת השותפויות
הודעות על רישום שותפויות
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
.1
.2
.5
.4
.5
.6
.7

 . . - .׳ • ' - , .

שם ה ש ו ת פ ו ת
ט י ב העסק ¬. ..
מ ק ו ם הענזקימ הראשי
שימות השותפים ומענם
תקופת ההתקשרות
המודשים לנהל א ת ה ש ו ת פ ו ת  .ו ל ח ת ו ם בשמח
מ ס פ ר התיק

 .1מחסן בננות.
 .2איחפון׳ הבחלה׳ קירור של פידות למיניהם ושיווקם.
 .3רחוב צילנוב 22׳ תל־אביב.
 .4א .יוסף לנצט׳ סוחר׳ רחוב אחד .העם 120׳ תל־אביב;
ב .יהודה הירשפלד׳ סוחר׳ רחוב בן מתחיה 15׳ בני־ברק;
ג .עזרא בלאס׳ סוחר׳ רחוב רבי עקיבא 63׳ בני־ברק.
 : .5מיום ז׳ בשבט חשב״ג) 1בפברואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
בשם.השותפות.
 .7ש8051/

י

 .1אחים דםקל
 : .2ליטוש יהלומים ומכירתם.
 . .3רחוב אחוזת בית 3׳ אצל יהלומי ייסקל׳ תליאביב.
 .4א .אנטון)אשר( י ס ק ל ׳ יהלומן׳ גגי יהודה.
ב .שמואל י ס ק ל ׳ יהלומן׳ נוה אחיעזר׳ בני־ברק.
: .5.מיום י״א בניסן תשכ״ב) 15באפריל  (1962לתקופה בלתי מוגבלת
־
 .6אנטון)אשר( דםקל או שמואל יסקל.
 .7ש8052/

 .1בית קפה וקונדיטוריה ״חך
.2
.3
.4

.5
.6
.7

ניהול עסק של בית קפה וקונדיטוריה.
רחוב ייזגגוף 144׳ תל־אביב.
א .בדיל אברהם׳ סוחר׳ רחוב הירשנברג 3אי׳ חל־אביב.
ב .בריל דבורה׳ עקרת בית׳ רחוב הירשנברג 3א׳ תל־אביב.
ג .שוורץ דוד׳ סוחר׳ רחוב ריינס 31׳ תל-אביב.
ד .שוורץ בתיה׳ עקרת בית׳ רחוב ריינס 31׳ תל־אביב.
ה .צווקר שמואל׳ מלצר׳ רחוב בילו 38׳ תל-אביב.
ו .צווקר מרטה׳ עקרת בית׳ רחוב בילו 38׳ תל־אביב.
מיום ד׳ בחשון תשכ״ג) 1בנובמבר  (1962לתקופה בלתי מוגבלת.
בדיל אברהם׳ שוורץ דוד וצווקר שמואל יחד.
ש8053/

 .1בית חרושת לממתקים נגת
.2
.3
.4

.5
.6
.7

ייצור שוקולדה׳ ממתקים׳ גלידה ומאפה.
גבעת שאול על יד מגדניה ״פרומין״׳ ירושלים.
א .יצחק ג מ ר ׳ מומחה לייצור שוקולד׳ רחוב מלאכי 14׳ ירושלים
ב .דוד פודורובסקי׳ מנהל האדמיניסטרטיבי׳ רחוב מלאכי 14׳
 :ירושלים.
מיום ה׳ בטבת ת ש כ ״ ג )  1בינואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
בל אחד לחוד.
,
שן8054

ילקוט הפרסומים 1042׳ כ״ט בת׳טרי ת׳»ב״!ר17.10.1963 ,

 .1פוטו יחזקאל
 .2צילומים מכל הסוגים׳ ממכר אביזרי צילום /צרכי צילום׳ מכשירי
צילום ו כ ל דבר הקשור בכך .׳.-׳'.
יי  .3רחוב יפו 47׳ ירושלים.
;

 .4א .יחזקאל אבוזרילי׳ צלם׳ רחוב הגביאים 61׳ ירושלים.
ב .יהושע ראובני׳ צלם׳ שיכון מפונים 5׳ קרית יובל׳ ירושלים.
 .5מיום ד׳ בניסן תש״ך ) 1באפריל  1960לתקופה בלתי מוגבלת..
תתפרק במקרים כדלקמן .1 :ע ל ידי הודעה שימסור אחד השותפים
למשנהו בה יודיע׳ כי יש בדעתו לפרק את השותפות .2 .עם מותו
של אחד השותפים .3 .עם הכרזתו של אחד השותפים כפושט רגל.
 .6כל אחד משני השותפים.
 .7ש8055/

 .1משק הכורמים
 .2ג י מ ל ושיווק שקדים׳ מישמישיפ וכל פרי אחר.
האתרים רשאים לחתום|
השותפים
עפ אחד
אצליחד
יהודה
רחובה י ר ש פ ל
6 j . .3
תל־אביב.
צימרמן׳
ברוך
הרימוןד18׳
 .4א .ווסקובויניק זאב׳ מהנדס׳ רחוב החשמונאים 46׳ חל־אביב.
ב .הרועה יוסף׳ רועה׳ מושב גן חיים על יד כפר־סבא.
ג .צימרמן ברוך׳ מהנדס׳ רחוב הרימון 18׳ תל־אביב.
 .5מיום ד׳ בטבת ת ש כ ״ ג )  1בינואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
השותפות תתפרק בהסכמת כ ל השותפים.
.
 .6צימרמן ברוך עם אחד מיתר השותפים.
 .7ש8056/

 .1״דפוס שמשוך בית שמש י
.2
.3
.4
.5
.6
.7.

גיהול בית דפוס ו ב ל הקשור בזה.
י •י
אזור החעשיה׳ בית שמש.
א .גוזלן אברהם׳ סדר דפוס׳ רחוב הרצל 55/14׳ בית שמש.
ב  ,גוזלן מוריץ׳ מדפיס׳ רחוב הרצל 55/7׳ בית שמש.
מיום ג׳ באדר תשב״ג) 27בפברואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
שני השותפים יחד בצירוף חותמת השותפות רשאים לחתום בשם
השותפות.
ש 8057/י

 .1״ישריין״ יצוא ציוד השקיה
 Export of Irrigation Eguipment״Israin״
 .2יצוא ציוד השקיה.
 .3רחוב מזא״ה 1׳ אצל עו״ד גלילי׳ תל־אביב.

.׳־

י

 .4א .״גען״ הקיבוץ המאוחד קבוצת הגוער העובד לתתישבות
שיתופית בע״מ׳ קיבוץ גען. .
ב .״דורות״ קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ׳ ק י ב p
דורות.
 .5מיום ה׳ בטבת תשכ״ג ) 1ביגואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
 .6יעקב אפא׳ מדורות׳ חיים שוער מנען׳ חנן רומח מנען .שנים
משלושת הנ״ל בצירוף חותמת השותפות רשאים לחתום בשם
השותפות.
. . ' . . ' . .
 .7ש8058/
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ה ו ד ע ו ת על רישום ש ו ת פ ו י ו ת

 .1נתן ,צבי ,שרגא
.2
3
4.

.5

.6
.7

עבודות עפר ויישור שטחים על ידי טרקטורים.
רחוב הרצל 88׳ רמת־גן אצל צבי יהודאי׳
א .פורת נתן׳ קבלן משנה׳ רחוב אבן עזרא 7׳ רמת־גן.
ב .יהודאי צבי׳ קבלן משנה׳ רחוב הרצל 88׳ רמת־גן.
ג .נקדימון שרגא׳ קבלן משגה׳ רחוב עיר גנים 8׳ רמת־נן.
מיום י״ח בטבת תשכ״ג) 14בינואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
אם אחד השותפים ירצה לסיים את השותפות חייב הוא להודיע
למשנהו בכתב שלושה חדשים מראש.
יהודאיצבי
ש8059/

 .1שותפות מ .ב .ירושלים
.2
.3
.4

• .־
.5
.6
י.7

שיווק משקאות.
רחוב יפתח 4׳ אצל מ׳ אטיאס ,ירושלים.
א .חברה למשקאות ליפשיץ ושוח׳ בע״מ ,חברה פרטית׳ רחוב
־ כורש׳ ירושלים.
ב .נתן צבי ואברהם ברזל בע״מ׳ חברה פרטית׳ רחוב אגריפפ 9׳
ירושלים.ג .מאיר דוד פור׳ סוחר׳ רחוב יפו 123׳ שכונת מחנה יהודה׳
ירושלים.
ד .עקיבא שכטר׳ סוחר׳ רחוב אגריפס 105׳ ירושלים.
מיום ז׳ בשבט תשכ״ג) 1בפברואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
שניים מתוך שלושת האנשים הבאים בצירוף חותמת השותפות —
עקיבא שכטר׳ מאיר דוד פור׳ מרדכי נחליאלי.
_ ..
ש8060/

 .1גוטמן  -ברזלי
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הספקה טכנית.
רחוב הרצל 90׳ תל־אביב.
א .ברזלי יעקב אריה׳ סוחר׳ רחוב הירקון 204׳ תל־אביב.
ב  .גוטמן דב׳ סוחר׳ רחוב גרוזנברג 27׳ תל־אביב.
מיום ה׳ באדר תשכ״ג) 1במרס  (1963לתקופה בלחי מוגבלת.
שני השותפים יחד.
ש8061/

 .1״וולקוביץ הראל מסגריה מכנית״
.2
.3
.4
•:
.5

.6
.7

ניהול עסק של מסגריה מיכנית.
רחוב סלמה  6׳ בחצר׳ חל־אביב.
א .שלום וולקוביץ׳ מסגר׳ רחוב חלוצת הפרדסנות 12׳ פחח
תקוה.
ב .מרדכי הראל׳ מסגר׳ רחוב ליסין 13׳ חולון.
מיום כ״ד בשבט תשכ״ג ) 18בפברואר  (1963לתקופה בלחי
מוגבלת .אם שותף כלשהו ירצה לפרק את השותפות יהא חייב
למסור לשותפו הודעה על בך לפהות ששה חדשים מראש.
שני השותפים יחד בצירוף חותמת השותפות.
־
ש8062/

 .1״סנאויר״-שמואלקומן׳ג׳ורג׳ טרקניו־יעקבקולמן
 .2ייצור מוצרי פלסטיק׳ גומי׳ לטקס ושיווקם׳ ייבוא וייצוא בענף
חמרי ומוצרי פלסטיק.
 .3רחוב נחלת יצחק מסי /62ב׳ נחלת יצחק׳ תל־אביב.
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.4

.5

א .גיורג׳ טרקני׳ בעל בית מלאכה׳ רחוב מודיעין 125׳ רמת־גן.
ב .שמואל קומן׳ ;בעל בית מלאכה׳ רחוב קפלן׳ שיבון בלע
בלוק 8׳ פתת־תקוה.
ג .יעקב קולמן׳ בעל בית מלאכה׳ רחוב פבריגט 19׳ רמת־גן.
מיום כ ״ ו בשבט תשכ״ג ) 20בסברואר  (1963לתקופה בלתי
;
מוגבלת.
יעקב קולמן יתד עם ג׳ורג׳ טרקני או עם שמואל קומן בצירוף
חותמת השותפות רשאים לחתום בשם השותפות.
ש8063/
:

.6
.7

 .1״ואו״  -מוצרי חשמל
.2
.3
.4
.5

.6
.7

שיווק מוצרי חשמל.
רחוב יבנה 15׳ תל־אביב.
א .רוטהיים יונה׳ חשמלאי׳ רחוב עמוס 15׳ תל־אביב.
ב .פצופקה ינינה׳ פקידה׳ רחוב ארנון 22׳ תל־אביב.
מיום ז׳ בשבט תשכ״ג) 1בפברואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
השותפות תפורק על ידי הודעה שימסור שותף אחד לשני לא
יאוחר מ־ 31.12של כל שנה כי יש בדעתו לפרק את השותפות
ב־ 1.4של השנה הבאה.
יונה ורטהיים רשאי לנהל את עניני השותפות ולתחום בשמה
בצירוף חותמת השותפות.
שן8064
:

 .1מוסך כהן ושות׳ קריה שמונה ..
.2
.3
.4
.5

מוסך כללי
אזור התעשיה קרית־שמונה.
א .מוריס כהן׳ מכונאי רכב׳ רחוב חנה־פנש 27׳ קרית־שמונה.
ב .נתן שרגאי׳ חקלאי׳ רחוב הרצל 40/2׳ קרית־שמונה.
מיום ה׳ באדר תשכ״ג ) 1במרס  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
כ ל שותף יכול לדרוש פירוק השותפות על־ידי מ ת ן ה ו ד ע ה
במכתב רשום למשנהו שלושה חדשים מראש.
מוריפ כהן ונתן שרגאי יחד בצירוף חותמת השותפות.
ש8065/
:

.6
.7

 .1קבוצת ״אמךאבך
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עבודות אבן.
רתוב עלית הנועו־ 44׳ נחלת יצתק׳ תל־אביב.
א .אברהם מיניקס׳ פסל אבן׳ רחוב החייל 33׳ רמת־נן ״ב״.
ב  .אברהם סידון׳ סתת׳ שדרות הצנחנים 19׳ רמת־גן ״ב״- .
מיום ה׳ בטבת ו^שכ״ג ) 1בינואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
.
שני השותפים יחד רשאים לחתום בשם השותפות.
י
ש 8066

 .1״אריגי אשדוד״ מקם את פדל
.2
.3
.4
.5

.6
.7

ניהול בית אריגה.
מבנה מם׳  333איזור התעשיה׳ אשדוד.
א .ל ב מקס׳ אורג׳ 676/12׳ אשדוד.
ב .משה פדל׳ סוחר׳ כפר זרנונה.
מיום ב״ג בשבט חשכ״ג ) 17בפברואר  (1963לשלוש שנים.
תוארך אבטומטית׳ לשלוש שנים מדי פעם׳ אלא א ס כן יתן אחד
השותפים הודעה על רצונו שלא להמשיך בשותפות.
לב מקס ומשה פרל יחד.
ש8067/

ילקוט הפרםוטים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

ה ו ד ע ו ת ע ל רישום ש ו ת פ ו י ו ת

- .1קבלנים לפיתול ברזל ,ברוך את טמםוט״
ביצוע עבודות פיתול ברזל בקבלגות.
שיכון 13/2׳ אשדוד.
א .דוד ברוך׳ פועל׳ רחוב בילו  <29חיפה.
—
ב  .דוד טמפוט פועל׳ שינון 13/2׳ אשדוד.
מיום ל ׳ בשבט תשנ״ג ) 24בפברואר  (1963לתקופה בלתי
מוגבלת .השותפות תפורק על־ידי הודעה מוקדמת.של שלושה
חדשים מצד אחד למשנהו.
דוד ברוך ודוד טמסוט יחד, .
ש8068/

.2
.3
.4
;
.5

.6
.7

 .1כוכב את סעדיה
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ייצור פיתות ושיווקן.
רחוב ינין 19׳ תל־אביב.
א .כוכב יוסף׳ אופה׳ רחוב זרובבל 16׳ חל-אביב.
ב .סעדיה משה׳ בעל מסעדה׳ רחוב דניאל 17׳ חל־אביב.
מיום כ ״ ו באדר ב׳ תשנ״ב ) 1באפריל  (1962לתקופה בלתי
.
מוגנלת.
נ ו נ נ יוסף וסעדיה משה יחד•• .;. .
ש8069/

 .1הרקפת ירושלים
 .2גידול צמתי בית ומכירתם [ .־ • ' • •
 .3רחוב בן הלל 15׳ אצל׳ דשא׳ ירושלים.
 .4א .מאיר דשא׳ בוטניקאי׳ רחוב בן הלל 15׳ ירושלים.
ב .יעקב פולק׳ בוטניקאי׳ רחוב עמק רפאים 56׳ ירושלים.
 .5מיום ה׳ בטבת תשכ״ג) 1בינואר (1963 .לתקופה בלתי מוגבלת.
 .6מאיר דשא.;.
..7ש.8070/

 .1״מוסך פיג׳ו״ ,
.2
.3
.4
;

.5
:

י

:

.6
.
:
.7

מוסך לשירותים ותיקון כלי רבב׳ ומסתר במכוניות משומשות.
רחוב שונצינו 16׳ תל־אביב.
א .דוד לובינסקי בע״מ׳ חברה׳ רחוב שונצינו 16׳ תל־אבינ.
ב .אמנון טרלובסקי׳ מכוגאי׳ רחוב הגורן 6׳ גבעתיים.
ג .דודי גילורד׳ נהג׳ רחוב כצנלסון 116׳ גבעתיים.
מיום ח׳ בשבט ת ש כ ״ ג )  1בפברואר  (1963לשנתיים .השותפות
תמשיך להתקיים אבטומטית שנתיים נוספות׳ אלא אס יודיע אחד
השותפים למשנהו ששים יום לפני תום תקופת השותפות על רצונו
לפרק את השותפות וחוזר חלילה.
דוד לובינסקי׳ מטעם החברה דוד לובינסקי בע״מ ואחד משני
השותפים אמנון טרלובסקי או דודי גילורד רשאים לחתום בשם
השותפות וחתימתס בצירוף חותמת גומי של השותפות תחייב
את השותפות.
ש8071/

ילסוט הפרסומים  ,1042נ ״ ט בתשרי תשכ״ר17.10.1963 ,

 .1״המשקיט״  -ברו את רימון
 .2ייצור׳ תיקון׳ ה ר נ נ ה ומנירה של משקיטים וצינורות פליטת.
למנוניות שונות ולטרקטורים׳ לקולטי גיצים לטרקטורים.
 .3רחונ תל־אבינ 14׳ חיפה.
 .4א .ישעיהו ברו׳ מפגר־מכונאי רחוב אם־סלט 8׳ וויםוו ——-.־'.־.
ב .נח רימון׳ מסגר׳ רחוב הס 21׳ חיפה.
 .5מיום כ״ט בחשון תשכ״ג ) 26בנובמבר  .(1962אם לא תבוא
הודעה על כוונה לפרק את השותפות לפחות שלושה חדשים לפני:
חום השנה הראשונה לקיומה תואר!.־ השותפות לתקופה בלתי־
מונבלת .לאחר השנה הראשונה תפורק השותפות על־ידי הודעה
מוקדמת של ששח תדשים לפתות.
 .6ישעיהו ברו ונח רימון יחד׳ בצירוף חותמת השותפות רשאים
לחתום בשם השותפות.
 .7ש8072/

 .1״קודקס
^
.3
.4

.5
.6
.7

עיבוד של פסולת וטקסטיל והמסחר בהם: .
רחוב זיבוטינסקי 101׳ רמת־גן.
א .הרשקוביץ יוסף׳ סוכן׳ רחוב הנשיא וילסון 3׳ תל-אביב.
ב .קיטנר קרול׳ מהנדס טקסטיל׳ רחוב בית השואבה 18׳
גבעתיים.
ג .אבצוג לאון׳ מהנדס׳ רחוב קרול יעקב 13׳ פתח־תקוה.
ד .טרכטנבדוט הרש׳ סוכן׳ רחוב הס 19׳ חל־אביב.
ה .פדן מאיר׳ מהנדס׳ טקסטיל׳ רחוב ויצמן 124׳ חולון.
מיום י ׳ באדר תשכ״ג) 6במרס  (1963עד  6במרס .1966
הרשקוביץ יוסף יחד עם אחד השותפים קיטנר קרול א ו אבצוג
לאון.
ש8073/

 .1״יהלומי בדולח׳
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עיבוד יהלומים.
מרכז היהלומים׳ חדר מס׳ 23׳ ירושלים.
א .חזן עובדיה יהלומן׳ רחוב אגריפס 82׳ ירושלים.
ב .מתי:רחמים׳ יהלומן׳ רחוב מירון 4׳ ירושלים.
מיום ה׳ באדר ת ש כ י ג )  1במרס  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
כל אחד לחוד.
ש8074/

 .1״נעלי פרמוגט׳ של עייש ואלחרד
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ייצור נעלים והמסחר בהם.
רחוב לבנדה 34׳ תל־אביב.
א .עייש משה׳ סנדלר׳ בתי אםבםטון 58׳ לוד.
ב .אלחרר משה׳ סנדלר׳ בתי אםבסטון א71/׳ לוד.
מיום ה׳ בטבת ת ש כ ״ ג )  1בינואר  (1963לתקופה בלתי מוגבלת.
עייש משה ואלחרר משה יחד.
ש8075/

ה׳ באלול ח ש כ ״ ג )  2 5באוגוסט (1963

א׳ דגציגר
רשם השותפויות
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פקודת

האגודות השיתופיות

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד(

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד(

הואיל ובדבר האגודה השיתופית הנקובה להלן׳ פורסמה בתאריך
ובמקים המפורט לצדה׳ הודעה ששמה יימחק׳ אס תוך שלושה הדשים
מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות כן׳ הריני מודיע׳ כי
לאחר שלא הובאו בפני כל סיבות כאמור׳ נמחק שמה של האנודההשיתופית הנקובה להלן מפנקס האגודות השיתופיות׳ בתנאי
שהתחייבותו של כל מנהל׳ מנהל עסקים וחבר באנודה הנ״ל במקום
שהיא קיימת׳ תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף כאילו האגודה לא בוטלה.
שם האגודה

הואיל ובדבר האגודה השיתופית הנקובה להלן׳ פורסמה בתאריך -
ובמקום המפורט לצדה׳ הודעה ששמה יימחק׳ אפ תוך שלישה חדשים
מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות כן׳ הריני מודיע׳ כי
לאחר שלא הובאו בפני כל סיבות כאמור׳ נמחק שמה של האגודה
השיתופית הנקובה להלן מפנקס האגודות השיתופיות׳ בתנאי שהתחיי
בותו של בל מנהל׳ מנהל עסקים וחבר באגודה הנ״ל במקום שהיא
קיימת׳ תתמיד ויוסיף'להיות לה תוקף כאילו האגודה לא בוטלה.
שם האגידה

ילקוט הפרסומים
ויום הפרסום

אגודה צרכנית יצרנית שיתופית שאר י
ישוב בע״מ )תיק מם׳• (4711

938
 14ביוני 1962

ח׳ בתשרי חשכ״ד ) 26בספטמבר (1963

אשר שוייצר

ילקוט הפרסומים
ייים הפרסום

אגודה צרכנית יצרנית שיתופית
ד׳נא בע״מ

942
 12ביולי 1962

ח׳ בתשרי תשכ״ד ) 26בספטמבר (1963

אשרשוייצר
רשם האגודות השיתופיות

רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק והודעה לנושים
הודעה לפי סעיף ) (1)59ד( ופקודת החברות
סעיף (3)242
הנני מודיע בזה׳ שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום הודעה
זו יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס רישום האנודות
השיתופיות והאגודה תבוטל׳ מלבד אם יראו לי תוך המועד הנ״ל
 .סיבות המחייבות אחרת.
:

שם האגודה
קופת תגמולים של עובדי עשת
בתל־אביב אגודה שיתופית בעימ
תל־אביב
)תיק מס׳  (2615י־ .

תאריך הרישום

מען רשום

 18באוגוסט 1947

חל־אביב

כ״ת באלול תשכ״ג) 17בספטמבר : (1963

אשר שוייצר

הודעה לפי סעיף ) (1) 59ד( ופקודת החברות
סעיף (3)242
הגגי מודיע בזה׳ שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום הודעח
זו יימחק• שמה של האנודה הנזכרת מטה מפנקס רישום האגודות
השיתופיות והאגודת תבוטל׳ מלבד אם יראו לי תוך המועד הנ״ל
סיבות המחייבות אחרת.

אגודה צרכנית יצרנית שיתופית
יגל בע״מ
)תיק מס׳ (4105

־ תאריך הרישום 11במרס 1952

מען רשום
יגל

אשר שוייצר
ח׳ בתשרי תשכ״ד) 26בספטמבר : (1963
 :רשם האגודות השיתופיות
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לריקמה ותפירה בנצרת,בע״מ )תיק מס׳  (5271וממנה
למפרקים את דייר א .קליין׳ המחלקה לאינוד שיתופי׳ משדד העבודה׳
ירושלים .ד .שיין׳ רחוב הרצל 2׳ מרכז הקואופרציה׳ חיפה.
בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות׳ 1934׳ נדרש
כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק תוך תודש
ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי המען :משרד העבודה׳ המחלקה
לאיגוד שיתופי׳ רחוב יפו׳ ירושלים.
ט׳ בתשרי תשכ״ד ) 27בספטמבר (1963

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה לפי סעיף  (4)256לפקודת החברות
רשם האגודות השיתופיות

שם האגודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף' (1) 46לפקודת האנודות השיתופיות׳
הנני מצווה בזה על פירוק האגודה :״טביתא״ קואופרטיב

הואיל ורשם החברות מפד לי הודעה׳ בי שר המשפטים אישר
לרשום כחברת את
י.
בראשץ לציון בע״מ)חיק מס׳ (4678׳ ־
הריני מוסר בזה הודעה שביטלתי היום את רישום האנודה הנ״ל
:
כאגודה שיתופית.

״תזית״ אגודה שיתופית חקלאית

י״ג

בתשרי תשכ״ד) 1באוקטובר (1963

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף (2) 50
הואיל וביום  13באפריל  1962ניתן צו על פירוק האגודה:

״צוות״ יועצי תעשיה ומנהל אגודה שיתופית בתל־

אביב בע״מ )תיק מס׳  (5167וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 927מיום  3במאי 1962׳
הואיל והפירוק הנ״ל נשלם׳ ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מואגד.

י״ז באב תשכ״ג ) 7באוגוסט (1963

אשרשוייצר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי -תשכ״ד17.10.1063 ,

הודעות מ א ת כונפ הנכפיפ הרשמי

פקודת החברות
הודעות על תשלום דיבידנד

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

שט החברה :״לתם טרי״ מאפית אזורית בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :בארות יצחק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו /תיק אזרחי .2634/61
הסכום לכל לירה 16 :אגורות.
'דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשב״ד ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד המפרק :כונס הנכסים הרשמי /רחוב ידידיה
פינת כורש׳ ירושלים.

שם החברה :מוצרי ביטון רמלה בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב תל־אביב 5׳ רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו /תיק אזרחי - .3452/58
היום האחרון לקבלת הובחוח :י״ד בחשון תשב״ד) 1בנובמבר .(1963
שם המפרק ומענו :כונס הנבטים הרשמי /רחוב ידידיה פינת כורש׳
ירושלים....

כ״א בתשרי תשכ״ד ) 9באוקטובר(1963.

ח׳ קדמון

כ״ג בתשרי תשכ״ד) 11באוקטובר (1963

כונס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

הודעה על מינוי מפרק

שם החברה :תעשית קרח הכרמל בע״מ בפירוק.
מען המשרד .הרשום :רחוב המלך ג׳ורג׳  /24תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי .2058/60
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשכ״ד) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד המפרק :תיים פורח /עו״ד /רחוב אחד העם 60׳
¡ תל־אביב.
 .כ״א בתשרי חשכ״ד ) 9באוקטובר (1963

בפירוק- ".
תל־אביב.
.1091/63
רחוב קרל־נטר

שם החברה :״קורונס״ חברה לתעשית פקקים בע׳׳מ
מען המשרד הרשום :גבעת הרצל  /130ת״ד /4010
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו; תיק אזרחי
שפ המפרק תיאורו ומענו :בנימין טומקביץ /עו״ד׳
 /10 :תל-אביב.
תאריך המינוי :י״ד באלול ת ש ב ״ ג )  3בספטמבר .(1963

ח׳ קדמון

ח׳ קדמון

כ׳ בתשרי תשכ״ד ) 8באוקטובר (1963

בונם הנכסים הרשמי.

כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על תשלום דיבידנד לנושים בדץ קדימה בלבד
 ..שם החייב׳ תיאורו ומענו :פנחס קלקס׳ סוחר׳ רח׳ אנטוקולסקי 19׳
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו׳ תיק אזרחי .2790/62
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמךפרעונו :ב ׳ בחשון תשכ״ך ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :שלמה קרמר׳ עו״ד׳ רחוב מקוה ישראל
15׳ תל־אביב.
י״ט בתשרי ת ש כ ״ ד )  7באוקטובר (1963

ח ׳ קדמוו
הנכסים •
<
הרשמי
כונס

שם!החייב׳ תיאורו ומענו :סימון איזק׳ שרברב׳ רחוב מוריה 76׳
היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .389/62
הסכום ל כ ל לירה 6 :אגורות.
דיבדנד ראשון א ו אחר :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשכ״ד ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ד ״ ר בנימין וינטרויב עו״ד רחוב
אחד העם 2׳ חיפה .יי
 .י״ט בתשרי ת ש כ ״ ד )  7באוקטובר (1963

ח׳קדמץ׳
כונס הנכסים הרשמי

י5סוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

שם החייב ומענו :שלמה )סולומון( מרקוביץ׳ רחוב  280מס׳ 17׳ יפו.
תיאורו :בעל ביח״ר לתעשיית גלידה /רחוב  12מס׳ 168׳ יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .1174/54
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
 .דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד שני. .
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשכ״ד ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עמנואל כהן /עו״ד /שדרות רוטשילד
• 31׳ תל־אביב.

-

־•'.-־

,

ח׳ קדמון

י״ט בתשרי תשכ״ד) 7באוקטובר (1963

כונס הנכפים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :חנן שניצר׳ חשמלאי׳ רחוב ירושלים ,4
־••••_
נהריה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .813160
הסכום לכל לירה 100 :אגורותV - .
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי .י • יי'
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשכ״ד ) 20באוקטובר . .(1963
מקום פרעונו במשרד .הנאמן :הנפ מאיר׳ עו״ד׳ רחוב ויצמן 21׳ עבו.
:

נ ״ ג בתשרי תשכ״ד ) 11באוקטובר (1963

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת ה ר ג ל 1936 ,

הודעות על תשלום דיבידנד

הודעה על תשלום דיבידנד

שם התייב׳ תיאורו ומענו :עקיבא מוריץ׳ סוחר׳ שיכון ממשלתי 222׳
נהריה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי 979/60
הפגום לכל לירה 12.5 :אנורות.
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשכ״ד ) 20באוקטוגר .(1963
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
מקום פרעונו במשרד הנאמן :דוד יונס׳ עויד׳ שדרות המגינים52,׳
חיפה.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :טומס פרימר׳ חימאי׳ שיגון ג ׳ 8/201׳
באר־שבע.
בית המשפט המתוזי של :ירושלים׳ חיק אזרחי 216/60
הטכום לבל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד רביעי וסופי.
זמן פרעונו :ב ׳ בחשון חשב״ד ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו גמשרד הנאמן :שמואל מכליס׳ עויד׳ רחוב ההסתדרות
67׳ באר־שגעi .

ייט בתשרי תשכ״ד ) 7באוקטובר (1963

ח׳ קדמץ

כ״ג גתשרי תשכיד ) 11באוקטובר (1963

ח׳ קדמץ
גונס.הנכסים הרשמי

גונם הנכסים הרשמי

צו שחרור החלטי והודעה על תשלום דיבידנד
שם החייב׳ תיאורו ומענו :אליעזר גלנטי׳ קבלן׳ שיבון עממי׳ גלוק 1׳
כניסת ג׳ קרית יובל׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי 205/60
הסכום לכל לירה 24 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שלישי וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשב״ד ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה׳
פינת כורש׳ ירושלים.
י י ט בתשרי תשכ״ד ) 7באוקטוגר (1963

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :משה עתידי׳ סותר׳ ישגב׳ שיגון דן׳ בית ג ׳
4׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 449/47
תאריך הצו :כ י ח באלול תשכיג ) 17בספטמבר (1963
מהות הצו :שחרור החלטי.
הםבום לבל לירה 50 :אגורות.
דיגידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ג ׳ גחשון תשכ״ד) 20גאוקטוגר .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי׳ רתוב ידידיה׳ פינת
בורה׳ ירושלים,
ג״ג גתשרי תשכ״ג) 11באוקטובר (1963

ח׳ קדמון
גונס הנגפים הרשמי

שם התייג׳ תיאורו ומענו :יוסף גוזדין׳ געל כיח קפה ׳ספורט״׳ רחוג
שטמפר 39׳ פתח־תקוה.
גיח המשפט המחוזי של :תל־אגיג־יפו׳ תיק אזרחי 356/62
הפגום ל ג ל לירה 21 :אמרות.
דיגידנד ראשון או.אחר :ךיגידנד ראשון.
זמן פרעונו :ב׳ בחשון תשכ״ד) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :יצחק בראיז׳ עו״ד רחוב אחד־העם 12׳
פחח״תקוה .־
י י ט בתשרי חשב״ד ) 7באוקטובר (1963

שם התייב׳ תיאורו ומענו :שרגא סלומון׳ רחוכ אדלר 12׳ זכרון משה׳
ירושלים.
ג י ח משפט השלום של :ירושלים תיק אזרחי 90/39׳ המרצה 415(83
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ג ׳ כחשון תשכ״ד ) 20באוקטובר .(1963
מקום פרעונו גמשרד הנאמן :סונס הנגסיפ הרשמי׳ רחוג ידידיה פינת
גורש׳ ירושלים.

ח׳ קדמץ
כונס הנכפים הרשמי
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י״ט גתשרי תשכיז•) 7גאוקטוגר (1963

ח׳ קדמץ
גונם הנכסים הרשמי

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

כ י ג גתשרי תשב״ד) 11באוקטובר (1963

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם התייג׳ תיאורו ומענו :דניאל )ישראל( בלזפ׳ טכנאי רדיו׳ רח׳
יפו 76׳ ירושלים.
גית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי .9/63
היום האחרון לקגלת הונחוח :י״ד גחשון ת ש כ י ד )  1בנובמבר .(1963
שם הנאמן ומענו :שמואל מ׳ גחן׳ רחוג אגן גגירול 6׳ ירושלים.

צו אישור פשרה ומינוי נאמן,
והודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב׳ תיאורו; ומענו :יואל שטיין׳ חקלאי׳ גבעת עדה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .965/59
תאריך הצו לאישור הפשרה ומינוי נאמן :ג י ד באלול תשב״׳ג )13
בספטמבר .(1963
טיב הפשרה :תשלום  100%לנושים בדין קדימה ו־ 25%לנושים
י רגילים תוך  19חודש מיום אישור הפשרה.
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ד בחשון תשכ״ד) 1בנובמבר .(1963
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :שמואל דוניו׳ מזכיר ׳החקלאי״׳ גבעת־
עדה.
י״ט בתשרי תשכ״ד) 7באוקטובר (1963

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

י5קוט הפרםוםים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,

צווי קבלת נכסים והכרזות פשיטת רגל ,אסיפות
ראשונות וחקירות פומביות

הודעות על מינוי נאמן
שמות החייבים /תיאורם ומענם :לודויג גרוס׳ אורג/׳ וצילה גרוס
עקרת בית׳ ר ח ׳ צהלה 70׳ תל־אביב.
.בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו /תיק אזרתי .1092/63
שם הנאמן /תיאורו ומעגו :שמעון גראטש׳ עו*ד׳ רו!׳ יהודה הלוי
39׳ תל־אביב.
׳

שם החייב׳ תיאורו ומענו :שלום תורג׳מן /פועל׳ רחוב חחכמוני ,1
ירושלים• .
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי  399/63י
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ב בתשרי תשכ״ד
) 30בספטמבר .(1963
בקשת נושה או תייב :בקשת התייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ט׳ בחשון תשכיר )27
באוקטובר  (1963בשעה  9.00בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב ידידיה פינת כורש׳ ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י״ט בחשון תשכ״ד )6
.בנובמבר  (1963בשעה  12.00בצהרים בבית המשפט המתוזי
בירושלים.
כ ׳ בתשרי תשכיד ) 8באוקטובר (1963

ח׳ קדמץ
כונס הנכפים הרשמי

שם:החייב׳ תיאורו ומענו :רפאל גיאן׳ חנוני׳ רחוב האלון׳ שיכון
נצרת 461/2׳ קרית גת.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ חיק אזרחי 393/63
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :ו ׳ בתשרי ת ש כ י ר ) 2 4
בספטמבר .(1963
בקשת נושה או תייב :בקשת התייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י״ז בחשון תשכיד )4
־ בנובמבר  (1963בשעה  11.00לפני הצהרים במשרד כונס הנכסים
הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת כורש׳ ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י״ט בחשון תשכ״ד6).
בנובמבר  (1963בשעה  '12.45אחר הצהרים'בבית המשפט המחוזי
••_' בירושלים.
כ י א בתשרי ח ש כ ״ ד )  9באוקטובר (1963

ח׳ קדמון

ח׳ קדמון

י״ט בתשרי תשכ-ד ) 7באוקטובר (1963
.

כונס הנכסים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :בן ציון ביטן)ביטון( /סוחר /רחוב דודאים
11׳ משק־עזר׳ באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי 335)63
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :בנימין יניד׳ עו״ד׳ רחוב ההסתדרות /78
באד-שבע.
תאריך המיגוי :כ י ב באלול תשכ״ג) 11בספטמבר .(1963
1

ח׳ קדמון

כ ׳ בתשרי תשכ״ד) 8באוקטובר (1963

כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל סילוק נאמן
שם התייב׳ תיאורו ומענו :יצחק אדלר׳ חשמלאי׳ בית 414׳ דירה 2׳
אילת.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו׳ חיק אזרתי 442/58
שם הנאמן לשעבר׳ תיאורו ומענו :תיאודור מתניה׳ עו״ד׳ שדרות
רוטשילד 136׳ תל־אביב.
תאריך הסילוק :א׳ באלול תשכ״ג ) 21באוגוסט .(1963
סיבת הסילוק :אי מילוי תפקיד לפי הפקודה ותקנותיה.

ח׳ קדמון

ב׳ בתשרי תשכ״ד ) 8באוקטובר (1963

כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי

צו הכרזת חייב כפושט דגל ומינוי נאמן
שם החייב׳ תיאורו ומענו :מינה קנטרוביץ׳ חקלאי׳ כפר־מרדכי.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 1450/63
תאריך הצו להכרזת התייב נפושט רגל :ג׳ בתמוז תשכ״ג) 25ביוני
.(1963
שם הנאמן׳ תיאורו ומעגו :יצחק מוריץ׳ עו״ד׳ שדרות רוטשילד 2׳
תל־אביב.
תאריך המינוי :כ ׳ בתמוז תשנ״ג ) 12ביולי .(1963
כ ׳ בתשרי ת ש כ ״ ד )  8באוקטובר (1963

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

! צו לניהול נכסים בדרך מקוצרת ומינוי נאמן
שם החייב׳ תיאורו ומענו :יחזקאל ב נ ר )בחר(׳ פועל בנין׳ שינון
גורל 5׳ פרדס כץ.
בית המשפט המתוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 12397/63
תאריך הצו לניהול הנכסים בדרך מקוצרת ומיגוי גאמן :י״ב באלול
i
חשכ״ג) 1בספטמבר .(1963
שם; הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת כורש׳
ירושלים.
י״ט

בתשרי תשב״ד )7

באוקטובר (1963

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

י?שוט הפרםוטים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ד17.10.1963 ,

פ ק ו ד ת ה א פ ו ט ר ו פ ו ש הכללי1944 ,

הודעה
להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
המתוזי •בקשות למתן צווים לפי סעיפים 10׳ 35׳ 35א,לפקודת
האפוטרופוס הכללי׳ 1944׳ בנוגע לעזבונות המפורטים בזה:

לבית המשפט המתתי בירושלים
אליהו אלמדום )או אלמדון(.

לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
לובה גולדברג; ליאון גיגסברג; הדסה דניאלוב הידועה גם בשם
הדסה דניאלי; סמרה בת יוסף הרדון; מקס נטסיוס; איגגצי
)איגנץ( פרידה; סעדיה יוסף שרם )שרמה( Saadia Yuseff
 ;Shram-shramaחנה פרץ; פלורנם זידגובסקי jargovsky
.Florence

לבית המשפט המחוזי בחיפה
אפרימס )אפרים( גברונסקיס; מאיר וינגרטן; מלכה ויק ח.ז.
 ;645002גב׳ ירמיאש אינגץ; פרידה פרקש; אליעזר .צור.
כ״א בתשרי ת ש כ י ד )  9באוקטובר (1963

ח׳ קדמון

האפוטרופוס הכללי בישראל
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ת ק נ ו ת מילווה מ ל ח מ ה ) א י ג ר ו ת ח ו ב למוכ״ז(,
תשי״א—1951

ת ק נ ו ת מילווה מ ל ח מ ה ) א י ג ר ו ת ח ו ג למוכ״ז(,
•]•-•:־ תשי״א—1951

הודעה על תוצאות ההגרלה ,הוצאה רביעית

הודעה על תוצאות ההגרלה ,הוצאה שניה

בהתאם לתקנד)6,נ( לתקנות מילווה מלחמה)איגרות חוב למוכ״ז(,
תשי״א— ,1951מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה ה־ 70שהתקיימה
ביום רביעי /י׳״ד בתשרי תשכ״ד ) 2באוקטובר .(1963

בהתאם לתקנה ) 6ג( לתקנות מילווה מלחמה)איגרות חוב למוכ״ז(,
תשי״א ,1951-מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה מסי  74שהתקיימה
ביום רביעי ,י״ד בתשרי תשכ״ד ) 2באוקטובר .(1963

א .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה בסך 814.45
ליי:
607012

א .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה בסך  1/000ליי:
125285

.

ב .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בפך  330.81ל״י:
751113

ב .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  500ל י י ; י
193517
ג .שתי איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריה וייפדו בסך  250ל י י
^ 121014 194376
כל אחת:

ג .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  169.60ליי:
693311
ד .חמש איגרות התוב הבאות עלו בגורל אחריה וייפדו בפך 88.99
 • • j.ל י י כל אחת:
772497 761532 749174 762293 779574
ה .חמש עשרה איגרות ההוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך
 48.89ל י י כל אחת:
575640 778496
675997 507796
595721 614231

621198
692596
784496

619444
618729

713252
774710

760551
603569

ו .מאה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אתריהן וייפדו בפך 24.51
ל י י כל אחת:
534887

536210

610245

618952

573377

753649

751780

60S860

610100

697045

571053

605234

573527

621626

729106

797022

590059

571016

785972

692697

756761

608886

751698

758982

621878

530223

714949

535162

7Î3990

773235

535156

785832

606108

761752

571389

572550

714015

533598

571014

626102

554673

626338

573706

530448

747489

554120

574075

671188

768448

692271

767833

665611

761270

608771

573115

713396

797264

531304

675110

535917

756746

536062

552469

776123

793030

759965

727343

671762

775787

774727

595861

670267

692824

755268

606664

751366

554108

783713

534080

530115

754580

692942

535990

60612S

572758

575161

781562

780405

750170

575704

671341

618055

530968

552404

768239

606751

535932

781657

762068

785184

איגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אחרי כ י ה בשבט
תש״י) 12בפברואר  (1950ייפרעו /לפי דרישה /בעבור עשרים ואחד
יום /מיום פרסום הודעה זו ואילך.
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ד .עשר איגרות החוב הבאות עלו בגודל אחריהן וייפדו בסך 100
ל י י כל אתת:
116901 123203 161513 163959 137307 137663
164125 179701 164557 115808
ה .עשרים איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בפך 50
ל״י כל אחת:
142267 120169
144972 121118
108447 111646
160790 190114

160530
185621
138118

112062
140011
117173

150382
193409
192436

166336
115949
130045

ו .מאה עשרים וחמש איגרות החוב הבאות עלו :בגורל אחריהן
וייפדו בפך  20ל י י כל אחת:
131521
161927
147423
176220
102796
141366
117489
146843

16S378
114249
196963
190425
111755
156466
182470
146296

185295
121381
171634
119265
193508
120701
135597
199768

176410
187063
189897
117349
125320
119702
143897
168911

172347
124838
162738
184636
161636
158595
185574
170935

115287
119053
129683
196528
14S220
140373
120728

1Ô5100
199257
182350
190101
158928
144009
153612

185992
196012
155701
153385
196620
107046

162581
166029
158273
199915
124412
173430

106659 122559 139551
166965 145916 136398
162259 1S8944 177133
105959 126198 143297
172491 149167 1506S8
121444 174920 129146
155976 113104 157626
191235 184553 151360
158101 165779 132636
134631 151347 133982
155803 161841 119937
151911 129957 110876
175174 163951 181816

183225
109333
191538
109968
118128
164844
192949

197775
101034
103865
198784
135625
188055
144028
175466

143805
129769
139126
146545
168702

איגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אחרי יום כ י ה
בשבטתש״י) 12בפברואר  (1950ייפרעו/לפי דרישה /כעבור עשרים
ואחד יום מיום פרסום הודעה זו ואילך.

י5קוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשכ״ר17.10.1963 ,

רווק ב נ ק ישראל ,תשי״ד—1954
דין וחשבון לפי סעי!*" (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד,1954--
ע ל ט ח ז ו ר המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום ב״א בתשרי תשכ״ד ) 9באוקטובר (1963
שטרי בנק בטתזור

1

אג
ליי
558,599,428 50

. . . . . . . .

מעות )מטבעות קטנות( במחזור . .

.

. . .

.

_12,855,645 92
571,455,074 42
15S,546,453 52

שטרי מקרקעין של הטטשלת

412,908,620 90
—

_

—
—

שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
שטרי ח ו ב ושטרי חליפין . . . . . .
פ ד כל הנכסים . . ".־• ;  .־ . / .־ .
;

.

—
— .

הודעות אלו מ ת פ ר ס מ ו ת על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
משום :מ ת ן תעודה טל .נכונותן -

ח ב ר ת ד פ ו לתעשיות ישראל בערבון מוגבל
ניתנת בזה הודעה׳ כי האםיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהתננסח
ביום  30ביוני  1963החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון.
כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף •
הוכחותיהם במשך שלושיס_יום מיום פרסום הודעה זו לחתום.מטה׳
שדרות רוטשילד 26׳ חל־אביב.
גושה שלא יגיש את תביעתו עד התאריך ה נ י ל יהיה מהתובעים
ואינם נענים.
רוזנסקי׳

ש ט ר ן ׳ ה ל י פ י ו ש ו ת ׳ — רואי חשבון
מפרקים

571,455,074 42

מלחי בעימ
ח ו ק ב נ ק י ש ר א ל  ,תשי״ד—1954
דין ;והשבה" לפי פעי!ז  (1)58של חוס בנק ישראל ,תשי״ד—¿954
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום כ״ח בתשרי תשכ״ד ) 16באוקטובר (1963
:
אג׳
שטרי בנק בטחזור . . .

. . . .

טעות )מטבעות קטנות( במחזור

.

ליי

י

!..י 573,399,756
זע 167,508,758
יתרות במטבע חו׳ז .

י ו ס ף ע צ י ו ן ׳ עו׳׳ד׳ מפרק

583 50׳560,263
173 44׳13,136

. . .

. . . . . .

ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
החברה הנ״ל אשר נועדה ונתכנסה כחוק ביום  25בספטמבר 1963
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע י י חברי החברה
ובי עוהיד יוסף עציוןמונה כמפרק החברה.

.

998 77׳405,830

_

׳»טך< מקרקעי! של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה

573,309,756 94

ת י נ ו ת  .ש ג ז ר י אוצר ,תש״ט—1948

:

׳ פ ל א נ י ל ׳ תעשית צבעים וחומרים כימיים בע״מ
 - .בפירוק מרצון .-
ניתנת בזה הודעה׳ שבאסיפה הכללית שלא מן חמנין של החברה
הנ״ל׳ שהתקיימה במשרד הרשום של החברה ביום־  22בספטמבר
1963׳ נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם פלמן׳ רואה חשבון׳ כמפרק החברה.
 .ע ל כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרק׳ לפי המען שדי רוט*
שילד 48׳ תל־אביב׳ תוך 21.יום מיום פרסום מודעה זו.
אברהם

פ ל מ ן ׳ רוית׳מפרק

הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר
ליי

ל»י

 .1שהיו במחוור ביום ז׳ בניסן
חשכיג) 1באפריל  963ז(

איגוםטדר בעימ
):בפירוק מרצון(

—000.׳400׳69

הודעה ע ל אסיפה סופית.

 .2שהוצאו אחרי התאריך האמור 000.׳800׳138

)בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות(

 .3שנפרעו אחרי התאריך האמור000.-׳800׳138

ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל תתכנס ביום כ י ח בתשון תשכיר ) 15בנובמבר  (1963בשעה
 10.00לפני הצהרים׳ במשרד מירון — בן ציון׳ עו״ד׳ שדי רוטשילד
20׳ תל־אביב-יפו׳ לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרקים׳
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרקים..

 .4הנמצאים במחזור ביום כ י ח בתשרי י
תשכ״ד) 16באוקטובר (1963

—000.׳400׳69

תיקון טעות
בהודעה ראשונה׳ לפי סעיף  (2) 22לפקודת הקרקעוח )רכישה
לצרני ציבור(׳ 1943׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 1032׳ תשכ״ג׳
עמי 1794׳ בפסקה) (2לתוספת׳ במספר החלקה׳ במקום ׳  1 4 8׳ צ״ל
'.'158

ילקוט הפרסומים  ,1042כ״ט בתשרי תשב״ד17.10.1963 ,

ד י ר י ו ס ף ג ר ו ס ׳ עו״ד.
מפרקים

אפרים פ ל ס ר

117

המהיר  64אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

