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פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—1948
הודעה ב ד ב ר סמכויות השרים
בההאט לסעיף ) 2ה( לפקודת םדרי השלטון והמשפט ,הש־וז—
 ,11018מודיעיט בזה בי חיים משח שפירא ,שר הדהות והסער
ודיר יוסף בורג ,שר הדואר ,פרשו מן הממשלה ביום י״א בתמוז
תשייוז) 29ביוני .(1958
טיו בתמוז תשי״ח) 3ביולי (1958
)חמ (78311

הודעות בדבר הקמת בתי דין לפס עשקים למועצות
המסוסיות גבעתיים' ,כסר אתא ,כפר שמריהו ,נהריה;
• 1319
ולמועצה האזורית חוף אשקלה
״״
1319
הודעה בדבר הסדר קרקעות
הודעות 5פי פקודת בניו ערים1820 . . . . 1936 ,
י 1323 .
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1334
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פקודת סדרי השלטון'והמשפט ,תש״וז—1948
הודעה בדבר סמכויות השרים
בהתאם לסעיף ) 2ה( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תשיח—
 ,11048מודיעים בזה כי הממשלה בישיבתה מיום ייגןבהמוז תשי״וז
) 1ביולי  (1958החליסה למלא את ידי ראש הממשלה לבצע את התפקי
דים של שרי הדתות ,הסעד והדואר ולהשתמש במילוי תפקידים אלה
בסמכויותיהם.

נז׳־ו בתמוז השי״ת) 3ביולי (1958
י ע ל עחאי
מזכירת הממשלה בפועל )חמ (78311

 1עיר השיח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
611ילקוט הסרםוםים

עמיר

 ,ב״ב בתמוז ודעי״חs10.7.195 ,

י ע ל עתאי
מזכירת הממשלה ב0ועל

 1ע״ר תשיח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
1317

חוק השופטים ,תשי׳יג—1953

פקודת העדות

הודעה על ה ר כ ב ועדת המינויים
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק השופטים ,תשיינ ,11953-אני מודיע
שהרכב ועדת המינויים הוא כלהלן:

הודעה ע ל ה ס מ כ ה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 37ב() (0לפקודת העדות!,
הטמנתי לענין סעיף  37האמור את משה ר ו ח  ,נל עוד הוא מכהן
בתפקיד קצין מחוז במבריה.

 .5רוזן ,שר המשפטים
— יושב ראש
י .אולשן ,נשיא בית המשפט העליון
— הבר
בכור ש .שיטרית ,שר המשטרה
— חבר
ש.ז .השין ,מימ נשיא בית המשפט העליון
י  -חבר •
 1הוקי איי כרך א׳ ,פרק נ־ד ,עמי  ;650סיח  ,193תשטיז ,עמי .10
ש .אגר נ ט ,שופט ביה המשפט העליון
— הבר
נחום ניר־רפאלקס ,חבר הכנסת
— חבר
זרח ורהפטיג ,חבר הכנסת
— חבר
חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז—1957
א .ו י נש ל ,עויד ,נשיא הסתדרות עורכי הדין — חבר
הודעה ב ד ב ר מינוי רשות מוסמכת
— חבר
י .הנינמן ,עו״ד
ההודעה על הרכב ועדת המינויים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
איי מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק נכי רדיפות הנאציט,
 ,515השי׳ץ ענד — 1092 -בטלה.
תשי־ז— ,11937מיניתי את פסח י צ ח ק להיות ,מיום ה׳ בתמוז
השי-ח ) 23ביוני  (1958ואילך ,רשות מוסמכת לצורך החוק.
פ-ו בתמוז תשייח) 3ביולי (1958
פנחס רוזן
מענה של הרשות המוסמכת הוא ,משרד האוצר ,מדור השיקום,
)חט (70070
שר המשפטים
רה׳ ה׳ מסי  ,2הקריה ,תל-אביב-יפו.
ט״ז בתמוז תשי-ח ) 4ביולי (1958
)המ (70102

!טית  ,132תשי-ג ,עמי .149

ז׳ בתמוז תשייה) 25ביוני (1958
)תמ (731103

חוק השופטים ,תשי״ג—1953
.הודעה ע ל מינוי שופטי שלום
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשייג— ,11953אני מודיע
שנשיא המדינה .מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף  3לחוק ,אה -
 .יוסף חריש
ראובן הגן
יהושע אברכך
להיות שופטי בית משפט שלום ,מיום ייב בתמח השי־״ח )30
ביוני  (1958ואילך.
י-ב בתמח חשייח) 30ביוני(1958.
)חמ (70070
* סיה  ,132תשי״נ ,עמי .119

פקודת ועדות חקירח

פנחס רוזן
שר המשפטים

פנחס רוזן
ער המשפטים

לוי אשכול
שר האוצר

 1ס״ח  ,220השייז ,עמי .103

תקנות־שעת־תירום )תשלומי הוגה(,
תשי״ח—1958
אצילת סמכויות
בתוקף סמכותי לפי תקנה  21לתקנות־שעה־חירום )תשלומי
חובה( ,תשי־ח8-ג ,119אני אוצל את פמבויותי לפי התקנות האמורות,
למעט הסמכויות לפי תקנות  3ו־ ,5לכל אחד מהאנשים משמותיהם
נקובים להלן:
אליהונלדן
מיכאל צור
אברהם אילנברג
יהושע יפה
פנחס רסקין
ארנסט סנדר
אהרן סלע
עובדיה גוטליב
שמחה נפני
אצילת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,581השי״ח ,עמי
 - 503בטלה.
י״ד בתמוז תשי״ח) 2ביולי (1958
)זזמ  101-1ד(

פנחס ספיר
שר המסמר והתעשיה

צו מינוי ח ב ר לועדת חקירה
הואיל וביום כ״ז בכסלו תשייח ) 20בדצמבר  (1957מיניתי ועדת  1ס״ח 3נ ,2תשייח ,עמי .142
חקירה במשמעותה בפקודת ועדות הקירה! )להלן — הועדת( ,אשר
הרכבה ותפקידה צויינו בצו המינוי ,שפורסם בילקוט הפרסומים ,576
תקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ לארץ(,
תשיית ,עמי ;391
תש״ח—1948
והואיל ובנימין קורנגולד פרש מן הועדה;
מינוי
לכן בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודה ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תשיח— ,219-1.8אני ממנה את
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות שעת־הירום )יציאת לחוץ
 .ע מ נ ו א ל ם ב ט להיות הבר הועדה במקום בנימין קורננולד.
לארץ( ,תש״ח ,11913-אני ממנה את א ר י ה ב ל ס ק י לצורך מתן
היתר יציאה,
פנחס רוזן
ייב בתמוז תשי״ח) 30ביוני (1958
ה׳ בתמוז תשי״ח) 23ביוני (1958
ישראל בר־יהודה
שר המשפטיט
)המ (704-12
)המ(7(5650
שר הפנים
 1חוקי איי ,כרך אי ,עמי  ;152עיר !5׳ ,19תופ׳  1מפי  ,1423עמי .89
 2עיר תשיח ,תוס׳ א׳ מסי  ,2עמי 1
 1עיר תשיט ,תוס׳ א׳ מם׳  ,33עמי .48
1318
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 ,כיב בתמוז תשי״חs10.7.195 ,

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(,
תשי״ח—1958
הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית מרחבים
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזו
ריות( ,תשייח ,11958-נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזו
רית מרחבים מיום כיז בסיון תשיית ) 15ביוני  ,(1938נבחר י ש ר א ל
ב ר ו ך בראש המועצה במקום יעקב שמשון שהתפטר.
ה -בתמוז חשי״ח) 23ביוני (1958
)חמ (8002

ישראל בר־יהודה
שר הפנים

 1קית  ,797תשייח ,עמי ,1239

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
הודעות ב ד ב ר הקמת בתי דין ל מ ס עסקים •
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותו! לפי סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,11945 ,הקימה המועצה המקומית
כפר-אתא ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפק־דה ,בית דין למס עסקים
יצהק פרידמן — יושכ ראש
בהרכב זה:
צבי פילדרד — חבר
צבי זוליצקי  -חבר
י׳״ח בסיון תשייח ) 6ביוני (1958
<חמ (70520

צבי ה ר ד
ראש המועצה המקומית כפר־אתא

 1עיר  ,1915תוס׳  1מסי  ,1136עמי .115

פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
הודעה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
הרשויות המקומיות )מס עסקיס( ,11915 ,הקימה המועצה המקומית
בהוח ההרשאה שניתנה לעירית נתניה ,שהודעה עליה נתפרסמה כפר־שמריהו ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס עסקים
דיר ברוך וייל — יושב ראש
בילקוט הערסזמיט  ,SMתשייח ,עין׳  ,817ובילקוט הפרסומים  ,602בהרכב זה:
זליג דנטקי — חבר
תשי״ח ,עטי  ,1052נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לעירית נתניה ,וכי עירית נתניה מובנת לישא וליתן על רכישת
הנס ויסבורן — הבר
הקרקע,
ברוך וייל
ב׳ בטיון תשי״ח ) 8ביוני (1958
ראש המועצה המקומיות כפר־שמריהו
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה )חמ (76520
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לעירית נתניה — תוך
חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו  1עיר  ,1945תוס׳  1מפי  ,1436עמ׳ .115
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
התביעה ,שיכללו את פרטי הרישום — אס ישנו — בפנקסי רישום
נמסרה בזח הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  3א לפקודת
הקרקעות ,והודעה המפרטת לפעיפיהמ את הפיצויים שהוא תובע ,הרשויות המקומיות )מס־עסקים( ,11915 ,הקימה המועצה המקומית
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
נהריה ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס עסקים
קרול ויינראוך ,עו׳־ד — יושב ראש
כן נמסרת בזת הודעה ,כי עירית נתניה מתכוונת לקנות מיד בהרכב זה:
חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
— הבר
יהושע פירםט
שלמענם עומדים לרכשה ועירית נתניה מורה בזה ,שכל אדם המחזיק
ארנסט אברהם גלי — הבר
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
גרשון טץ
ב׳ בסיון תשי״ה)נ 2במאי (1958
תוספת
ראש המועצה המקומית גהריה
)חמ (70520
שתי הטיבות קרקע ,ששטחן הכולל הוא  8,360מ״ר לערך ,המהוות
חלקות  155,154 ,151,150,54וחלק מחלקה  ,56בגוש  ,8203גתניה.
 1עיר  ,1915תוס׳  1מס׳; ,1431עט׳ .115
חםיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע כחול בתשריט מם־
הפ׳ ,521/5,הערוך בקנה מידה  1:1230והוזתוט ביד שר האוצר.
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  3א לפקודת
העתק התשריט האמור מופקד במשרדי עירית נתניה וכל המעונין הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,11915 ,הקימה המועצה האזורית
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
חוף אשקלון ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודת ,בית דין למס עסקים
מ .שקד
ביב בסיון תשי־ח) 10ביוני (1938
רב הרשקובי׳ן  -יושב ראש
בהרכב זה:
נח שינפלד  -חבר
ראש עירית נתניה
)חמ (72510
שושן בהן — חבר

פקודת הרשויות המקומיות )מש עסקים(1945 ,

ניסן רזניק
כיז בפיון תשייח) 15ביוני (1958
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
)חמ , (76320

הודעה ב ד ב ר הקמת בית דין ל מ ס עסקים
לפקודת
נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א
 1עיר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1136עמי .115
הרשויות המקומיות )פס עסקים( ,11945 ,הקימה המועצה המקומית
גבעתיים ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס עסקים
בהרכב זה:
פקודת הקרקעות)סידור זכות הקנין(
חיים בר-שלום — יושב ראש
 .הודעה ב ד ב ר הצגת לוח זכויות בהתאם ל ס ע י ף (2) 33
משה ליפמן — חבר
מודיעים בזה לקהל כי לוח הזכויות של גוש מס׳  ,30210ירושלים,
~ חבר
שמחה הבר
הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור ירושלים ,בלשכת
בן״צבי
ש.
(1938
ב*א בסיון תשייח ) 9ביוני
הממונה על מחוז ירושלים ,ובעירית ירושלים.
ראש המועצה המקומית גבעתיים
)חמ (76320
יעקב טרטקובר
ייד בתמוז תשייח) 2ביולי(1058
ראש אגף רישום והסדר הקרקעות
 1עיר  ,1945תוס׳  1מסי  ,1436עמ׳ .115
<5קום הפרםוטיט  ,611ב׳׳ב בתמוז תעי״ו!10.7.1958 ,

1319

פקודת בנין עדיים1936 ,
שטח תכנון עיר ,עפולה
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמטרת בזוז הודעה ,בהתאש לסעיף  16לפקידת בנין עריט6 ,מ>,1
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,עפולה ,הועקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית בנין ערים מסי — 255
החנת אוטובוסים אשיד ,עפולה׳ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית בהתאם למפומן בתשריט בקו כחול.
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשרים האמורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין — אש כבעל ואם מבחינה אחרה — בקרקע,
בבניניט או בנכסיש אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להניע התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
הרשים מיום פרסום הודעת זו ברשומית.

שטת מכגון עיר גלילי״ מחוז הצפון
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרח בוזז הודעה בתוזאם לסעיף  16לפקודת בגין ערימ,1936 ,
כי במשרדי הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים ,מלזוז הצפון
שבטבריה ,ה־פקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ׳תכנית בנין
ערים ככ׳  — 275תענך המערבית״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט,
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ,ללא
השלום ,וכל מעונין  -אש כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע,
בבנינים או בנכסים אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה הגלילית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

כ׳ בשבט תשי-ח ) 10בפברואר (1958
י .שריבום
יושב ראש הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר
מתת הצפון

י .שריבום
יושב ראש הועדה המחתית לכניה ולתכנון עיר
מהוז הצפון

שטח תכנון עיר ,טבריה
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1930 ,
כי במשרדי הועדה המק־מית לבניה ולתכנון ערים ,טבריה ,הופקד
העתק תכנית מפורטת הנקראת ״ת.ב,ע .מס׳  276י  -עטה יער צבי
בנוש  ,15038 ,15037טבריה׳ ,ביחד עפ חחשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין  -אט כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להניש ההננדיץז לתבנית במשרדי רועדת המקומית האמורה ,חיך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כיח בסיון חשי״ת ) 10ביוני (1938
י .שריבוס
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מתוז הצפון
שטח תכנון עיר גלילי ,מחוז הצפון
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאט לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כיי במשרדי הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים ,מןזוז הצפון
שבטבריה ,הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ׳תכנית בנין
ערים מס׳  - 273תענך מרכזית׳ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית בהח;!פ למסומן בקו בחול בתשריט.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום ,וכל מעונין  -אם כבעל ואם מבחינה אהדת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה הגלילית האמורה ,תוך עני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י
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י .עוריבום
יושב ראש תועדה המתתית לבניה ולתכנון עיר
מחת הצפון

שטח תכנון עיר גלילי ,מחוז הצפון
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  (0) 20לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים ,מחת הצפון ,הרשתי לתת
הוקף כעבור חמישה עשר יום לאהד פרסום הודעה זו ברשומות,
לתכנית מפורטת הנקראת "תכנית בנין עדים מס׳  - 281המוביל
הראשי ,קטע א׳ מוזוז הצפון״.
הודעה על הפקדתה של התכנית ,ביחד עם התשריט המצורף אליה,
במשרדי היעדה הגלילית לבניה ולתכנון ערימ ,מחוז הצפון ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,517תשי״ז ,עמי .1157
כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  ((0 20לפקודת בנין ערים,
 ,1930כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה עבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדת הגלילית האמורה ועם יוכל בל אדם לעיין בהם.
י .שדיברם
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון
שטח תכנון עיר גלילי ,מחוז הצפון
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  (6)20לפקודה בנין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים ,מחוז הצפון ,הרעתה
לתת תוקף כעב־ר חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות,
לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית בנין ערים מם׳  — 290המוביל
הראעי קטע אזור גלילי גי.
הודעה על הפקדתה של התכנית ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה ,במשרדי הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים ,מחוז הצפון,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,552חשי״ז ,עמיד .1273
כן נמסרת בזת הודעה בהתאש לסעיף  (6)20לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל החעריט המצורף אליח-
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה הגלילית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י .שריבום
כ־ת בסיון תשייח) 16ביוני (1958
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מהח הצפון
י5קוט ה£רסומים  ,611כ״ב בתמוז תשי״ח10.7.1953 ,

פקודת בנץ ערים1936 ,
שטת תכנון עיר גלילי ,מחת הצפון
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
 ..והודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשייט
נמסרת בזה הודעה בהתצם לסעיף  (6) 20לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים ,מזזוז הצפון ,הרשתה לתת
תוקף כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות ,לתכנית
מפורטת הנקראת ־תכנית בנין ערים מס׳  - 294המוביל הראשי
קטע אזור גלילי בי.
הודעה על הפקדתה של התכנית ,ביחד עפ התשריט המצורף
אלית ,במשרדי הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים ,מחוז הצפון,
פורסמה בילקוט הפסומים  ,168תשיית ,עמי .213
בן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  (6) 20לפקודת בנין פריט,
 ,1936בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה הגלילית האמורה ושש יובל בל אדם לעיין בהם.

מית לתכנון עיר בלילי ,מחוז חיפה ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,576
תשי״ח ,עמי .402
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין עריפ,
 ,1930כי 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.
כיח בסיון וזשייה ) 16ביוני (1958
י .ברגמן
יושב ראש מועדה המהוזיח לבגיד ,זלתכנין עיר
מחוז חיפה

שמה תכנון עיר ,נתניה
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תיקון לתכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
י .שריבום
גי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,נתניה ,הופקד העתק
יושג ראש הועדה המחחית לבניה ולתכנון עיר
של תכנית מסי נח-1/197/גוש  8267חלקות ; ,109,8ביחד עם התשריט
מחוז הצפון
המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
שטח תכנון עיר ,חיפה
בבנינים או בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
גמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודת בנין עריט,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז חיפה ,הרשתה
לתת תוקף — לעכור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
מות — לתכנית מס׳ חפ - 988/׳רכבת הת־קרקעית רחבת חמרה
שדרות הנשיא״ ,שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה ,במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,היפה ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,492תשטיז ,עמי .1313
בן נמסרת בזה תודעה בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודת בנין עריט,
,6E19כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה,
בצורה שבד ,אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה ,הופקדו במשדרי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בהט.

ל׳ בטיון תשייה ) 18ביוני (1938
י .גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר ,פתח־תקוה
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתוכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאס לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
כ״ט בםיון תשייח) 17ביוני (1953
 ,1930כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשחה
י .ברגמן
לחת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעת זו ברשו
יושב ראש הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר מ ת לתכנית מט׳ פת - 1151/גוש  6308חלקות ,49 ,48 ,14 ,12 ,11
מהוז חיפה
שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה והמצוינת
במספר  151במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,פתח־תקוה ,פורסמה
בעתון הרשמי מס׳  1491מיום .9.5.46
בן נמסרת בזת הודעה ,לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
שטח תכנון עיר גלילי ,מחת חיפה
 ,1930בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקוף לתכנית בצורה שבת אישרה אותם הועדה המחתית האמורה  -הופקדו במשרדי
מפורטת והודעה ע ל ה פ ק ד ת התיקון והתשריט
הועדה המקומית האמורה ושם יובל כל אדם לעיין בהט.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת ביין ערים,1936 ,
כי הועדה המהתית לבניה ולתכנון עיר ,מחת חיפה ,הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתיקון לתכנית מפורטת מס -ג - 389/בית הילד ,פרדס חנה ,שהודעה
על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה ,במשרדי הועדת המקו־
ילהוט הפרסומים  ,611כ״ב בתמוז תשי״ח10.7.1958 ,

ד׳ בתמוז תשי״ת ) 22ביוני (1938
י .גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מתח המרכז
1321

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר גלילי ,מתת המרבי

שטת תכנון עיר ,פחה־הקוה
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטונ
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תוכנית מפורטת
^י•
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תוכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,נהתאם לכעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה תמקומית לתכנון עיר ,פתת־תקוה ,הופקד העתק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין ערימ,
של תכנית מס פת/ג — 43בוש  6373חלקת  ,19ביחד עם התשריט המצו־  ,1336כי הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר ,מתת המרכז ,הרשתה
רף אליו.
לחת תוקף — כעבור המישה עשר יוט לאחר פרסוט הודעת זו ברשומות
כל מעונין יובל לעיין בהעתק התוכנית והתשריט האמורים ללא לתוכנית מס׳גמ ,609/שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף
תשלוט ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבהינת אתרת-בקרקע ,בבני־ אליה ,במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נלילי ,מחת המרכז,
נים או בנכסים אתרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי פורסמה בילקוט הפרסומים  ,377חשיית.
להגיש התמרות לתוכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף 13א) (2לפקודת בנין ערים,1936 ,
שני תדשים מיום פרסום תודעת זאת ברשומות.
כי העתקים של התוכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותט הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
ד׳ בתמת תשייח ) 22ביוני (!953
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י .גוב ת י ק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ב׳ בתמוז תשי״ח ) 20ביוני (1958
מחת המרכז
י .גוברניק
יושב ראש הועדה תמתוזית לבניה ולתכנון עיר
מתח המרכז
שטה תכנון עיר גלילי ,מחת המרכז
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתוכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תוכנית מפורטת
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקץ לתכנית
ערים,
בנין
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת
מפורטת והודעה ע ל ה פ ק ד ת תיקון לתכנית מפורטת
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחת המרכז ,הרשתה
נמסרת מת תודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
מות לתוכנית מם׳ גמ ,607/שהודעת על הפקדחת ,ביחד עם התשריט כי הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר ,מחת המרכז ,הרשתת לחת
המצורף אליה ,במשרדי תועדה המקומית לתכנון עיר נלילי ,מתוז תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעת זו ברשומות —
לתכנית מפי גמ׳ ,1/433,שהודעה על הפקדתת ,ביתד עם התשריט
המרכז ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,577חשי״ת.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  18א) (2לפקודת בנין ערים ,המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי ,מחוז
 ,1930כי הפתקים של התוכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה — המרכז ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,581השי־״ח.
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
בצורת שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הוכקדו במשרדי
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה י־
הועדה המקומית האמורת ושם יוכל בל אדם לעיין גתפ.
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו
ב׳ בתמוז חשי׳׳ת) 20ביוני (1958
•במשרדי הועדה המקומית האמורה ,ושט יוכל בל אדט לעיין בהם.
י.גובתיק
יושב ראש הועדה המתתית לבניה ולתכנון עיר ז׳ בתמוז תשי״ח ) 25ביוני (1958
י .גוברנ־ק
מתח המרכז
יושב ראש הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
שטח תכנון עיר גלילי ,מחוז המרכז
שטה תכנון עיר ,גזר ,מודיעים ,עמק לוד
הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתוכנית מפורטת
שטח תכנון עיר גלילי ,מתת המרכז

והודעה ע ל ה פ ק ד ת תוכנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאט לסעיף  18א) (2לפקודת בנין עריט,
 ,1936כי תועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר ,מחת המרכז ,הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעת זו ברשו
מות לתוכנית מסי גמ ,608/שהודעת על הפקדתה ביחד עט התשריט
תמצורף אליה במשרדי הועדת המקומית לתכנון עיר גלילי ,מחוז
תמרכז ,פורסמת בילקוט הפרסומיס  ,577תשי״ח.
כן נמסרת בזה הודעת ,לפי סעיף  18א) (2לפקודת בנין עריט,
 ,1936כי העתקים של התוכנית האמורה ושל התשריט המצורף אלית —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהט.
י .גוברניק
יוסנ ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מהת המרכז
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הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עריט,1930 ,
כי במשרדי הועלה המקומית לתכנון עיר ,מר ,מודיעים ,עמק לול
הופקד העתק של תכנית מסי גז-23/מושב גגי יונה ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אט בבעל ואס מבחינת אחרת — בקרקע,
בבניניט או בנכסים אתרים שהתכנית האמירה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמירה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום תודעה זו ברשומות.
ו׳ בתמוז השי״ח ) 21ביוני (1958
י .גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
יליזוט הפרטוםים  ,611כ״ב בתסוז תשי״ת10.7.1958 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ברנד ,גךרוה ,גדרות ,נחל-שורק ,יבנה ,כפר־יבנה
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאט לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לחכנון עיר ברנד ,גן־רוה ,גדרות,
בחל-שורק ,יבנה ,כפר־יבנה הופקד העתק של תכנית מס׳ בר1 ,'571/־
גוש  ,3827רשות הפיתוח ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אפ כבעל ואם מבחינת אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אתרים שתחלנית תאמורת משפיעה עליתם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות

שטח תכנון עיי ,כפר־סבא
הודעה
מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז,
ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה מם׳ —53גוש 6127
חלקה  ,115שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,133תשי״א.
ו׳ בתמוז תשי״ח ) 21ביוני (1938
י .גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מתת המרכז

י .גוברניק
ח׳ בתמח תשי״ח ) 26ביוני (1958
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטת תכנון עיר ,כפר־סבא
הודעה

שטח תכנון עיר ,הדר־השדון
הודעה
מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז,
מודיעים בזה כי הועדה המתתית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה מם׳ -82גוש 6138
ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת מכנית מפורטת מסי 2־גוש  7752חלקה  ,21שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,251תשי׳־ג,
חלקות  ,6,3 ,4,2,1שפורסמה בעתון הרשמי מס׳  1031מיום  18ביולי
ו׳ בתמוז תשייח ) 21ביוני (1938
י .ג ו ב ת י ק
ו׳ בתמוז חשיית ) 24ביוני (1958
י .גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחת המרכז
מחת המרכז

הזמנות ב ת י המש3ט
ב י ת המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות
תיק עזבונות 394/58
בענין עזבון המנות יהודה בן מנחם יוסף מירושלים ,שנפטר
בבית חוליס אסף הרופא ,צריפין ,ביום ב׳ באדר תשי-ח ) 10במאי
.(1958
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסוט הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא יינתן לליזה יוסף )לאה
נזהה( צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין ,הזכויות ,החובות והמקרקעים
מסוג מולק ומטוג מירי של המנוח ,שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן
את הצו הניל כאמור.

חיק ירושות 395/58
בענין עזבון המנוחה פרידה מזרחי מירושליט ,שנפטרה
בירושליט ביום כ־ה בניסן תשי־ח ) 13באפריל ,(1938
והמבקש ניםים מזרחי מירושליט.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכרת
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיוש פרסום הזמנה זו וליתן טעם —אם יש לו טעם בל שהוא— מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא בן יחן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.

א .מ .שמחה ,רשם

א .מ .שמחה ,רשם

י׳־ג בחמת תשי-ח) 1ביולי (1958

י״ג בתמוז תשי-ח ) 1ביולי (1958

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
בקשה 226/58
תיק עזבונות 78/58
בענין עזבון המנות ר פ א ל שלמה נוימן מקהיר ,מצרים,
שנפטר בקהיר ביום  9בדצמבר ,1931
והמבקשיט פנינה נוימן ,יצחק נוימן ,מאירה נוימן,
ולאין אריה נוימן מחל-אביב ,על ידי באי כוחם עורכי הדין
א .המבורגר ,א .גרושקה וא .עברון מרחוב יהודה הלוי  ,45תל־אביב.
5יקוט הפרסומים  ,611ב״ב בתמוז תעי׳יהS10.7.103 ,

הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חודש ימים
מיום פרםוט הזמנה זו ,וליחן טעם מדוע לא יינתן למבקשים צו הנהלת
עזכון על כל המטלטלים ,הזכויות ,החובות והמקרקעים מסוג מולק
ומסוג מירי של המנוח הנ׳־ל ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את
הצו כאמור.
ז׳ בתמת השייח ) 25ביוני (1938

ל  .עוגן ,רשמת
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נ י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזב־נות 821/58
בעוין עזבון המנות ד ו ד משולם לנדאו המכונה גם דוד
)כן צבי( לנדאו מתל־אביב ,שנפטר בתל-אביב ביום יין באדר
תשי־ת ) 9במרס ,(1938
והמבקשת.ניטל לנדאו מתל־אביב ,רח׳ וייצמן  ,137על ידי
בא כוחה עורך הדין ש ,וייצנר מתל-אביב ,רה׳ לילינבלום .28
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בכית דמשפט תוך עשרה ימים
מיוש פרסום הזמנה זו וליתן טעם—אס יש לו טעם כל שהוא—מדוע
לא יינתן 8ו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יהן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
ה׳ בתמוז חשי׳׳ח ) 23ביוני (1958

תיק ירושות 933/58
בענין עזבון המנוחה סוניה גרםטנר )לבית רוןנטטיץ(
שנפטרה בתליאביב ,ביום ה-וז בכעת חשי״ת ) 16ביניאר *,093
והמבקש ד ב גרסטנר מתל־אביב שכ׳ מכני רח׳ ה׳  ,27על
ידי באי כוחו עורכי הדין יעקב הגלר ,יהושע נלכרד ועמיהוד דורון,
שמענט למסירת מסמכים היא :רח׳ מונטיפיורי  ,37תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המששט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המגיח.-
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עש-ה ימיט
מיופ פרסום הזמנה וו וליתן טעם — אט יש לו טפס בל שהיא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאט לא כן ירן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל .עוגן ,רשמת
ה׳ בתפוז תשייח ) 23ביוני (1353

תיק עזבונות 829/59
בעיין עזבון המנוח שמחה שינבדגר ,שנפטר בפתח־תקוה
ביוט כיה באלול תשי״ז ) 21בספטמבר ,(1937
והמבקשת פנינה שינברגר מהרצליה ,נוהיעמל ,ביה .554
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אס יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאט לא בן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

היק ירושות 936/38
בעניו עזבון המנות א ל י מ ל ך שניצר מתל־אביב ,שנפטר
בתל-אביב ביוט טיז בשבט תשי׳״ז ) 18בינואר ,(1957
והמבקשת ב ר ה ש:יצר מתל־אביב ,רה׳ אמכטררם  ,4על ידי
באי כוחה עורכי הדין ד־״ר ר .א ברהט ,ל .וינברג ,מ .ויתקון וב.
יקותיאלי ,שמענט למסירת מטמכיס הוא :רחוב יהודה הל:י  ,39תל-
אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המוות.
הריני מזמין בזה כל אדט לתתייצב בבית תמשפט תוך עשרת ימיט
מיום פרסוש הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעש כל שהיא—מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.

ו׳ בחמת השי״ח ) 21ביוני (1938

ל ,עוגן ,רשמת

עזבינות s5/
931תיק
בענין עזבון המנות אנרי וגהלטר מרחוב ותל  ,16תל-אביב,
שנפטר ביום כ׳ נ באדר א׳ תשי׳־ז) 21בפברואר ,(1937
תיק עזבונות 957/58
תדדה,
,61
םמואל
והמבקש ל א ו פ ו ל ד קרנר מרתוב הרברט
בע:ין עזבין המנוח ארנסט )יונה( הורביץ משזה ורכורנ,
על ידי בא כוחו עירך הדי; ה .זיכיביץ מרתוב אלניי  ,66הל-אביב .שנפטר בשדה ורבורג ביום כיא באב תשטיו ) 9נא־גוסט 5ב,(19
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
והמבקשת ב ט ר ל א ה הורביץ משדה ורבורג.
על ירושת המנוח.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים המכריז על ירושת תכנות.
מיום פרסום הזמנה זו וליחן מדם — אש יש לו טעם כל שהוא —
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימים
מדוע לא יינתן צו המכרת על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית המשפט מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אט יש לו טעם כל שהוא— מדוע
צו בטוב בעיניו.
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאם לא כן יתן בית המשפט
ל .עוגן ,רשמת צו כטוב בעיניו.
ביוני ( s
ו׳ בהמת תשי״וז)!1532
תיק עזבונות 913/58
בענין עזבון המנוח א ל ד ו ר ק ח מנתניה ,שנפטר באילת ביום
ב׳ באייר תשי־ת ) 22באפריל ,(1958
ותמבקשת נעמי ר ק ח מנתניד ,על ידי באי כוחת עורכי הדין
ש .תמיר )נצנלטין( ,י .אלראי ,ר ,לוין ,א .מרינטקי וי .פיקל נושדרות
רוטשילד  ,15ד,ל* .ביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט חיך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם—אס יש לו טעם כל שהוא—מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו,
ל .עוגן ,רשמת
ה׳ בהמת תשיית ) 23ביוני (1938
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ת׳ בתמוז השי״ה ) 23ביוני (1938

ל  .עוגן ,רשמת

ה׳ בתמוז תשי״ת ) 23ביוני (1938

ל ,עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 938/38
בענין עזבון המנוחה ר ב ק ה פארי מרח׳ מגידו  ,5תל-אביב,
שנפטרה בכיתה ביום כ״ב בניסן תשי״ח )ו> 1באפריל ,(1958
והמבקש א ב ר ה ם פארי על ירי בא כוחו עורך הרין י .הצנר
מרח׳ אלנבי 119׳ תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט חיך עשרה ימים
מיום פרטים הזמנת זו וליתן טעם — אש יש לו טעם כל שהוא—מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאס לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ה׳ בהמת חשי״זז) 23ביוני (1933
י5ק1ט

ל  .עוגן ,רשמת

השרסוםיט  ,011כ״כ בתמוז תשי״ה10.7.1953 ,

ב י ת המשפט המחוזי בתליאביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 939/58
בענין צוואת המנוח מקם אוריער ,שנפטר בתל השומר
ביו 0ד׳ באב תשייז) 1באוגוסט .(1957
הריני מזמין בזה בל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיו 6פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא תוכח ,לא חקוייס ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למרגרטח אורינגר ,אלמנת המנוח ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן
תעודה זו כאמור.
ה׳ בתמוז תשי״ת ) 23ביוני (1958

להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה לפתן צו
המכריז על ירושת המנוה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיוט פרסום הזמנת זו וליתן טעט—אט יש לוטעט כל שהוא—מדוע
לא יינתן צו המכרת על ירושת המנות .שאט לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ה -בתמוו תשי״ח ) 23ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת

ל  .עוגן ,רשמת

תיק עזבינות 971/38
תיק עזבונות 967/58
בענין עזבון המנות א ת ם ט בן הרמן מהם מבית יצחק ,שנפטי
בענין עזבון המנוחה גרטרוז־ה ברנד מתל־אביב ,שנפטרה בתליאביב ביוט ייא בניסן תשי־ח ) 1בא1ריל ,(1159
בחל־אכיב ביום ייח בחשון תשי־ץ ) 23באוקטובר ,(1936
וחזבקזת א ל ם ב ט מהם מבית יצחק ,על ידי באי כוחה
והמבקשים פ ל י ק ס ב ת ר מגבעתיים רח׳ כצנלסון  ,36וגיזלה עורכי ד דין א .א־סטר וז .אוטנזוסר ,שטענם למסירת מםטכיט משפטיים
לוי)לבית ברגר( מגבעתיים רח׳ גגטץ  ,36על ידי בא כותש עורך הדין הוא :שדרות רוטשילד  ,20חל־אביב,
ריר משה קראוס ,שמענו למסירת מסמכים משפטיים הוא :דרך יפו־
להווי ידוע כי המבקשת הגישת לבית המשפט בקשה למתן צו
תיא  11חדר  ,27תל־אביב.
המכריז על ירושת המנוח.
הרמי מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימים
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
טיוט פרסוט הזמנה זו וליתן טעם—אם יש לו טעם כל שהוא—מדוע
לא יינתן צו המכרח על ירושת המנוחה ,שאם $א כן יתן בית המשפט מיום פרסום הזמנת זו וליחן טעם—אס יש לו טעם כל שהוא—מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו בטוב בעיניו.
צו בטוב בעיניו.
ל  ,עוגן ,רשמת
ה׳ בתמוז תשייח ) 23ביוני (1938
ל .עוגן ,רשמת
ה־ בתמוז תשי״ח ) 23ביוני (1958
תיק עזבונות 968,58
נענין צוואת המנות אהדץ )המכונה נפ אדנולד( ברגר,
שגפטר בתל השומר ביום נ׳ באייר תשייח ) 23באפריל .(1058
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו וליתן טעם מדוע לא הוכח ,לא תקוייט ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לפליקס
ברגר ונתלה לוי)לבית ברגר( ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת
המגוח ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה וצו בטוב בעיניו.
ה׳ גתמוז תשייח ) 23ביוני (1958

ל .עוגן ,רשמת

תיק ירושות 969/58
בענין עזבון המנות באב אני ח ד א ד מאור יהודה ,טקיה אי,
צריף  ,40שנפטר בתל-אביב ביום י׳ באדר תשי״ח ) 2במרס ,(1958
והמבקשת טוני ח ד א ד מאור יהודה ,סקיה אי .י
.להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכרת על ירושת המנוח.
הריני מזמין מה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסוט הזמנה זו וליתן טעט—אט יש לו טעם כל שהוא—מדוע
לא יינתן צו המכרת על ירושת המנות ,שאם לא כן יתן בית הפשפט
צו בטוב בעיניו.
• ל .עוגן ,רעמת
ו׳ גתמת השי״ת ) 24ביוני (1958
היק עזבונית 970/58
בענין עזבון המנוח יוסף מורתי מרת׳ מרדכי  ,13תל־אביב,
שנפט־ בתל־אביב ביוט ייא באייר תשייח ) 1במאי ,(1958
והמבקשת עדינה מזרחי מרתוב מרדכי  ,13תל־אביב ,על ידי
בא כוחה עורך הדין תיים גילוני ,שמענו למסירת מסמכים משסטייט
הוא :רה׳ לילינבלום  ,15תל־אביב.
כ״ב בתמוזתשי״ח611,ילקוטהפרםוסיט

S5B10.7.1 ,

תיק עזבונות 972/58
בע:ין עזבון המנוח משה כץ מפתח-חקוה ,שנפטר בפתח־חקוח
ביום ייב בשבט חשי״זו ) 2בפברואר ,(1958
והמבקשת צפירה כץ מפתת־תקות ,על ידי באי כוחה עורבי
הדין יגאל ארנין וגון א .נתן מירושלים ,שמענט למסירת מסמכים
תוא :אצל א ,הומינר ,עויד ,שדיר  ,4תל־אביב.
לה־וי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה בל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיס
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא -
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו בטוב בעיניו.
ו׳ בתמוז תשיית ) 24ביוני (1938

ל .עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 973/58
בענין צוואת המנוח ויליאם כהן ,שנפטר בתל־אביב ביום
ביב באלול תשייז ) 18בספטמבר,(1957 .
והמבקשת ב ל ה כהן מתל־אביב ,על ידי באי כוחה עורכי
הדין יגאל ארנון וגון א .נתן מירושלים ,שמענם למסירת מסמכים
הוא :אצל עויד א .הופינר משריר  ,4תל-אביב.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת,
שאש לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
ו׳ בתמח תשיית ) 24ביוני (1938

ל  ,עוגן ,רשמת
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בית המשפט הכד וזי ב ת ל  -א ב י ב  -י פ ו
ה ז מ :ות
חיק עזבונות 971/58
בענין עזבון המנוח בנימין א ל ש ר מתל־אביב ,שנפטר אי-שם
בארץ ביום טיז באייר תשייח ) 6במאי ,(19*8
והמבקשת סגולה אלעזר ,על ידי בא נוחה עורך הדין צגי
תמרי ,קצין סעד משפטי ליד קצין העיר תל־אביב ,שמענו למסירה
מסמכים הוא :רח׳ א׳ ,הקריה ,תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין נזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם — אם יש לו טעט כל שהוא -
מדוע לא יינתן צו הנ פריז על ירושת המנות ,שאם לא כן יהן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י׳ בתמוז חשי־ת ) 21ביוני (1958

ל .עוגן ,רשמת

היק עזבונות 976/58
בענין עזבון המנות יעקב בדקוביץ מתל־אביב ,שנפטר
בתל־אביב ביופ כ״ח בכסלו תשייח ) 21בדצמבר ,(1937
והמבקשת שרה ברקוביץ מרחוב אנטוקולסקי  ,11תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעט  -אט יש לו טעם כל שהוא -
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ו׳ בתמוז תשי-ח ) 21ביוני (1938

ל  .עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 979/38
בענץ עזבון המנות מ ר ד כ י טלופוער )הידוע נם כשמות
מרדכי טרופויער מרדכי טרופואר ומרדכי טרופאור(
מקרית שלום ניס׳  ,51תל־אביב־יפו ,שנפטר בבית התולים ביילינטון
ב9תת־תקוה ביוט א׳ בשבט תשי״ז ) 3בינואר ,(1937
והמבקשת שרה ד ב ו ר ה טוץפוער מקרית שלום מס׳ ,51
תל־אביב־יפו ,על ידי בא כוחה עורך הדין צבי דוידוביץ ,שמענו
למסירת מסמכים הוא :דרך יפו  ,3-1תליאביב־יפו.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנות.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אס יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל .עוגן ,רשמת
ז׳ בתמוז תשי״ח ) ;3ביוני !138ו(
היק עזבונות 980/38
בענין עזבון המנות יצחק פרנקו ,שנפטר בתל־השומר ביום
ייב באדר תשי׳״ח ) 4במרס ,(1938
והמבקשת אידה נחמה פרנקו מגבעת משה א׳ מסי  ,16על
ידי בא בוהה עורך הדין ויקטור אלקלעי ,שמענו למסירת מסמכים
הוא :רתוב מעטיפיורי  ,31תל־אביב.
לתווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יהן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 977/58
בענין עזבון המנוחה א ד ס ה )הדסה( טראובר לבית צ ל ר
)רחרמן מנשואיה השניים( מהעיר אנטוורפן ,בלגיה ,שנספתה
תיק ירושות 8ג981 /
ביוט  4באפריל  1914באושוויץ,
בענין עזבו המנות א ב ר ה ם אברונין מרהוב ברנר  ,16תל*
והמבקש יעקב טראובר מרחוב הקריה  ,5תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז אביב ,שנפטר בחיפה ביום ס׳ באייר השייז ) 10במאי ,(1937
והמבקש בנימין אברונין ממשמר העמק.
על ירושת המנוחה.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בכית המשפט תוך חודש ימים
מיוט פרטוט הזמנת זו וליחן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל ארם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מדוע לא יינתן צו תמנריז על ירושת המנותח ,שאט לא כן יתן בית
מיום פרסוט הזמנה זו וליתן טעט — אם יש לו טעם כל שהוא —
המשפט צו כטוב בעיניו.
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יחן בית
רשמת
עוגן,
ל,
(
1
9
5
8
ביוני
ז׳ בתמוז תשי׳־ה )25
המשפט צו כטוב בעיניו,
תיק עזבונות 978/38
בענין עזבון המנוח ישראל חיים נלתל-אביב ,שנפטר בתל׳
אביב בבית חוליט ׳הדסה* ביוש  28באוקטובר ,1915
והמבקש ח־ים ק ־ י ש ר א ל משיכון דן ,רתוג אשכנזי ,25
הל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה נל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיוש פרסום הזמנה זו וליתן טעם  -אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל .עוגן ,רשמת
ז׳ בהמת תשי־ת ) 25ביוני (1958
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ז -בתמוז חשי־ח ) 25ביוני (1958

ל .עוגן ,רשמת

ז׳ בחמת תשי-ח ) 25ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת

תיק ייושות 982/58
בעבין עזבון המנוחה שמחה אברונין מרחוב ברנד  ,16תל־
אביב ,שנפטרה במשמר העמק ביום  10באוקטובר ,1947
והמבקש בנימין אברונין ממשמר העמק.
להווי ידוע כי המבקש הניש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעט — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו בשוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
ז׳ בתמוז תשי״ח ) 25ביוני (1938
ילקוט הפרכומים  ,611ב״ב בתמוז תשי״ת10.7.1033 ,

ב י ת המשפט הםד יזי בתל-אביב־יפו
הזמ ות
תיק ירושות 983/58

בענין עזבון המנותח מרים ב כ ר משכונת אבו־כביר ,צריפין
 200יפו ,שנפטרה ביפו ביום ו׳ בניסן חשי״ח ) 20במרס ,(1938
והמבקשת אסתר קאלי מרחוב החלוצים  ,43תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המניחה.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעט כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאס לא כן יתן בית
המשפט צו בטוב בעיניו.
ח׳ בתמוז תשי״ח ) 26ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת
תיק עזבונות 984/58

בענין עזבון המנוח ראובן טאובמן מתל אביב ,שנפטר בתל־
אביב ביום כ*ג באייר תשי״ח ) 13במאי ,(1958
והמבקש יוסף טאובמן מניו־יורק  ,32ריבדסייד דרייב ,910
נ .י ,.ארה״ב,
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט באמצעות עודך הדין
ד-ר י .לוקר ,מרחוב אלנכי  ,100תל־אביב ,בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדס להתייצב בבית ד&שעט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה דו ,וליחן טעט  -אט יש לו טעם כל שהוא -
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאס לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו• .
ז׳ בתמוז תשי״ח ) 25ביוני (1938

ל  .עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 987/38

בענין עזבון תמנוחת לינדה לוי מרחוב  210מט׳  ,3יפו* ,נפטרת
במאי ,(1937
ביפו ביום כ׳-ז! באיירr»pn(»2
ותמבקש בכור לוי מרחוב  210מס׳  ,3יפו ,על ידי באי כוחו
עורכי רדין ש ,אלקלעי את ש ,האגיר ,שמענט למסירת מסמכים חוא:
שדי ירושלים מם׳  ,63יפו.
להווי ידוע כי תמבקש תגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
על ירושת תמנותת.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו וליהן טעם — אם יש לו טעט בל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו בטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת

ז׳ בתמוז תשייח ) 25ביוני (1958

חיק עזבונות 988/38

בענין עזבון המנותח שרה מ ת י א ר מלוד ,רת׳ ל״ג טס׳ ,21
שנפטרה בלוד,
והמבקש ח ד מדג׳ א ר גירמלה ,רחוב ר־א מס׳  ,11על ידי באי
כוחו עורכי הדין ש .אלקלעי את ש ,תאג׳ר ,שמענם למסירת מסמכיפ
הוא :שדי ירושלים מס•  ,63יפו.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיוט פרסום הזמנה זו ,וליתן טעט — אם יש לו טעט כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת

ז׳ בתמוז תשי׳ח ) 23ביוני (1938
תיק עזבונות 985/58

בענין עזבון המנוח צבי מודמשטדן מרחוב יהודה הלזי ,80
חל־אביב ,שנפטר בתל-אביב ביום ג׳ בסיון תשייח ) 22במאי ,(1938
והמבקשת א ל ק ה מורגנשטרן.
להווי ידוע בי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשר ,למתן צו
המכרה על ירושת המנות.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסוט הזמנה זו ,וליחן טעט — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכרין על ירושת המנוח ,שאס לא בן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
•ז׳ כתמוז השי״זז) 25ביוני (1938

ל  ,עוגן ,רשמת
חיק עזבונות 986/58

תיק עזבונות 989/58

בענין עזבון המנוח יוסף לוי מחולון ,בלוקונימ מס׳  ,206שנפטר
בחולון ביום ב״ה בתשרי תשי־ח ) 19באוקטובר ,(1937
והמבקש א ל ב ר ט לוי מיפו ,רחוב  48מס׳  ,1על ידי באי כחזו
עורכי הדין ש .אלקלעי את ש .תאגיד ,שמענם למסירת מסמכים הוא:
שדי ירושלים מם׳  ,63יפו.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המברח
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה הל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעם — אם יש י לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יהן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
ז׳ בתמוז חשייח ) 23ביוני (1958

בענין עזבון המנוחה א ס ת ר ס פ ר ד מתל־אביב ,שנפטרה בתל־
אביב ביום ג׳ בניסן תשי״ת ) 23במרפ ,(1938
והמבקשת מ ל כ ה ס פ ר ד  ,על ידי בא כוחה צבי פוקם מתל־
אביב ,המיוצג על ידי עורכי הדין ש.פ .האז ,דייר ח .נליקסמן ,דיר
חנן רובין ,א .םיקסיק ומ .גלרט מרחוב אלנבי  ,108תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת תגישת לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנותה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיוט פרסוט הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעט כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

בענין עזבון המנוחה ל א ה ביימן)הידועה גם בשט ל א ה ניימן
לבית ניימן( מלוח ,פולין ,שנספתה באושוויץ בשנת ,1914
והמבקש אדוארד )יהודה( ניימן מקרית-גד ,על ידי בא
כוחו עורך הדין י .איזן ,רחוב יהודה הלוי  ,39תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנותח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרפוט הזמנה זו ,וליתן טעט — אם יש לו טעם בל שהוא —
מדזע לא יינתן צו ההכרח על ירושת המנוהה ,שאט לא בן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ל  .עוגן ,רשמת

ל  .עוגן ,רשמת

ז׳ בתמוז תשי״ח ) 25ביוני (1938

6ילקוש ה ו ס ו » י  ,611 0נ ״  :נ ת מ ח תיעי־תns10.7.10 ,

תיק עזבונות 990/58

ח׳ בתמוז תשייח)G2ביוני

(1958
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ב י ת ה מ ע פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
וזיק עזבונות 992,58
תיק עזבינוח 998/58
בענין עזבון המנות א ב ר ה ם לנדאו מפתת־תקוה ,שנפטר
בענין הצוואה וכענין עזבון הנינוח ליאץ א ב ר ה ם לוי,
בפתוז-תקות ביום ט*ו בניסן תשי״ת ) 6באפריל ,(1958
נזדרוב אדם הכהן  ,22תל־אביב ,שבפניו• בתל־אביב ביופ :ף בשכלו
והמבקשת יוספה לנדאו מרתוב סטרומה ד ,פתת־תקית ,חשטיו} 1בפברואר ,(1933
על ידי באי בחזה עורכי הדין דיר ש .ויקסלבום ,ש .אמסטר וי.
והמבקש יעקב ליאון לוי מרחוב אדם הלהן  ,22מל ידי בא
גוטליב ,שמענט למסירת מסמביט הוא :רחוב מונטיפיורי  ,3פתח־ כוחו עורך הדין ש .ברנשטיין מרחוב יהודה הלוי  ,42תל-אביב.
הקוה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים
המכריז על ירושת המנוח.
ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח ,ומדוע לא תינתן תעודת
הריני מזמין נזה כל אדם להתייצב בנית המשפט תיך עשרה ימיט קיום צוואה לאגטה ליאין לוי ,ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעט — אט יש לו טעט כל שהוא — המנוח ,שאס לא לן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור וצו
מדוע לא יינתן צו רמכרח על ירושת תמנוח ,שאש לא כן יתן בית כטיב בעיניו,
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
יי >
ה׳ בתמוז חשייה ) 2 0
ל  .עמן ,רשמת
ח׳ בתמוז חשייח ) 26ביוני (1958
תיק עזבונ־ת 999/38
בענין עזבון המנות צעייז־ בן עטיה מנוה ימין ,שנפטר בכפר-
תיק עזבונות 991 ,'58
בענין עזבון המנוח יקותיאל הרפז מכפריסבא ,רחוב הרצל סבא ביום ייט באב תשייז ) 16באוגוסט ,(1957
והמבקש כ ל פ ו בן עטיה ממושב נוה־ימין ,על ידי באי כוחו
 ,38שנפטר ביוט ט׳ באייר תשי״ח ) 29באפריל ,(1958
והמבקש דיר יצחק ה ר פ ו מרחובות ,על ירי בא כוחו עורך עורכי הדין א .שרון ונ .חלד ,שמענפ למסירת מםניבים הוא :רחוב
אהד העםs3תל־אביב,,
הדין ב .גולדמן ,רחוב לילינבלוט  ,30תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו תמכרי!
על ירושת המנוח.
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימיט
מיום פרטוט הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מיוט פרסוט הזמנה זו וליתן טעם — אש יש לו פעפ כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאט לא כן יחן בית מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת ה^נוח ,שאש לא כן יחן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
המשפט צו נטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
ל .עוגן ,רשמת ייא בתמוז תשי״ח) 29ביוני (1958
ז׳ בתמוז תשייח ) 23ביוני (1938
5

תיק עזבונות 936/58
בענין עזבון המנוח משה קריר מרמלה ,שנפטר ביוט י״ט
בנימן תשי־ח ) 9באפריל ,(1958
והמבקשת מרים קריו מרמלה ,רחוב שא׳ מם׳  ,2על ידי בא
בותיל עורך הדין ר .צ׳קרוב ,שמענו למסירת מסמכיס הוא :שד-
ירושליפ  ,28יפו.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט נקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזח כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימ־פ
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אס יש לו טעם כל שהיא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאט לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
ת׳ בתמוז תשיית ) 26ביוני (1958

9
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תיק עזב־נות(1000/5
בפניו עזבין וזמניה גבריאל אריה )ליאו( מרמת יגן ,שנפטר
ביום כ׳ בסיון תשי״ת ) 8ביוני ,(1958
והמבקש גבריאל גרעין )גרז־־רולף( ,על ידי בא כוחו
עורך הדין י .שיוביץ ,מרחוב אלנבי  ,132תל־אביכ.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
על ירושת המנ-ת.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימיט
מיוט פרסוט הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעט כל שהוא —
מדוע לא יינחן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאט לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
:

י״א בתמוז השי־ח ) 29ביוני (1358

ל  .עוגן ,רשמת

תיק עזבינות 1001/58
בענין עזכון המנוחה שרה לוי מרחוב ט-ו מס׳  ,9לוד ,שנפטרה
ביום כ׳ בסיון תשי״ת ) 8ביוני (1958בבית חיליפ צרינדן,על יד רמלה,
ותמבקש משה לוי מרת׳ א׳ מסי  ,5לוד ,על ידי באי כוחו עורכי
הדין ש .אלקלעי את ש .תאנ׳ר ,שמענפ למסירת מסמכיט הוא :שדי
ירושליס מסי  ,63יפי.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
על ירושת המנוחת.
תריבי מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמבה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהיא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המבוחת ,שאם לא בן יחן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 997/58
כענין עזבון המנוח משה וי־גירודיסקי ,שנפטר ביום כ־ט
בטבת תשייח ) 21בינואר ,(1938
והמבקשת יהודית ויוגירודיסקי ,על ידי באי כוחה עורכי
הדין מ .י .דישה ומ .עפיטלני ,שמענם למסירת מסמכים היא :רחוב
לבונטין  ,30תל־אביב.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנות ,ובי בית המשפט ידון בבקשה כעבור
עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו.
כל התיבע טובת הנאה בעזבי! יבוא לבית המשפט תוך המועד
הניל ,שאס לא כן יתן בית המשסט צו כטוב בעיניו.
בתמוזרשמת
ל .ייאעוגן,
ח׳ בתמוז תשייח ) :6ביוני (1958
תשייח ) 1 S 5 2 9
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ביוני ( B

ל  .עוגן ,רשמת

5יקוש הפדכופים  ,611נ״ב בתכיוז תשי״חs10.7.103 ,

כ י ת המשפט המחוזי בתליאביב-יפו
הזמנות
תיק עזבינות 1005/38
בענין עזבון המנות רחמים ב א ב א מרתוב קורדיבורו ,11
תל־אביב ,שנפטר בתל־אביב ביום י״ז באלול תשיז ) 2בספטמבר
,(1917
והמבקשת פ ר ח ה באבא מרחוב קירדובירו  ,11תליאביב,
על ידי בא כותה עורך הדין א .כביוף ,שמענו למסירת מסמכים הוא:
רחוב הרכבת  ,12תל-אביב.
להווי ידוע בי המבקשת תגישת לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בכית המשפט תיך עשרה ימיט
מיוט פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהיא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאט לא כן יחן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ייא בתמוז תשי׳׳ת) 29ביוני (1953

ל ,עוגן ,רשמת

תיק עזבינות 1000 ;58
בענין עזבון תמנווז ר פ א ל לייבוביץ ,שנפטר בערת )צרפת(
ביום ביט באדר ב׳ תשייז) 1באפריל ,(1937
והמבקש זלמן לייבוביץ מרחוב מלצ׳ט  ,34תל־אביכ ,על
ידי בא כוחו עורך הדין ד־ר יוסף קמיל ,שמענו למסירת מסמכים
הוא :ורך יפו־תל־אביב ' ,20תלי־אביב.
לתווי ידוע כי המבקש הביש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת תמנות.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנת זו וליתן טעט  -אם יש לו טעט כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאס לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י׳א בתמוז תשייח ) 29ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 1007/58
בענין פזבון המנוחה שרה צונג בת ישראל ,שנפטרה בפתח־
חקוה ביום יית בסיון תשייח ) 0ביוני ,(1958
והמבקש יוסף צונג מצהלה ,על ידי בא כוחו עורך הדין י.
שטרנליכט ,שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב ביאליק ,46רמת־גן.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיופ פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אס יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת תמנותה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י-א בתמוז תשי״ח ) 29ביוני (1958

ל .עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 1008/58
בענין עזבין המנוחים א ב ר ה ם ליב כהן ומינה כהן מריגה,
והמבקשת צפורה פייגה ברזינה ,על ידי בא כוחה עורך
הדין דיר י .גלילי ,רחוב מזאיה  ,1חל־אבינ.
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחים.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעם — אם יש לו טעט בל שהוא —
011ילקוט הפרשומים

 ,כ״ב בהסוז תשי״חs10.7.105 ,

מדוע לא יינתן צו המכריז על ידושת המניחים ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
י־א בחמת תשי-ח ) 29ביוני (1958
תיק עזבונות 1009,'58
נענין עזבון המנוה אהרן ימיני מתל־אביב ,שנפטר ביום
י*ח בסיון תשייח ) 6ביוני ,(1958
והמבקשים שלום ימיני וחיים ימיני מרתוב הירקון ,137
תל־אביב ,על ידי בא כוחם עורך הדין ש .בתלי ,שמענו למםירת
מסמכים הוא :רחוב יהודה הלוי  ,33תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשים הנישו' לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור
עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו.
כל התובע טובת הנאה בעזבין יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,
ייא בתמוז תשייח ) 29ביוני (1958

ל  ,עוגן ,רשמת

תיק עזבונות 1010/58
בענין עזבון המנוח יצחק )אייזיק( וילנסקי ,שנפטר בוורשה,
פולין ,ביום  13בספטמבר .1939
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תיך חודש ימים
מיוט פרסום הזמנה זו ,וליתן טעט מדוע לא יינתן למרק )מרדכי(
וילנסקי ,צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים ,הזכויות ,חחובות והמקר־
קעיס מסוג מולק ומסוג סירי של המנות ,שאם לא בן יתן בית המשפט
את הצו הב*ל כאמור.
י״א בתמוז תשי-זז) 29ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת

תיק עזבונות •1011/58
בענין צוואת המנוח סימץ )שמעון( צירימ מרחוב יונח
הנביא  ,10תל־אביב ,שנפטר בירושלים,
והמבקשת ועינה צירינג .על ידי באי כוחה עורכי הדין ד״ר
א .פכטמן ודיר א .תיליננר מרהיב מונטיפיורי  ,24תל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימיפ
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת,
שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
י״ב בתמוז תשי־ח ) 30ביוני (1958

ל .עוגן ,רשמת

ירושות 2/58
10Jתיק
נענין עזבין המנוח אליהו םדברניק מרחוב בלוך  ,48תל־
אביב ,שנפטר בתל־אבינ כיום י*ב בשבט תשי־ח ) 2בפברואר ,(1958
והמבקשת ברוניה םרברניק מרחוב בלוך  ,48תל־אביב.
לתווי ידוע כי תמבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת תמניה.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעט כל שהיא — מדוע
לא ייגתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאט לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
י-ב בתמוז תשי״ח ) 30ביוני (1938

ל  ,עוגן ,רשמת
1329

ב י ת המשפט המז יזי בתל-אביב-ייפו
הזמ ות
תיק עזבונות 1013/58
בענין עזבון המנות ששון זילכה מדרך ז׳בוטינסקי  ,115רמת־נן,
שנפטר בביתו ביום כ״ב באדר תשי״ת ) 13במרס ,(1938
והמבקשת גומייה זילכה מדרך ן׳בוטינסקי  ,113רמת־גן,
על ידי באי כוחה עורכי הדין סלמן שינה ובמאל ס ,שיבה ,שמענט
למסירת מסמכים הוא :דרך יפו־ת׳־א  ,13חל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו ,וליבן טעם  -אט יש לו מעם כל שהיא —
מדוע לא יינתן למבקשת צו הנהלת עזנון על כל המטלטלים ,הזכויות,
החובות והמקרקעים מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח ,ומדוע לא
יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאט לא כן יגש בית המשפט
לירן את צו הנהלת העזבון וצו הירושה כטוב בעיניו.
,

י״א בתמוז תשי״ח ) 29ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת

תיק ירושות 1014/58
בענין עזכון המנוח ד ו ד א ד ל ר )הידוע גם בשם א ב ר ה ם
דוד א ד ל ר ־ ו ל ד ר ( מצוריך ,שווייץ ,שנפטר בצוריך ביום
 6בדצמבר ,1937
והמבקש ישראל 1שר מרחוב אלחריזי  ,8חל־אביב ,על ידי
באי כוחו עורכי הדין ה .דינשטין וי .רוטנברג ,שמענס למסירת
מסמכים הוא :שדרות רוטשילד  ,2תליאביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חודש ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעט — אט יש לו טעט בל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאס לא כן י־1ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוק ,רשמת
׳*ב בתמוז תשי־״ת ) 39ביוני (!958
תיק עזבונות 1018/58
בענין עזבון המנוחה צפורה )פייגה( מדמן משכונת התקוה,
תל־אביב ,שנפטרה בתל־אביב ביום כיא באלול חשי״א) 22בספטמבר
,(1931
ותמבקש מ י כ א ל לוצקי ,על ידי בא כותו עורך הדין שמתה
כץ ,רתוב יבנה 21אי ,תל־אכיב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
•
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין נזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיוס פרסום הזמנה זו ,וליתן טעט — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאס לא כן יר.ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל .עוגן ,רשמת
י״ג בתמוז השי״ח ) 1ביולי (1958

היק קייס צוואות 1019/58
בעגין צוואת המנוח מורים )הידוע גם בשמות מוריץ זמשה(
רוזנצויג ,שנפטר בתל־אביב ביום ביט באדר חשי״ח ) 21במרס
.(1958
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליהן טעם ,מדוע לא תוכה לא תקויים ולא
הירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לסופי
אסתר רוזנצוינ מתל־אביב ,שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו כאמור.
י־׳ב בתמוז תשי״ח ) 90ביוני (1958

ל  .עוגן ,רשמת

חיק עזבונות 1027/58
בענין עזבון המנוח מזרחי בכור יחזקאל מראשון לציון,
שנפטר בחל־אכיב ביום  12במרס ,1911
והמבקשת מרגלית אפרתי מתל־אביב ,על ידי באי כוחה
עורכי הדין כספי ,צדוק ושות׳ ,שמענם למסירת מסמכים הוא :שדרות
רוטשילד  ,11תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח,
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ל  .עוגן ,רשמת
י״ג בתמוז תשי״ח ) 1ביולי (1958
היק עזבונות 1062/58
בענין עזבון המנוח סולומון תמרם )המכונה גם שלמה
תמרית( ,שנפטר בפתח־תקוה ביום  8בנובמבר ,1937
והמבקש אהרן תמרם מניו־יורק ,ארה׳׳ב ,באמצעות דב
מרגלית מרעננה לפי יפוי־כוח חתום בפני קונסול ישראל בביו־יורק
ביום  12במאי  ,1958על ידי בא כוחו עורך הדין א.זמרון ,רחוב לילינ־
בלוט  ,25תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח בישראל.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם  -אט יש לו טעט כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י״ה בתמוז תשי״ח ) 6ביולי (1938

ל .עוגן ,רשמת

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק ירושות 205/58
בענין עזבון המנוח יוסף בן־חייס ממושב עלה־רש )שאר
ישוב( ,שנפטר ליד הגבול הסורי ביום א׳ בכסלו תשי־ח ) 21בנובמבר
,(1937
והמבקשת מרים בן־חיים ממושב עלה־רש )שאר ישוב( על ידי
באי־כוחת עורבי הדין דוד גיגר וישעיהו ונדרוב ,שמענם למסירת
מסמכים משפטיים הוא :רה׳ הרצל  ,33היפה.
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להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיפ
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם ,אם יש לו טעם בל שהוא ,מדוע
לא יינתן צו המכרת על ירושת המנות ,שאם לא כן יחן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,דשם
ה׳ בתמוז חשיית ) 23ביוני (1958
ילקוט הפרכוטיס  ,811כ״כ ב ח ט ה ת׳שי״ז(10,7.1358 ,

ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק ירושה 206/58
בענין עזבון המנוח סלומון קרגיאול בן ב ר ל מחיפה ,שנפטר
בחיפה ביום ד׳ בתשרי תשי׳־ח ) 29בספטמבר ,(1957
והמבקשת טובה קרניאול מחיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרטום הזמנת זו וליתן טעם ,אם יש לו טעם כל שהוא ,מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאט לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשט
ה׳ בתמוז תשייח) 23ביובי (1938
תיק ירושת 267/58
בפבין עזבון המנווז וילהלם )שתית ידוע גם בתור יצחק(
ב ר משבי ציון ,שנפטר בבהריה ביום ג׳ בתמוז תשי־ז) 2ביולי ,(1957
והמבקשת בדטה בד משבי ציון ,על ידי בא־כותה עורך הדין
דיר ב .נתן מזזיפת ,רה׳ הרצל .33
לתווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט נקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין מה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם ,אם יש לו טעם כל שהוא ,מדוע
לא יינתן צו המכרה על ירושת המנוח ,שאם לא כן יחן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשם
ה׳ בתמוז תשייח ) 23ביוני (1938
היק ירושה 268/58
בענין עזבון המנות דיר גדליהו יוסימוב מרחוב הגפן  ,7היפה,
והמבקשת ארנה )ארבסטינה( יוםימוב מרחוב הגפן ,7חיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בכית המשפט תיך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם ,אם יש לו טעם כל שהוא ,מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא בןיתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשם
ה׳ בחמח תשייח ) 23ביוני (1938

תיק קיוט צוואה 271/58
בענין הצוואה של המנוח לודביג)שתית ידוע בם בתור לודביג
אליעזר( וייל מחיפה ,שנפשר בחיפה ביום כיו באדר תשי־ח
) 18במרס ,(1958
והמבקשת עדית שטיינר על ידי בא בוהה עורך הדין ד-ר ג
נתן מחיפה ,רח׳ הרצל .33
הריני מזמין בזה כל אדס להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיפ
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכה ,לא תקוייש ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
לעדית שטיינר ,שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור• .
ש .רזי ,רשם

ה׳ בתמוז תשי׳־ח ) 23ביוני (1958

תיק עזבונות 272/58
בענין עזבון המנוחה גייה לוי מכפר אתא ,שיכון הבולגרים
מס׳  ,328שנפטרה ביום כיז בכסלו תשי-ה ) 20בדצמבר  (1937בזכרון
יעקב,
והמבקש דוד לוי מכפר אתא ,שיכון הבולגרים מס׳  ,328על ידי
באי כוחו עורכי הדין ש .אלקלעי וש .האביר מיפו ,סדרות ירושלים
מס׳ ,03שמענט למסירת מסמכים בחיפה הוא :עיי ר.אלקלעי ,עו״ד,
רח׳ עבאס  ,10חיפה.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיופ פרסום הזמנת זו וליתן טעם ,אש יעז לו טעם בל שהוא ,מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאס לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשפ
ה׳ בתמוז תשי״ה ) 23ביוני (1958
תיק ירושה 273/38
בענין עזבון המנות שאול ציון מונסנןי ,שנפטר בכפר-אתא
ביום ו׳ באדר א׳ תשייז)ד בפברואר ,(1937
והמבקשת ת ז מונםנו)לבית ענתבי( ,עלידיבא־כוהת עורף
הדין משח עמאר ,שמענו למסירת מסמכיט הוא :חיפה ,דרך העצמאות
.01
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיוט פרסום הזמנת זו וליתן טעם ,אט יש לו טעס כל שהוא ,מדוע
לא יינתן צו תמכריז ן5ל ירושת תמנות ,שאט לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשם
ה׳ בתמוז תשי-ח ) 23ביוני (1938

תיק ירושה 269/58
בענין עזבון המנוחה הייתשקה זיני )לביתהרמן( מגכ־יט,
שנפטרה בחיפה ביום ביה בטבת תשי״ח ) 20בינואר ,(1958
והמבקשת נמני אנה מגב-ים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם ,אם יש לו טעם כל שהוא ,מדוע
תיק ירושה 274/38
לא יינתן צו המכרה על ירושת המנוח ,שאם לא כן יחן בית המשפט
בענין עזבון המנוח משה שורץ מחדרה ,שנפטר ביום ז׳ בניסן
צו כטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשם תשי׳״ח ) 28במרס ,(1938
ה׳ בתמוז תשיית ) 23ביוני (1958
והמבקשת חנה שורץ ,חדרה ,על ידי בא כוחה עורך הדין דב
תיק ירושון  270/58ברזלי ,שמענו למסירת מסמכים משפטיים הוא :רח׳ הרברט םמואל,
בענין הצוואה של המנוח ג׳ון קאנן ד א ם ל מלונדון ,שנפטר חדרת.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת למתן צו
ביום  15באוגוסט  1936בלונדון.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט חוך עשרה ימים המכריז על ירושת המנוח.
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם ,מדוע לא תונח ,לא תקוייפ ולא
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
הירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם ,אם יש לו טעם כל שהוא ,מדוע
למרי רמזי רייט )לבית ראסל( מארדמליג ,הלנסבור ,אנגליה ,שאם לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאם לא כן יחן בית המשפט
לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה כאמור.
צו כטוב בעיניו.
ה׳ בתמוז תשי-ה) 23ביוני (1958
ש .רזי ,רשם
ש .רזי ,רשם ה׳ בתמח תשייח) 23ביוני (1938
v

ילקוט הפרסומים  ,811כ ״ נ בתפוז תשי״וז10,7.1333 ,
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הזמנות כתי הדץ הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב־יפו
הזמנות
תיק /5246תשייח
הוגשה בפני בית הדין ביןשה למתן צו ירושה על עזבון המנות
א ב ר ה ם ספיר ,שנפטר בירושלים ביום כיח באלול תשי־ז )21
בספטמבר ד.(155
המבקשת :תמר ספיר מרחוב הר נכו  ,5תל־אייב.
בל תתיבע טובח הנאה וכל מעונין שיש לו סיכה להתנגד לבקשת
הניל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו ת־ך תמישה עשר יופ מיום
פרסום הזמנה זו ,שאש לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ד׳ בתמוז תשיית ) 22ביוני (1938

י .קו בו ,מזכיר

תיק /3832תשי״ח
הוגשת בפגי בית תדין בקשת למתן צו ירושת על עזבון המנוח
טוביה וילדר ,שנפטר בתל־אביב ביוש ג׳ בניסן תשיית ) 21במרס
,(1958

תיק  ,'5503השייח
המש־ בפני בית הדין בקשה לניתן צו ירושה על עזבון המנוח
אפרים שכטר ,שנפטר בראשוךלציון ביום ג׳ בשבט תשייד
)ד ביג־אי .(1954
המבקשת :חנה שכטר ,על ידי באי כוחה עורבי הדין א .בן
,יהודה וא .חלד מתל-אגיב.
כל התובע ט-בת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל יביא לבית הדין וימסור טענותיו תוף חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה :ו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ד׳ בתמוז תשי״ח ) 22ביוני (1938

י .קובו ,מזכיר

תיק 7י/69תשי״וז
הוגשה בפני בית הדין בקשת למתן צו ירושת על עזבון המנוח
מיכאל וייס ,שנפטר בתל־אכיב ביוס ה׳ בסיון תשי״ח ) 24במאי
» 93ו(.

י .קרבו ,מזביר

היבקשיב :חנה דיס ,משח וייס ואמיליה גורי ,על ידי
בא כוהת עירך תדין ד־ר מ .שטרן רתוב אחה״ע ז ,2תל־אביב.
כל הת״בע כוכת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבת להתנגד לבקשה
הניל יביא לנית הדין וימסור טענותיו תיך תמישת עשר יום פיוס
פרס־ט תזמנה זו ,שאט לא כן יתן בית תדין צו כטוב בעיניו.
י .קובר ,מזכיר
ד׳ בתמה תשי״ח ) 22ביוני (1938

תיק /5833תשיית
הוגשה בפני בית הדין בקשת למתן צו ירושה על עזבון תמנוח
פרופ׳ פישל שניאורםון ,שנפטר בתליאביב ביוט ד׳ בסיון השי-ח
) 23במאי .(1958
המבקשת :דיר חנה שניאורםון ,רחוב הירקון  ,88תל-אביב.
כל התובע טובת הנאת וכל מעונין שיש לו טיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל יכוא לבית הדין וימסור טענותיו ת-ך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנת זו ,שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

תיק/6005תשי*ת
הוגשת בפני בית תדין בקשת למתן צו ירושה על עזבון תמנוחת
פ ר ח ה שהרביי ,שנפטרה בתל־השומר ביום ייר באלול תשייז
) 10בספטמבר .(1957
המבקש :א ב ר ה ם שערבגי ,על ידי בא כוחו עורך הדין סלמן
שיגה ,דרך יפו־תל־אביב  ,5חל ־אביב.
כל התובע טובת הואה וכל מעינין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
חני ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסים הזמנת זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו,

י .קובו ,מזכיר

י .קובו ,מזכיר

המבקשת :נעמי וילדר ,רתוב ארלחורוב ,82תל־אביב.
בל התיבע טובת תנצח ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשת
דניל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ד׳ בתמוז ת ש י י ח ) t 9 3 2 2

ביוני ( s

ד׳ בתמוז חשייח ) 22ביוני (1958

ד׳ בתמיז תשי-ת ) 22ביוני (1958

כית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
תיק תשי״ח2>510/
הוגשה בפני בית הדין בקשת למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יעקב ברגר ,שנפטר ביום ד׳ בת3וז תשט״ז) 13ביוני  £1950ונקבר
בקרית תיים.
המבקשים :קטרינה ברגר ,מ ר ד כ י ברגר ,מלבין
שפרינגר ,א פ ר ת בלנקה ,אמסה שפרינגד ,ו ב ר כ ה
שפרינגר.
כל תתיבע טובת הבאת וכל מעונין שיש לו סיבת להתנגד לבקשת
הניל יבוא לבית הדין וימסור טעניתיו תיך המישה עשר יוס מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
כיד בסיון תשייח ) 12ביוני (1938
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הרב א .וסדמן ,מזכיר

חיק תשי״ת2797/
תוגשת בפני בית תדין בקשה למתן צו ירושת על עזכון המנוח
מתתיהו ק ל מן ,שנפטר ביום כיט בסיון תשי״ת)17בימי .(s195
המבקשים :ם:י קלמן ,חיה אחרוני ורנה ש־רצמן.
כל התיבפ טובת הנאה וכל מפינ״ן שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ־ל יביא לבית הדין וימסור טענ״תיו תוך תפישה עשר יום מיום
פרסים הזמנת זו ,שאש לא כן יתן בית הדין צו כט־ב בעיניו.
ז׳ בתמוז תשי״ח ) 25ביוני (!953

הרב א .וםרמן ,מזכיר

ילקוט הפרסומים  ,011כ״ב בתמוז תיסי״ח10.7.1958 ,

ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי בחיפה
הזמ נות
כל התיבע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
תיק תשי־ח'98,ד2
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבין המנות הנ־־ל יביא לבית הדין וימפ־ר טענותיו תוך חמישה'עשר יוט פיוט
ב ל ה )בנימץ( ברקוביץ ,שנפטר כיום כיג בםיון תשי־ח פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
) 11ביוני .(1958
הרב א ,וסרמן ,מזכיר
ביוני ( s
ז׳ בתמת תשייח )  .־ 1 9 5 2 .
המבקשת :גבריאלה לוי)לבית ברקוביץ(.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
מ י ל יבוא לבית הדין וימסור טענ־תיו תיך חמישה עשר יוט מיוט
תיק תשי־־ה2(«!/
פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ה־גשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה׳ על עזבין המנוחה
ד,רכ א .וםדמן ,מזכיר אמליה םימיונםקו ,שנפטרה ביוםכיגבסיון תשייח ) 11ביוני
ך׳ בתמוז משיית ) 25ביוני (1958
.(1953
המבקש :ישראל סימיונםקו.
תיק תשי״ת2804/
כל התיבע טובת הגאה ובל מעינין שיש לו סיבה להתבנד לכקשה
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנית הניל יביא לבית הדין וימסור טעניתיו תוך המיעה עשר יום מיום
יהושע מידב ,שנפטר ביוט טיו בניסן תשייח ) 5באפריל  .(1958פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הרין צו כטוב בעיניו.
המבקשים :יהודה מידב וצבי מידב.
הרב א .וסרמן ,מזכיר
ז׳ בתמוז תשי״ת) 25ביוני (1958
בל התיבע טובת הנאה יכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל יבוא לבית הדין וימסור טעניתיו תיך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק תשייח2833/
הרב א .ו ס ר ^ מזכיר
ז׳ בתמוז השי״ח ) 25ביוני (1958
היגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנות
יהושע )הנץ יוליום הימון( פרידמן ,שנפטר ביום ג׳ בפיון
תיק תשי״ח 2808/תשי״ח ) 22במאי .(1958
המבקש :הרמן פרידמן ,על ידי באי כוחו עורכי הדין חי.
היגשת בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנות
קפקה וד״ר א .רייניץ מחיפה.
שמעון בן פנחס אנגרם ,שנפטר ביום ט׳ בניסן תשי־ת )«3
כל החיבע טובה הנאה וכל מע־נין שיש לו טיבה להתנגד לבקשה
במרס .(1958
הניל יביא לבית הדין וימסור טענותיו תלך חמישה עשר יום מיוט
המבקשים :יהודית אנגרם ואפרה אנגרם ,על ידי באי פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
כותן עורכי הדין י .הלוי ,י .הדיף וג .לב מתיפה.
הרב א .וסרמן ,מזכיר
כל התיבע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה ז -בתמוז תשי־ח ) 23ביוני (1958
הניל יביא לבית הדין וימסור טענותיו ת־ך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנת זו ,שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק תשי״ח'2810,
הרב א .וסרמן ,מזכיר
ז׳ בתמה תשי״ח ) 23ביוני (1958
הינשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
אדולף וייס ,שנפטר ביום י״ג בתשרי תשי־ח ) 8באוקטובר .(1937
תיק תשיית2823/
המבקשת :שרה וייס.
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המניח
כל תהיבע טובת תנאת ובל מעונין שיש לו סיבת להתנגד לבקשה
חיים שורץ ,שנפטר ביוט ייא באלול תשטיז ) 18בא־נוסט  ,(1956הניל יביא לבית הדין וימסור טעניתיו תוך חמישה עשר יום מיוס
המבקשים :ת י נ ה רווה שורץ ,ארען קליין ,ק ל ר ה פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
קורנבלום ,עוא גליקליך ,דעזשי פלגר ,גיזלה טובה
הרב א .וםרמן ,מזכיר
ז׳ בתמוז תשי״ת ) 25ניוני (1958
שורץ ואפרים פרנץ שורץ.

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הזמנות
תיק  ,'953תשייח
הוגשה בפני בית הדין בקשת למתן צו ירושה על עזבין המנוח
ד ו ד גיטץ ,שנפטר ביים כיז באייר תשיית) 17במאי .(1938
המבקשת :האלמנה יפה גיטץ נשמה ובשם בתת ב ל ה ה גיטץ
מרחוב מנוהת ונתלה  ,42רחובות.
כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה 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.

תיק 1ד/9תשייח
הובשת בוני בית הדין בקשת למתן צו ירושה על עזבין המניחה
הנה הורץ ,שנסכרה ביוט ט׳ באדר תשיית) 1במרס .(1953
המבקשים :בנה קלנין ובנותיה ינכה שפרן )לבית הורץ(
ה ח ר ב ה הורץ מבאר-יעלב הרחבה מס׳ .8
כל התיבע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל יביא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

הרב א .שמוא לי ,מזכיר

הרב א .שמואלי ,מזכיר

כיח בסיון חשייח) 16ביוני (1958

ייקוט הפרטוטים  ^611ב״ב בתמו! תשי״ח10.7.1953 ,

ל׳ בםיון השי-ח ) 18ביוני (1938
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ב י ת הדין הרבני האזורי בפחח־תקוה
הזמנות.

בית הדין הרבני האזורי בטכריה
הזמנות

תיק תשי*ח'53/1338
הונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
משה א ריאלי ,שנפטר ביום ל׳ בניסן תשי״ת ) 20באפריל .(1958
המבקשים :בניו ובנותיו באמצעות עורך הדין ד״ר ש .ויקסלבוים,
שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב מונטיפיורי  ,3פתח־תקוה.
כל התובע טובת היאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננד לבקשה
הביל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרת ימים מיום פרסים
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

תיק/314תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזכון המנוחה
רגיין משיח מטבריה ,שנפטרה ביום ה׳ בטבת תשייח ) 28בדצמבר
.(1957
המבקשים בעלה משיח אהרן ,בנה קלמנט ובנותיה פ ו ר 
טונה ואדלה.
כל התובע טובה הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
חני ל יבוא לכית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

הרב ש .כץ ,מזכיר ראשי

ייא בתמוז חשי״ח ) 29ביוני  (1938הרב יוסף מ .שטרית ,מזכיר

ד׳ בתמוז תשי-ת ) 22ביוני (1953

פקודת החברות
הודעות בדבר רישום חברות
המספרים בהודעות נזצ״נ״ם פרטים אלה :

1

.1
.2

נ0ס החברוז
תאריך איגוד החברה

.3
.4

מטרות ה ח ב ר ה
הון החברה

 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המתולק ל־ 100מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ל־י כל אתת ו־ 1900מניות רגילות
בנות  1ליי כל אחת.
 .5הפ17870/
5

מספר התיק
.5
 .1אנרגיה  -מ .פינצ׳בםקי בערבון מוגכל.
 2.ייג באדר תשייח ) 5במרס .(1938
חברות פרטיות
ג לעסוק בתור יצרנים וסוחרים של חלקי חילוף לכלי רכב ממונעיט
 .1ס פ ק ט ר א  ,ח ב ר ה ליצור וליצוא מוצרים פ ר מ צ ב ־
מכל סוג ומין.
טייס ואנטיביוטיים ב ע ר ב ק מוגבל,
 .4הון של ) 2000אלפיים( לידות ישראליות המחולק ל 2000-מניות
Spectra Pharmaceutical and Antibiotic Manufactרגילות בנות  1ליי כל אחת.
 a n d Expert Company Limitedז ד ו ט  .5חפ17871 /
 .2ייג באור תשי״ח ) 5במרס .(1958
 .3ניהול מעבדות לתעשיית מוצרים פרמצבטיים ואנטיביוטיים.
 .4הון של ) 2 090אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 200-מניות  .1מוסד צ ד ק ה וחסד עיש ישראל זופניק  -מקוה
ישראל בערבון מוגבל.
בנות  10ליי כל אתת.
 .2ייג באדר תשייח ) 5במרס .(1938
 .5חפ17807/
 .3רכישת חלקות  135 — 130בגוש .61
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 50מניות בכורה
 .1׳ ק ו פ ת תשלומ לפיצויי פיטורץ של פקידי ח ב ר ת
הניתנות לעדיזן בנזת  1ליי בל אתת ז־ 930מניות רגילות בנות
המזרח למכוניות  -ב ע ר ב ץ מוגבל״.
 1ליי כל אתת.
 .2י״ג באדר תשייח ) 5במרס .(1958
 .5חפ872/־1
 •3להקים קופה לפיצויי פיטורין של עוברי חברת המזרח למכוניות
בע״מ.
 .1א .מרגלית ב ע ר ב ץ מוגבל.
 .4החכרה מוגבלת בערבות.
 2,י״ד באדר תשי״ח ) 6במרס .(1938
 .5חפ17868/
 .3לעסוק בעסקי תיווך לנכסי דלא ניידי ומטלטלין.
 .4הון של ) 2 000אלפייט( לירות ישראליות המחולק ל־ 1950מניות
 .1פ ר ו ט ק ט א ל בערבון מוגבלProtectai Limited. .
רגילות בנות  1ליי כל אחת ו־ 50מניות בנורה הניתנות לפדיון
 .2י׳ג באדר תשיית ) 5במרס .(1958
בנות  1ליי כל אחת.
 .3להקיט ולהשתתף עם כל אדם בהקמת מפעל לצביעת מתכות.
 .4הון של ) 40 000ארבעים אלף( לירות ישראליות המחולק ל .3 20000-חפ;17873
מניות סוג א׳ בנות  1ליי כל אחת 19000 ,מניות סוג ב׳ בנות 1
ליי כל אחת  1000-1מניות סוג נ׳ בנות  1ליי כל אחת.
 .1״שא־תור -ב ע ר ב ץ מוגבל.
 .5חפ17809/
 .2ייד באדר תשי״ח ) 6במרס .(1938
 .3ל1הל עסקים של השכרת כלי רבב לנהיגה עצמית.
! .מעוננו ברחוב לוי יצחק  5בערבון מוגבל.
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2000מניות
ב .י״ג באדר תשי״ח ) 5במרס .(1958
רגילות בבות  1ליי כל אחת.
 .3רכישת חלקה מספר  09בגוש ,6955
ן .חפ17874/
1334

9י?הוט ה ו ו ש י ה

 , 6 1 1 6כ״כ נ ת מ ח1VT׳״s,n10.7.195

הודעות בדבר רישום חברות
! .אבני ב א ר ־ ש ב ע בערבון מוגבל.
 .2ייד נאדר תשיית ) 6במרס .(1958
 .3לעסוק ביהלומים ,ואבני חן למיניהם.
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק לי 1000מניות
רגילות בנות  1ליי בל אחת.
 .5חפ17875/
 .1ח ב ר ת ה ל ק ה  19גוש  8263ב ע ר ב ץ מוגבל.
 .2י״ד באדר תשיית ) 6במרס .(1958
 3רכישת חלקה  19בגוש .8263
 Aהון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 200מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ל״י בל אחת ו־ 1800מניות רגילות
בנות  1ליי בל אתת.
 .5חפ17876/
נ -ח ל ק ה  3&0בגוש  6128ב ע ר ב ק מוגבל.
 3ייד באדר תשייח ) 6במרט .(1938
 Jרכישת חלקה  390בגוש .6128
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1999מניות
רגילות בנות  1ליי כל אחת ו־ 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  10פרוטה כל אחת.
 Jחפ;17877
- .1ז .מושינסקי ושות׳ ב ע ר ב ץ מוגבלי.
 3,י י ו באדר חשייח ) 6במרס .(1958
 .3לנהל עסק של בית מסחר לצבעים ,חפרים כימיקלייט וחמרי בנין.
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 10-מניות יסוד
בנות  1ליי בל אחת 2 ,מניות בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי
כל אחת 1 ,מניה סוג א׳ בת  1ליי ו 987-מגיות רגילות סוג ב׳
בנות  1ליי כל אחת.
 .5חפ׳17878,

! .ח ל ק ה  500בגוש ב 612בערבון מוגבל.
ב .י״ז באדר תשי״ח) 9במרס ,(1958
 3רכישת חלקה  500בגוש .6125
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 30-מניות בנורה
הניתנות לפדיון בנות  1ל־י בל אחת ו־ 950מניות רגילות בנות
 1ליי בל אחת.
 .5הפ17882/
- .1מכוטרק -בערבון מוגבל.
 .2יי! באדר חשייח ) 9במרס .(1958
 .3ביהול עסקים של נעלי מוסך לתיקון טרקטורים.
 .4הון של ) 1900אלף ותשע מאות( לירות ישראליות המחולק ל1900-
נל אחת.
מניות רגילות בנות 1
 .5הפ17883/
 .1שרותי דפוס ב ע ר ב ץ מוגבל.
Sherutei Defus Limited.

״ ייז באדר תשייה ) 9במרס ,(1953
 .3לעסוק בעבודות דפוס ובריכה.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות המחולק ל־40
מניות בנות  500ליי כל אחת.
 Jחפ17881/
! .ט ק ס ט י ל ישראל בערבון מוגבל.
 .2י*ח באדר תשייח ) 10במרס .(1958
 .3לנהל בתי חרושת של טכסטיל ומוצרי טכסטיל.
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 2000-מניות
בנות  1ליי כל אחת.
 .5חפ883/־1

 .1אלדן ק  pפיצויים ב ע ר ב ץ מוגבל.
! .נ .מרון בע ר ב ץ מוגבל.
Ellcrn's Provident F u n d Limited.
 .2ייח באדר השי״ת ) 10במרס .(1938
 3ייד באדר תשייח ) 6במרס .(1958
 .3ניהול עסק של ארכיטקטורה ,דקורציה ,קישוט וכוי.
 3לנהל קרן פיצויים לשפ מתן פיצויים או הענקות פרישה מהעבודה  .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 200-מניות
לעובדי בנק אלרן בעימ.
בנות  10ליי כל אחת.
 ,4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 100מניות  .5תפ'17886,
בנות  10ליי כל אתת.
 .5הפ17879/
 .1יתד בערבון מוגבל.
 .2ייח באדר תשייה ) 10במרס .(1958
- .1ונגרד -בערבון מוגבל.
 .3ניהול עסקים כטוללי או מתקני כבישים ולסחור במלט ובחמרי
 3ייד באדר תשייח ) 6במרס .(1958
בנין מכל המינים,
 3רכישת חלקת  204כגוש .6625
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2000מניות
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1991מניות
רנילות בנות  1ליי כל אחת.
רגילות בנות  1ליי כל אחת ו־ 6מניות בכורה הניתנות לפדיון  .5חפ1:887/
בנות  1ליי כל אחת.
 3חפ17880/
 .1הרץ ,בערבון מוגבל.

 .1מתכיץ ב ע ר ב ץ מוגבל.
 3ייד באדר תשי-ח ) 6במרס .(1958
 ,3ניהול בית מלאכה מיכני.
 ,4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2000מניות
רגילות בנות  1ליי כל אחת.
 ,5הפ17881/
ילקוט הפרסומים  ,611כ״ב בחטוז תיסי׳׳ת10.7.1358 ,

Hertz Limited.

 .2יית באדר תשי״ח ) 10במרס . ,(1958
 .3לעסוק כבעלי מוסכים ,בתי מלאכה לתיקון מכוניות וכן כפחחים.
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 3-מניות
יסוד בנות  1ליי כל אתת ו-ד 199מניות רגילות בנות  1ליי בל
אחר״
 .5חפ17888/
1335

הודעות בד_ר ריעום ה ג ר ו ת
 .1בית־יעקב רח׳ ה מ ל ך ג׳ורג׳  74בערבון מוגבל.
 .2י״ת באדר תשי״ח ) 10במרס .(1938
 .3רכישת חלקה מספר  134כנוש .6951
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 1«;«-מניות
בנות  1ליי בל אחת.
 .3הפ889/ד1
 .1דמן בערבון מוגבל.
 .2י״ח באדר תשי-ח ) 10במרס .(1938
 .3רכישת מניות וטובת הואה של דירה  685/5בעימ.
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 990-מניות
רגילות בנות  1ליי בל אחת ו־ 10מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ליי כל אחת.
 .5חפ890/־1
 .חברת־,6127חלקה404בערבוןמוגבל.
 .2י״ח באדר תשי״ח ) 10במרס .(1958
 .3רכישת חלקה  401בגוש .6127
 .4הון של ) 2 000אלפייס( לירות ישראליות המחולק ל־ 100מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אחת ו־ 1900נ-גיות רגילות
בנות  1ליי כל אחת.
 .5חפ17891/

 .4הון של ) 1 000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 10900מניות
בנות  100פרוטה בל אחת.
Bn5.׳;93s17
! .נחלאית בגושים  6217 ,6953בערבון מוגבל.
 . 2י יה באדר תשי־ה ) 10במרס .(s195
 .3רכישת הלקות  231ו 495-בגוש .6217
 .4הין של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 20000מניות
בנית  100סרוטו ,כל אחת.
'tn־f:1¡96,
.5
! .ח ב ר ת ת ל ק ה 20ד בגוש  6127בערבון מוגבל.
 .2ייח באדר תשי־־ח ) 10במרס .(1938
 .3רכישת חלקה  726בגוש .6127
 .4הון של ) 20coאלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1980מניית
רגילות בנות  1ליי כל אהה ו 20-מניות בכורה הניתנות לפריון
בנות  1ליי כל אחת.
 .5חפ837/ל1

! .נכסי ח ל ק ה  76בגוש  6936בערבון מוגבל.
 .2י י ח באור חשייח ) 10במרס .(1938

 .1דירה ברחוב ה ר צ ל  20רמת־גן בערבון מוגבל.
 .2י״ח באדר השי״ת ) 10במרס .(1358
 .3רכישת חלקה  211בגוש .6126
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 100-מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אחת ו־ 900מניות רגילות
בנות  1ל״י כל אחה.
 .5חפ17892/
 .1וייצמן רגבי בערבון מוגבל.
"Woizpian Rigby Company Limited".

 .2י״ח באדר תשייח ) 10במרס .(1958
 .3לעסוק בעסקי סוכנות ומכתר.
 .4הון של ) 3 900שלושת אלפים( לירות ישראליות המחולק ל0-נ>12
מניות רגילות א -בנית  1ליי כל אתת 1200 ,מניות רגילות נ׳
בנית  1ליי כל אחת ו 600-מניות רגילות ג׳ בנות  1ליי כל אחת.
 .3חפ17893/
 .1ח ל ק ה  43בגוש  6127בערבון מוגבל.
 ,3י״ח באדר תשי״ת ) 10במרס .(1938
 .3רכישת הלקה  43בגוש ;.612
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 50מניות בכורת
הניתנות לפדיון בנ־ת  1ליי כל אחת ו־ 950מניות רגילות בנ־ת
 1ליי כל אחת.
 .5חפי17891 ,
 .1טירת מלצ׳ט  43בערבו; מוגבל.
 .2י״ח באדר תשי״ח ) 10במרס .(1938
 .3רכישת חלקה מס׳  290בגוש .0904
1336

7.3רכישתחלקה  Gבגוש .6936
 .4הון של ) 2 090אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1930מניות
רגילות בנית  1ליי כל אחת ו־ 50מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ליי כל אחת.
 .5חפ!17898

! .ח ב ר ת ח ל ק ה  112גוש  7135בערבון מוגבל.
 .2ייח באדר תשי־׳ח ) 10במרס .(1938
 .3רכישת הלקה מסי  mבגוש .71.75
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1000מניות
רגילות בנות  1ליי כל אחת ו 1000-מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ליי כל אחת.
 .5הפ17899/

 .1ס ח ר הנגב ב ע ר ב ץ מוגבל.
.2
.3
.1

.5

י״ט באדר תשי״ח ) 11במרס .(1958
ניהול מפעלי תוצרת חקלאית.
הון של ) 1999אלף תשע מאות תשעים ותשע( לירות ישראליות
המחולק לי 1998מניות רגילות בנות  1ל י י בל אחת ו־ 1מניית
כבוד בת  1ליי.
חפי> 17900,

 .1׳משפט ומדינה בערבון מוגבל
י.
.3
.4
;J

י י ט באדר תשי״ח ) 11במרס .(1938
הוצאה לאור של ספרות מופת בשפה העברית או בשפה הלועזית.
הין של ) 1000אלף( לירות ישראליות הממולק ל־ 1000מניות
רגילות בנות  1ל י י כ ל אחת.
חפ17901/

011ילקוט הפרסומים

 ,כ״ב בתםוז תשי״חS10.7.193 ,

הודעות ב ד ב ר רישום ה ב ר ו ת
 .1־ימיזטובטקס׳ מ פ ע ל י אריגה ב ע ר ב ץ מוגבל.
 .1ח ב ר ת ח ל ק ה  58בגוש  153בערבון מוגבל.
 .2י־ט באדר תשייח) 11במרט .(1938
 .2ייט באדר תשיית ) 11במרס .(1938
 .3לנהל עסקי יצרניים בענף טבםטיליס ,אריגים ובדים.
 .3רכישת הלקה  58בגוש .133
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 2000-מניוון
מניות
ל1990-
המתולק
ישראליות
לירות
 .4הון של ) 2 000אלפיים(
בנות  1ליי כל אחת.
רנילות בנות  1ליי כל אתת  10-1מניות בכורה הניתנות לפדיון  5Jחפ/17901
בנות  1ליי כל אתת.
א .דנציגר
י״א בסיון חשייח ) 30במאי (1938
 3תפ17902/
רשם החברות
 .1בית צוק בשרץ ב ע ר ב ץ מוגבל.
 .2ייט באדר השי״ח ) 11במרס .(1958
 .3רכישת חלקה  925בגוש .0008
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 100-מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אחת ו־ 900מניות רגילות
בנות  1ליי כל אתת.
 .5חפ17903/

הודעה בהתאם לסעיף 248
ניתנת בזה הודעת כי פסקל קסטלני מרח׳ אחד העם ב ,חיפה ,נרשם
בפנקס החברות הזרות בתור האיש המורשה לפעול במדינת ישראל
Compagnie Dunkerquoise D'entreprises

בשפ:

ולקבל בשמת כל הזמנות בקשר לפעולות משפטיות וכן כל הודעה
שיש לשלות לחברה הניל וזה בהתאם ליפוי כוח תתבדה הביל מיום
 2בינואר .1938
)ה.ז(483 .
א .דנציגר
כ״ט בסיון חשי״ח ) 17ביוני (1958
רשם החברות

הודעה ל פ י סעיף 13) 242
נמסרת בזה הודעה ,כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן יימחקו לאחר שלושה חדשים מפנקס החברות ,אלא אם יוגשו סיבות
המחייבות אתרת.
מספר

מספר
סידורי
1

2

התיק

חברת אביטל ברמת השרון בעימ
גילר — חברה קבלנית בעימ

הפ7803/

חפ8919/

Giller Contraciinu Company Ltd.

3
4

נוח נחלת גנים ״ ב ׳ בע״מ

חפ9310/

Nveh Nahlat Ganim "B" Ltd.

נות נחלת גנים ידי בעימ

חפ9342/

Nveh Nahlat Ganim "D" Lsd.

3
6
7
8

אתרוני בעיימ
׳אתדות וברכתי בע״מ
שכון הציונים הכלליים ברחובות בע־־מ
נוה נחלת בנים יהי בעימ

הפ9676/
9901|an
חפ9901/
הפ|10001

Nveh Nahlat Ganim "E" Ltd.
9
10

11
12
13

14

נשגב חייט בע״מ
בית עלתה סגל בעיט
חברת חלקה  38בגוש  6322הרצליה בעימ
חברת אחוזת גרשון ופילביה בעימ
חלקה  152בגוש 168־ בעימ
׳מגידי חברה ליצוא ויבוא בעימ

הפ'10083
;

חפי10221 ,
תפ'10652,
»10722/8
חפ11612/
תפ11668/

"Magid" Export Import Corporation Ltd.

15

איזדה בע״מ

11844/en izada Ltd.

5יקוט הפרסומים  ,Gilכ״ב בחטו! תשי״חS10.7.195 ,

מספר
סידורי
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
'31
32 .

שם החברה

מספר
התיק

הוצאת חוקיס הלכה למעשה בעימ
חפ׳275,ב1
ורד הברה ליצור דברי מתיקה בעימ
חפ12135/
נורייס בע׳״8
2511(.1עז0נ>ז< הפ1:067/
בית ברחי רשב-א  6בעימ
חפ13333/
חברת הלקח  387בבוש  6134בעיט
חפיG ,1358
סמטת החשמונאים בעימ
חפי13613,
בית רחוב החשמונאים  11ברמת-גן נעימ
חפי13631 ,
בית ברחוב רמברבד  32נעינ!
חפ|13686
מיכל־הח -בעימחפ|13898
אחוזה גךיהודה בבוש  30048חלקה  19בעיט
תפן13921
סדרנים בעימ  1 0>1.ח ; ת  3ז נ ! ? 8
תפ'ן14069
חברת בית הלקה  187גוש  6203בעיפ
חפ|14298
חלקת  68בגוש  6914בעימ
תפן1«66
חלקה  29בגוש  6905בעימ
וזפ14467/
חברת גוש  6166חלקה  262בעיט
חפ14«3/
מגרש מספר  779בגוש  6213בעימ
חפ'14951,
חברת גוש  6158חלקה  385בעימ
חפ1/ז152

ייד באייר חשייח) 4במאי (1958

א .דנציגר
רשם החברות
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הודעה לפי־םע־ף (3) 242
נמסרת בזה הידעה כי לאחר שלושה חדשיס 1מתאריך הודעה זו יי מחקו שמוח החברות המפורטות להלן מפנקס החברות
מם׳
סידורי •
1
2
3
4
S

6
7
8
9
«1
11
12
13
14
13

ראזבעימ

מס׳
התיק

שפ החברה
Res Ltd.
Ophir Fishing Ltd.
Atar Estates Ltd.
w.B. Ltd.

חפ1109/
חפ1233/
רפ1110/
הפ2072/
חפ2971/

־
ו.ב .בעיט
״מגן׳ שרותי נוסעים והובלה בעימ
"Maggen*' Passengers & Transport Services
Ltd.
 "Oriental Trade Company Oteo Ltd.הפ3103/
חפ3628/
חברה אוסטרית למזרח התיכון בעיט
חפ3081/
ר י ר יוסף פ ל י י ש נ ר נ ע י מ
Dr. Josef Fleischner Ltd.
ב .את צ .חברה בע״נן D. & z. Company Ltd.חפ/גז41 :
*!יק שדם׳ בעימ
zik Charm" Ltd,״ חפ•1(13/
חפ47-11 /
עליזה בעיט
חפ3092/
בית מחניים בעימ
חפ0072/
״דייני* בעינן
הפ6173/
רמות ים *זי בעימ
חפ6293/
א.ש.מ.ת .בעיט

מס׳
סידורי
16
17
18
10
20
21
22
23
21
23
!(2
27
28
29
30

י

ע ם החברה

בית אמנון בע״מ
מרב! נת־ים ־ ב ־ בע-מ
מרכז בת־ים ״ג־ בע״מ
מרכז בתיים י ד י בעימ
מרכז בת־ים ״ה״ בעימ
מרכז בת־יט יו* בעימ
מרכז בת-ים י ז י בעימ
מרכז בח־יס ׳ ח ״ ב ע ״ מ
מרכז בת־ ים ״ ט ׳ בע־מ
מרכז בת־ים י י ׳ בעיט
״נאות שרר׳ הברה לשיכון בע״מ
מזכרת חירםבע־מ
״פנינת חולון׳ הברת בית משותף בע״מ
בנין מצא )חיפה( בעימ
Mazza Building (Haifa) Ltd.
מעונות מוהליבר  ] 1י ב י בע״מ

ז׳ בסיון השייח) 26במאי (1038

מספר
החיק
חפ0338/
חפ5/ז!0
חפ6116/
חפ/ד 611
חפ18/ו0
חפ';6110
חפ6120/
הפ6121/
חפ6172/
חפ6123/
חפ/י613
חפ1/ד61
חפ5/ז«6
הפ388/ד
חפ12/דד

א .דגצינר
ר ע ם החברות

הודעה ל פ י סעיף (5)242
נמסרת בזה הודעה ,בי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות.
מספד
סידורי

ע ט החברה

מספר
התיק

מספד
סידורי

חפ2321/

חפ12733/
19
בע״מ
פומזון
חפ12813/
20
חלקת  13בגוש  23ירושלים בע-מ
חברת
חפ30/טי1
21
המשותף ברש״י ,רמת־גן בע״מ
הבית
חפ12944/
22
ש ד י ר א -בע־נז
מעונות
חפ12943/
23
שדיר ב׳ בע״מ
מעונות
חפ12954/
24
משותף ברחוב סוקולוב  16בתל־אביב בע״מ
בית
חפ13209/
ג 2אתים דרויש בעימ
חפ13?02/
.
20
חפ13031/
27
עליה וצרכי משרד בע-מ
דפוס
הפ13671/
28
 479בגוש  *6123בע״מ
״חלקה
הפ13093/
29
ענוד יהלומים בע״מ
״אורלי*
חפ13727/
30
נרחוב אנטיקולםקי בעימ
מעונות
חפ13962/
31
גוש  0138חלקות  420,119בעיט
חברת
הפ14131/
32
רחוב שמעון התרסי  8בעיט
מעונות
חפ11337/
33
גוש  6138חלקה  784בעימ
חברת
 Unicarton Ltd.הפ14820/
31
חפ13021/
33
פ .י.״ מזון בעימ
״מ.
 Gortomgry Ltd.הפ13304/
5
3
6
הפ13377/
37
 412בגוש  6213בע״מ
הלקה
חפ10162/
38
קוק ברמת־גן בעימ
מגרשי

בית דמשק אליעזר בעימ
Beth Dameshek Elieser Ltd.
 Modem Auto Ltd.חפ2733/
 Maon Hamuel Ltd.הפ4903/
מעון חמואל נ ע י מ
אינטרמריטיס׳ הנרה תעשיתית ומסחרית בע-מ חפ3218/"Intermaritime" Trading and 111 Juitrial
Company Ltd.
רחוב ודג׳ווד  38חיפה בעימ הפ5371/
קשב* בע״מחברה ישראלית לקניות ויצור בענף החשמל
נעימ
ël
Electric Trade andProductionTheIsra
Company Ltd.
מטר בע*מ
 Matar Lia.חפ5739/
7
בית רחוב ברטנורה בעימ
חפ5903/
3
בית ברחוב מלצ׳ט  19בע״מ
הפ6020/
9
בעינן
מעונות כ י ב בקרית מוצקין בע*מ
אוניקרטון5936
השי,
10
שכון ותיקיפ בע״מ
הפ'0.ז«0
11
גורטומנרי בע״
רמות ים ״יח* בע״מ
הפ6161/
12
הפ83/יז6
 13מ .י .מ .י .הברת ישראלית למלונות בעיט
M.Y.M.I. Israël Hotels Co. Ltd.
חפ6632/
שררות קרן קיימת  71בע״מ
14
חפ8163/
ישי חב׳ לשיווק וייצוא,בע״מ
15
חפ9131 /
׳רוזרוז* תעשית גלידה אמריקאית בעיט
16
חפ9162/
אדיר חברה לחקלאות תעשיתית בעימ
17
Adir Industrial Agriculture Company Ltd.
הפ373/ו11
IS
אהרעל בעינל
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מספר

39
4(1

שם החברה

 j.%ú\ j Uו ג ג ״ ״ ג ג ג

התיק

חצ1398/

281/1 Síeel Brothers and Company Ltd.ח

י י ד באייר תשי״ח) 4במאי (1938

א .דנציגר
רשם החברות

ילקוט הפרםוטים  ,611כ״ב בתמוז תשי״ח10.7.1058 ,

הודעה ל פ י סעיף (5) 242
נמסרת מה הודעה בי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות.
מסי
סידורי
1

שם החברה

חברה לאומית להספקה בעימ

מם׳
החיק
חפ462/

2

Hevra Leumith Lehaspakah Ltd.
80 Even Habira Ltd.חפ/ו
בעיט

3

חפ982/

אבן הבירה
דשקוף חברה למסחר בעימ

Dascof Trading Co. Ltd.

4

ג
6

7
8

החברה המסחרית של אדץיישדאל זעידק בעימ הפ!337/
The Palestine and Irak Trading Company
Ltd.
Meonoth Bilu Ltd.

חפ1611/

הברה לתעשית יהלומים של הפועל המזרחי,
חפ1918/
אלגביש בעיט
 Pardess Forma Ltd.חפ2060/
פרדס פורמת בעיט
1זפ2892/
ללויד המזרח התיכון בעימ
Middle East Lloyd Ltd.

9

10
11
12
13
14

פאר הצפון תברה לנאמנות בעימ
טירת ברוך בעיט
רחוב באר טוביה  24בעיט
בית מספר  48בתר גפוליון בע״מ
מעונות ה.ע.צי .בקרית מועק-ן בע״מ
גוש  6122חלקת  387בע״מ

חפ5589/
הפ5621/
וזפ6076/
וזפ6580/
חפ6712/
חפ047/ד

מספר
סידורי
13
16
17
18
19

מספר
התיק

שם החברה

חברה לממון גח.ר.מ .בע׳״מ
יוספרו בע״מ

Preload Near East Company Ltd.

שרברבות וביוב ב .שטינברג בע־׳מ
כחברת פרידה בע־מ
 SOזודנה נע־מ
 21נוה שלושה עשר בעיטNave shiosha Asar Ltd.
 22״הרבה* גדול ונצול צמחי רפואה בע״מ

תפ7774/
חפ!7836
חפ8731 /
חפ9039/
חפ9*01/
חפ9584/
חפ9740/
חפ9928/

"Herba" Development and Exploitation
or Pharmaceutical Plants Ltd.

חפ0/ד106

 23מרדכי א .בץ ושות׳ בעימ
 24ארגון ארצי של בעלי טרקטורים לעבודות
חקלאיות ״שדה וניר׳ בעיט
 25״!ברעי* חברה לייצור ושיווק דברי מזנרת
בע״מ

חפ10783/
חפ10823/

"Forset-Me-Not" Souvenirs Manufacturing
and Distributing Company Ltd.

ז׳ בטיוןתשייה) 26במאי (1358

א  .דנציגד
רשם התברות

פקודת השותפויות
הודעה ל פ י סעיף (3) 68
נמסרת בזה הודעה ,כי לאחר תום שלושה חדשים מתאריך הודעה זו יימחקו השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן מפנקס השותפויות
אלא אם כן יהיו סיבות המחייבות אחרת.
מסי
סידורי
1
2
3

שם השותפות

בימים ׳יצחק פורר׳ י .את א .פורר
קפה גךתמר
״עדשה* מפעל ישראלי למוצרי אופטיקה

מפי
התיק
ש272/
ש277/
ש320/

"Adasha" The Israel Optical Works

ש927/
ר.גוטמן«חמ.פלקוביץ
4
1144/9
 5טחנת קמת •הדרום׳ י .פרבתניק ושות׳
ש1100/
 6מאפית שכנא
ש1165/
שלוטברג ,מורגנשטרן
7
ש1879/
 8הברה ישראלית ליבוא ואספקת
9
ש2169/
קלפראתקורץ
ש3023/
 10״דואר ובנו*
* 11טובתי* נתן בלומגרונד ושות׳ בנימין זוגנשיין ש4015/
ש4507/
* 12גלידת מעת ירושלים*
ש4619/
 13בהן את לוי ,טירה
ש4661/
 14פוקסאתרתנצוייג
ש4819/
 15סוכנות לקונצרטים והופעות ״אמנות״
»!4B03
 . 16מדקוביץ את נדקוביץ

י5קוט הפרסופים  ,611כ״ב בונםוז וזשי״ח10.7.1958 ,

מספר
טידודי

שם השותפות

מספר
התיק

17
18
19
»2
21
22
23
21
25
26
""Hotel Elite
27
""Hartex
28
 29משרד לבנין ובנין ערים מ .הורמן י.נ .אור־
7271
אינצינראתי.אדלר
7826
 30משדד כלכלה א״י למזרת התיכון
ח׳ בםיון תשי״ח) 27בטאי (1958
א .דנציגר
רשם השותפויות
סוכנות לשיווק סרטים ושרוכים
תחנת בנזין פינת רעננה
ביחיד ׳שמשון* ליצור חומץ ופפירט לדליקה
ששון ישראלי ו־רחמימ אבדיעומצי
״זיבלי—עידן*
ככנו־גליל
״אפל את חאן* חנות דגים ועופות
בבא את לחאם
מאפית ידן*
ידשן״ תעשית בכינה

ש5055/
ש5319/
ש5140/
ש5637/
ש5683/
ש5730/
ש)5970
ש6015/
ש6006/
4995
5347
6439
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 הודעה ל פ י מע־ף (4) 68נמסרת כזה הודעה ,כי לאתר תום שלושה תדשים מתאריך הודעה זו וימתקו השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן מפנקס השותפויות,
אלא אם בן יוגשו סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי
.1
י•
.3
» .4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.13
.16
.17

שם השותפות

יש .אטיה את מ .ששון*
׳בריתן״
צמיג ותקר
אורליט
מרכז הקניות
מאפית אדמםקי
ש .יושע את ר .מוטרו ,בימים
לצעצועים ומשחקים
אטליז ׳אילה* תיפח
״ירדנה״
שותפות )שיכון בניה חסכונית( ־שבח*
יצור ושווק בסיטונות של תוצרת
חקלאית ,חיפה
ישרות הירקיך
*מילוי ל .גרינולד ומ .ברטלר
י .סמט את י .ויזגר
*הוזתיבריח*
ברקוביץ בדקו ו־ברקוביץ ינקו
שותפות *יבולה׳ משה מקובקי ובניו

.

1
מסי
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
13
16
17
18
19
20
21
22
23

ש62!)0/
ש6109/
ש6019/
ש5985/
ש5714/
ש5609/

.18
.19
.29
.21
.22
.23
.2-1
.25
,20
,27
.28
.29
.30

יטהר׳ מכבסת קיטור ,עוזיאל את אטיאס
כץ אץ גטטר
שהוד משה הסקי ובניו
שלמת א .אנגל ושות׳)מוכניות(

.31
.32

נסים אליהו מנחם ושות׳
״השן״ ארגון הדנטל דפו התל־אביב

ש5157/
ש4772/
ש4742/
ש4580/
ש4321/
ש'19,י4
ש4092/

שם השותפות

מחלבת ציון ,יצחק משה ו־יעקב נחום
׳שדרות גלבוע׳ תנות כליבו
׳תרשמן את אייזנברב*
winograd Bros.
אתים וינונרד
מרפדיה — ירושלים
בק את שבדרון
גוון
מאפית נצתון

Jones. Neumann and Co.

)Salomon A. Angel and Co. (Agencies

ש334/
ש/ד42
ש618/
ש883/
ש1250/
ש1297/
ש1425/
ש1855/
ש25!1/
ש2551/
ש2713/
ש2951/
ש/ד293
ש2999/
ש'3099,
ש3123/
ש3203/
ש3287/
ש3293/
ש1369/
ש3371/
ש3653/
ש3776/

ש1032/
ש/י363
ש3510/
ש3373/
ש3292/
ש1131/
ש987/
ש363/
7906
7766
3־ ;6
5149
4SJ1
431G
4127

א .דבציגר
רשם השותפויות

ט-ו בסיון תשי״ח) 3ביוני (!»s

הודעה ל פ י סעיף (5) 68
נמסרת בזה הודעה ,כי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים לתלן נמתקו מפנקס השותפויות.
.
,
,
מספר
מם׳
שפ השותפות
סידורי
התיק
שפ השותפות

מוריה חרושת ממתקים
אברהם ושלמה קרוכמליק
תעשיה הימית ״עידית״
בית מרקחת אבן גבירול תל אביב
אפל את אנגל
שולמית׳ בית הרושת לצרכי קוסמטיקהפרי זהביספרית ירושלים ׳אפוס׳
קניגסברג ובנו
חברה כף וצוק תעשית אבן ושיש
מאפית שצסלא בת־ים
מסגריה מארהוף הדרה
מושקוביץ  -עיבקר
ויסר את רוזן
קונסיגנציה
ל .אלבאום פתח־הקור,
הירש את פשירובסקי
כהן חיה שלומקוביץ לאה
*אולי הרמאן בלייכר גחום פרלרוט
ידיעות מישראל
מכבסת אוטומטית ׳רמלה״
וירצר ושות׳
פרסום שפט תיפת

1340

מספר
התיק

מספר
סידורי

ש5536/
ש5420/
שי5176 ,
ש5106/

מסטר
התיק

 24מחסני ערובת תפשיים עמיל 1333

מספר
התיק
ש4021/

Free Bonded Warehouses "Amil" 1953

23
20
27
28
29
30
31
32
33
3-1

ש4058/
ש4059/
ש423!/
ש4261/
ש4302/
ש4174/
ש4517/
ש4568/
ש/־469
ש4740/

לישנסקי ושות׳
יצתק לצר ושות׳
בית מדקהת *אסותא״ פתח תקוה
גוטפריד גינגולד שלומוביץ
גרבוב ו־ט.1*.ב.
ס.אתמ.הלכורט
מכלת קדימה
י .אדלר את י .מ .בורמן
מחסני ק .ר .פיליפםון ושות׳
״רמר* שרות מושלס למכוניות
"Ramar" Complete Motor Service

35
36
37
38

ש י5835 ,
יחזקאל פוגל ו־יוסף בלומנפלד
ש4902/
בית מסחר פירות וירקות פרסי
הבלתי תלוי*ט — אגוד ציירים ופסלים
ש4948/
 C.I.T.I. (Israel) International Forwardingשי; 4988
Agents

 39דלאלאתאברהמי
 40שבנר אורי את שכנר פישל
 41לוי שלמה את ספונרו מאיר
 42פרי הגפן
 43פעמון אדיסטון א .דבון את א .מלאך

ש5009/
ש5010/
ש5031/
ש5074/
ש5127/

5יקוט ךפרפושים 11Gכ״ב ב ת פ ו ז תשי״חS10.7.105 , ,

הודעה ל פ י סעיף (5) 68
מספר
סידורי
44
45
46.
47
48
49
50
51
52
53
54

מספר
התיק

שם השותפות

מספר
סידורי
55

מספר
התיק

שם השותפות

החברה למלאכה ואמנות בנצרת
The Nazareth Arts & Crafts Co.

ש5687/

ש5190/
ליאונטורם
ש5204/
פ.ר.דוידסון ושות׳
?5750/1
 36גרלר ,לייבו את לנדור
ש5288/
דניאל לוי את משה חלואני
ש/ד9ד5
 57ספקי שמורי מזון
חכמי איזקםון ושות׳  Izakson & 0 0 .ע 13^1116ש5326/
ש5789/
 58מ .מיקוליבפקי את ל .גלחמן
ש5311/
י.אדרתח.גרוסמן
ש5486/
 59י .פרנקל את י .זילברשטיין ביתיר לאריגה
״פריחס״ ביח״ר לייצור ריבות ,שימורים,
4861
M. Schlaf Sí Son
ש5130/שלף וב!ו 60
 :סירופים מיצים ומזונות מכל סוג
"Beit Haroshet Leorot "Tabor
61
5107
ש5518/
״דורון״ מפעל לפרסי תעמולה
"Oran* Electric & Ceramic Works
62
5618
ש5322/
אלקלעי את כהן
5853
Gumigal
63
ש5525/
אברהם לוי ובניו
7439
 64ש .פרידמן ושוח׳ רשום ומשלות סחורות בנמל
ש5544/
״המשקי חדרה
ש5593/
סוללות ירושלים)י .שדמי ושות׳(
א ,דנציגר
ח -בטיון השי-ח) 27במאי (1058
רשם השותפויות

פקודת האגודו  Jהשיתופיות
רישום אגודות שיתופיות
!.
.2
נ.

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
שם האגודה
המען הרשום.
תאריך הרישום.

 .4ס ו ג האגודה.
 .5מספר ת י ק

האגודה• .

משמד העמק.
ו ׳ בתמוז תשי״ח ) 24ביוני .(1958
 .1חקלאית;  .2אגודת חקלאית כללית.
4936

! .ה ל א ה מושב עובדים להתישבות ח ק ל א י ת שתופית
בע״מ
.2
.3
4.
5.

מלאה
ו ׳ בתמוז תשי״ח ) 24ביוני (1938
 .1חקלאית;  .2מושב עובדיט.
4957־

ו׳ בתמוז חשי״ח) 24ביוני (1958

הואיל ורשט החברות הודיע לי ,כי נתקבל רשיון מאת שר המש

פטים לרשום את *מסעד״ ק פ ת מילווה וחסכון שיתופית
של העובדים בגבעתיים בע״מ)תיק מספר  (373בתור הברה,
הריני מוסר בזה הודעה שביום ט׳-ז בתמוז חשי-ח ) 4ביולי (1958
ביטלתי את הרישום של האגודה הנ״ל כאגודה שיתופית.
ט ־ ז בתמוז תשי־ת ) 4ביולי (1938

 .1״ראם* אגודה חקלאית מרכזית שתופית לפתוח
אזור מגידו בע״מ.
.2
.3
4.
5.

הודעה ל פ י סעיף (4) 236

ו

צו עיכוב ל פ י סעיף ) 48א(
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף ) 48א( לפקודת האגודות השיתופיות,
הנני מצווה בזה על עיכוב לזמן בלתי מוגבל של פירוק האבודה:

מ פ ע ל הבתים המשותפים ב ת ל ־ א ב י ב ״א״ אגודה

שיתופית בעימ )תיק  .(631צו הפירוק ניתן ביום ה׳ בטבת תשי״ז
) 9בדצמבר  (1956והודעה ע ל כך פורסמה בילקוט הפרסומים «,51
תשי״ז.
ז׳ בתמוז תשי״ח) 25ביוני (1938

ל  .גרפוגקל
רשס האגודות השיתופיות

הודעה ל פ י סעיף (4) 256

ל  .גלפונקל ־
רשם האגודות השיתופיות

ל  .גרפוגקל
רשט האגודות השיתופיות

צו פירוק והודעה לגושים
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  (1)46לפקודת האגודות השיתופיות,
הנני מצווה בזה על פירוק האגודה :קופת תגמולים של ח ב ר ת

בית ה ס פ ד התיכון ׳גאולה* ב ת ל ־ אביב אגודה שתו

פית בע־מ )תיק האבודה  ,(1058וממנה למפרק את יעקב איסלר,
המחלקה לאיגוד שיתופי ,משרד העבודה ,ירושלים.

הואיל ורשט תחברוח הודיע לי ,כ י נתקבל רשיון מאת שר המש־
פטיט לרשוט את :קופת מלוה וחסכון שתופית של ה ע ו ב 
דים ב ת ל ־ מ ו ג ד בע״מ )תיק  (296בתור חברה; הריני מוסר
בזה הודעה שביופ י״ב בתמוז תשי״ת ) 30ביוני  (1958ביטלתי את
הרישוט של האבודה הנ״ל כאגודה שיתופית.

בהתאט לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות ,1934 ,נדרש
כ ל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק תוך
חודש ימיט מיוט פרסוט הודעה זו ,לפי המען :משרד העבודה ,המחלקה
לאיגוד שיתופי ,רחוב יפו ,ירושלים.

ל  .גרפוגקל
רשפ האבודות השיתופיות

ל  .גרפונקל •
רשט האגודות השיתופיות

י״ב בתמוז תשי״ח) 30ביוני (1958

ילקוט הפרסומים  ,611כ״ב בתמוז תשי״ח10.7.1958 ,

ו ׳ בתמוז תשי״ח) 24ביוני (1938
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פקודת האגודות השיתופיות
הודעות ל פ י סעיף ) (1)59ד(
 ( s 1 0 5 2 7פורסמה בילקוט
הודעהוביום ו׳ בניסן תשי״ח ) גמרם
הנני מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסוםהואיל
הפרסומים  ,592הודעה שאם ,תוך מועד של שלושזז חדשים מיום
זו ,יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס האגודות השיתופיות,
פרסומה ,לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת ,יימחק שמה של האנודה:
והאגודה תבוטל ,מלבד אם יראו לי תוך המועד הנ״ל טיבות המחייכות
־ א ח ת ׳ אגודה צרכנית שתופית בע־מ )תיק  ,(*221מפנקס
אחרת.
האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל.
שם האגודה

תאריך תרישום

המען הרשופ

׳ כ ו כ ב ־ ה י ם ׳ אגודת
שיתופית לחקלאות ולדיג
באשקלון אפרידר בע״מ
)תיק (1737

י י ט בתמוז תשטיז
) 28ביובי (1956

אשקלון אפרידר

י״א בתמוז תשייח) 29ביוני (1958

ל  .גרפוגקל
ר ע ם האגודות השיתופיות

הואיל וכיום ו׳ בניסן תשי״ת ) 27במרס  (1958פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,592הודעה שאם ,תוך מועד של שלושה חדשים מיום
פרסומה ,לא יראו ל י סיכות המחייבות אחרת ,יימחק שמה של האגודה:

אגודה צרכנית שיתופית צוותא ב ת ל ־ א ב י ב בע״מ
)תיק  (4293מפנקס האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל.
והואיל ולא הובאו בפני כל סיבות המחייבות אחרת ,הריני מוסר
בזה הודעה ששמה של האגודה הנדונה נמחק מפנקס האגודות השיתו
פיות והאנודה בוטלה ,בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל ,מנהל עסקים
וחבר באנודה הנ״ל ,מקום שהיא קיימת ,תתמיד ויוסיף להיות לה
תוקף באילו לא בוטלה כאגודה.

והואיל ולא הובאו בפני כ ל סיבות המחייבות אחרת ,הריני מוסר
מ ת הודעה ששמה של האגודה הנדונה נמחק מפנקס האגודות השיתו
פיות והאגודה בוטלה ,בתנאי שתחתייבוהו של כל מנהל ,מנהל עסקים
וחבר באגודת ת נ י ל  ,מקום שהיא קיימת ,חתטיד ויוסיף להיות לה
הוקף כאילו לא בוט-״ת כאגודה.

הואיל וביום ו ׳ בניסן תשי״ח ) 27במרס  (1958פורסמת בילקוט
הפרסומים  ,502תודעה שאם ,תוך מועד ע ל שלושה חדשים מיום
פרסומת ,לא יראו ל י סיבות תמתייבות אחרת ,יימתק שמת של האגודה:

הפרדםן הצעיר אגודה חקלאית שתופית כ ל ל י ת ב ב א ר
יעקב בע״מ )תיק  (4521מפנקס האגודות השיתופיות והאגודה
תבוטל.
והואיל ולא הובאו בפני כל סיבות המחייבות אחרת ,הריני מוסר
בזה הודעה ששמה של האגודה הנדונה נמחק מפנקס האגודות השיתו
פיות והאגודה בוטלה ,בתנאי שהתחי יכוהו של כל מנהל ,מנהל עסקים
וחבר באגודה הנ״ל ,מקום שהיא קיימת תתמיד ויוסיף להיות לה
תוקף כאילו לא בוטלה כאבודה.

ט׳ בתמוז חשי״ח) 27ביוני?(195

ל  .גדפונקל
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות ל פ י סעיף (2)50
הואיל וביום ה׳ בוושון תשייח ) 39באוקטובר  (1957ניחן צו על
פירוק האכודת

השבדה אגודה צרכנית שתופית באבן

יהודה בעימ

)תיק  ,(3677והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים; ניתנת

בזה הודעה שרישום האגודה ה נ י ל נתבטל ושמת נמחק מפפי־ הרישום

הואיל וביום י״ב בתשרי תשי״ז) 23בספטמבר  (1956ניתן צו על
פירוק האגודה :קופת תגמולים של חברי קואופרטיב
יתור׳ אגודה שתופית בעימ )תיק  ,(3076והואיל והפירוקה נ י ל נסתיים; ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה
נמחק מפנקס הרישוט של האגודות השיתופיות.

של האנודות.

הואיל וביום כ י ט בניסן תשייז ) 30באפריל  (1957ניחן צו על
פירוק האגודה

בע״מ,

משתלות הקבוץ המאוחד אגודה שתופית

והואיל והפירוק הר״ל נסתיים; ניתנת בזה הודעה שרישום

האגודה הניל נתבטל ושמה נמחק מפנקס הרישום של האנודות,

הואיל וביום י׳ בטבת תשייח ) 2בינואר  (1958ניחן צו על פירוק
האגודה :קופת תגמולים של פקידי בית חרושת פרדייז
ומפעלים קשורים ל ו אגודה שתופית בע״מ )תיק ,(3695
והואיל והפירוק הביל נסתיים; ניתגת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מפנקס הרישום של האגודות השיתופיות,
י״ב בתמוז תשיית) 39ביוני (1958

השיתופיות.

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

הואיל וביום כ״ת באלול תשי״ז) 24בספטמבר  (1957ניחן צו על

הואיל וביוט ב׳ באלול תשייז ) 29באוגוסט  (1957ניחן צו על
פירוק האגודה :קואופרטיב עובדי מ פ ע ל י כבשגים שרפות
סיד ב כ ר כ ו ר בעימ )תיק  ,(3229והואיל והפירוק ה נ י ל נסתייט;
ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מפנקס
הרישום של האגודות השיתופיות.

שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה גמחק מפנקס הרישום של האגודות

ל  .גרפוגקל
רשם האגודות השיתופיות

פירוק האגודה :קופת תגמולים של חברי מאפיה ק ו א ו פ 
רטיבית ׳ א ח ד ו ת ה ע מ ק ׳ ב ע פ ו ל ה אגודה שתופית
בע״מ )תיק  ,(3739והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים; ניתנת בזה הודעה
השיתופיות.
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י״ג בתמוז תשי״ה) 1ביולי (1958

י5קוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,611כ״ב בתמוז תשי׳׳וז10.7.1958 ,

הודעות מ א ת מקג י הנכסים הרשמי
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום; ג׳ באב תשי-זז) 20ביולי (1958

פקודת החברות

בביח משפט המחתי תל־אביבייפו ,בשעה  8.30בבוקר.

הודעה ע ל מינוי מ פ ר ק
שפ ההברה:
מען המשרד
בית המשפט
מספר התיק
שם המפרק,

ט״ז בתמוז חשייח) 4ביולי (1958

ש .פ .ק) .בטות( בעימ בפירוק.
הרשום :רחוב אתוזח בית  ,3תל-אביב.
תמתוזי של :תל-אביב־יפו.
האזרחי1/57 :ג,35
תיאורו ומענו :ד י ר אדוארד פכטמן ,עויד ,רחוב יבנת

 ,34תל־אביב.
תאריך המינוי :ט״ז באייר תשייח ) 6במאי .(1958
י״ב בתמוז תשייח)30ביוני(1058

ח .קדמץ
מקבל הנכסים הרשמי

הודעה ע ל כוונה להכריז דיבידנד לנושים בעלי
דין קדימה
שם החברה :א .ש .אפשטיין ונולים אינק .בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ אחוזת בית  ,5תליאביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספד התיק האזרחי2176/56 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :ח -באב תשייח ) 25ביולי (1958
שם המפרק ,תיאורו ומענו :י .עמנואל כהן ,עויד ,שדרות רוטשילד
 ,31תל־אביב.
י י ג בתמח השייח) 1ביולי (1958

ח .קדמון
מקבל הנבםיס הרשמי

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת ה ר ג ל 1936 ,
צווי ק ב ל ת נכסים ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם התייב ,תיאורו ומענו:
 .1דוד בולימובסקי ,חרשתן ,רחוב בלפור  ,6תל־אביב;
 .2מנחם בולימובסקי ,חרשתן ,רחוב יונה  ,12רמת־גן.
מספר התיק האזרחי:
;1826/58 1.
.1827/58 2.
האריך הגשת הבקשה :ב ׳ בתמוז תשייח ) 20ביוני .(1953
תאריך צו קבלת הנכסים :ב׳ בתמח תשיית ) 20ביוני .(1958
אט הבקשה היא בקשת נושה או בקשת חייב :בקשת החייבים.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקוט :ב י ו בתמוז תשיית )14
ביולי  (1938בשפה  9.00בבוקר ,במשרד מקבל הנכסיט הרשמי,
רחוב נתלת בנימין  ,39תל־אגיב.
האריך התקירת הפומבית ,השעה והמקוט :כיז בתמת תשייח )15
ביולי  (1938בבית המשפט המתתי תל־אביכ־יפו בשעה  8.30בבוקר.
ט״ז בתמוז תשי״ת) 4ביולי (1938

ח .קדמון

ח .קדמון

מקבל הנבטיט הרשמי

צו הכרזת חייב כפושט ר ג ל ומינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :מיכאל גלוזמן ,דקורטור ,רחוב הס ,13
אצל אליזבט הרצוג ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינ־יפו.
מספד התיק האזרחי.336/58 :
תאריך הצי המכריז א ת ההייב כפושט רגל; ב י ד כאז־ר תשייה )16
במרס .(1958
שט הנאמן ,תיאורו ומענו :צבי דרזנר ,עו״ד ,רחוב אלנבי  ,119תל־אביב.
תאריך המינוי :ט י ז בסיון תשייה ) 4ביוני .(1958

ח .קדמץ

י״א בתמוז תשי״ח)29ביוני(1958

מקבל הנכטיט הרשמי

צו הכרזת חייב כפושט רגל ומינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלתר נחמן אייזן ,סוהר ,רחוב בצלאל ,8
תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי.1509/58 :
תאריך הצו המכריז את החייב כפושט רנל :י י ד במיון השי״זז
) 2ביוני • .(1958
ש ס הנאמן ,תיאורו ומענו :עמוס פקטור ,עויד ,רתוב אחד העם ,38
תל־אביב.
תאריך המינוי :ל ׳ בסיון תשייח ) 18ביוני .(1958
ח .קדמון
מקבל הנכסיט הרשמי

י״ב בחמת תשייח) 30ביוני (1958

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
די! והשבח ל פ י סעיף  (1)58ש? חוק בנס ישראל ,חשי־ד—,1*54
ע? מחזור המטבע והנכסיט המוחזקים לעומתו ב ס י ו ם העבודח
ביום כ״א בתמוז תשי׳׳ח ) 0ביולי (1058
טרי
<

טעות )מטבעות קטנות( במחזור

. .

ביולי  (1958בשפה  9.00בבוקר במשרד מקבל הנכסים הרשמי ,רח׳
נחלת בנימין  ,39חל־אביב.

י5קוט ה פ ר ם ו ט י פ  ,611כ״ב בתמוז תשי״ת10.7.1058 ,

_£70.070.618 271
6,271,435 830

ס ר כ? הסטכע במחזור

123,312,132 432
— 77,271,000
? ט ר י אוצר ושמרי התחייבות ש? חפטשלה

64,118,000

—

מקבל תנכסים תרשמי
שם תתייב ,ת י א ו ת ומענו :מיכאל פריד ,מאפית פריד ,שכונת אפרים,
רחובות.
בית המשפט המחוז של :תל-אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי.1003/38 :
תאריך הגשת הבקשה :טיז בסיון תשי״ח) 4ביוני.(1958
תאריך צו קבלת הנבםיפ :ד׳ בתמוז תשייח) 22ביוני.(1938
אם הבקשה היא בקשת נושה או בקשת חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב י ט בתמוז תשייח )17

.

ל-י

— 206,502,007
4,377,921 271

—

270,070,61S 271

ת ק נ ו ת שטרי אוצר ,תש״ט—1948
הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר ^
 .1שהיו במחזור כיוס י י א בניסן תשיית
) 1באפריל (1958
 .2שהובאו אחרי התאריך האמור
ג .שנפרעו אתרי התאריך האמור
 .4הנמצאים במחזור ביום כ י א בתמוז משיית
) 9ביולי (1958

»,400,000
69,400,000
69,400,000
69,400,000
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ת ק נ ו ת הכזילווה לשיכון עולים ,תשי״ז—1957
הודעה ע ל תוצאות ההגרלה
בהתאם

ל ת ק נ ה ) 9ה( ל ת ק נ ו ת ה מ י ל ו ו ה ל ש י כ ו ן ע ו ל י ם  ,תשי—1-

 ,1957מ ת פ ר ס מ ו ת ב ז ה ת ו צ א ו ת

ההגרלה

 1000ל ־ י כ ל א ח ת :

הרביעית שהתקיימה ביום

,112012ב י ו ל י .(1958
 1ל,י ט י  ,י*ג ב ת מ ח ת ש י  -ח ) 1
 4 1 0 2ש
א..שמונים

ב  .ש ל ו ש ע ש ר ה א י ג ר ו ת התוב ה ב א ו ת ע ל ו ב ג ו ר ל א ח ר י ת ן ו י י פ ד ו ב ס ך

,131813,1839-13,61830,148006,81568

j

,8826 , 78793 ,53895 ,20079 ,20332 ,52337 ,40620

א ר ב ע א י ג ר ו ת ה ח ו ב ה כ א ו ת ע ל י ב ג ו ד ל א ת ר י ה ן ו י י פ ד ו ב ס ך 2500
ל י י כ ל אחת:

,172293

¬,193191 ,23602 ,102012 ,151228 ,19335 ,187726 ,32049 ,157560

3

;21982 ,117874 ,81635 ,197490

ד  .א י ג ר ת ה ח ו ב ה ב א ה ע ל ת ה ב ג ו ר ל א ח ר י ה ן ו ח י פ ד ה ב ס ך  10000ל י י :

,32051 ,193392 ,172932 ,121257 ,147338 ,149633 ,193155 ,41203
,65095 ,162128 ,73281 ,112648 ,52756 ,13276 ,60111 ,160834
,157707 ,1W859

,3820 ,65279 ,121K53 ,56202 ,117318 ,131432

;184162
ה .א י ג ר ת ה ח ו ב ה ב א ה ע ל ת ה ב ג ו ר ל א ח ר י ה ו ת י פ ד ה ב ס ך  20 000ל י י :
;108219

,61057 ,5131S ,95300 ,176815 ,11733 ,1932X9 ,95898 ,90353
,14419 ,65324 ,110314 ,41175 ,20796 ,31190 ,13421 ,68087

S

5

.149001 ,109711 ,179104 ,174164 ,180294

א י ג ר ו ת החוב הבאות ע ל ו ב ג ו ר ל ר א ש ו נ ה ו י י פ ד ו ב פ ך

 400ל י י כ ל א ח ת :

1

7

3

,

ו.

א י ג ר ת ה ח ו ב ה ב א ה ע ל ת ה ב ג ו ר ל א ח ר י ה ו ת י פ ד ה ב ס ך  30 000ל * י :

,170686 ,17286 ,181097 ,31580 ,88393 ,167171 ,166734 ,130815
,157407 ,14218 ,28267 ,1F3896 ,160107 ,33710 ,108309 ,52521
,5139 ,13303 ,200000 ,107373 ,103681 ,6G8U ,131775 ,83714

א י ג ר ו ת החוב ש ע ל ו ב ג ו ר ל ייפדו ,ל פ י דרישה ,ה ה ל מיום כ״ז
ב ת ר ח ת ש י ־ ח ) 13ב י ו ל י  (1958ו א י ל ך .

הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיע׳!! ואין בפרסומן
לזשזם מתן תעזדח על נכתזתן
ח ב ר ת לוביגםקי בע*מ

-אורית -הלבשה בעדכון מוגבל

)בפירוק מרצון(

נ מ ס ר ת ב:ה ה ו ד ע ה ש ב א ס י פ ה כ ל ל י ת ש ל א מ ן ה מ ג י ן ש ה ת ק י י מ ה

הודעה ע ל האסיפה הסופית בהתאם ל ס ע י ף 206
לפקודת החברות
נמסרת בזה הודעה שהאסיפה הכללית הסופית ש ל החברה הנ״ל

ב י ו פ י ״ ז ב ס י ו ן ת ש י  -ח ) 5ב י ו נ י  (1958ה ו ח ל ט ע ל פ י ר ו ק מ ר צ ו ן ש ל
המגרה ועל מינויו ש ל מ ק ס

שטריער

למפרק החברה .ע ל כל

הנושים להגיש תביעותיהם ל מ פ ר ק ל פ י המען :ר ח ׳ ה ר צ ל  , 4ת ל ־ א ב י ב ,
ת ו ך ע ש ר י ם ו א ח ד י ו ם מ י ו ם פ ר ס ו פ ה ו ד ע ה זו.
מ ק ם ש ט ד י ע ר

ת ת כ נ ס ב י ו ם ב  -ו ב א ב ת ש י י ח ) 12ב א ו ג ם ט  (1938ב ש ע ה  ,17.00ב מ ש ר ד

מפרק

פ ר י ד נ ב ר ב א ת י ו פ ק ו ב י ץ  ,ר ח ׳ ר מ ח  -ל  ,2ת ל ־ א ב י ב  ,ל ש ם ה ג ש ת ד י ן

הארגז ב ע י מ

וחשבון ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ו מ ת עשו
מכפי

החברה ,וכדי לשמוע ביאודיפ נוספים מאת המפרק ולהחליט

כ י צ ד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

נ י ת נ ת בזה ה ו ד ע ה  ,כ י ל פ י ה ח ל ט ת ה ה נ ה ל ה מ י ו ם ב י ה ב ט י ו ן ת ש י י ח
) 13ב י ו נ י  (1958נ י ת נ ה ז כ ו ת ה ח ת י מ ה ב ש ם ה ח ב ר ה ל פ י ה ס ד ר ה ק ב ו ע

להלן:
ד ו ד

לובינסקי

 .1י ב נ י א ל י מ ש ו ל ש

 .5ק ל ו ס ק י י ש ר א ל

מפרק

 .2ק י צ י ם י ו ס ף

 .6ר ו כ ב ר נ י ש ר א ל

 .3ג ו ר ן ש ר ג א

 .7ש ט י ג פ ל ד ד ן

 .4ל י מ ן צ ב י

 .8ד נ צ י ג ר ח נ ו ך

פקודת ה ח ב ר ו ת
הודעה ע ל האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
לפקודת החברות
שלוחות בעימ
)בפירוק מרצון(

החתימה ש ל יבניאלי משולם ביחד ע ם חתימת א ח ו מ י ד ח ב ר י
ה ה נ ה ל ה ה נ ו ת ר י ם  ,ו כ ן ה ח ת י מ ה ש ל א ה ד מ ה ק ב ו צ ה ה ר א ש ו נ ה )(4 ,3,2
ו א ח ד מ ה ק ב ו צ ה ה ש נ י ה ) ,(8 ,7 ,6 ,5מ י י ר ו ף ח ו ת מ ת  ,מ ח י י ב ת א ת
החברה.

תיקון טעויות

נ מ ס ר ת בזת הודעת שהאסיפה ה כ ל ל י ת האחרונת ש ל תברי ה ח ב ר ה
ה נ ״ ל ת ת כ נ ס ב ר ע נ נ ה ב י ו ם כ י ו ב א ב ת ש י י ת ) 12ב א ו ג ו ס ט  (1958ב ש ע ה

ב פ ר ס ו מ י ם ל פ י פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם  ,ש נ ת פ ר ס מ ו ב י ״ פ  ,539ת ש י י ז ,

 ,16.30ב מ ש ר ד ח ב ר ת פ ת ו ח ר ע נ נ ה ב ע י מ  ,ל ש ם ה ג ש ת ד י ן ו ח ש ב ו ן ס ו פ י

ע מ י  ,1439ב ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת י ק ו ן ל ת כ נ י ת מ ת א ר  ,ב ש ם ה ת כ נ י ת ,

ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ו מ ה עשה בנכסי

ב מ ק ו ם ׳ ל ת כ נ י ת ה מ ת א ר מ ס ׳ 668׳ צ ״ ל ״ ל ת כ נ י ת ה מ ת א ר מ ס ׳ 088״;

החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק .כ מ ו כ ן לשם

• ו ב י י פ  ,607ח ש י  -ח  ,ע מ י  ,1222ב ה ו ד ע ה ב ד ב ר ש ט ח ת כ נ ו ן ע י ר  ,נ ת נ י ה ,

ק ב ל ת ה ח ל ט ה ש ל א מן ה מ נ ץ כ י צ ד ל נ ה ו ג ב פ נ ק ס י ם ו ב נ י י ר ו ת ש ל ת ת ב ר ה
ו ש ל המפרק.
שמואל
מפרק
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המחיר  420פרוטה

ב ש ט ה ת כ נ י ת  ,ב מ ק ו ם  -נ ח | *1/1»7צ  -ל ״נח.*1/397/
ב ה ו ד ע ו ת ל פ י פ ק ו ד ת ה ק ר ק ע ו ת ) ר כ י ש ה ל צ ר כ י צ י ב ו ר ( ,1943 ,

ברנט

שנתפרסמו

בילקוט

ה פ ר ס ו מ י ם ,609

ת ש י  -ה  ,ע מ י  ,1260ב ה ו ד ע ה

ה ש נ י ה  ,ב ת ו ס פ ת  ,ב מ ק ו ם ׳ -3633צ  -ל ׳.*3635

ילקוט הפרסומים  ,611כ״ב בתמוז תשי״ח10.7.1953 ,
הודפס עיי המדפים הממשלתי

