רשיוטות

ילקוט 'הפרסומים:
כ״חבאדר תשכ״ד

 12במרס 1964

1076
עטור
.

.

.

.
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הודעה על הסמכה לפ.י פקודת העדות .

.

.

.

954

:.

הודעה בדבר סמכויות השרים
:

הודעה בדבר מינוי־ לעניז הסעיפים 1נ ו־1נ לחוק י
נוטריונים למסמכים יוצאי־וזוץ ,תש״י—. 1950־

.

954

הודעת על מינוי חבר הרשות לפי פקודת ביטוח כלי
רכב של מנוע )סיכוני צד שלישי(1947 ,

.

.

954

הודעות בדבר ניירות ערר מאושרים ליפי תקנות מם
הכנסה )כללים לאישור קרנות הנטולים ,פנסיה,

עטוד
הודעה בדבר נחירת ראש המועצה האזורית חבלןמעו! .
.
.
.
:
:
.
וסגניו •
הודעה בדבר בחירת •ראש המועצה האזורית נחל־שוהמ
.
.
.
.
.
.
.
•
.
וסגני

957
׳037

הורעה בדבר אנרת בקעה לבית ידי! למס עסקים ;
.
.
 .י .
i; . ".
 ,בנ׳יםר .אל־זרקא
הודעות בדבר הקמת בתי דיו'למס עסקיפ.בנייסר אל־
זרקא ובנוש־חלב

.

ר .

•

י.

•־.

858
יי  < -י

.״ •;958

. . .

-:הודעה בדבר תיקו 1הרש ימח של מצבות ו מ ק ו מ ו ת ; ״
954
.
.׳׳• ־
.. .
.
.
.95S,היסטוריים .

הודעה בדבר מינוי וערה ארצית לטמאות שיניים

,958

פיצויים וחופשה( ,־תשי״ו—1957
והרכבה

.

.

. . . .

.
.

הודעה בדבר קביעת תכנית חניכות
צו בדבר מקצוע חניכות י .־" י .

.:

v

הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני

.

י .י • 954

. . . .

954

.

. . .

.

.

955

;.תיקוזיתקנו! הביניים של.שירות התעסוקה .

.

.

955:

.

יביטולןהטמכה לפי חוק הגנת,השכר ,תשי״ח—1958

. . .

הודעה; ע? ביטול מינוי לפי החוק האמור .
תשי״ז—. 1057

•.

.

 .י י.

.

.

מינוי,״&ופטי עיר..לתל־אביב־יפו

.

השיתופיות
צו לפי :םעיוי  (1)55לפקודת האנורות :. ... .

.

 :-מפני; שטפונות ,תשי״ח—. 1957

.׳•:'.:

955

הודעה נדבר הצהרת מוות . .

.

.

הודעות לפי פקודת החברות :־'.

/

955

רשימת המודעים לשמש נוטריונים

.

•

959

.׳. /

900

.

.
.

הודעות לפי פקודתי השותפויות ~ .י.

.

963

.

.

967

.

.

878

.

.

973

.

י".
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 955הודעות לפי פקודת האנודות השיתופיות .
956
.הודעות

V" 975

מאת כונס הנכסים הרעטי • י

0W

הודעות מאת האפוטרופוס ה כ ל ל י ; : .
950

דו״ח בנק ישראל על מחוור המטבע . ,

. *- .

.

.

956

.

..

957

•

הודעות מאת הציבור •  • I. - . • • .י  .י
;

תיקח טעויות

י•

.

.

978

. .

-י' .י . - .

הסכום הכולל של שטרי האוצר • י י•

י

. . .

הזמנות בתי המשפט •

.'.׳.'-

.

.

955

הודעות לפי 1ןקודת הקרקעות )יבישה לציני•.ציבור(,
1943

 .הודעות לפי פקודת בנח ערים1936 ,
הזמנות בתי הדי! הרבניים .

הודעה על אישור תכניות .לפי חוק• הניקוז וההננה
.

.

הודעות לפי פקודת פנקסי .קרקעות. 1914 ,

.

 .הודעת על ביטול מינוי לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה. ,
. . .

הודעה כדבר הסדר הקרקעות

.

.׳ י.

.

638 . .

• .י • ־
.

979
(

9מ

.

979

.

׳984

•׳;=-.

הודעה בדבר פמכויות השריפ

•

י הממשלה החליטה למלא את ידי שר המשטרה לבצע מיום ב׳ באדר
תשכיד) 4במרס  (1964את התפקידיפ של שר הדואר כל ימי העדרו
מן הארץ ולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו של שר הדואר.

ת ק נ ו ת  .מ פ הכנפה )כלליפ לאישור ?דנות
  .תנמוליפ ,ענפיה ,פיצוייפ וחופשה(, .תשי״ז—: 1957
הודעה בדבר ניירות ערך מאושרים  ..י• ־
;

י-ח באדר תשכ״ד) 2במרס (1964
)חמ  (78311י

יעלעוזאי

מזכירת הממשלה

פקודת העדות
הודעה על הסמכה
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 37ב() (6לפקודת
העדות!׳ הסמכתי׳ לענין סעיף; 37האמור ולצורך חקירת מועמדים
לנישואין ועדיהם׳ את הרבנים המשמשים ברשות רושמת׳ כמשמעותו
בפקודת הנישואין והגירושין)רישום( 2׳ ואת הרבנים-החוקרים שנתמנו
על ידי אותם רבנים.
ייז באדר תשכ״ד) 1במרס (1964
)חמ «0102

חוק נוטדיוניפ למפמכיפ יוצאי־חוץ,
תש״י—1950
,־ הודעה בדבר מינוי לענץ הסעיפים 1ב ו־*1ג
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ב ו־1ג.לחוק נוטריונים
'למסמכים יוצאי־תוץ׳ חשיי—11950׳ מיניתי את שלמה גוברמן׳
י שמענו הוא משרד המשפטים /ירושלים׳ להשתמש בסמכויותי .לפי
הסעיפים האמורים בדבר אימות חתימת נוטריון.
ההודעה בדבר מינוי לענין הסעיפים 1ב ו־1ג שפורסמה בילקוט
הפרסומים  /460תשטיז /ע»׳  /506תתוקן לפי זח.

דב יוסף
שר המשפטים

 1ס״ח  /43תש״י /עמי  ;141ס״ח  /195תשטיז /עמי  ;22ס״ה /356
י .תשכיב /עמי .18

פקודת ביטוח כלי״רכב של מנוע
)פיכוני צד שלישי(1947 ,
< הודעה על מינוי חבר הדשות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת ביטוח כלי־רכב של מנוע
)סיכוני צד שלישי() ! 1947 /להלן  -הפקודה( /והסעיפיפ ) 14א(
"•־'וי)2ד( לפקודת סדרי תשלטון והמשפט/־ תש-ח /* 1948-אני ממנהאת יעקב פיקד להיות חבר רשות לצורך הפקודה.
מינויו של יוסף לרון שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרפומיט
/398תשטיו< עמי  — 452בטל.
פנחס ספיר
 :ג׳ באדר תשכ״ד) 16בפברואר (1964
שד האוצר
)חמ (72032
! עיר  /1947תוס׳  1מסי  /1568עמי .41
 ,2עיר תשיח /תוס׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי .1

:־954

י״ח באדר חשכיד) 2במרס (1964
)חמ (723118

פנחם ספיר
שד האוצר

 1קית  /726תשייז /עמי  ;1826ק״ת  /1110תשכיא /עמי .1660

דב יוסף:

שר המשפטים

» חוקי איי׳ כרך אי׳ פרק ניד׳ עמי  ;650סיח 193׳ תשט״ז׳ עמי .10
 2חוקי איי׳ כרך בי׳ פרק פיח׳ עמי .876

ייט באדר תשכ״ד) 3במרס (1964
)חמ (70313

בתוקף סמכותי לפי תקנה  iלתקנות מם הכנסה )כללים לאישור.
קרנות תגמולים /פנסיה /פיצויים וחופשה( /תשייז1 1957-׳ אני קובע
כי איגרות החוב בסכום כולל של  5מיליון לירות שהוצאו על ידי;
בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ נושאות ריבית של  5.5%לשנה /עומדות :
לפדיון בשנים  1980—1971ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט של
החברה מיום ייב באדר תשכיר ) 25בפברואר  (1964הן ניירות ,ערך
מאושרים לענין התקנות האמורות.

קוט הפרסומיט

הודעה בדבר ניירות ערך מאושרים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור
קרגות תגמולים /פנסיה /פיצויים וחופשה( /תשי״ז1 1957-׳ אני קובע
כי איגרות החוב רשומות על שם בסכום כולל של  20מיליון לירות
שהוצאו על ידי יגמול׳ חברה להשקעות בע״מ נושאות ריבית של
 5.5%לשנה׳ עומדות לפדיון בשנים  1981-1970זשהוצעו לציבור
על פי פרוספקט של החברה מיום ט״ו באדר תשביד ) 28בפברואר
 (1964הן ניירות ערך מאושרים לענין התקנות האמורות.
י״ח באדר תשכ״ד) 2במרס (1964
)חמ (723118

פנחס ספיר
שר האוצר

» ק״ת 726׳ תשייז׳ עמי  ;1826ק״ת 1110׳ תשניא׳ עמי .1060

חוק החניכות ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר מינוי ועדה ארצית והרכבה
בהתאם לסעיף; ) 27ד( לחוק החניכות׳ תשי״ג11953-׳ אני מודיע
שמיניתי ועדת ארצית לטכנאות שיניים שהרכבה הוא:
נציג שר העבודה — יושב ראש;
נציג שר החינוך והתרבות;
שני נציגי מעבידים;
 .שגי נציגי עובדים.
י״ט באדר תשכיל) 3במרס (1964
)חמ (75062
 1סיח 128׳ חשייג׳ עמי .108

יגאל אלון
שר העבודה

הודעה בדבר קביעת תכנית חניכות
,אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק החניכות׳
תשי״ג—11953׳  :קבעתי תכנית חניכות לטבנאות שיניים .התכנית
פורסמה ביירחון העבודה׳ מס׳  9מיום כיו באלול תשכ״ג )15
בספטמבר .(1963
י״ט באדר תשכיר ) 3במרס (1964
)המ (75066
 1פיח 128׳ תשייג׳ עמ׳ .108

יגאל אלץ
שד העבודה

 5י  , 1 0 7 6כ׳׳ח באדר תשכ״ד4C12.3.19 ,

חוק החניכות ,תשי״ג—1953

חוק יישוכ סכסוכי עכודה ,תשי״ז—1957
הודעה על ביטול מינוי

־ -•;.בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ו־ 36לחוק החניכות׳ תשי״ג—
11953׳ אני מכרת כי מיום י״ט באייר תשכיד ) 1במאי  (1964יהיה
טכנאות שיניים מקצוע שיירכש בדרך חניכות.

_אני מודיע/שבתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק יישוב סכסוכי
עבודה׳ תשייז1957-ז׳ ביטלתי את מינויו של שמואל אוסצלר
כממונה על יחסי עבודה׳ שהודעה עליו.פורסמה בילקוט הפרסומים
669׳ תשייט׳ עמי .1213

צו בדבר מקצוע חניכות

ייט באדר תשכ״ד) 3במרס (1964
)חמ (75063

יגאל אלץ
שר העבודה

 1םיח 128׳ תשייג׳ עמי .108

י י חוק שירות התעפוקה ,תשי״ט—1959
הודעה על תיקון תקנון הביניים של שירות התעסוקה
 ,,בהתאם לסעיף  22לחוק שירות התעסוקה׳ תשי״ט־ד11959׳ אני
מודיע׳ שבתוקף סמכותי,לפי סעיף  86לחוק ולאחר התייעצות
במינהלת השירות׳ קבעתי תיקונים בתקנון הביניים של השירות ,2
ביחס לשליחה לעבודות יזומות.
ייח באדר תשכיד ) 2במרס (1964
)תמ (75286

יגאל אלץ
שר העבודה

 1סיח 270׳ תשייט׳ עמי .32
 2י״פ 685׳ תשייט׳ עמי  ;1518י״פ 716׳ תש״ך׳ עמי .236
 3י״פ 793׳ תשכ״א׳ עמי .3

חוק הגנת השכר ,תשי״ח 1958-י
ביטול הסמכה
; 'בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 4ב( לחוק הגנת השכר׳ תשי״ח11958-׳
אני,מבטל כזה את הסמכתו של גוסטב שמואל אוםצלר לקבוע מחיר
מצרכים ושירותים׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 597׳ תשי״ח׳ עמי
.880
י״ח באדר תשכיד)-2במרס (1964
)חמ (75241

יגאל אלץ
שר העבודה

 1ס״ח 247׳ תשי״ח׳ עמ׳ .86

הודעה על ביטול מינוי
,;,אגי מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הגנת השכר׳
תשי״ח—11958׳ ביטלתי את מינויו של גופטב שמואל אוסצלר להיות
ממונח על גביית השכר׳ שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים
597׳ תשייח׳ עמי .880
י״ת באדר תשכ״ד) 2במרס (1964
)תמ (75241

יגאל אלץ
שר העבודה

 1סיח 247׳ תשייח׳ עמי .86

י5קוט הפרסומים  ,1076כ״חבאךר תשכ״ד12.3.1964,,

י״ב באדר תשכ״ד) 25בפברואר (1964
)חמ (75220
 1ם״ח 221׳ תשי״ז׳ עמ׳ .58

יגאל אלץ
שר העבודה

פקודת כ ת י המשפט העירוניים
מינוי שופטי עיר לתל־אביב־יפו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירוניים ,1
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיח-
21948׳ אני ממנה מיום ייט בניסן תשב״ד) 1באפריל  (1964עד יום
כיז באדר ב׳ חשכ״ה ) 31במרס (1965׳ את האנשים ששמותיהם
נקובים להלן׳-להיות שופטי עיר לתל־אביב־יפו ולהוות בית משפט
אשר יכונה *בית המשפט העירוני של תל-אביב-יפו*:
יוסף אבנר
פ  pאוניקובסקי -
יצחק אורן
שרגא אייפרמן
אריאנקוריון
יצחק אפל
דולף)ראובן( ביברפלד
אמיל בנאדו
קלרה בנבנישתי
אריה בן חורין
יצחק רחמים בן־יורם
חיים מ׳ בפוק
שלמה גבעון
מרק גורודיסקי
יעקב גורנשטיין
שלמה גרום
משה דוקלד
אליעזר הדם
מאיר חרמן
שלום וולובלסקי
משה זומרשטיין
אליעזר זיו
יהודה חקלאי
משה יזרעאלי
צבי כהן
שמחה כץ
רפאל לוי
שמעון לויי,
משה ליר
חנן מאירי
עקיבא מאירוביץ

משח מולאור
אליהו מזור
אליעזר מזור
אברהם מלמד •־•-׳•־
יעקב מלץ
פנחס מרצ׳בסקי
ליפא נוידרפר
אהרן ניב
דוד עזרא
אברהם עזריהו
אלכסנדר פודוד
צבי פוזיט
;;7
שלום פרנק
משה פרנקל •';<'_;:
דוד שלמה קופובסקי־שחור
שמואל קינג
שמואל קרייזברג:
שלמה ראובן  .-י.
משה רודיטי
~• משה רוזנברג
יואל רוזנברגר
בחיה רוזנשטיין
ראובן ריטרמן
מתתיהו רסלר
שלמה שולקיס.
־
 .משה שורץ ..
..־ '..י
מרדכי שיף
מייט שר־אבי
יורם נהוראי שרגא -
י."•.׳
שמואל תהילה
יצחק תרזי

י-ז באדר תשכיד) 1במרס (1964
)חמ (70041
 1חוקי איי׳ כרך בי׳ פרק ציז׳ עמי.995 :
 2עיר תשיח׳ תוס׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי .1

דביוםף
שר המשפטים

955

פקודת האגודות השיתופיות• ,
צו לפי סעיף (1) 55
׳בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)55לפקודת האגודות השיתופיות!
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשפט׳ תשיח—21948׳ אני פוטר את האגודה השיתופית המרכזית
החקלאית למפעלים כלכליים באזור השרון הצפוני בע״מ )להלן —
האגודה( מהוראות סעיף ) (1) 16ג( לפקודה ומורה שהוראות סעיף זה
יחולו על האגודה בשינויים אלה:
 .1להבו/שהוא אגודה שיתופית חקלאית החתום על הבקשה לרישום
האגודה או הפועל בשטח שיפוטה של המועצה האזורית• השרוך
הצפוני )להלן — .המועצה( יהיה באסיפת כללית מספר קולות
י
כמספר נציגיו במועצה. . . .
 .2למועצה — כל עוד היא חברה באגודה — יהיה באסיפה הכללית
•
קול אחר.יגאל אלץ
י״ת באדר תשכ״ד) 2במרס (1964
שר העבודה
)המ (75014
 1חוקי איי׳ כרך אי׳ פרק כיד׳ עמ׳ .336
י
 2 -עיר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מסי 2׳ עמ׳ .1

;

חוק הניקוז וההגנה מפני שמכונות. ,
תשי״ח—1957
.
הודעה על אישור תכניות •
י,.

אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות׳ תשייח— 1957ג׳ אישרתי לרשות ניקוז עמק זבולון 2
י
תכניות הניקוז המובאות להלן:
 .1תכנית ניקוז מס׳ 3/154׳2׳— 0704/23-1
תעלת קייזר־אילין  3/6ק״מ במעלה נחל קישון,
 ••,״
 . £תכנית ניקוז מסי — 0704/23/161
אגן נחל .צפורי)מאליק( קטע כפר-חסידים ויגור.
משה דיץ
שר החקלאות

ט״ו באדר תשכ*ד 28).בפברואר (1964
)המ (751300
 1ס״ח 236׳ חשי״ח׳ עמי .4
 2ק״ת 979׳ חש-ך׳ עמ׳ .587

׳ .נמסרת בזה הודעה׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)22לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי .ציבור(׳ ) !1943להלן — הפקודה(׳
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיח—
21948׳ הרשיתי את עירית חיפה ועירית חיפה מורשית בזה להשתמש
 ,בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לפי הפקודה׳
ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לפי הפקודה׳
לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של הקרקע המתוארת בתוספת׳ שכן
אותה רכישה עשויה -־*לדעתי — להיות מועילה לציבור.׳

תוספת

י"•־•־ חטיבת קרקע אשר שטחה 576׳ 1מיד בערך המהווה חלקה 67
ל .
בשלמות בגוש 10892׳ חיפה,.
:

י״ז באדר תשכ-ד) 1במרס (1964
 • -)חמ - (72511
 1 :עיר 1943׳ חופ׳  1מסי 1035׳ עמי ;32
. ,
 2עיר תשית׳ תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי .1
•י,

956

הודעה לפי סעיף (2) 22
^

י

.׳

נמסרת בזה הודעה׳ בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)22לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(׳ ) ! 1943להלן  -הפקודה(׳
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיח-
21948׳ הרשיתי את רשות הפיתוח׳ שהוקמה על פי חוק רשות הפיתוח
)העברת נכפים(׳ תש״י31950-׳ ורשות הפיתוח מורשית בזה
להשתמש בכל הכוחות,והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לפי
הפקודה׳ ולמלא את בל החובות שהוטלו עלי או על ,היועץ המשפטי
לפי הפקודה׳ לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של הקרקע המתוארת
בתוספת׳ שכן אותה רכישה עשויה  -לדעתי — להיות מועילה לציבור.

תוספת

י

•

חטיבת קרקע אשר שטחה  20דונם בערך מאדמות הכפרים מלחה
ובית־צפפה׳.ירושלים.
חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום׳ לשם זיהוי ולא לשם
קביעת גבולות׳ בתשריט מסי׳ הפ 322/82/הערוך בקנה מידה ,1:1000
והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי ,ראש אגף רישום
והסדר הקרקעות׳ ירושלים׳ ובמשרדי הממונה על המחוז׳ ירושלים׳
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם כשעות העבודה הרגילות.

פנחס ספיר

י״ז באדר תשנ״ד ) 1במרס (1964
)חמ(72311

-

 1עיר 1943׳ תוס׳  1מם׳ 1305׳ עמי .32
 2ע״ר תשיח׳ תוס׳ א׳ מפי 2׳ עמ׳ .1
 3ס״ת 57׳ תש״י׳ עמי .278

שר האוצר

י יי •

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

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

י .

פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציפור(1943 ,

פנחס ספיר

נמסרת בזה הודעה׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)22לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(׳ ) !1943להלן  -הפקודה(׳
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיח-
2 1948׳ הרשיתי את עירית נהריה ועירית נהריה מורשית בזה
להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לפי
הפקודה׳ ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי
לפי הפקודה׳ לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של הקרקע המתוארת
בתוספת׳ שכן אותה רכישה עשויה — לדעתי — להיות מועילה לציבור.

תוספת
חטיבת קרקע בשטח כולל של 234׳ 8דונם המהווה חלקות 129׳
 130בגוש 18165׳ וחלקות 97׳ " 98בגוש 18167׳ נהריה.
.י״ז באדר תשכ״ד) 1במרס (1964
י)חמ (72511

י

י :

.י

פנחס ספיר
שר האוצר

שר האוצר
 1עיר 1943׳ תום׳  1מסי 1305׳ עמי , .32
"2ע״רתשיח׳תוס׳א;מסי2.׳עמ׳_i ; • .1.

י?קוט הפרסומים ,1076כ׳׳ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציפור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
בכוח ההרשאה שניתנה לעירית ירושלים ושהודעה עליה פורסמה
בילקוט הפרסומים 1062׳ תשכ״ד׳ עמי 580׳ נמסרת בזה הודעה /כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית ירושלים לחלוטין לצרבי
ציבור וכי עירית ירושלים מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
; כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצויי על כך/נדרש לשלוח לעירית ירושלים — תוך
חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על
טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה /בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו/
שיכללו אח פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום הקרקעות/
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף..
 כן נמסרת בזה,הודעה /בי עירית ירושלים מתכוונת לקנות מיד.חזקה,בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשה׳ ועירית ירושלים מורה בזה שכל אדם
 ,המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
;

י תוספת
 •:וזטיבת קרקע אשר שטחה 690׳ 2דונם בערך׳ המהווה חלק מחלקה
 124בגוש 30002׳ ירושלים.
חטיבת הקרקע האמורה מסומנת לשם זיהוי בלבד ולא לשם קביעת
גבולות בתשריט מט׳ הפ 322/74/הערוך בקנה מידה  1:1250והחתום
ביד שר האוצר.
העתק התשריט האמור מופקד במשרדי:עירית ירושלים וכל
המעוניןבדבר זבאי-לעיין בונבשעות העבודה הרגילות,
;

י״ד בשבט תשכיד ) 28בינואר (1964
)חמ (72510

מ׳איש׳־שלום
ראש .עירית ירושלים

הודעה לפי סעיף 19
 ,.בכוח ההרשאה שניחנה לאיגוד ערים אזור דן)ביוב(׳ לפי סעיף
 (2) 22לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(׳ ) 1 1943להלן -
הפקודה(׳ שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 850׳ תשכ״א׳
עמי 1388׳ מצהיר בזה איגוד ערים אזור דן)ביוב( בהתאם לסעיף 19
לפקודה׳ ני הקרקע המתוארת בו/וספת ואשר ביחס אליה פורסמה
הודעה על פי הסעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים 852׳
תשנ״א׳ עמי 1445׳ תהיה לקנינו הגמור והמוחלט של איגוד ערים
אזור דן)ביוב( מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

הודעה
רשימת המורשים לשמש נוטריונים
ניתנת בזה רשימה נוספת של בעלי רשיון לכהן נוטריונים ששילמו
אגרה שנתית והמורשים לשמש נוטריונים בשנת חשנ־״ד :־. ,
מאירי אדם )מאירננץ(
מינקוביץ נרוך
פרחי אליהו
קלנר ר .רודולף
רוזנשטראוך יעקב
שטייף פרנץ
שנבלופ שמואל
שפירא יהושע

אבולעפיה יוסף
אונגר מאיר בלה
גיל אברהם
גרינדלינגר
)אוסטריליץ( אלישבע
דראזנין דוד
וילף שלמה
השן דוד
בדיר נסים

יוםףקוקיה

כ׳ באדר חשנ״ד) 4במרס (1984

המנהל הכללי /משרד המשפטים

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(,
תשי״ח—1958
הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
חבל־מעון וסגניו
בהתאס לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(/
תשי*ח1958-ז 7נמס־רחרבזה הודעה כיי־בישיבת־המועצה האזורית
חבל־מעון מיום ו׳ בשבט תשב״ד) 20בינואר  (1964נבחרו בנימין
חפץ לראש המועצה ועמוס ר פ פ ו ר ט וחיים בן פור ת לסגני
ראש המועצה.
ד׳ באדר תשכיד ) 17בפברואר (1964
)חמ (8083

חיים משה שפירא

! <ךת 797׳ תשי״ח׳ עמי .1256

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(,
תשי״ח—1958
הודעה בדבר בחידת ראש המועצה האזורית
נחל־שורק וסגנו
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(/
חשי״ח! 1958-׳ נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזורית
נחל־שורק —

חטיבות קרקע מאדמות .תל־אביב ששטחן 400׳ 47מ״ר בערך
'•,־' ,
המהוות . :י
גוש  6634חלקות25 :׳ .115
גוש  6635חלקות) 3 :חלק(׳ ) 4חלק(׳ 19׳ 20׳ 21׳ 22׳ 23׳ 24׳
25׳ 26׳ 27׳ 57׳ 58׳ 59׳ 76׳ 77׳ 78׳ 79׳ 92׳ 93׳ 94׳ 95׳ 113׳
272׳  2 7 3׳274׳275׳ 276׳ 277׳ 278׳ 281׳ 282׳ 283׳ ) 4S2חלק(.
הקרקעות האמורות מסומנות בצבע אדום בתשריט מפי הפ. 733/90/
הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביד שר האוצר.

) (2מיום ו׳ בטבת תשכ״ד ) 22בדצמבר
ק ו ר נ ב ל ו י לסגן ראש המועצה.

כ׳׳ז בשבט תשניד) 10בפברואר  (1964ס׳ שושני
יושב ראש מועצת איגוד ערים אזור דן)ביוב(
)חמ (72512

ד׳ באדר חשכ״ד) 17בפברואר (1964
)חמ (8033

! עייר 1943׳ תוס׳  1מס׳ 1305׳ עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,1076ב״ח באדר תשכ׳׳ד12.3.1964 ,

שר הפנים

) (1מיום ו׳ בחשוןתשכ״ד) 24באוקטובר  (1963נבחר יצחק גרוס
לראש המועצה.
 (1963נבחר

נתן

חיים משה שפירא
שר הפנים

« ק״ת 797׳ חשי״ח׳ עמי .1256

957

 ,פקודת הרשויות ה מ ק ו מ י ו ת ) מ פ עפקיפ(1945 ,
הודעה בדבר אגרת בקשה לבית דץ למס עסקים
בג׳יסראל־זרקא ...

,

מודיעים בזה שהמועצה המקומית ג׳יסר אל־זרקא׳ באישור
הממונה על מחוז חיפה׳ קבעה בהתאם לסעיף 3ב) (4לפקודת הרשויות
המקומיות )מס עסקים(׳ !1945׳ את אגרת הבקשה לבית הדין למס
עסקים בכפר גייסר אל־זרקא בשיעור של  5%מהסכום שבית הדין
גתבקש להפחיתו ממס העסקים׳ ובלבד שאגרת הבקשה לא תפחת מחצי
לירה .לא צויין בבקשה הסכום שבית הדין גתבקש להפחיתו כאמור׳
תיקבע האגרה עלפי םבום המםישגדרש מן המבקש.

פ ק ו ד ת ה ע מ י ק ו ת -.,:,׳
הודעה בדבר תיקון הרשימה של מצבות ומקומות
\ היסטוריים
אני מודיע׳ בי ברשימה של מצבות ומקומות היסטוריים,
שפורסמה בהתאם לסעיף  17לפקודת העתיקות!׳ בעתון הרשמי 1944׳
תופי  2מפי 1375׳ עמי 951׳ במקום הפרט אשדוד יבוא:
״תל אשדוד:אסדוד 1171—118 2 128 8-129 7
גבעה מלאכותית חפורה בחלקה ובה ובמדרונותיה ובסביבתה
שרידי עיר נרחבת מאד ובתי קברות מכל התקופות החל מסוף
תקופת הברונזה התיכונה .חורבות מקאם עם כתובות )אל־שיח׳
אבדהיט אל־מתבולי( .יסודות ח׳אן בנויים אבני גוויל )ח׳אן
אסדוד( .שטח העתיקות כולליאת הגושים 155׳  200עד  210ועל
בכלל בשלמותם׳ את החלקות 62׳ 63׳  65עד  68ועד בכלל׳ 70׳
72׳ 73׳ 82׳  83של הגוש 151׳ את אותם החלקים של החלקות
 37ו־ 79של הגוש' 157שהם ממערב לכביש תל־אביב-אשקלון׳
החלקות 1׳ 2׳ 3׳  38של הגוש 159׳ את הגוש  160פרט לחלקוחיו
 1עד  8ועד בכלל׳ 57׳ ואת החלקות  29עד  34ועד בכלל׳ 36
עד  46ועד בכלל׳ 51׳ 53׳  54של הגוש .161״

הפחית בית הדין.את סכום המם׳ יוחזר למבקש סכום האגרה
העודף.על חצי לירה .החליט בית הדין שהמבקש איגו חייב במס׳
יוחזר למבקש סכום האגרה במלאו• .
ג׳ באדר תשכ״ד) 16בפברואר (1964
)חמ (76998
:
— —
! עיר 1945׳ תוס׳  1מפי 1436׳ עמי .115

יוסף סומך
ראש המועצה המקומית
ג׳יסר אל־זרקא

פקודת הרשויות המקומיות )מפ עפקיפ(1945 ,
הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
נמסרה בזה הודעה׳ כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים(׳ !1945׳ הקימה המועצה המקומית
ג׳יפר אל-זרקא׳ בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה׳ בית דין למס
עסקים בהרכב זה:
יצחק פרידמן — יושב ראש
טועמה שהאב  — .חבר
יי'•.־'־' דיב עלי ג׳ורבאן  -הבר
ג׳ באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964
"••
)המ (76520

• יוסף סומך
ראש המועצה המקומית
ג׳יסר אל־זרקא

 1עיר 1945׳ תוס׳  1מס׳ 1436׳ עמי .115

א׳ בירן
כ״ה באדר תשכ״ד) 9במרס (1964
מנהל אגף העתיקות והמוזיאונים
)המ (73532
» חוקי א״י׳ כרך אי׳ פרק הי׳ עמי .24
ת ק נ ו ת הארכיוניפ )כיעור חומר ארכיוני
פמופדות המדינה וכרשויות מקומיות( . ,י • •
תשי״ז—1957
הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
בהתאם לתקנה  7לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני :
במוסדות המדינה וברשויות מקומיות(׳ תשי״ז11957-׳ אני מודיע׳
שהמוסדות שצויינו להלן הגישו .בקשות לביעור חומר ארכיוני׳
שפורט לצד כל אחד מהם:
משרד האוצר׳ אגף המכס ו ה ב ל ו
דוחו״ח בדבר כרטיסי נסיעה שהוגשו על־ידי חברות תעופה׳
מהשנים .1960—1952
משרד החקלאות
תיקי התכתבות של הנהלת המשרד בעניני אפסנאות ומשק׳ דואר
טלגרף וטלפון׳ כספים והנהלת חשבונות׳ מהשנים .1951-1948
:

פקודת הרשויות ה מ ק ו מ י ו ת ) מ פ עפקימ(1945 ,
הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה׳ כי בתוקף סמכותה לפי סעיף3 .א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים(׳ ! 1945׳ הקימה המועצה המקומית
גוש־חלב׳ בהתאם לסעיף 3ב לפקודה׳ בית דין למס עסקים בהרכב
זה. :
יהודה ראובגי — יושב ראש
י( -
— חבר .
חנא דאהר
י• ••
אמטאנס סאדר — חבר

זכיגיובראן
י״ט בשבט תשכ״ד ) 2בפברואר (1964
ראש המועצה המקומית גוש־חלב
)חמ (76320
! ע״ר 1945׳ תום׳  1מסי 1436׳ עמ׳ .115

^58

ט״ו באדר תשכ״ד ) 28בפברואר (1964
)חמ (78341
ק״ת 725׳ תשי״ז׳ עמי .1794

א׳ ביץ
 -. :הגגז

1

פקודת ה ק ר ק ע ו ת ) פ י ד ו ר זכות הקנין(
הודעה בדבר הצגת לוחות׳־זכויות בהתאם לסעיף
 (2) 33לפקודה הנ״ל
מודיעים בזה לקהל כי לוחות הזכויות של גושים מסי 10957
ו־ - 10959טנטורה׳ ו־10960׳  — 10961ערב אל עיוורנה׳ נפת
חדרה׳ הוצגו לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור פידור הצפון׳ חיפה׳
בלשבת קצין המחוז׳ חדרה׳ ואצל מוכתר הכפר ערב אל־ע׳וורנה.
י׳ טרטקובר י
י״ז באדר תשב״ד) 1במרס *096
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

-יי־־•.

ילקוט הפרסומים  ,1076ב״ח באדר תענ״ד׳ 12.3.1964

פקודת פנקפי קרקעות1944 ,
הודעה לפי םעיף 4
נמסרת נזה הודעה׳ כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה־זו׳ והנוגעות"ננסגר׳ לטונותהנאה׳ זכויות וחיובים המפורטים נתוספת השניה להודעה זו — הושמדו׳ ננללן או בחלקן׳:או היו מצויות בפנקס,קרקעות שאבד או שאין
להשיגו׳ או שאיגו ניתן לשימוש׳ בכללו או בחלקו׳ וכי אני מתכוון לערוך חקירות על מנת להכין רשומות חדשות..'• .־.
 כל הטוען שהוא מעונין בהכגתן של הרשומות מחדש׳ נדרש בזה להגיש לי׳ במחלקת רישום הקרקעות׳ הלשכה־הראשית׳״ ירושלים׳במשך שלושים מם מיופ פרסום הודעה זאת׳ הרצאת טענתו בכתב.

התוספת הראשונה
מספר
סידורי

העיר

21728
21729
21730
21731
21732
21733
21734
21735
21736
21737
21738
21739
21740
21741

יפו
עיבלין
נהריה
עלבון
עלבון
עלבון
עלבון
עלבון
עלבון
עלבון
עלבון
עלבון
מלחה

השטח
ממ״ר
דונם

מקום

—
—

:־

דוהור אל מוע־ור
דוהור אל מוע־ור
דוהור אל מוע־ור
וואד אל עין
מנזאל איל אושנ
אית חוריפיאה
איל חדאב
איל חמרה איש שמאליה
איל חמרה איש שמאליה
איל חמרה איש שמאליה
-

—

804
861
085
661
825
296
323
639
505
459
961
869
829
326

17
2
1
2
9
3
2
2
3
4
2
9
6
—

פרטי הרישום
גוש
יף

כיד

־

—

—

—
—

—

—
-י

—

—

—

י

—

—

—

—

—

— -

—

—
—

-

16

—
י

—

״•

—

200

חלקה

6993
12207
18169
15404
15404
14504
15407
15409
15413
15425
15428
15428
15428

7
47
29
49
50
75
1
14
27
33
18
21
42

־־־

• -

תיק
ספר
חר4250/
חר4256/
הרן4258
הר4112/
חר4112/
חר4112/
חר4112/
חר4112/
הר4112/
חר;4112
חר4112/
חר4112/
חר4112/
חר4257/

ה ת ו ס פ ת השניה
מספר
סידורי

מספר
השטר

21728

החלק

טיב -
העסקה
מוחמד עלי עבד אל חלים מוחמד עאשור
הערה (1 :נהנית מזכות מעבר ברוחב של 3
מ״מ על פגי חלקה מסי  8בגוש זה
)כמםומן במפח הגוש(.

רשום

4/16

. 4252 (2סא €.€.13.

21729
21730
21731
21732
21733
21734
21735
21736
21737
21738
21739
21740
21741

5648/47
36/44
420/45
420/45
420/45
423/45
425/45
429/45
441/45
444/45
444/45
444/45
4021/37

רשופ
רשום
רשופ
רשום
רשום
רשופ
רשום
י .רשופ
רשום
רשופ
רשום
רשופ
מכר-

בנק קפת־עפ׳
אגודה הדדית נע״־מ

איליה איסנגדר גיובראן ח׳ורי
אוטו זוננפלד
גינטום יעקוב .איוב זוריק .־ י. .
ג׳נטוס יעקוב איוב זוריק
ג׳נטוס יעקוב איוב זוריק
ג׳נפוס יעקוב איוב זוריק
גינטוס יעקוב איוב זוריק
ג׳נטוס יעקוב איוב זוריק
ג׳נטוס יעקוב איוב זוריק
גינטוס יעקוב איוב זוריק ־ • -
ג׳נטוס יעקוב איוב זוריק ; •
גינטום יעקוב איוב זוריק
לאה סטויצקי

י
,

בשלמות ,
בשלמות
בשלמות
בשלמות
7/62
בשלמות:
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
.בשלמות

טרטקובד

מנהל מחלקת רישום קרקעות י
־ פקיד מורשה -

י5חוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדר תשכ׳׳ד12.3.1904 ,

959

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח בנין עיר /הרצליה

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
 .נמסרת בזה הודעה /בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים/1936 /
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה /הופקד
העתק של.תיקון תכנית מפורטת /הנקראת :״תכנית בנין עדים מפורטת
מס׳  — 570תיקון מפי  1לתב״ע מפורטת מס׳ —447א׳ — גוש 6538
 .חלקות ) 355 /324חלק(/״ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ":ואלה הם גבולות התכנית. :
צפון :גוש  6538חלקות ;37 /355
מזרח :גוש  6538חלקה ;359
דרום :גוש  6538הלקות 331׳ 333׳ ;334
מערב :גוש  6538חלקה .355
.כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים /ללא
תשלום /וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע/
בבניניפ או בנכסים אחרים /שהתבנית האמורה משפיעה עליהם /רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה /תוך שני
חדשיפ מיופ פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
ט״ו באדר תשכ״ד ) 28בפברואר (1964

י׳ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב
שטח בנין עיר /הרצליה

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאפ לסעיףG1לפקודת בנין ערים/ /1936
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תבנית בנין ערים מפורטת מס׳
 — 576גוש  6538הלקות 18׳ 21׳ 79׳ 80׳ 118׳ 119׳  256וחלקי
חלקות 20׳ 254׳ 255״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם גבולות התכנית• :
צפון :גוש  6538חלקות 43׳ 124׳ 123׳ 52׳ 84׳ ;321—319
מזרח :גוש  — 6538גבול הגוש;
דרום :גוש  6538חלקות 19׳ 20׳ 248׳ ;253
מערב :גוש  6538חלקה ; • .42
כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והחשריט האמורים׳ ללא
תשלופ׳ וכל מעונין — אפ כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשיפ מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים /ללא
תשלום /וכל מעונין — :אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע/
בבנינים או בנכסים אחרים /שהתכנית האמורה משפיעה עליהם /רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה /תוך שני
חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
י״ב באדר תשכ*ד ) 23בפברואר (1964

ד׳ ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון,עיר
•מחוז תל־אביב
! שטח בגין עיר׳ גבעתיים

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת

,.

נמסרת בזה הודעה /בהתאט לסעיף  16לפקודת בנין ערים1936 /׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של גבעתיים /הופקד
העתק של תכנית מפורטת /הנקראת* :תכנית בנין ערים מפורטת מס׳
 — 106גוש  6166חלקות  14 /13ו־215״׳ ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל מעונין יוכל,לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים /ללא
תשלום /וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע/
בבנינים או בנכסים אחרים /שהתכנית האמורה משפיעה עליהם/רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה /תוך שני
חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
י״ב באדר תשב״ד ) 25בפברואר (1964

ד׳ ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
שטח בנין עיר /אונו

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה /בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים/1936 /
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של אונו /הופקד
העתק של תבנית מפורטת /הנקראת* :תכנית בנין ערים מפורטת מס׳
תממ — 66/גוש  6490חלקות 65—57 /55 /39׳ 67׳ /83—73 /69
95—91׳  7164—158 /132—119 /116 — 113 /108—106 /98חלקי
חלקות 18 /17 /14׳ 66 /64 /56 /22׳ 84׳ 96 /93 /90 /85׳ 97׳ /104
 ;112 /105גוש  6491חלקות  ;5 /3גוש  6492חלקה  ;7גוש - 6496
בשלמות; גוש  6497חלקות /53—50 /46—43 /37—17 /12 /10—1
י״ב באדר תשכ״ד ) 25בפברואר (1964
93 /91-55׳ 94׳ 109 /108 /98 /97׳ 112׳ /142-115 /113
186—144׳״׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
ד׳ברוידם
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט .המצורף, .
מחוז תל-אביב
כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים /ללא
חשלום /וכל מעוגין — אם כבעל ואם מבחיגה אחרת — בקרקע/
שטח בנין עיר׳ הרצליה
בבנינים או בנכסים אחרים /שהתכנית האמורה משפיעה עליהם /רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה /תוך שני
הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאפ לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
י״ב באדר חשכ״ד) 25בפברואר (1964
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה׳ הופקד
ד׳ברוידם
העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת* :תכנית בנין עריפ מפורטת
 .יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מס׳  - 523גוש  6546חלקה 9״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מחוז תל־אביב
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
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ילקוט הפרםוטים  ,1076כ״ח באדר תשב״ד12.3.1964 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ פחח־חקוה

שטח תננדן עיר׳ שורקות

.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
ז נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לםעיף 1»-לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ שורקות׳ הופקדה תכנית
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ פתח־תקוה׳ הופקדה תכנית
מפי ברן - 94גוש  463ח׳ 2׳ ישיבת בני עקיבא׳ ביחד עם התשריט
מפי פח - 1/408/בגוש 6400׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליה.
י.
המצורף אליה.
כל מעונין יובל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
כל מעונין יובל לעיין בתכנית ובחשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
וכל .מעונין -ד אס כבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
^0ומורה^.משפי^עליד&^-רשאי^להגיש_ -בכל_^ננ?^4אנ^ב^^1ו8נצ&בחיג 5אחבת_^1נקרקע^נבניניט-א-4
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרםופ הודעה זאת ברשומות.
•;•;•-׳-
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
י״א באדר תשכ״ד ) 24בפברואר (1964
י״א באדר תשכ״ד ) 24בפברואר \ (1984

י׳גוברדק

י

י י׳ גוברניק

יושב ראש.הועדה• המחוזית לבגיה״ולתכנון עיר
מחוז המרכז

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
:

שטח תכנון עיר׳ נתניה

 .הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
י• נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ ,1936
בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ הופקדה תכנית מס׳
גת — 2/421/בגושי 8270׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליה.
\ כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמוריפ ללא תשלופ׳
וכל מעונין — אט כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות• . .
י*ב באדר תשכ׳׳ד) 25בפברואר (1964

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

 :שטח תכנון עיר׳ שרונים

הודעה בדבר הפקדת תיקץ תכנית מפורטת
נמסרת מההודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין,ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ שרונים׳ הופקדה תכנית
מסי הצ —2/11/גוש  7798ח׳ 87׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
כל מעוגין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא" תשלום׳
י וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבניניפ או •
בנכסיפ אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
.התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
י״ג באדר תשכ״ד ) 26בפברואר (1964

י׳ גוברניק

י

י •;:׳;

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז.

שטח תכנון עיר׳ ראשון לציון

שטח תכנון עיר׳ שרונים

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם .לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ ראשון לציון׳ הופקדה תכנית
מס׳ רצ - 5/40/בגוש 3925׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכגית ובתשריט האמורימ׳ ללא תשלופ׳
וכל מעונין — אפ -כבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבניניפ או
בנכסיפ אחריפ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשיפ
מיופ פרסופ הודעה זאת ברשומות.
ייב באדר תשכ״ד ) 25בפברואר (1964

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

י5קוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדריתשכ״ד12,3.1964 ,

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ שרונים׳ הופקדה תכנית
מס׳ הצ —2/54/גוש  8036ח׳ 102׳ ביחד עט התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳״
ובל מעונין  -אם כבעל ואם מבחינה אחרת —.בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
י׳׳ג באדר תשכ״ד) 26בפברואר (1964

י׳גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז.
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פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ הדרים

שטה ההגון עיר׳ גדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לפעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ הדרים׳ הופקדה תכנית
מפי הר — 88/בגושים 6442׳ 6448׳ 6455׳ 6456׳ הדר רמתיים׳
ביחד עט התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
וכל מעונין-אם כבעל ואם מבחינה אחרת-בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחדים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

נמסרת בזה הודעה׳; בהתאם לסעיף  16לפקודת בגין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ גדרה׳ הופקדה תכנית מסי
גד — 4/232/בגוש 4575׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה•
כל מעונין יוכל לעיין בתבנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
וכל מעונין  -אם כבעל ואפ מבחינה אחרת — בקרקע׳ במינים או
בננפיפ אחרים שהתבבית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
י״ב באדר תשכ״ד ) ;25בפברואר (1964

י׳ גוברניק

י״ב באדר תשכ״ד ) 25בפברואר (1964

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
שטח תכנון עיר׳ עמק חפר

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מפי עח77/׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ עמק
חפר׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1031׳ תשכ׳״ג.
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י״א באדר תשכ״ד ) 24בפברואר (1964

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר׳ גדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ גדרה׳ הופקדה תכנית מס׳
גד — 52/גוש  3878ח׳ 23׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
וכל מעוגין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
י״ב באדר חשביד ) 25בפברואר (1964

־ • י ־

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר׳ אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
שטח תכנון עיר׳ עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאפ לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ עמק חפר׳ הופקדה תכנית
מפי עח -83/גוש  8304ח׳ 16-12׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יובל לעיין בתכנית ובתשריט האמוריפ׳ ללא תשלום׳
וכל מעונין  -אם כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע׳ בבניניפ או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
:
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
י׳״ג באדר תשכ״ד ) 28בפברואר (1964

י׳גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
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נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ אשקלון׳ הופקד
העתק של תכנית ,הנקראת ד344/א׳  -ת.ב.ע.מ) .תיקון מפי  (1פרדסי
חסכון אפרידר א׳ ו־ב׳ — אשקלון׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
חשלום׳ וכל המעונין  -אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
י״ב באדר תשכ׳״ד ) 25בפברואר (1964

יושב

י׳ורדימון

ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

י5קוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדר תשכ׳׳ד12.3.1864 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
i

• ״ ;  .׳  . .״ .שטת תכגון עיר /קרית־גת — לכיש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה/בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים/1936 /
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר /קרית-גת — לכיש/
הופקד העתק של תבנית/הנקראת ד - 471/ת.ב.ע.מ .בית עלמין
במושב תלמים /ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים /ללא
תשלוט /וכל,המעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע/
בבנינים או בנכסים אחרים /שהתכנית האמורה משפיעה עליהם /רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה /תוך שני
חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

1

י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
•_ _ • .

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
שטח תכגון עיר/גלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת מה הודעה /בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים/1936 /
בי במשרדי הועדה המקומית לבגיה ולתכנון עיר גלילי /הופקד העתק
של תכנית /הגקראת ד — 465/ת.ב.ע.מ ,רובע ז׳ — אשדוד /ביחד עט
התשריט המצורף אליו.
 .גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים /ללא

חשלום /וכל המעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת —י בקרקע/
בבנינימ או בנכסים אחרים /שהתכנית האמורה משפיעה־עליהם /רשאי.
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה /תוך שני
־
חדשים מיום פרסומה של הודעת זאת ברשומות.

י״ט באדר תשב״ד) 3במרס  (1964יי ורדימץ
יושב ראש הועדה המחוזית" לבניה ולתכגון עיר
מחוז הדרוס - -
שטה תכנון עיר /שמעונים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הודעה /בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודת בנין ערים;/
 /1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר /מחוז הדרום /הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לחכגית מפורטת הגקראת :ד — 445/הגבלות בניה
בסביבות באר־שבע /שהודעה על הפקדתה של התכגית /עם התשריט
המצורף אליה /במשרדי הועדה המקומית לבנין.עיר שמעונים/
פורסמה בילקוט הפרפומים  /1030תשכ״ג /עמי .1745
כן נמסרת בזה הודעה /בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בגין ערים
 /1936כי העתקים של התכגית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — .הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י״ט באדר תשכ׳׳ד ) 3במרס  (1964י׳ ורדימץ
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

הזמנות פ ת י המשפט
ב י ת המשפט.המחוזי בירושלים
הזמנות
נסים אלישע כהן

תיק ירושות 57/64
מירושליפ /שנפטר

 jבענין עזבון המנוח
בירושלים ביום  2בינואר 1964׳
; והמבקשים רחמים כהן מרחוב המלך ג׳ורג׳  /33ירושלים/
אלישע כהן ממעונות עובדים  26פחח־תקוה ואברהם כהן,
שדרות נורדאו  »24תל־אביב. . .
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושה המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח והרוצה להתגגד להכרזה ,להגיש תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו /התנגדות להכרזה המבוקשת /שאם לא כן יתן בית המשפט
צו בטוב בעיניו.
׳

להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ״ל.
הריגי מזמין בזה בל אדם הטוען שיש לו טובת הגאה בעזבון
המנוח /וחרוצה להתנגד להכרזה /להגיש תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו /התנגדות להכרזה המבוקשת /שאם לא כן יחן בית המשפט
.
צו כטוב בעיניו.

י .א׳ מ׳ שמחה ,רשם
בלה עזרתי

חיק ירושות 61/64
מאופקים ,שנפטרה בבאר־ .

 : .בענין עזבון המנוחה
שבע ביום  27באוקטובר ,1963
והמבקש ליפא עזרוני מרחוב הנשיא  /18אופקים..;.
ייח באדר חשכ״ד) 2במרס (1964
א׳ מ׳ שמחה ,רשם
להווי ידוע /כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליחן צו המכריז על
ירושת המנוחה הנ״׳ל"..
הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון.
תיק עזבונות 58/64
בענין עזבון המנוח ישראל יזדי ישראלי מרחוב יוסף בן המנוחה /והרוצה להתנגד להכרזה /להגיש תוך עשרה ימים מיום פרסום
.הזמנה זו /התגגדות להכרזה המבוקשת /שאם לא כן יתן בית המשפט
מתתיהו  /28ירושלים /שנפטר ביום  22בינואר /1964
והמבקשת דבקה יזדי ישראלי מרחוב יוסף בן מתתיהו 28׳  :צו כטוב בעיניו.
ירושלים.
א׳ מ׳ שמחה ,רשם
.
.

ילקוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדר.תשכ״ר12.8.1964 ,

963

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו־
הזמנות
תיק עזבונות 350/64
<
בקשה 145/65
 .בענין צוואת המנוח יצחק הלוי )מקודם מ פ ק ה (  ,שנפטר
בבית החולים תל־השומר ביום  16בינואר .1964
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה של המנוח הנושאת תאריך סוף דצמבר 1962׳ שאם
לא כן יתן בית המשפט את הצו כמבוקש.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

תיק קיום צוואה 530/64/8
בענין עזבון וצוואות המנוח גסים חיים אסטרוג ,שנפטר
בבית חולים תל־השומר ביום  7ביולי .1963
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא
תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום
צוואה לעורך־הדין עמנואל מטלון ומדוע לא יינתן לעודך־דין
עמנואל מטלון צו הנהלת העזבון על כל המטלטלים׳ הזכויות׳ החובות
והמקרקעים מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח נסים חיים אסטרוג׳
שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו ואת הצו הנ״ל כאמור.

הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא בן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

׳־׳ תיק ירושות 742/64
בענין עזבון המנוח ולז־ימיר גרום מרחוב צה״ל 15׳ גבעתיים׳
שנפטר ביום  22בינואר 1964׳
והמבקשת מרגית גרום מרחוב צה״ל 15׳ גבעתיים׳ באופן אישי
ובתור אפוטרופסית על הקטיגים ו ל ד י ס ל ב גרוס ,ר ח ל גרום.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא יינתן למרגית ,גרוס׳
רחוב צה״ל 15׳ גבעתיים׳ צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים׳ הזכויות׳
החובות והמקרקעין של המגוח ולדימיר גרוס ומדוע לא ייגתן צו
המכריז על ירושת המנוח הנ״ל׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן
צו הנהלה באמור וצו ירושה כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

׳תיק עזבונות 744/64
בענין עזבון המנוח אליהו צורני ,שנפטר ביום כ״ה בתמוז
תשכ״ג ) 17ביולי .(1963
ד ׳ ולך ,רשם
והמבקש א ב ר ה ם צורני מרחוב כפר יונה 19׳ שיכון' רמת־
תל־אביב I
 .אביב׳
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
תיק עזבונות 715/64
־
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן לאברהם צורני
בענין עזבון המנוחה א ס ת ר ק ו ס ו ב ר מרחוב הגשר 55׳ תל־
צו הנהלת עזבון על הנהלת הרכוש המגיע למנוח אליהו צורני׳ ומדוע
אביב׳ שגפטרח בתל-אביב ביום ט״ו באייר תשכ״ג) 8במאי (1963׳
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח הנ״ל׳ שאם לא כן יגש בית
והמבקשת נחמה ק ל ו ם מרחוב הירדן 9׳ רמת-גן.
המשפט ליתן את צו הנהלת העזבון וצו הירושה כטוב בעיניו.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמגה זו׳ וליתן טעם מדוע לא ייגחן צו הנהלת עזבון
ד׳ ו ל ך  ,רשם
על כל המטלטלים׳ הזכויות׳ החובות והמקרקעין של המגוחה ומדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יגש בית המשפט
ליתן צו הנהלת העזבון וצו המכריז על ירושת המנוח כטוב בעיניו.
תיק אזרחי 753/64/8
בענין עזבון המנוח וולף בן אהרון ד ו ד בורובסקי,
ד ׳ ו ל ך  ,רשם
שנספה בגטו ורשה או במחנה אושביץ בזמן מלחמת העולם השניה.
1

תיק עזבונות 739/64
בענין עזבון המנוח ישראל בן־חשל ,שנפטר באבידג׳אן חוף
״השנהב׳ ביום  18בינואר 1964׳
והמבקשת אביבה)ויויאן( בן־חשל מרחוב רב-צעיר 10/12׳
תל־אביב.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ׳״ל• י  .־ י ״
 .הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח־ והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום

964

והמבקש יעקב ב ו ת ב ס ק י  ,מ־גירינג ,בלגיה.
ץי'
המשיב היועץ המשפטי לממשלה.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צק המכריז על
ירושת המנוח הג׳״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח׳ הרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש תוך  30יום מיום פרסום/
הזמנה זו התנגדות ׳להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם
5

ילקוט הפרסומים  ,1076כ״ח כאדר תשכ״ד12.3.1964 ,

 .ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
^ להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה הל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחתההכרזוח המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תו! עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
-

תיק עזבונות 1859/60
י .
יי;
י תיק בקשה 139/64
בענין עזבון.המנוח נחום בן ישראל ה ל ר מרחוב בן־יוסף 5׳
רמת־גן׳ .
והמבקשים מנהלי העזבון׳ מו״ד א׳ י׳ אלראי ויי טלמון.
תיק עזבונות 706/64
י בענין עזבון המנוח מנחם ולדמן- ,שנפטר כיום  29בדצמבר
'1963׳
והמבקשת הני ולדמן מרחוב ר׳ טרפון 8׳ בגי־ברק .י. .
תיק עזבונות 707/64
•
בענין עזבון המנוח א ב א ר ד ו ם מרחוב המלך ג׳ורג׳ 31׳ תל־
אביב׳ שנפטרה ביום כ׳ בכסלו תשכ״ד ) 6בדצמבר (1963׳
והמבקשת ו ר ד ה ר ד ו ם מרחוב המלך ג׳ורג׳ 31׳ תל־אביב .־.
תיק עזבונות 712/64
• ' ' ; . ' . . • :
בענין ירושת המנוחה 0וניה ס ק ו פ מנתניה׳ שנפטרה בפתח־
תקוה ביום א׳ בניסן תשי׳״ב) 27במרס (1952׳ •  .י
־ ־ והמבקש-אליעזר ם ק ו פ ־ מ ש כ ׳ ־ ס י ד ^ ך ^ פ ר ־ ־ ^
r

חיק עזבונות 713/64
 .:בענין ירושת המניח ישראל נאוצ׳יטל מכפר־סבא׳ שנפטר
בפתה־תקוה ביופ ג׳ באלול תשב׳״ג) 23באוגוסט (1963׳ ׳
והמבקשת חיה נאוצייטל מרחוב ויתקין 4׳ כפר־פבא.
תיק עזבונות 714/64
בענין עזבון המנוח הרמן צ ב י נוימור מרחוב בזל 39׳ תל־
אביב׳ שנפטר בפחח־תקוה ביוםכ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר
(1963׳.
והמבקשת פ ר י ד ר י ק ה וויצינםקי מתל־אביב.
;

תיק עזבונות 728/64/8
בענין ירושת המנוח ב ר ל יצחק ב ר ו ד מרחוב הררי 2׳ רמת־
גן׳ שנפטר בבית החולים בילינסון ביום  11בדצמבר 1963׳
והמבקשת טיני רינגל מניו־יורק• .
• י  - - ' . :תיק עזבונות 729/64
בענין עזבון המנוח גרשון גורוביץ מחולון׳ שנפטר בתל־אביב
ביום  4בינואר 1964׳
והמבקשת שרה גורוביץ.
תיק עזבונות 730/64
נענין עזבון המנוח יוסף ליפשיץ מרמת־גן׳ שנפטר בפתח־
תקוה ביום  29בדצמבר 1963׳
י־ והמבקשת גניה ליפשיץ.
תיק עזבונות  731/64י
בענין עזבון'המנוחה יהודית פרייליך בת ליב,שנפטרה־
בישראל ביום  6בדצמבר 1949׳
והמבקש'ישראל פרייליךיבשמו וכאפוטרופוס _טבעי לקטינה
חדוה פרייליך מרחוב הר נבו 9׳ תל־אביב.
תיק עזבונות 736/64
בענין עזבון המנוח אדנוך־דן אמיר ,שנפטר ביום 15
בנובמבר 1963׳
•. :
והמבקש יוסף אמםטר.
תיק ירושה  737/64י
בענין עזמן המנוח בנימץ פרידמן ,שנפטר בביתו ברחוב
הגדוד העברי 36׳ תל־אביב׳ ביום ט״ו בשבט תש׳ץ־) 13בפברואר
(1960 .׳
והמבקש ישראל פרידמן מרחוב הגדוד העברי 36׳ תל־אביב.
.־.׳• תיק ירושות 740/64
בענין ירושת המנוח אהרון חגיבי מרחוב ארלוזורוב 64׳
גבעתיים׳ שנפטר בבית החולים תל־־השומר ביום י״ז בשבט תשב״ד
י
) 31בינואר (1964׳
והמבקשת ב ל ה חג׳בי מרחוב ארלוזורוב 64׳ גבעתיים.

תיק עזבונות 716/64
- ,י
 ,בענין עזבון המנוחה חנה ליבה ,שנפטרה.במגידאל ביופ ל׳
בחשון חשי״ך) 1בדצמבר (1959׳
י ! • י•
בת־ים- .י
עזבון המגיח ד ו ד חליף ,שגפטר ביום בדצמבר
והמבקש א ב ר ה ם ליבוביץ משד׳ העצמאות 50׳בעגין
והמבקשת א ס ת ר חליף- .
י

תיק עזבוגות 745/64
 9 6 0 i 3 1׳
י
:

תיק עזבונות -717/64:8
.
בענין עזבון המנוח.פנחס ק ר י ס ט ל  ,שנפטר בבי״ח איכילוב
בתל־אביב ביום כיד בשבט תשכ״ד ) 7בפברואר (1964׳
והמבקשת ק ת ל ה ק ר י ס ט ל .

 .תיק עזבונות 746/64/8
• :
י••'•׳׳'.-׳
בענין עזבון המנוחה ב ל ה לוי מבת-ים׳ שנפטרה בתל־אביב־
יפו ביום  8במרס 1961׳
י.
 ,והמבקשת ת ן אבוטבול מבת-ים••

תיק ירושות 726/64
•;•־"';,-־
 :בענין ירושת המנוחה יוכבד נרוגד מרחוב מזא״ה77׳ חל־
אביב׳ שנפטרה ביום  20בדצמבר 1960׳
והמבקש פנחס גרונר.

תיק עזבונות 748/64
י •
בענין עזבון המנוחה מ ז ל .שאכו מתל-אביב׳ שנפטרה ביום.
 15בספטמבר 1863׳
והמבקש בן.ציון שלמה מרחוב שינקין 6׳ תל-אביב.
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ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו!
הזמנות
;תיק עזבונות 749/64
בענין עזבון המנוחה מרים קינסבדג ממושב אמץ ליד נתניה׳
שנפטרה ביום 27 .במרס 1952׳
 .והמבקש נחמן ק י נ ס ב ת ממושב אמץ.
תיק עזבונות 750/64
בענין עזבון המנוחה פ ר ח ה י ע ק ב )כהן( ,שנפטרה ברמת-
השרון ביום  17באוקטובר 1963׳
והמבקש'עזרא כ ה ן מנתניה.

תיק עזבונות 751/64
בענין עזבון המנוח משה אסט ,שנפטר בבית תולים תל־השומר
ביום  20במאי 1962׳
והמבקש יעקב א ס ט מנתניה.
תיק עזבונות 755/64
בענין עזבון המנוח בנימין גרטר ,שנפטר ברמלה ביום 28
בינואר /1964
והמבקשת א ל ק ה גרטר מרחוב יצחק שדה 6׳ רמלה.
ש׳ כהן ,רשם

ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
.להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים :על ירושה׳ והנני מזמין בזה בל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התנגדות'לאותה הכרזה׳ שאם לא כן;יתן בית המשפט צו כטוב בעיניי•
תיק ירושות 148/64
בענין ירושת המנוח יקותיאל ברקוביץ מחיפה׳ שנפטר
בחיפה ביום  4בפברואר .1964
והמבקש עמום ב ר ק ת ) ב ר ק ו ב י ץ ( מחיפה.

תיק ירושות  158/64־
בענין ירושת המנוחה איטה ל א ה גולדברג מקנדה׳ שנפטרה
בקנדה׳ מונטריאל ביום  30בדצמבר .1961
והמבקש גרשון ד ו ד גולדברג מקנדה•

תיק ירושות 150/64
בענין ירושת המנוח יוסף קורן מנהריה׳ שנפטר בחיפה ביום
 14בדצמבר .1963
;; והמבקש ינקו,קורן מנהריה.
תיק ירושות 152/64
בענין ירושת המנוח שמעון)פאול( פדטוש מחיפה׳ שנפטר
בחיפה ביום  2בנובמבר 1954׳ .
־ והמבקשת דינה רוזה )מקודם רינה פרטוש( מחיפה.

תיק ירושות 159/64
בענין ירושת המנוח אהרן צוקרמן ,מחיפה׳ שנפטר בחיפה
ביום  1בנובמבר .1963
־ והמבקשת דורה צוקרמן מחיפה.
תיק ירושות 161/64
בענין ירושת המנוח ברוך ר ם מחדרה׳ שנפטר בחדרה; ביום
 23בנובמבר 1963׳ ;
והמבקשת צ ל ה ד ם מהדרה.

!  .תיק ירושות 153/74
:
־ בענין ירושת המנוחה ב ר כ ה ליטמן מחיפה׳ שנפטרה בחיפה
ביום  20ביולי 1959׳
והמבקשת שרלוט תזנשטיץ )לבית ליטמן( מחיפה.

תיק ירושות 163/64
בענין ירושת המנוחו! מרים דרורי מקרית ביאליק׳ שנפטרה
בתל־השומר ביום  4ביולי 1963׳
והמבקש משה דרורי מקרית ביאליק.

תיק ירושות 154/64
 .בענין״ירושת המנוח חיים לייב ד ס ק ל מקרית־ים׳ שנפטר
בקרית־יס ביום  7בפברואר 1963׳ •
והמבקשת נגר נסה לבית ד ס ק ל מלוד•

תיק ירושות 164/64
בענין ירושת המנות ל א ה ת ש ו מחיפה׳ שנפטרה בחיפה ביום
 29ביוני 1956׳
והמבקש א ב ר ה ם ת ש ו מחיפה.

תיק ירושות 156/64
בענין ירושת המנוחה א ת ה קריגיאר מפולין ,שנפטרה
 .במלחמת העולם השניה ע״י הנאצים׳
•י '.:והמבקש א ל ב ר ט יחזקאל נ ד ת י ן מחיפה:

תיק ירושות 165/64
בענין ירושת המנות משה בן סלומון גרינברג מחיפה׳
שנפטר בחיפה ביום  3בנובמבר .1963
והמבקשת ר ח ל גרינברג לבית אגבר.

חיק ירושות 157/64
בענין ירושת המנו״וז סמואל גרינברג מארה״ב׳ שנפטר בארה״ב
ביום  23באוקטובר 1945׳
והמבקש ה ד ב ר ט ג .גריגברג מארה״ב.

תיק ירושות 170/64
בענין ירושת המנוח משה שטרן מחדרה׳ שנפטר בפתח־חקוה
ביום  3באוקטובר 1963׳
והמבקשת צפורה שטרן מחדרה.
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ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק ירושות 171/64
בענין ירושת המנוח פרומה ה א ק מחדרה׳ שנפטרה בחיפה ביום
 30באוקטובר 1963׳
והמבקש שמעץ ה ל ר מחדרה.

תיק ידושות 172/64
בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה דדש מכפר בדנדיס׳ שנפטרה
בפתח־תקוה ביום  16בפברואר /1960
והמבקש שמואל דרש מחדרה.
ש׳ רזי ,רשפ

חיק קיום צוואה 891/63
בענין הצוואה והירושה של המנוח פ נ ח ס טינה מטבריה׳
שנפטר בטבריה ביום  18באוגוסט 1963׳
והמבקשת בחי ו ל צ ד )לבית טינה(.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה לרשום צוואה ולמתן
צו המכריז על ירושת המגוח הנ״ל.
 %הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
תירשם ״הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לבוזי
ולצר׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור וצו כטוב
בעיגיו.
ש׳ רזי ,רשם

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוף עשרה ימים
מיום פרםום הזמנה זו׳ וליתן טעפ ,מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
תירשנו הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת;קיום ;צוואה
למבקשת צילה לחמן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו
כאמור .י •
ש׳ רזי ,רשם

 .תיק קיום צוואת 151/64
בענין צוואת ועזבון המנוחה פ ס י ה ציסר מחיפה׳ שנפטרה
בחיפה ביום  18ביגואר .1964
;־ ,הריני מזמין בזה 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 לאשר
ציסר׳ זלמן ציסר׳ יעקב ציפר׳ אליהו ציסר ודינה זולטן׳ שאם לא
;כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי ,רשפי

חיק קיופ צוואה 155/64
בעגין צוואת המגוח ברונו פיםקטי ,שגפטר בחיפה ביום
 2באוגוסט .1963

תיק הנהלת עזבון 160/64
בענק עזבון המנוח א ל ב ר ט בן־נץ ,שנפטר בחיפה ביום 16
בדצמבר .1963
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא יינתן לבוקר בן־נון׳
ויקטוריה טובי ויוסף אשכנזי צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים׳
הזכויות׳ החובות והמקרקעים מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח׳ שאם
לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו הנ״ל כאמור.
ש׳ רזי ,רשם

תיק קיום צוואה 162/64
־
בענין צוואת המנוחה הלנה רייכהרט מחיפה׳,שנפטרה ביום
 23בינואר 1964׳
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעפ׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה והתוספת אשר לה ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה לשמואל בר מחיפה׳ שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן
תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי ,דשם

הזמנות בתי הדין הרמייה־׳.-.
ב י ת הדין הרבני האזורי בירושלים
הזמנות
תיק /963תשנ״ד
בענין ירושת המנוחה חנה מרגולים ,שנפטרה בירושליפ ביום
ט׳ בטבת תש״ך ) 9בינואר .(1960
 .המבקש :פינקום מרגוליס ,רחוב בורובוב 74׳ קרית יובל׳
ירושליפ.
' :.כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יופ מיופ
פרסופ הזמנה זו׳ שאפ לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

תיק /967תשכ״ד
 -.--:־ -בענין ירושת המנוח שאול כצנלבוגן ,שגפטר בירושליפ ביומ
י״א בשבט תשכ״ד) 25בינואר .(1964
״ המבקשת :ד ב ו ר ה כצנלבוגן ,רחוב צפניה 36׳ ירושלים.
כל התובע טובת הגאה וכל המעוגין שיש לו סיבה להתגגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין ויגיש טענותיו תוך חמישה עשר יופ מיום
פרסופ הזמנה זו׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו-.

שית׳ פראנק ,מזכיר ראשי

שית׳ פ ר א נ ק  ,מזהיר ראשי

י״ז באדר״תשכ״ד) 1במרס (!964
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י :

ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה ;:
 :י
הזמנות

• ׳ ־ • ' ; ׳ ' ••

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳^יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו׳ שאס לא כן י תן
בית הדין צויכטוב בעיניו.
תיק /1851תשכ״ד
תיק ;1792תעב״ד
בענין ירושת המנוח א ב ר ה ם לונגו ,שנפטר בחיפה ביום
בענין ירושת המנוחה גאמלה מאיר ,שנפטרה בחיפה ביום י״ח
ד׳ בסיון תשי״ד ) 8ביוני .(1954
״
בתשרי תש׳׳ך ) 20באוקטובר ,(1959
המבקשים :א ס ת ר לונגו ,שמואל לונגו ,מרים ריבסמן
המבקשים :א ל ב ר ט מאיר ,ל ע א ץ מאיר ושרה ליגי לבית
וצפורה גרץ לבית לונגו.
מאיר.
תיק 1793ןתשכ״ד
תיק /1853תשכ״ד
.
י
בענין ירושת המנוח י ע ק ב ליגי ,שנפטר בחיפה ביום
בענין ירושת המנוח ד ב ה ד ל ף  ,שנפטר בירושלים ביום י׳״א
הי בתשרי תשכ׳׳ד ) 23בספטמבר  - .(1963י '
• בכסלו תשכ״ד ) 27בנובמבר (1963׳
המבקשים :שרה ליגי ,סיני ליגי וסולומון ליגי:.
המבקשים :יונה ח ר ל ף  ,עמיחי'ויפה.
תיק /1814תשכיד
בענין ירושת המנוח שמואל אליהו שרמן ,שנפטר בכפר-
אתא ביום י״א באייר תשכ״ג) 5במאי .(1963
.־׳ המבקשים :הניה שרמן ,צ פ ו ר ה גולדפיגגר ,שרה
פסטנברג ,ל א ה ג ר ב ר ופסיה ע פ ר ה פיינר לבית שדמן.

תיק /1854תשכ׳״ד
בענין ירושת המנוח יוסף מרימונט ,שנפטר בעכו ביום ל׳
בכסלו תשכ״ד ) 16בדצמבר .(1963
המבקשים :ל י ב ה מרימונט ומנחם מרימונט.

 ,״ ־ תיק /1818תשכ״ד
בענין ירושת המנוח פגחס שושני :רוזנר ,שגפטר בחיפה ביום
י״ח באב תשכ״ג) 31ביולי  .(1963י־
המבקשים :סימה שושני רחנר ,יעקב שושני ו ר ח ל
ר ו נ פ ל ד י לבית שושני רוזנר.

תיק /1857תשכ״ד
- :
י
בענין ירושת המנוח' יעקב שיוביץ ,שגפטר ברמת ישי ביום
 19בפברואר .1957
המבקשים :מינה מוסקוביץ ויהודה שיוביץ.

"־ .תיק /1820תשכ״ד
•'•׳ .
בענין ירושת המנוח נחום ברונשטיין ,שנפטר בחיפה ביום
כ״ב בכסלו תשכ׳יד ) 8בדצמבר ,.(1963
המבקשים :בטי ברונשטיין ,ד״ר ק ר ו ל ברונשטיין,
מ ק ס ברונשטיין ,פוגל פנגר מלבין רנה ה מ ר מטליה
ברונשטיין.

תיק /1860תשב״ד
בענין ירושת המנוהל שרה אברמוביץ ,שנפטרה בחיפה ביום
י׳״ט באלול תשב׳״א ) 31באוגוסט .(1961
המבקשים :אשר בירמן ,ר ב ק ה מרקום ,מינה זיידנר,
עדינה ק ר מ ר ואידם פרלצווייג.

תיק /1823חשכ״ד
בעניין ירושת המנוח זאב בביץ )ריכר( ,שנפטר בצה״ל ביום
 6במאי .1951
המבקשים :חנה ר י כ ר בביץ וחיים ר י כ ר בביץ.

תיק /1863תשכ״ד
בענין ירושת המנוח משה ברייר ,שגפטר בחיפה ביום כ״ז
בטבת תשכ׳״ד ) 11בינואר .(1964
המבקשים :שרה ברייר ,יעקב ברייר ושושנה
פייגנבלט.

תיק /1824תשכ״ד
י• ׳בענין ירושת המנוח בעריש לוטשטיין ,שנפטר בחיפה ביום
 31ביולי .1960
המבקשים :ב ל ה לוטשטיין בשמה ובשם הקטינה מנוחה
לוטשטיין.

תיק /1869תשכ״ד
.
.
בענין ירושת המנוחה ק ל ר ה גרינברג ,שנפטרה בטירה ביום
 8ביולי [ .1953
י המבקשות :סטפניה אנגלהרט וםוזגה צובטה.

תיק /1845חשכ״ד
'.
י בענין ירושת• המנוח לןלדה שרף ,שנפטרה בחיפה ביום ט׳
בניסן תשי״ז) 10באפריל .(1957
המבקשים :רגינה ל ב ל - ,ברטה\ שרף ומנחם שרף

תיק /1873תשב*ד
בענין ירושת המנוח יעקב זורק ,שנפטר בבאר-יעקב ביום ט״ו
בטבת תשכ׳׳ד ) 31בדצמבר .(1963
המבקשים :זלמן וישראל זורק.

תיק /1846תשכ״ד
בענין ירושת המנוח משה שורץ ;,שנפטר בטירה ביום 13
ביוני .1958
המבקשים :זיגמוגד שורץ ואולגה ווילנד.

תיק /1880תשכ״ד
ן
בענין ירושת המנוחה יפה )זנט( ויינשטיין ,שנפטר בירושלים
ביום ה׳ באלול תשט״ז) 12באוגוסט .(1956
המבקשים :צ ב י וינשטיין ו ב ר ו ך וינשטיין.

בן משיה שרף.
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ב י ת הדין ההבניי־האזוךי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /1881תשכ״ד
בענין ירושת המנוח י ע ק ב סלוטקין ,שנפטר בחיפה ביום 3
בפברואר .1962
המבקשים :בלימה סלוטקץ ,נתן סלוטקי ,דוד
ס ל ו ט ק י  ,משה סלוטקי ,בתיה פינטו ,שדה וינברג
וצילה תמיר. .
תיק ; 1883תשכ״ד
יי •י:
בענין ירושת המנוח יעקב ויסבין ,שנפטר ביקנעם ביום י״ד
•. -
באלול תשכ״ב ) 12במאי .(1962
י המבקשים :גולדה ויםבין ,סופיקה סוקג׳יו ומיריקה,
.
פנצר . .י '.
תיק ; 1899תשכ״ד
בענין ירושת המנוחה חיה ת ט ר . ,שנפטרה בחיפה ביוםבטבת תשכ״ג) 16בינואר /(1'963
המבקשים :שלמה רוטר ,ל נ ה פ ל נ נ ר .
י־ תיק : 1900תשכ״ד
 .י•
 .ייבעניןירושתהמנוחה .מ ל ה צמוקץ לבית פ ל ד מ ן ,שנפטרה
בחיפה ביום ו׳ בטבת תשכ״ב) 13בינואר .(1961
.המבקשים :יעקב צמוקון ,אידה ליפקין לבית פ ל ד מ ן ,
אוגוסט אושר פ ל ד מ ן  ,יצחק פ ל ד מ ן וגודל׳ פ ל ד מ ן .
תיק /1905תשכ״ד
 . :בענין ירושת המנוחה ק ל ר ה קליין ,שנפטרה בחיפה'ביום ז׳
"באייר תשכ״ב ) 11במאי .(1962
\ המבקשים :מרטץ קליין ,מ ר ד כ י קליין ,א ב ר ה ם קליץ,
טוני רוטנברג ,אניצה דוטנברג ו צ פ ו ר ה קליין לבית
רוזנברג.
תיק 1907׳,תשכ״ד
בענין ירושת המנוח פ י ב ל ל י ב א  ,שנספה בשנת  1941ביאסי.
המבקשים :א ס ת ר ליבא ו ר ב ק ה אליהו .י

חיק /1928תשב״ד
 .בענין ירושת המנוחה רינה לודוויג ,שנפטרח בשער מגשר.
ביופ ביה בשבט תשב״ב ) 10בינואר .(1962
י
המבקש :יוסף לודוויג.
תיק /1930תשכ״ד
בענין אישור הצוואה של המנוח שמעיה פלורנטל ,שנפטר
בחיפה ביום ד׳ בבטלו תשכ״ד ) 20בנובמבר .(1963
המבקשים :ב ל ה ה פלודנטל ,בנימין פ ל ו ר נ ט ל ואסתר
דוד.

יי־•

י

תיק־/'1944תשב״ד
י
• י
 בענין ירושת המנוח,דפאל משולם ,שנפטר בנתרית ביוםי-דבאלול תשב״ג) 1בספטמבר ... (1963
המבקשת :יוהנה משולם•.
תיק !/197תשב״ד
בענין ירושת המנוחה ד ח ה ל א ה סין בריש ,שנפטרה ביום
<־ •
כ״א בתמוז תשט״ו) 11ביולי .(1955
. .,,
המבקשת :משה ל א ה סין בריש.
תיק ; 1976תשכיר
 .בענין ירושת המנוחה אטיה גריל ^,שנפטרה בטירה דרומית
ביום כיה בשבט תש״ך ) 22במרס .(1960
־ המבקשת :אתי שילדקראום.
תיק /1979תשכ״ד
בענין ירושת המנוח יצחק קלמן ,שנפטר בחיפה ביום כ-א
.בתמוז תשכ״ד ) 22ביולי .(1954
הניבקשיפ :עליזבט קלמן וטומי קלמן.
תיק /1981תשכ״ד'
בענין ירושת המנוח מ ר ק ו מרקו ,שנפטר במשמר הים ביום
 10בנובמבר .1957
המבקשים :פ ר ל ה מרקו ,הרמן מרקוביץ ,ינקו
מרקוביץ ו ר ח ל קריוםקו.

תיק /1985תשביד
•
תיק /1920תעביד
בענין ירושת .המנוח עמנואל ר פ א ל ו ב  ,שנפטר .בחיפה ביום
בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה צוקדמן ,שנפטרה בחיפה ביום -־ ב׳ בשבט תשכיר) 6בינואר .(1964
כיא בחשון תשב״ב) 31באוקטובר .(1961
המבקשים :פנחס ,שלמה וצבי ר פ א ל ו ב  ,בתיה גרתי,
המבקשים :א ב ר ה ם צוקרמן וחנה גולדנברג.
כ ר מ ל ה מזרחי ושרה סלמון.
תיק /1924תשניד
•
י
 ,בענין ירושת המנוח אשר סוחצקי ,שנפטר בחיפה ביום ה׳
באדר תשיח ) 15בפברואר . .(1948
המבקשים :׳הרש ל י ב ו ר ב ק ה םוחצקי ,הנדה שטיינברג
יי־.
וחיה סוחצקי.

תיק /1995תשכ-ד
בענין ירושת המנוח יעקב גבר ,שנפטר בחיפה ביום  6במאי
.1951
המבקשים :יואל גבר ,מ ר ד כ י גבר ,יהושע איוניר,
וברוריה םמוטריץ)בת מ ל כ ה ר פ ל פ ל ד ( .

י תיק /1925תשב״ד׳
י ;
:־־
בענין ירושת המנוחה חנה טנצר ',שנפטרה בחיפה ביום 17
באוגוסט 1962׳
המבקשיפ :מ ר ד כ י טנצר ,יהושע שמואל ומשה
יצחק.

תיק /1997תשכיד
•. .
בענין ירושת המנוחה ב ר ט ה ו ק ס ל ד  ,שנפטרה בחיפה ביום
ביד בתמוז תשייד ) 25ביולי .(1954
המבקשים :גיזלה ברושטינו וחיה סגל.
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ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /2057תשכ״ד
בענין ירושת המנוח מיכאל בויום ,שנפטר בכרכור ביוט כיה
בתשרי תשכיב ) 5באוקטובר .(1961

תיק /2002תשכיד
בענין ירושת המנוח יהודה הופמן ,שנפטר בבהרת! ביום 13
ביוני .1963

המבקשים :שבע ברום ,צ ב י ולביא ברום.

המבקשים ;:ד ב ו ר ה הופמן ,אליעזר הופמן ,ב ל ה
וברמן טולה סנדובסקי ו פ ר י ד ה פלמנבאום.

תיק /2061תשכ״ד
י .בענין ירושת המנוח :מנחם ס ל א ם  ,שנפטר בעפולה ביום ה׳
בטבת תשכיד ) 20בדצמבר .(1963
המבקשים :חממה מנחם ,מ ע ל ם שמעון ,מ ע ל ם
מנםור ו מ ע ל ם מנחם ,נעמי שער ומרים אהרן.

י '/תיק /2009תשכ״ד
בענין ירושת המנוח ב ר ו ך ד ו ד א ל ק ל ע י  ,שנפטר בנהריהביום כיו בטבת תשכ״ד ) 11בינואר .(1964
המבקשים :א ד ל ה ב ר ו ך א ל ק ל ע י  ,ב ר ו ך א ל ק ל ע י ,
ב ל ה משה ביאליק ונתקה אלג׳ט.
תיק /2012תשכיד
בענין ירושת המנוחה הלנה ו י ט נ ב ת  ,שנפטרה בעכו ביום
י
 27באוקטובר •1959
.
המבקשים :אליעזר ואריה ויטנברג.

תיק /2079תשכיד
בענין ירושת המנוחה מ ז ל פרנקו ,שנפטרה בחיפה ביום כיא -
בכסלו תשי״ז) 24בנובמבר .(1956
המבקשים :משה פרנקו ,לוציה צ ב י וידא לייבוביץ.
י
י

תיק /2014תשכ״ד
-:־־ ..בענין ירושת]המנוחה ד ב ו ר ה א ד ו ב י ץ  ,שנפטרה בחיפה ביום

תיק /2086תשכיד
בענין ירושת המנות מ ר ד כ י  .יוסף ק ת נ פ ל ד  ,שנפטר
כקוריטנה מעל לוולגה ביום  27בנובמבר /1941

״
ואיזו

ב י ל א ס לבית
•  -־ • - .

"י< ״ י* *£
'״
המבקשים :ס ל י דונפלד,
לזדוביץ.
.--.־־.־•
תיק /2027תשנ״י
^
בעני ,ירושת המניח משה וילנר ,שנפטר בחיפה ביום ־״א
בטבת תשביד) 5בינואר .(1964
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תיק /2033תשכיד
בענין ירושת המנוח א ב ר ה ם פשיגורסקי ,שנפטר בשנת 1942
במרד גטו ורשה.
המבקשים :פ ר ל פ ר י ד ל נ ד ר  ,א ב ר ה ם פשיגובסקי,
אידה הרשברג ,גיטה הופמן ו ה ל ה הדשברג.
תיק /2034תשכ״ד
 בענין ירושת המנוחים מאיר ופיגה פשיגורסקי,ש ב ס פ ו

״
^^־--
המבקשים :א ב ר ה ם פשיגורסקי ו ה ל ה הרשברג•

ב ע נ ת

2

1

מ

י

ד

תיק /2038תשכיד
בענין ירושת המנוח חיים ש ט ק ל  ,שנפטר בחיפה ביום י׳ באלול
תשכיב ) 9בספטמבר .(1962
המבקשים :גולדה שטקל בשמה ובשם הקטינים א ס ת ר
ושמעון שטקל.
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בירגר
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יי

< . .
״
תיק 3 0
• בענין ירושת המנוחה יהודית א פ ט  ,שנפטרה בשבי ציון ביום
 27באוקטובר .1952
המבקשים :ו ל ט ר יחיאל א פ ט ו ד ב ק ה מצנר.

4

1

'
תיק /2090תשכי׳ד
בענין ירושת המנות; אריה בירגר ,שנפטר בטבריה ביום ל׳
בכסלו תשכיד ) 16בדצמבר .(1963

לבית וילגר.

9

המבקשים :שמחה

קרנופלד

ופנינה

תיק /2102תשכ״ד
^ בענין ירושת המנוח .ק ל מ ן מיטל ,שנפטר בחיפה ביום 17
ביגואר .1964
המבקשים :צפורה; הרמן וריקה שפצר .־
תיק /2104תשכיד
בענין ירושת המנוח א פ ר י ם ל ב ל  ,שנפטר בגב-ים א׳ ביום 4
בינואר .1964
המבקשים :ס ל י ל ב ל  ,ס ל ו ל ב ל  ,ת ז ה הוםפטר,
גרטה שמקוביץ ,חנה ק ס ל ר והלן א ו ב ס ט ל ר .
תיק /2109תשכ״ד
בענין ירושת המנוח יהודה כהן ,שנפטר בגבעת עדה ביום א׳
בניסן תשכ״ג) 26במרס ,(1963
המבקשים :מרים כהן ישעיהו ואהרון כהן.
י
1

1

תיק /2128חשכ״ד
בענין ירושת המנוחה צ פ ו ר ה איליסקו ,שנפטרת בקרית ים
ביום  18בינואר .1962
המבקשים :מ ר צ ל איליאסקו ,אירינה עמנואל לבית
איליאםקו.

י ילקוט הפרםוטים  ,1076כ״ח באדר תשנ״ד12.3.1964 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /2135תשכ״ד
בענין ירושת המנוחה ז ה ב ה בדטוש ,שנפטרה בעכו ביום ז׳
בשבט תשכ״ד ) 21בינואר .(1964
 ...המבקשים :א ב ר ה ם סעדיה ,שמואל פרטוש ,זניטה,
שדה ,ר ח ל  ,מזל ו ר ב ק ה .

תיק ;2212תשכ*ד
בענין ירושת המנוחה דיוה שידאקיצי ,שנפטרה בנהריר .ביות
ה׳ בתמוז תשכ״א ) 19ביוני .(1901
המבקשים :פרימה ליאו ודורה פריץ ,ו מ נ ד ל .
שיראקיצי.

תיק /2146תשב״ד
בענין ירושת המנוח צ ב י הלמן י סלדינגד ,שנפטר בעיר
בויאן בשנת 1941׳
המבקשת] :מרים מ ל ה טננהומ.

תיק /2233תשכ״ד
בענין ירושת המנוח הרב שמואל זדביב ,שנפטר בחיפה ביום
 16בספטמבר .1963
המבקשים :שושנה זרביב ,עמנואל ,מישאל ,ישראל,
דניאל ,יואל ונתנאל זרביב; מזל ,ג ת ׳  ,דדיה
זרביב ,חוה ואלישע זרביב ,שולמית ואילנה זרביב.

תיק 2148יתשכ״ד
 :בענין ירושת המגווןה שרה .וייס ,שנפטרה בנשר ביום 15
בדצמבר .1963
; י
 :המבקש :ק ר ו ל וים.
תיק /2160תשכ״ד
.
בענין ירושת המנוחה חנה פרוים ,שנפטרה בחיפה ביום כ״א.
באדר תשכ״א) 9במרס .(1961
המבקשים :מ ר ק ו פרוים ,ר ט ה גנני לבית פ ר ו י ם  ,מ ל כ ה
א פ ר י ם הינריך בשמה ובשם הקטינים פ ר ד י ופנינה א פ ר י ם
הינריך.
תיק /2165תשכ״ד
בענין ירושת המנוחה זלטה קופדמן ,שנפטרה בחיפה ביום
.
 25בינואר .1964
המבקשים :שמואל קופרמן ,יוזפינה קופרמן וחנה
זנברג לבית קופרמן.

תיק /2240תשכ״ד
בענין ירושת המנות איציק איזאק זנט-,שנפטר:בוקובינא
בשנת 1937
המבקשים :ד ו ר ה ז נ ט  ,א ב ר ה ם זנט ובטי ש כ ר לבית
זנט.
תיק /2236תשכ״ד
בענין ירושת המנוחה א ל ז ה ברקוביץ ,שנפטרה בקרית
מוצקין ביום י״ב באלול תשכ׳״ג .י ;
המבקשים :שמעון ברקוביץ ,חיים ומיכל שטרנשום,
מינה וובר ,ל א ה ק ר פ  ,ורבקהש טרנשוס.
 תיק /2242תשכ״דבענין ירושת המנוחה שדה ב ל ט ; שנפטרה בהיפר ,ביום י־׳ז
בטבת תש״ך ) 16בינואר .(1960
׳״׳ המבקשים :חנינה ב ל ט ומודים ב ל ט .

תיק /2183תשכ׳״ד
בענין ירושת המנוח מסע1ד אמזלג ,שנפטר בנהריה ביום : 7
באוגוסט .1963
תיק /2247תשכ״ד
V
,.
בענין ירושת המנוח עזרא םלודובםקי ,שנפטר בחיפה ביום
המבקשים :ד ו ד אמזלג ,א ב ר ה ם  ,אליהו ,ועיש
ז׳ בטבת תשכ״ד) 23בדצמבר .(1963
ו מ כ ל ו ף אמזלג ,שושגה ,סימה ,פגי ו ל א ה אמזלג.
המבקשים :א ס ת ר ל א ה  :ס ל ו ת ב ס ק י בשמה ובשם הקטינה
שדה סלודובםקי.
תיק /2197תשב״ד
 בענין ירושת המגות נחום איזנברג ,שגפטר בחיפה ביום ח׳בשבט תשכ״ד ) 22בינואר (1964׳  -־
המבקשים :נינט איזנברג:: ,דוד,
אליהו ושמחה איזנברג.

ישראל,

יהושע,

המבקשים :יצחק גלדנברג ,סמיוינטה גלדגברג.

תיק /2199תשכ*ד
בענין ירושת המנוח יצחק ק ר פ ט  ,שנפטר בחיפה ביום י״ד
בניסן תשכ׳״ג ) 8באפריל .(1963
המבקשים :ע ל מ ה
והילדה ק י ל ב ר .

ק ר פ ט , ,ישראל

תיק /2258תשכ״ד
בענין ירושת המנוחה ל א ה גולדנברג ,שנפטרה בנהריה ביום
.
 16במרס .1960

והרמן

ילקוט הפרטוטים  ,1076כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

קרפט

ואלתר

גלדנברג
~-

תיק /2262תשב״ד
בענין ירושת המנוחה מרים זלימר ,שנפטרה במעברת שפרעם
ביום ב׳ בחשון תשי״ד) 29באוקטובר .(1953
 _ :המבקשים :פיקו ונפתלי זלינגר .״
י ה׳ באדר תשכ״ד ) 18בפברואר  '-' (1964הרב א' וסרמן ,מזכיר;
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\

הזמנות

־

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳.בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרפום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /291תשכ״ד י״ד בטבת תשנ״ד ) . 30בדצמבר  (1963ביבנאל׳ בית־גן.
המבקשים :מרים יגורוב ,יצחק גורן)יגורוב( ,יעקב
בענין ירושת המנוח יהושע מרגולים בן לייב ,שנפטר ביום
גורן )יגורוב( ,א ס ת ר בנימיני )יגורוב( וחיה ליפשיץ
ב׳ בשבט תשב״ד) 16בינואר  (1964בבית החולים פוריה.
)יגורוב(.
המבקשת:רשלהמרגולים .י־
תיק /300תשכ״ד
.
י
תיק /315תשכ״ד
:: ,
'בענין ירושת המנוח ד״ר יוסף קראום ,שנפטר במעגן ביום
בענין ירושת המנוח אהרן ב ר ו ך בן יצחק ,שנפטר בטבריה
ט׳׳ו בתמוז תשי״ט ) 21ביולי .(1959
ביום ט׳ בשבט תשכ״׳ד) 23בינואר .(1964
המבקשים :מדים קראום ,בנימין קראום ,צ ב י קדם,
המבקשים :חילוה אהרן ,שושנה ,שרה ,וגאולה אהרן.
אדיתגיטפריד)קראוס( ,יהודית הרשקוויטם)קראום(.
:

תיק /313תשב׳״ד
בענין ירושת המנוח.משה י ג ו ת ב בן יעקב ,שנפטר ביום

י׳ באדר תשכ״ד ) 23בפברואר (1964
הרב י׳מ׳ שטרית ,מזכיר ראשי

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב פ ת ח ־ ת ק ו ה t
הזמנות
תיק תשכ*ד975/
י
תיק תשכ״ד956/
בענין עזבון המנוח ב ר ו ך גיגזבורג ,שנפטר בפתח־תקוה ביום
 .בענין עזבון המנוחה.אסתר שטרן ,שנפטרה בפתח־תקוה ביום
כ״א בשבט חשכ״ד ) 4בפברואר . .(1964
-.
כ״ב בפיון חשכיג) 13בינוני .(1963
המבקשים :שרה גינזבורג ,שושנה ומשה גיגזבורג מרחוב
"־־ :המבקשים :יצחק שטרן ,אברהם ,שושנה צוריאל וחנה
חפץ־חיים 38׳ פחת־תקוה.
בן דור ,רחוב חלוצת הפרדסנות  ,18פתח־תקוה.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 .כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום ,הני׳ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
הזמנה זו׳ שאס לא כן יתןבית הדין צו כטוב בעיניו.
הרב ש׳ כץ ,מזכיר ראשי

־ ג׳ באדר חשכ״ד ) 16בפברואר (1964
•י

ה׳ באדר תשכ־׳ד) 18בפברואר (1964

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב ר ח ו ב ו ת

הרב ש׳ כץ ,מזכיר ראשי
־

י  .־ • • י״

הזמנות
י להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבוןישאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם,לא כן יתן.בית הדין צו כטוב בעיגיו.
תיק /629תשכ״ד
תיק חשכ״ד553/
בענין ירושת המנוו*"־ מ ב ו ר ך !מגי ,שנפטר ביום.י״א באדר א׳
בענין ירושת המנוחה א&תר מאיר ,שנפטרה ביום ב״ה בחשון
י
תשכ׳״ב.
תשכ״ד.
המבקשים :גיזלה נמני בניו ובנותיו מלוד׳ שיכון ממשלתי .259/9
המבקשת :ויזה שקרגיסקי מרחוב סטרומה 21׳ רמלה.
תיק /590תשכ׳״ד
בענין ירושת המנוח זוסיה סטנקובר ,שנפטר ביום ו׳ בטבת
תשכ״ד.
המבקש :ליאץ 0טנק1בר מנפ־ציונה.
תיק /591תשכ״ד
בענין ירושת המנוח משה סין הרשקו ,שנפטר ביום כ״ז
בסייון תשי״׳ח.
המבקש :שמעץ הרשקו מנס ציונה.׳ ־
תיק /619חשכ״ד
בענין ירושת המנוח יהודה אלתי)חסן( ,שנפטר ביום ט״ז
,
'.׳
.בטבתתשכ־״ד.
המבקשים :מרגלית אלוני ,משה אלוני ,מ ר ד כ י אלתי
ו כ ר מ ל ה כהן אלוני.,,
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תיק /638תשכ׳*ד
י
בענין ירושת המנוח יצחק גלזר ,שנפטר ביום י״ג בשבט תשי״ז.
המבקשת :נוסטה שופמן.
תיק תעכ״ד'671 ,
בענין ירושת המנוח א ב ר ה ם סיבתי ,שנפטר ביום י״ט בכסלו
]
תשכ״ד.
המבקשים :עזיזה סיבוני,,בניו ובנותיו מראל״צ נחלת יהודה,.
תיק /685תשכ״ד
׳
בענין ירושת המנוח יוסף מ ר ק ו גולד ,שנפטר ביום כ״ט
תשכ״ד.
ולו תשכ״ד.
בכסלו
המבקש :צבי א ב ר ה ם וחנה גולד מליק .י
הרב א׳ שמואלי ,מזכיר ראשי
ילקוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

חוק הצהרות,מוות ,תשי״פ—1952
.3

בית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 14/64
בענין חוק הצהרות מוות /תשי״ב—/1952
 .ובענין הצהרת מותו של הנעדר ישראל יצחק לנדא•:• ,
:

והמבקש גבריאל ורשבםקי משדרות בן־צבי  /19רמת־גן.

הודעה

.4
.5
.6
.7
.8

.

להווי ידוע כי גבריאל ורשבםקי פגה אל בית המשפט המחוזי
:בירושלים בבקשה להצהיר על מוחו של ישראל יצחק לגדא שנעלם
;ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 12
ביולי  1964בשעה  9.00בבוקר.
וזה תיאורו של ישראל יצחק לנדא לפי הצהרת המבקש:
 .1הנעדר נולד בביאלה פודלפקה /פולין-רופיה בשנת .1885
 .2מקוםימגוריו הרגיל היה בפולין /בעיר לודג׳ ,רחוב גדנסקה מס׳ .79

מקום מגוריו הידוע לאחרונה /לפי הידיעות האחרונות שהגיעו
ממגו היה ורשה /פולין /בשנת .1940
הנעדר היה אזרח פולני 7 .י
הנעדר עסק בטקסטיל והיה תעשיין.
הנעדר נראה לאחרונה בחיים בורשה/פולין ,בשנת .1946
בני המשפחה הקרובים לו ביותר הם:
גבריאל ורשבסקי /מרמת־גן /שדרות בן צבי .19
סימגים אחרים :אין.

כל מי שיש לו ידיעות על ישראל יצחק לגדה מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט /בין בכתב עד ליום הדיון /ובין בעל פה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל /וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל /אם בעצמו ואפ
על ידי בא כוחו /וינמק את התגגדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה ,שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור
הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל /שבה יפרט
את טעמי ההתנגדות /שאט לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
י״ט באדר תשכ״ד) 3במרס (1964

א' מ׳ שמחה ,רשם

פקודת ההגדות
הודעה ל פ י סעיף (3) 242
י ,נמסרת בזה הודעה/־ כי לאחר שלושה חדשיפ מתאריך הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס .החברות /אלא אפ יוגשו
סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי
1
2

מספר
התיק

שם החברה

ג .רביבי — יצוג מפעלים לייצור מזון לבעלי
חי בע״מ
חברת פתוח מסחר בע״מ
Trade Development Corporation Limited.

נאות מטוסביץ)אלף( בע״מ
3
נאות מטוסביץ )בית( בע״מ
4
,׳- •-
 5גאות מטופביץ )גימל( בע״מ
השופטים  3תל־אביב בע״מ
6
דימר את וורצל /קבלניפ בע״מ
7
״טירת עודד בע־מ*
8
חלקה  462בגוש  6157בע״מ
9
 10חברת גוש  6108חלקה  153בע״מ
 11בית ״עדיף״ בע׳ימ
 12חלקה  1114בגוש  6158בע״מ

4232
12411
12800
12801 :
12802
13801
16661
17025
17457
17496
19392
19423

;ילקוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדר תשכ״ר12.3.1964 ,

מספר
סידורי

שם החברה ־ <

מספר
התיק

19527
 13חברת חלקה  21בגוש  7170בע״מ
20429
 14רייכמן בע״מ
20461
 15״הברח חלקה  44בגוש  *7148בע״מ
20782
 16גוש  6158הלקה  184בע״מ
20783
 17גוש  6158חלקה  185בע״מ
20927
 18״חוטי כותנה* חברה לשיווק מאוגד בע״מ
"Cotton Yam" Joint Marketing Company Limited.
21008
 19חברת חלקה  407גוש  6668בע״מ
21423 :
 20״יזם״ חברה ליזום/בע״מ
"Yazam" Promoting Company Limited.
21704
 21חלקה  68גוש  6206בע״מ
״21790
 22חברת גוש  6206חלקה  87בע״מ
ז׳ בטבת תשב״ד) 23בדצמבר (1963

א׳ דגציגר
רשם החברות
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הודעה ל פ י סעיף (5)242
נמסרת בזה הודעה׳ כי ההברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות.
מספר
סידורי

שם החברה

מספר
התיק

 - 1חברת צבעים לתעשיה בע״מ
1031 Industrial Paints, Ltd.
בע״מ
1332
D. 15
פינפקרDe
רחובCiaves
(Palestine) Ltd.
%
1707 Rida Ltd
רידא בע״מ 3
2561 Eshed Limited.
אשד בע״מ 4
5"_8896
בית
מבטחים בראשון לציון בע״מ ״נעלי פלורה״ בע״מ
69684
בע״מ ׳
לתעשית טקסטיל בע״מ
ביאלרחברה
א .״ט.מ,סי״
7
.
10271 "Circón" Limited.
8
״סירקון״ בע״מ
9 10695
רמת השרון)בית( בע״מ
מעוגות
רון ״ב״ )חלקה  1186בגוש  (6122בע״מ 10 10909
אחוזת
11
חברה למימון׳ ולמסחר בן-לאומי בע״מ
טרפיקור
11833 Trafficor International Trade and Finance Corp. Ltd.

מספר
סידורי

:שם החברה

מספר
התיק

 12״אתרא״ חברת סחר אסיה בע״מ
12017 "Atra" Asia Trade Company Ltd.
12099
13
14 12158
ברחוב בלוך  8ת״א בע״מ
בית
15 12406
המתמיד  269בע״מ
בית
12451 "Naaiei Flora" Ltd
16
17
12591 "T.M.Cie" Textile Manufacturing Company Ltd
12704
 18מעונות רה׳ המעגל מס׳  1רמת־גן בע״מ
ט״ז בטבת תשכ״ד) 1בינואר (1964

אידגציגר
רשם החברות

פקודת השותפויות
ה ו ד ע ו ת על פ י ר ו ק ש ו ת פ ו י ו ת

ו.
.2
.3
.4

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
שם השותפות
תאריך הפירוק
מספר התיק
הערות

 •1ר ו ז נ ב ו ש א ת ו ל ך
 •2טיו בטבת תשכ״ד) 31בדצמבר •(1963
3337 •3
 •1א.מ .ב ר נ ד ה ובניו
 •2י״ח בתשרי תשכ״ד) 6באוקטובר •(1963
3565 •3
 •1הירש א ת ל נ ד ס
2י י״ח בכסלו תשכ״ד) 4בדצמבר •(1963
7880 •3
 •1פישר א ת בדאון  : .׳ • - .
 •2כ״ו באלול תשכ״ג) 15בספטמבר •(1963
 •3ש4641/
 פנסיון ירדן ,נהדיה •2ב״ח בחשון תשכ״ד) 15בנובמבר •(1963
 •3ש6142/
1

 •1א .וב .שרגנהיים ,א ד ר י כ ל י ם ושמאים מוסמכים
 •2ט״ו בניסן תשכ״א)-1באפריל •(1961
 •3ש6315/
 •1אחים ל ק ס
 •2ה׳ בטבת תשכ״ג) 1בינואר •(1963
 •3ש6868/
974

 •1פיינה ב ד ו ך א ת ברנט ב ך ע מ י
 •2ד׳ בטבת תשכ״ג) 31בדצמבר •(1962
 •3ש; 7001
 •1״אחים נבטי״ :
 •2כ״ב בתמוז תשב״ג 14):ביולי •(1963
 •3ש7406/
 •1״פורום  -יחסי צבור״
 •2א׳ בטבת תשכ״ד) 17בדצמבר •(1963
 •3שי7471 .
 •1״גום־־ארי״
 •2י״ד בכסלו תשכ״ד) 30בנובמבר •(1963
 •3ש, 7618/
 •1פ ל ג  -היימן \ ״ י
 •2ז׳ בגיסן תשכ״ג) 1באפריל •(1963
 •3ש7868/
 •1משה נתן רוטמן ושות׳
 •2כ״א בכסלו תשכ״ד) 7בדצמבר •(1963
3׳ ש8003/
 •1״ א ק ס פ ר ס  -תחנת סיכה ומוסך ב א ר ־ ש ב ע ״
 •2י״ז בחשון תשכ״ד ) 4בגובמבר •(1963
 •3ש8012/
 •1יהלומי ב ד ו ל ח
 •2י״ד בחשון תשכ״ד) 1בנובמבר •(1963
 •3ש8074/
כ״ד בשבט תשכ״ד) 7בפברואר (1964

א ׳ דנציגד
רשם השותפויות

ילקוט הפרסומים  ,1076כ״ת באדר תשכ״ר12.3.1964 ,

פקודת .האגודות השיתופיות
רישום אגודות שיתופיות
י.
.2
.3 :
.4
.5 :

הודעות ל פ י סעיף ) (1) 59ד(

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה_ :
 18ם האגודה
המען הרשום
תארין הרישום
סוג האגודה
מספר תיק האגודה

 .1״קשת״ קואופרטיב לעבודות צבעות ודקורציה
בעכו בע״מ '•־'.
 .2עכו
 .3י׳ באדר תשב״ד ) 23בפברואר (1984
 (1) .1יצרגות ושרותים (2).אגודה לשרותיט.
5374 5.

הואיל ובדבר האגודות השיתופיות הנקובות להלן /פורסמו בתא
ריכים ובמקומות המפורטים לצדן /הודעות ששמן יימחק /אפ תוך
שלושה חדשים מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות כן /הריני
מודיע /כי לאחר שלא הובאו בפני כל סיבות כאמור /נמחקו שמותיהן
של האגודות השיתופיות הגקובות להלן מפגקס האגודות השיתופיות/
בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל /מנהל עסקים וחבר באגודה מן
האגודות הנ׳׳ל במקוס שהיא קיימת /תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף
כאילו האגודה לא בוטלה.
ילקוט הפרסומים
ויום הפרסום

שם האגודה

קופת תגמוליפ ופגםיה למורי ועובדי הגמגפיה
הרצליה אגודה שיתופית בערבון מוגבל
:י׳ באדר תשכ״ד) 23בפברואר (1964
אשר שוייצר
)תיק מפי (3322
 2באוקטובר 1963
רשם האגודות השיתופיות
קופת תגמוליפ של עובדי בית״ר ״רשת״
 .1״אל־צפא״ אגודה חקלאית שיתופית בעילבון
אחיפ אושה חיפה אגודה שיתופית בערבון מוגבל 1039
)חיק מסי (3763
בע״מ
 2באוקטובר 1963
 .2עילבון .
בע״מ
יגל
שיתופית
יצרנית
צרכגית
אגודה
1042
 .3י״ג באדר תשכ״ד ) 26בפברואר (1964
)תיק מפי (4105
 17באוקטובר 1963
 (1) .4חקלאוח (2).אגודה חקלאית כללית.
5375 5.
יכין פרי אזור פתח־תקוה אגודה שיתופית בע״מ 1046
)תיק מפי (5071
(1964
בפברואר
)26
תשכ״ד
באדר
י״ג
אשרשוייצר
 31באוקטובר 1963
״לדור״ אגודה שיתופית לשיכון פקידי
רשפ האגודות השיתופיות
1039
בנק לאומי לישראל בתל־אביב בע״מ
 2באוקטובר 1963
^
)תיק מסי (4849
1039

ביטול רישום אגודהשיתופית-לפי סעיף —(2) 50

הואיל וביופ  5במאי  1963ביתן צו על פירוק האגודה :אגודה

צרכנית יצרנית בשכונת הפועלים ברמתיים בע״מ
)בפירוק()תיק מפי  (1713וצו זה פורפט בילקוט הפרסומיפ 1012׳
תשכ״ג- .
הואיל והפירוק הנ״ל בשלפ גיתגת בזה הודעה שרישוט האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.
ת׳באדר־תשכ״ד) 18בפברואר (1964

;

אשר שוייצד
רשם האגודות השיתופיות

הודעה ל פ י סעיף ) (1) 59ד( ופקודת החברות
סעיף (3)242

הנני מודיע בזה /שלאחר :שלושה חדשיפ למן תאריך פרסום
הודעה זו יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס רישום
האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל/מלבד אפ יראו לי תוך המועד
הג״ל סיבות המחייבות אחרת.
שם האגודה
'קופת תגמולים לעובדי שרפון
מוצרי שרף וכימיקלים בערבון
מוגבל אגודה שיתופית בערבון
.
מוגבל
)תיק מסי (4088

תאריך הרישופ

מען רשופ

 19בפברואר 1952

רחובות

אשר שוייצר
י״ד באדר תשכ״ד ) 26בפברואר (1964
••.־.־ -רשם האגודות השיתופיות

:

י5סוט הפרסומים  ,1076כ׳׳חבאדר תשכ״ר12.3.1964 ,

קופת חגמולימ של עובדי המועצה לייצור ושיווק 1046
ביציפ ועופות בע״מ אגודה שיתופית בע״מ
)תיק מס׳ (5118
 31באוקטובר 1963
י־.־-,
קואופרטיב עובדי ״היוצק״
בתל־אביב בע״מ
1039
)תיק מס׳ (5018
 2באוקטובר 1963
1030
־י~ד~_.
מעונות תל־אביב מס׳ 29
אגודה שיתופית לשירותיפ בע״מ
)תיק מס׳ (4194
 22באוגוסט 1963
״כרך״ כריכיה קואופרטיבית
בירושליפ בע״מ
)תיק מס׳ (5310

־,.-:

קופת תגמוליפ של חברי מושב גהלל'
"•׳:־•אגודה שיתופית בע״מ
)תיק מס׳ (5161
״אשלא״ אגודה שיתופית להספקה עצמית
-:
לסדנאות אלקטרו טכנייפ בע״מ
)תיק מסי (4007
קופת תגמוליט של עובדי עשת בתל־אביב
אגודה שיתופית בע״מ
)תיק מס׳ (2615

1046
 31באוקטובר 1963
1046
 31באוקטובר 1963
1039
 2באוקטובר 1963

כ״ט בשבט תשכ״ד) 12בפברואר (1964

 .אשרשוייצר
רשפ האגודות השיתופיות:
1042
 17באוקטובר 1963
975

הודעות מאת פונפ הנבהיפ הרשמי
פקודת החברות.
צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :חברת תריסוני אסבסט בעימ בפירוק.
מען׳ המשרד הרשום :רחוב מונטיפיורי 22׳ אצל עויד משה קשת׳
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .268/64
תאריך צו הפירוק :י״ב באדר תשכיד 25).בפברואר .(1964
תאריך הגשת הבקשה :ה׳ בשבט תשכ״ד ) 19בינואר .(1964
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ז׳ בגיפן תשכיר ) 20במרס .(1964
• במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ חל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.30בבוקר;
 ,(2משתתפים בשעה  10.45בבוקר.
ב׳ באדר תשכיר) 4במרס (1964

י ה ׳ קדמון
בונם הנכסים הרשמי

 .שפ החברה :סופרון תעשיית רדיו בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רמת־חן׳ רחוב הסרן דב 19׳ רמת־גן.
ביח המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .4466/63
תאריך צו הפירוק :י״ז באדר תשכיר ) 1במרס .(1964
תאריך הגשת הבקשה :י״ד בטבת תשכיד ) 30בדצמבר .(1963
היום והמקום לאפיפות ראשונות י״ד בניסן תשכיד ) 27במרס (1964
במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  8.30בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  8.45בבוקר.
- ,

ח׳ קדמון

כיב באדר תשכיד) 6במרס (1964

הודעות ע ל מינוי מפרקים
שם החברה :לילי שלייפר )יצוא( בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב פינפקר 24׳ ראשון־לציון,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפי /חיק אזרחי .3360/63
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :זאב ארגמן׳ עו״ד׳ שדרות רוטשילד 136׳
חל־אביב.
תאריך המינוי :כיב בשבט תשכ׳׳ד ) 5בפברואר .(1964
כ״ב באדר תשכ״ד ) 6במרס (1964

שם החברה :סינדיקט ארץ־ישראלי לבנין בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :דרך יפו־חל־אביב ד׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי .2967/63
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :י׳ עמנואל כהן׳ עויד׳ שדרות רוטשילד
31׳ תל־אביב.
תאריך המינוי :כ״א בשבט תשכיר) 4בפברואר .(1964
כיב באדר תשכ־׳ד ) 6במים (!9
64

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי

הודעה ע ל מינוי מ פ ר ק זמני. .
שם החברה :ששון רג׳ואן׳ ארגון תיאטרלי בעימ.
מען המשרד הרשום :רחוב בךיהודה 32׳ בנין אל־על׳ תל־אביב:
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .977/64
תאריך הצו :י״ז באדר תשכ״ד ) 1צמרס  .(1964י
שם המפרק הזמני ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה׳ פינת
.
י
.
כורש׳ ירושלים.
כ״ב באדר תשכיר )6

ב מ ר ם

(1964

כונס הנכפים הרשמי

:

ח׳ קדמון
בונם הנכפים הרשמי

ח ׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,

צווי ק ב ל ת נכסים והכרזות פשיטת רגל ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב׳ תיאורו ומענו :ששון)ביגיט( רג׳ואן׳ אמרגן׳ דרך חיפה
115׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו׳ תיק אזרחי .789/64
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ה׳ באדר חשכיד
) 18בפברואר .(1964
• • .י
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום ::כיח בניסן תשכיד )10
באפריל  (1964בשעה  10.30בבוקר במשרד כונס הנכפיפ הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין 39׳ תל-אביב.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקומ :ב׳ באייר חשכיד )14
באפריל  (1964בשעה  8.30ב ב ^ בבית המשפט המחוזי בתל־
אביב־יפו.
כ׳ באדר תשכ״ד ) 4במרס (1964

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

976

שם החייב׳ תיאורו ומענו :יצחק בן שושן׳ פועל׳ שיכון אגיש 36׳
עכו.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי  .147/64י
תאריך צו קבלת הנכסים והברות פשיטת רגל :כיד בשבט תשכיר
י.
) 7בפברואר .(1964
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ט׳ בניסן תשכיד )22
במרס  (1964בשעה  8.30בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב שמריהו לוין 3׳ חיפה.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י״א בניסן תשכ״ד )24
במרס  (1964בשעה  8.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בחיפה.
כ׳ באדר תשכ״ד ) 4במרס (1964

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1076כ״ח באדר תשנ״ד12.3.1964 ,

הודעות מ א ת בונם הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי ק ב ל ת נכסים והכרזות פשיטת ת ל ,
אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב׳ תיאורו ומענו :דיאב סעיד סלייבי עאבד׳ קצב׳ נצרת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ חיק אזרחי .192/64
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :כיד בשבט תשב״ד
) 7בפברואר .(1964
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ט׳ בניסן תשכ״ד )22
במרס  (1964בשעה  9.00בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב שמריהו לוין 3׳ חיפה.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעיה והמקום :כיו בניסן תשכיד )8
באפריל  (1964בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

כיב באדר תשכ״ד) 6במרס (1964

שט החייב׳ תיאורו ומענו :שמואל יצחק ברוך׳ מהנדס טקסטיל׳
רחוב זלוציסטי 4׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי .824/64
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ח׳ באדר תשכ״ד )21
בפברואר .(1964
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ייד בניסן תשכיד )27
במרס  (1964בשעה  9.30בבוקר׳ במשרד כונס הגכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין 39׳ חל־אביב.
חאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :כיד בניסן תשכ״ד )6
באפריל  (1964בשעה  8.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי׳ בחל־
אביב־יפו.
ב?ב באדר תשכ״ד) 6במרס (1964
..

ח׳ קדמץ
 .כונס הנכסים הרשמי

צו אישור פשרה ומינוי נאמן
והודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד

הודעה ע ל תשלום דיבידנדים
שם החייב׳ תיאורו ומענו:
 .1יחזקאל עידה׳ סוחר׳ רחוב ההגנה 18׳ חולון;
 .2עזרא יחזקאל עידה׳ סוחר׳ רחוב הנשיא 81׳ פררס־בץ.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .1434/62
הסכום לבל לירה 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :רביעי וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ בניסן תשכ״ד ) 15במרם .(1964
מקום פרעונו במשרד ,הנאמנים :עוה״ד טוביה גולדנברג' ונסים
קורדובה׳ דרך יפו 9׳ תל־אביב.
י״ט באדר תשכ״ד) 3במרס (1964

ח׳ ק ד מ ץ
כונס הנבסימ הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו לשעבר :עזבון המנוח אברהם דוד כץ
משיכון הפועל המזרחי׳ רחוב תודה ועבודה׳ פתה־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק ׳אזרחי .3448/59
:
הסכום לכל לירה2 :׳  1אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :רביעי וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ בניסן חשכ״ד ) 15במרס .(1964
מקום פרעונו במשרד הנאמן :משה נחשון׳ עו״ד׳ רחוב שולמית 13׳
חל-אביב.
ח׳ קדמון
ייט באדר תשכיר) 3במרס (1964
 • • • :׳ ־ ' " -כונס תיכסיט הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :קלמן מן׳ סוחר נעלים׳ רחוב מוהליבר 32׳
נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי  . .1999/56י
הסכום לכל לירה 35 :אגודות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעוגו :כיט באדר תשב״ד ) 13במרס . '.(1964
מקום פרעונו במשרל הנאמן :חיים פורת׳ עו״ד׳ רחוב אחד העם 60׳
תל־אביב.
כ׳ באדר תשכ״ד) 4במרס (1964

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו.ומענו :מנחם בולימובסקי׳ חרשחן׳ רחוב יונה 12׳
רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .1827/58
תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמן :ג׳ באדר תשכ״ד) 16בפברואר
.(1964
טיב הפשרה :חשלום  100%לנושים בדין קדימה ו־ 25%לנושים
הרגילים׳ תוך חודש ימים מיום אישור הפשרה עיי בית המשפט.
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ד בניסן תשב״ך) 27במרס .(1964
שמות הנאמנים׳ חיאורפ ומענם :עוהיד דוד אולדק ואברהם .הולנדר׳
רחוב אחד העם 28׳ תל־אביב.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :קרל רוזנקרנץ׳ סוחר׳ רחוב חיסין 20׳
בית מרשאק׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי שלז תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .2081/61
הסכום לכל לירה 15 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ט באדר תשכ״ד ) 13במרס .(1964
מקום פרעונו במשרד הנאמן :משה שייער׳ עו״ד׳ רחוב אחוזת בית
5׳ תל־אביב.

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

כיב באדר חשב״ד) 6במרס (1964

ילקוט הפרסומים  ,1076כ׳׳ח באדר תשב״ר12.3.1964 ,

כיב באדר תשכ״ד) 6במרס (1964

977

הודעות מ א ת כונס.הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה ב ד ב ר כוונה ל ה כ ר ח ע ל דיבידנד

הודעה ע ל מינוי נאמן

שם החברה:
 .1יודלק׳ תעשית צבעים וחימיקליס בע״מ בפירוק;
 .2עין הקשת בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי 121׳ תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיקים אזרחיים:
2064/60 (1׳ 60 (2׳.2065חיום האחרון לקבלת הוכחות :ייד בניסן תשכיד ) 27במרס (1964׳
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :יעקב זליבנסקי׳ עו״ד׳ רחוב נחלת בנימין
75׳ תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :ריקרדו דיין׳ נהג ,רחוב שאר־ישוב 8׳ י
שיכון הי׳ באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי .527/63
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :שמואל מכלים׳ עו״ד׳ רחוב ההםתדרות
67׳ באר־שבע.
תאריך המינוי :כי' באדר תשכיד ) 4במרס .(1964

כ׳ באדר תשכ״ד) 4במרס (1964

ח׳ קדמון
 ,כונס הנכפים הרשמי

הודעות ע ל מינוי נאמנים וצווי הכרזת חייבים
כפושטי רגל
שם החייב׳ תיאורו ומענו :אדוארד )רפאל( ארס׳ מנהל חברה׳ רחוב
פוקולוב 23׳ תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי .2754/63
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :י׳ בטבת תשכיד) 26בדצמבר
.(1963
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :אהרן שמואל מויאל׳ עו״ד׳ שדרות
רוטשילד 27׳ תל־אביב.
תאריך המינוי :י״ח באדר תשכיד ) 2במרס .(1964
ביב באדר תשכ״ד) 6במרס (1964

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :איתן כגן׳ פקיד׳ רחוב תנאים 6׳ רמת-גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .1852/63
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :י״א באב תשכיג) 1באוגוסט
.(1963
שם תנאמן׳ תיאורו ומענו :עמיחי פניגי׳ רויח׳ רחוב הר־סיגי 2׳
תל־אביב.
תאריך המינוי :ח׳ בטבת תשכ״ד ) 24בדצמבר .(1963
כיב באדר תשכיד) 6במרס(1964:

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל מינוי נאמן

כ״ב באדר תשכיר) 6במרס (1964

ח׳ ק ד מ ץ
כונס הנכסים הרשמי

צו ניהול נכסים ב ד ר ך מקוצרת ומינוי נאמן
שם החייב׳ תיאורו ומענו :לאונרד זינגר )סינגר( ,סוחר׳ רחוב עליה
9׳ חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ חיק אזרחי .554/63
תאריך צו ניהול הנכסים בדרך מקוצרת ומינוי נאמן :י״ח בתשרי
.״ • -
תשכיד ) 6באוקטובר .(1963
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה׳ פינת כורש׳
ירושלים.
כיא באדר תשב״ד ) 5במרס (1964

ח׳ קדמון •
כונס הנכסים הרשמי

 הודעה ע ל שחרור נאמןשם החייב׳ תיאורו ומענו :יוסף שימקוביץ׳ ספר׳ רחוב עבודה 38׳
תל־אביב .־•
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .887/62
שם הנאמן׳ תיאור ומענו :שלמה ליפשיץ׳^ עו״ד׳ רחוב יהודה הלוי.
40׳ תל־אביב.
תאריך השחרור :י״ב באדר תשכ״ד ) 25בפברואר .(1964
י״ט באדר תשכיר ) 3במרס (1964

ח׳ ק ד מ ץ
כונס הנכסים הרשמי

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעה
להווי ידוע /כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
המחוזי בקשות למתן צווים לפי .סעיפים 10׳ 35׳ 35א -לפקודת
האפוטרופוס הכללי׳ 1944׳ בנוגע לעזבונות המפורטים בזה:

ל ב י ת המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו

שם החייב׳ תיאורו ומענו :מיכאל פלשקס׳ פרסומאי׳ רחוב מהדיל 1׳
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .4093/63
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :אליהו קמר׳ עו״ד׳ רחוב מקוה ישראל 3׳
תל־אביב.. . .
תאריך המינוי :ל׳ בשבט תשכיר) 13בפברואר .(1964

פרדיננד ברנד )ברנדט(; יורשים בלתי ידועים של אפרימס
)אפרים( גברונסקים; מוריס מזל.

ח׳ ק ד מ ץ
כונס הנכסים הרשמי

ח׳ ק ד מ ץ
:
האפוטרופוס הכללי בישראל

כיב באדר תשכ״ד) 6במרס (1964
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חנה גיטלין; חרמן גרינברג; אוגניה וולפיאנה; יחיא ננר; יצחק
אברהם גסים; אדוארד פורמה; אלכסנדר פלזמן.

לבית המשפט המחוזי בחיפה

כיב באדר תשכיד) 6במרס (1964

ילסוט תפרםופים  ,1076כ״ח:באדר תשכ״ה 12.3.1904

פקודת האפוטרופופ הכללי1944 ,
בבית המשפט המחוזי בחיפה
 (1חיק אז׳ 420/56
 (2תיק אז׳680/60/
 (3תיק אז׳1127/62/
 (4חיק אז׳1012/58/
 (5תיק אז׳1026/62/

רכוש מניה סיביארן
 (6חיק אז׳;597/61
 (7תיק אז׳885/61/
 (8תיק אזי483/60/
 (9תיק אזי697/61/

בענין פקודת האפוטרופוס הכללי משנת 1944׳ כפי שתוקנה׳

ובעבין :עזבין ויטה פלדמן קרבצקי;
רכוש דוד גולדמן;
רכוש אטי קוזוקארו; י

עזבין דאוד)אליאם( אדוארד הדג׳ה;
רכוש בנימץ גליקמן?
רכוש אסתר דנץ!

רכוש רחל פיינגולד
רכוש משה אלבלי.

־ הודעה
נמסרה בזה הודעה לכל המעונינים לטובתם ברכוש האמור׳״
 שהאפוטרופום הכללי הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה את חשבונותיובקשר עם רכוש העזבוגוח הנ״ל׳ כשהם מבוקרים כחוק ,יחד עם
בקשות לשחרור ושהבקשות הנ״ל יישמעו בבית המשפט הגיל
במעמד כל אחד שיהיה נוכח בשעת הבירור ביום ו׳ בגיסן תשכיר
) 19במרס  (1964בשעה  8.30לפנה״צ.

ח׳ קדמון

י״ח באדר תשכ״ד) 2במרס (1964

האפוטרופוס הכללי בישראל

חור ,כנק ישראל ,תשי״ד—.1954
דין וחשבו! לפי םעיוי  (1)58של חוק בנס ישראל ,תשי״ד—,1954
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום המבודח
ביום ב״ז באדר תשב״ד ) 11במרס (1964
שטרי בנק במחזור . . . . . . . .
מעות )מטבעות קטנות( במחזור . . .
. . . . . .
מד בל המטבע במחזור
.
זהב
יתרות במטבע חוץ . . . . . . . .
. . .
שטרי'מקרקעין ש? הממשלה
שטרי אוצר ושסרי התחייבות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפין
סד כל הנכסים .

אג׳
ליי
593,595,717 50
14,622,178 47
«08.217,895 97
185,553,992 17
422,663,903 80

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט—1948
הסכום הכולל של שטרי האוצר
ליי

ליי
 •1שהיו במחזור ביום ז׳ בניסן

—000׳400׳69

תשכ״ג) 1באפריל (1963
 •aשהוצאו אחרי התאריך האמור —000׳600׳277
 •3שנפרעו אחרי התאריך האמור —•000׳600׳277
 •4הנמצאים במחזור ביום כ״ז באדר

608,217,895 97

תשכ״ד) 11במרס 1964

( ~  o 0 0׳  4 0 0׳ « e

הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיננמז ואין בפרסומן
ממזוס מתן תעודה על נכונותן

חברת בטרום תעשיות בעימ
)בפירוק מרצון(
באסיפה כללית שלא מן המנץ שכונסה והתקיימה כדין בתאריך
 8במרס  1964במשרד החברה נתקבלה החלטה לפרק אח החברה הניל
בפירוק מרצון ולמגות את דיר גפתלי חרמן גרינבאום׳ רואה חשבון
מתל־אביב׳ רחוב אלנבי 103׳ למפרק החברה.

חברת איטונג הישראלית בעימ
)בפירוק מרצון(
באסיפה־בללית שלא מן המנץ שכונסה והתקיימה כדין בתאריך
 8במרס  1964במשרד החברה נתקבלה החלטה לפרק את החברה הניל
בפירוק מרצון ולמנות את דיר נפתלי הרמן גרינבאופ׳ רחוב אלנבי
•
103׳ תל־אכיב׳ למפרק החברה.

עזבץ לייב )לואי( פוליקנםקי ב׳ בע-מ
)בפירוק מרצון(,
חברת מרצפות פ.פ .בע״מ
ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של החברה
)בפירוק מרצון(
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את דירי
באסיפה כללית שלא מן המנין שכונסה והתקיימה כדין בתאריך -זאב נוימן למפרק החברה,
 8במרס  1964במשרד החברה נתקבלה החלטה לפרק אח החברה הנ״ל
על נושי החברה׳ אם יש כאלה׳ להגיש תוך  30יום מיום פרסופ
בפירוק מרצון ולמנות את דיר נפתלי הרמן גרינבאום רואה חשבץ מודעה זו את תביעותיהם למפרק הנ״ל לפי המען :דיר זאב נוימן׳
מתל־אביב׳ רחוב אלנבי 103׳ למפרק החברה.
רחוב אחד העם 13׳ תל־אביב.
ילקוט הפרםוטים  ,1076כ״וו:באדר תשב״וע12.3.1964
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החברה המאוחדת לצנורות ולמסחר ותעשיה בע״מ.

״שפר* מפעלי מתכת) (1952בעימ
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ״אסיפה סופית בהתאם לסעיף 206
לפקודת החברות
 .ניתנת בזה הודעה /שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל תתכנס ביום  30במרס 1964׳ בשעה  /10.00ברחוב לילינבלום
39׳ תל-אביב׳ לשפ הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרקים ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסי החברה והמפרקים.
יעקב בוטקובסקי
יוסף גליקמן
מפרקים .

ברר ,חברה לבנין והשקעות בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפה כללית יוצאח מהכלל של ברר׳
חב׳ לבנין והשקעות בע״מ׳ שנתקיימה ביום י״ב בשבט תשכ״ד )25
בפברואר (1964׳ נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 :ולמנות את צבי ביתן מרחוב דובנוב 16׳ תל־אביב׳ למפרק החברה.
כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל מתבקש להגישה למפרק
 ...תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען :צבי ביתן׳ רחוב דובנוב
16׳ תל־אביב.
צבי ביתן׳ מפרק
7

מגרש  1034בסביון בערבון מוגבל • ': . . .-
:

 פרטיכל של• אסיפה מיוחדת של בעלי המניות:של חברת מגרש 1034בסביון בע״מ׳ שהתקיימה ביום  10בפברואר 1964׳ במשרד
הרשום של ההברה.
נוכחו:
כל בעלי המגיוח.
ג׳ורג בדולר נבחר כיושב ראש.

״

־.

־ ניתנה בזה הודעה /כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
הנ״ל /שהתקיימה ביום  26בפברואר 1964׳ נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות למפרק יחיד של החברה את אריה.
הדר /רואה חשבון /רחוב לילינבלופ  /41תל־אביב.
על הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק תוך עשרה ימים
מתאריך פרסום הודעה זו.
נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל /לא ייענה.
אדיה הדר /רו״ח /מפרק

¡ קרפלסט בע״מ .
)בפירוק מרצון(

\

 .נסים פרג׳ירו*ח׳ מפרק

נכסי מליל בע״מ
Í

הוחלט פה אחד:
לפרק את החברה על ידי פירוק מרצון׳ ולמנות את ריימונד
נטלר כמפרק החברה.
החלטה זו היא החלטה מיוחדת.
ג י ו ר ג ׳ ברולד ב ר נ ר ד כהן
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משה לוסטיגמן
מפרקים

א .לפרק את החברה מרצון.
ב .למנוח למפרקי החברה את יוסף לופטיג׳ קבלן׳ רחוב איבן גבירול
66׳ חל־אביב; אברהם רביב מרחוב הלסינקי 12׳ תל־אביב׳ ומנחם
מילשטיין מרחוב השופטים 37׳ תל־אביב.
 :י ו ס ף לופטיג

980

אברהפ רביב
מפרקים

מנחם מילשטיין

ישראל ל ר נ ר

פתוח פתח־תקוה בע״מ :.״
ניתנת בזה הודעה כי החברה עומדת לכנס את חבריה לאסיפה
כללית שלא מן המנין שתתקיים ביופ בי׳  6באפריל  1964בשעה 6.30
בערב במשרד עו״ד אברהם ע .מקליט /רחוב מונטיפיורי  /4פתח־
תקוה /לשם קבלת החלטה לפירוק החברה ומינוי מפרק.
כל נושי החברה /באם קיימים באלה /מוזמנים בזה לאסיפת נושים
שתתקיים באותו יום ובאותו מקום בשעה  7.00בערב.

י .לוסטיג ושות׳ בע״מ
הודעה על פי סעיף (1)216
נמסרת בזה הודעה׳ שבאסיפה הכללית היוצאח מן הכלל של
החברה י .לוסטיג ושות׳ בערבון מוגבל׳ שהתקיימה ברחוב איבן
.־ גבירול 66׳ תל-אביב׳ נתקבלו החלטות י מיוחדות כדלקמן:

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל/תתכנס ביום  10באפריל  1964בשעה  9.00במשרדה הרשום של
החברה בירושלים /רחוב דורות .ראשונים 3׳ לשפ הגשת דו״ח סופי
.של המפרקים /המראה כיצד התנהל הפירוק יומה עשו בנכסי ההברה׳ י־
ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד להתנהג
בפנקסיפ ובניירות של ההברה ושל המפרקים.

״

•• .

.•'.-׳ •

ניתנה בזה הודעה'/כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל /שהתקיימה ביום  26בפברואר 1964׳ נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות למפרק יחיד של החברה את נסים
פרג /רואה חשבון /רחוב לילינבלופ־41׳ תל־אביב.
על הנושים להגיש את תביעותיהם למפרק תוך עשרה ימים
מתאריך פרסום הודעה זו.
נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל׳ לא ייענה.

;

צבי דינוביץ ו ד ב גודל
מנהלים

משה סבירםקי  -השקעות בע״מ
5

)בפירוק מרצון(
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ניתנת בזה הודעה /שהאסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  31במרס  1964בשעה  12.00במשרד המפרק /שד״ר
רוטשילד 47׳ תל־אביב /לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק /המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק: .
משה סבירטקי׳ מפרק
י5קוט הפרםוםים  ,1076כ׳׳וו באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

•* ,־אתא״ ח ב ר ה ל ט כ ס ט י ל בעימ
 [.מודיעים בזה לציבור׳ כיי באסיפה הכללית הרגילה ה־ 30של
החבריה שהתקיימה בבפר־אתא ביום ז׳ בחשון תשכ״ד ) 25באוקטובר:
 (1963נבחרו הדירקטורים הבאים:
 . .דיר זיגפדיד' מוזם׳ יו״ר
¬.
י יחזקאל .דגן
השופט ל .לויגטל מפילדלפיה
צפורה מולר
ד״ר טיבור רוזנבאוט מג׳גבה
 ,.י
־• .'..-:ד״ר יהושע רוטנשטרייך
• יי"
ולמזכיר החברה נבחר י .אברמוב, .
! '.מועצת המנהלים מינתה ביום  19בדצמבר  1963את יחזקאל דגן
למנהל כללי.

״עליון• חברה א״י לתעשית עורות בעימ
)בפירוק מרצון(.

•*׳'':-

•י

י

בל הגושים* של החברה'הנ״ל אשר טרם תגישו את הוכחות־יהחוב
שלהם נדרשים בזה לעשות את זאת לא יאוחר מאשר בתאריך .16
במרס  .1964יש להגיש את הוכחות־החוב למפרקים של החברה הנ״ל
עוה״ד ד״ר ,0׳ וולף ואי חטר־ישי לפי המען :משרד עורבי־דין דיר
י
־-־
ם׳ דולף /רחוב אחד העם  /68תל־אביב.

1

עוה״ד א׳ חטר־ישיודיר ס ׳ דולף
י־ •'.מפרקים •״־;": /•.

הודעה

 .י כמו כן החליטה מועצת המנהלים באותו היום על זכות החתימה
־.
'.
 .־
הבאה של הדירקטורים והמורשים• :
)בפירוק מרצון׳ נתניה(
י :
א( חתימותיהם של שני דירקטורים או• דירקטור אחד עם מורשה אחד
.׳ $ל הוראה לבנק ועל שיק בכל סכום שהוא ועל כל מסמך׳ חוזה׳
מאחר ובתאריך  8במרס  1964התקיימה אסיפת החברים של
שטר׳ תעודה׳ לרבות תעודות׳ לצרכי רישום במשרדי ספרי
החברה הנ״ל במשרד עורכי דין ד״ר ס .וולף׳ תל־אביב׳ רחוב אחד
 • .-.י
; האחוזה׳ יחייבו אח החברה;
"•.־־..
העם 68׳ אשר כונסה והתקיימה כדין;
ב( חתימותיהם של שני דירקטורים או דירקטור אחד עם מורשה אחד
ומאחר ואסיפת החברים הנ״ל אישרה בהסכמתם המפורשת של כל
או שני מורשים על כל הוראה שהיא לבנק ועל כל שיק׳ שהוא
החברים של החברה את הדו״ח הסופי של המפרקים הח״נ! כדבר
 :בסכום שלא יעלה על 000׳ 25ל״י׳ייחייבו את החברה.
ניהול עניני פירוק החברה הינ״ל וסיום ניהול הפירוק הנ״ל וסיום
יי־ המורשים הם; יעקב אברמוב׳ יוליוס לחמן ויהושע כהן.
',
 .כן מודיעים׳ שעורך הדין דיר פרנץ שטייף מחזיק ביפוי .צוח  -חיסול כל רכושה וסיום חלוקת הכספים; .
כללי ונוטריוני מטעם ההברה.
ומאחר וכל הענינים של הפירוקיהנ״ל כולל חלוקתימימוש הנכסים.
ז׳ בטבת תשכיר ) 23בדצמבר (1963
.פויימו פרט לקביעת שכר המפרקים;
.יעקב א ב ר מ ו ב ׳ מזכיר החברה
ומאחר שבאסיפה הנ״ל שהתקיימה באמור ב־ 8במרס  1964ויתרו
כל החברים של החברה על הצורך לשמור על תקופה מינימלית איזה
שהיא בין פרסום ההודעה ברשומות לכינוי אסיפה סופית במובן"
מ פ ע ל י טכםטיליכרדנאה בעימ
סעיף  206לפקודת החברות׳ לאישור רו״ח המפרקים הפופי לבין
של
ה־ל1
הרגילה
מודיעים בזה לציבור׳ כי באסיפה הכללית
מועד האסיפה הסופית הזאת;
החברה שהתקיימה.בכפר־אתא ביום ז׳ בחשון תשכיר ) 25באוקטונר•
לבן מכנסים בזה המפרקים הח״מ את האסיפה הסופית של החברים
 (1963גבחרו הדירקטורים הבאים• .. • • :
של החברה במובן׳ הסעיף  206הנ״ל לאישור פורמלי וסופי של דו״ת
־ דיר זיגפריד מוזס׳ יו״רהמפרקים המלא והסופי על ניהול וסיום כל עניני הפירוק של החברה
״ :־ •.״ י  ~.י
; '••'_.יחזקאל דגן
הנ״ל לתאריך  19במרס  1964שעה  6.30אחה״צ במשרד עורכי דין
השופט ל'.לויגטל מפילדלפיה
ד״ר ס .וולף תליאביב׳ רחוב אחד העם  .68ההחלטות של אסיפה זו־
..׳ צפורה מולד ,
יוגשו לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו במסגרת המרצה ע״פ
דיר טיבור רוזנבאום מג׳נבה
סעיף  204לפקודת החברות שתוגש כגספת לת.א  1602/63לאישור
דיר יהושע ו־וטגשטרייך
ולקביעת שכר המפרקים; על תאריך שמיעת הבקשה הזו תבוא הודעה.%
ולמזכיר החברה נבחר י .אברמוב.
י מועצת המנהלים מינתה ביום  19בדצמבר  1963אח יחזקאל דגן
י
למנהל כללי.
עוה״ד דיר סלומון וולף וא .חטר־ישי
י
מפרקים -
.׳
כמו כן החליטה מועצת המנהלים באותו היום על זכות-החתימה
הבאה של הדירקטורים והצןורישים• :
א( חתימוחיהס־של שני דירקטורים או דירקטור אחד עם מורשה אחד
על הוראה לבנק ועל שיק בכל סכום שהוא ועל כל מסמך׳ חוזה׳
ה ת ן בערבון מוגבל
י•
 .שטר׳ תעודה׳ לרבות תעודות,לצרכי רישום' במשרדי,ספרי
 .ניתנת בזה .הודעה׳ כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל
•
האחוזה׳ יחייבו את החברה; •,
שהתכנסה ביום'  28בפברואר  1964החליטה פח אחד לפרק את החברה
ג( ; חתימותיהם של שני דירקטורים או דירקטור אחד עם מורשה אחד
י _.
מרצון* .
•י או שניי'מורשים'על; כל הוראה. .שהיא לבנק ועל יכל שיק שהוא
כל.נושי.החברה,מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם־בצירויף
בסכום שלא יעלה עלי 25 000ל״י׳ יחיילויאת החברה :.י
הוכחות במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו לחתום מטה׳ שדרות
י המורשים הם':יעקב אברמוב׳ יוליוס להמן ויהושע בהן.
י
 !.כין מודיעים׳ שעורך.הדין ד?ר פרנץ שטייף מחזיק ביפוי כות רוטשילד 26׳ תל־אביב.
י״כללי.ונוטריוני מטעם .החברה .י ״
 ,נושה שלא .יגיש את תביעתו עד התאריך הנ״ל יהיה מהתובעים
ז׳ גטבת תשכ״ד ) 23בדצמבר(1963.
י..
 * : .י
 - «••...י
י-
י
ואינם נענים.
•••־.:׳ >צחק ל ׳ חליפי׳ מפרק
יי׳ י
 .י  .יעקב א ב ד מ ו ב ׳ מזכיר החברה

״עליון״ ח ב ר ה א״י לתעשית עורות• בע״מ

(

;

י־גמוט הפרסוסים־ ,1076כ״ח באדר חשכ״ד.12.3.1904 ,

981

״טוק״ חברה מזרחית לטבק בע״מ
)בפירוק(
• ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפת נושי החברה׳ שהתקיימה ביום
 20בפברואר 1964׳ נתמנינו למפרק החברה.
,

ראובי׳ הרטוב ושית׳׳ רואי חשבון

 .״טוק״ חברה מזרחית לטבק בע״מ
)בפירוק(
נינת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של נושי החברה
הנ״ל׳ תתכנס ביום  22במרס  1964בשעה  10.00במשרדי מפרקי
החברה׳ ה״ה ראובי׳ הרטוב ושות׳׳ רואי חשבון׳ רחוב אהד העם 30׳
תל־אביב׳ לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרקים׳ המדאה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה׳ וכדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות
החברה והמפרקים.
ראובני׳ הרטוב ושוח׳׳ רואי חשבון
מפרקי החברה
 .״

ארפדון בע״מ
)בפירוק מרצון(
'ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה שלחברי החברה
הנ״ל׳ תתכנס ביום  22במרס  1964בשעה  09.00במשרדי מפרקי
החברה׳ ה״ה ראובני׳ הרטוב ושות•׳ רואי חשבון מרחוב אחד העם 30׳
תל־אביב׳ לשם הגשת .הדו״ת הסופי של המפרקים /המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה׳ וכדי לשמוע ביאורים
•נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד להתנהג בפנסקים ובניירות
• של המפרקים.
ראובני׳ הרטוב ושות׳׳ רואי חשבון
מפרקי החברה

כל נושה שיש לו :תביעות לחברה הנ״ל׳ יגיש את תביעותיו*
בצירוף הוכחותיו למפרק החברה הנ״ל /לא יאוחר מיום  20גמרם-.
 1964לפי המען :ראובני /הרטוב ושוח׳׳ רואי חשבון /רחוב אחד־
העם  /30תל־אביב.
נושה או אדם אחר /אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל׳
לא ייענה.
קלמן מינץ /מפרק

פזבג קבלנים בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה :/שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל׳ תתכנס ביום  22במרס  1964בשעת  12.00במשרדי רואי
החשבון של החברה ה״ה ראובני /הרטוב ושות׳׳ רחוב אחד העם 30׳
תל־אביב /לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק /המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה /וכדי לשמוע ביאורים גוספים
מאת המפרק ולהחליט כיצד להתננהג בפנקסים ובניירות של המפרק.
ק ל מ ן מ י נ ץ ׳ מפרק החברה

חלקה  171בנוש  10857חברה בע-מ

:

 .״ ־ )בפירוק מרצון( .
נמסרת בזה הודעה /שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל׳ שהתקיימה במשרדם של ה״ה באב״ד את מנדל ביום  20בפב־
רואר  /1964נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות
את יוסף באביד למפרק החברה.
על כל הגושים להגיש תביעותיהם למפרק לפי המען :רחוב כיאט
6׳ ת.ד1528 .׳ חיפה'/לא יאוחר מ־ 21יום מיום פרסום הודעה זו.
;

 .י ׳ נ א נ ״ ד ׳ מפרק

חברת רחוב טבריה  ,12חיפה בע״מ
)בפירוק מרצון(

אץ קבלנות בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל׳ תתכנס ביום  22במרס  1964בשעה  11.00במשרדי רואי
החשבון של החברה׳ ה״ה ראובני׳ הרטוב ושות׳ מרחוב אחד העם 30׳
וזל־אביב׳ לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרקים׳ המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה׳ וכדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד להתנהנ בפנקסים ובניירות
החברה והמפרק.
ישראל ר א ו ב נ י ׳ רואה חשבון׳ מפרק החברה
״

נמסרת בזה הודעה /שבאסיפה הכללית שלא מןיהמנין של החברה
הנ״ל /שהתקיימה במשרדם של ה״ה באב׳״ד את מנדל ביום  20בפב־
רואר  /1964נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
אח יוסף באב״ד למפרק החברה.
על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרק לפי המען :רחוב כיאט
 /6ת.ד /1528 .חיפה /לא יאוחר »־ 21יום מיום פרסום הודעה זו.
׳  -־  . - _ - .י ׳ ב א ב י ד  /מפרק

חלקה  282בגוש  10807בע״מ
)בפירוק מרצון(

פזבג קבלנים בע-מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  (1)215של פקודת ההברות׳
כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של ההברה׳ אשר התכנסה
כחוק ביום  25בפברואר 1964׳ נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
החברה מרצון׳ ולמנות את קלמן מינץ מרחוב נורדון 75׳ תל־אבינ׳
למפרק החברה.
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נמסרת בזה הודעה /שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל /שהתקיימה במשרדם של ה״ה באב״ד את מנדל ביום  20בפב
רואר 1964׳ נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יוסף באב״ד למפרק החברה_ .־;
על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרק לפי המען :רחוב כיאט
6׳ ת.ד1528 .׳ חיפה׳ לא יאוחר מ־ 21יום מיום פרסום הודעה זו.
י ׳ ג א ב ״ ד ׳ מפרק

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,1076כ״ח באדר תשכ״ר12.3.1964 ,

אחוזת לום בעימ

קדמון בע״מ

)בפירוק מרצון(.

)כפירוקמרצון(

ניתנת בזה הודעה׳ שהאפיפה״הכללית שלא מן־ המנץ של,החברה
הנ׳״ל שהתכנסה ביום  2בפברואר  1964במשרד הרשום של החברה׳
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את׳ההברה בפירוק מרצון ולמנות את
אברהם פלמן׳ רואה חשבון משדרות; רוטשילד 48׳ תל־אביב׳ למפרק
החברה לצורך פירוק החברה.
על הגושים להגיש את תביעותיהם למפרק תוך  21יום מפרסום
הודעה זו.

נמסרת בזה הודעה׳ שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של קדמון
בע״מ׳ שהתקיימה ביום  17בפברואר  1964נתקבלה החלקה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון׳ וכי החתום מטה׳ משה חקלאי משדרי רוט
שילד 31׳ תל־אביב׳ ת.ד1340 .׳ נתמנה למפרקת של החברה.
בל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מתבקש להניש את
תביעתו למפרק תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו׳ לפי המען הניל.

 .י י־
:

משה חקלאי׳ מפרק

אברהם פלמן׳ רו״׳ח׳ מפרק

חלקה  11בגוש  15507בע״מ
)פירוק חברה מרצון(

 pהדטן מפעלי מתכת בעימ
)בפירוק מרצון ע״י החברים(

הודעה על פירוק מרצון בהתאם לסעיף (1)216
ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפת כללית יוצאת  pהכלל של החברה
הנ״ל שנתקיימה ביום 27.בפברואר  1964נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק'מרצון את החברה וכן הוחלט למנות במפרקים את יעקב ון
הרטן׳ רחוב אליעשברג 6׳ תל-אביב׳ ומיכאל אייזנר׳ רחוב מרים
־־-׳-
החשמונאית 3׳ תל־אביב.
על :כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם בצירוף הוכחות תוך
 30יום מיום פרסום הודעה .זו למפרקים הנ״ל׳ אשר לא ידונו בתביעות
שיוגשו לאחר המועד האמור ,.־.־'•:,;,
מיכאל אייזנר
יעקב ון הרטן
־־ מפרקים
־.'_._.;

"האחים ליננבדג בע״מ
הודעה על אסיפה סופית
)בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות(
ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל
תתכנס ביום י״ח בניסן תשכ״ד) 31במרס  (1964בשעה  10.00בבוקר
במשרד פרידנברג גינוסר ושות׳ ברחוב בן יהודה 10׳ ירושלים׳ לשם
הגשת דין וחשבון סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים׳ ומה עשו בנכסי החברה׳ וכדי ־לשמוע ביאורים נוספים מאת
המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרקים.
מרדכי ל י נ נ ב ר ג
•• משת ל י נ נ ב ר ג
׳ ׳ מפרקים
׳׳•'

חברת פ .ב .טקס בע״מ

חלקה  29בגוש  6582בע-מ
)פירוק חברה מרצון(
נמסרת בזה הודעה׳ שהחברה הניל,באסיפה כללית יוצאת מהכללה
שהתקיימה ביום  19בפברואר 1964׳ קיבלה החלטה מיוחדת על
•-׳-••:׳•_•י•;•; :,:,<.׳.
י •
פירוק מרצון.
בתור מפרק החברה נתמנה יצחק עטס׳ שמענו למסירת מסמכים
הוא :רחוב יהודה הלוי 11׳ חולון.
־־ :כל נושה או משתתף של החברה הזאת שיש לו ענין בפירוק או
שמתנגד לכך רשאי בעצמו או באמצעות עוה״ד שלו לפנות ולהגיש
את עניניו בכתב למפרק הג״ל תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.

•

;

יצחק עטם׳ מפרק החברה

הודעה
בךמגל בערבץ מוגבל
ניתנת בזח הודעה׳ כי באסיפה כללית שלא מן המנץ שהועדה
בחוק ונתקיימה בתל־אביב ביום  1במרס  1964הועברה ההחלטה
הבאה כהחלטה מיוחדת׳ כי החברה תפורק מרצון וכי נחמיה סלומון׳
עו״ד׳ רחוב יהודה הלוי 20׳ חל־אביב׳ ימונה למפרק למטרות פירוק
זה•

י:

-

י:

־

־.־- :־־'־-

••־־•'•.־־־;•־'־

"י,7,-.

אברהם לוין׳ יו״ר

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
ניתנת ־בזה הודעה /שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל׳ תתכנס ביום  29במרס 1964׳ בשעה  10במשרדה
הרשום של ההברה׳ רחוב אחד העם 20׳ תל־אביב׳ לשם הגשת דויח
סופי של המפרק המראה כיצד התגהל פירוק העסקים ומה עשו .כנכסי
החברה׳ י וכדי לשמוע :ביאורים נוספים מאת ה מ פ ^ ולהחליט כיצד
,לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
' י

דוד פ ר נ ק ל ׳ מפרק החברה

;:::

)בפירוק מרצון(

)בפירוק( • .

נמסרת בזה הודעה׳ שהחברה הנ״ל באסיפה כללית יוצת מהכלל׳
שהתקיימה ביום  27בפברואר  1964קיבלה החלטה מיוחדת על פירוק
מרצון.
• בתור מפרק החברה נתמנה דוד פרנקל׳ שמענו למסירת מסמכים
ד.
־״'/-־׳
הוא :רחוב גוש־עציון 8׳ גבעתיים.
כל נושה או משתתף של החברה הזאת שיש לו ענין כפירוק או
שמתגגד לכך רשאי בעצמו או באמצעות עוה״ד שלו לפנות ולהניש
את עגינו בכתב למפרק הנ״ל תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.

אורי לוין׳ מפרק

י?קוט הפרסומים  ,1070כ׳׳ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

חברת בוסתן יעקב)ארנון( בע״מ
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה׳ שבאסיפה כללית.שלא מן המנין שהתקיימה
ביום  26ביולי  1963הוחלט על פירוק החברה הנ״ל מרצון ועל מינויו
של שלמה טוירשטין מרחוב ליאו מרשל 7׳ תל־אביב׳ למפרק החברה.
על הנושים׳ אס יש כאלה׳ להגיש את תביעותיהם למפרק הניל
תוך  15יום מיום פרסום הודעת זו.
שלמה ט וירשטין׳ מפרק

983

דמון חברה ל&יתוח תעשייתי בע״מ
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה׳ כי האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל׳
תתקיים ביום  25במרס  1964בשעה  5.00אחה״צ במשרד המפרק
ברחוב הרכבת 12׳ תל־אביב׳ לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה׳ ובכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים.
ובניירות של החברה ושל המפרק;.
אברהם קמיל׳ מפרק

984
המחיר  64אגורות

־

י

י תיקון טעות
בהודעה הראשונה של ההודעות מאה הציבור׳ שפורסמה בילקוט
הפרסומים 1074׳ תשכ״ד׳ עמ׳ 918׳ בשפ החברה׳ במקום -מפיצי
פזגז)חברה( בע״מ״ צ״ל ״מפיצי פזגז)חיפה( בעיינד.
בהודעה בדבר ביטול רישום אגודה שיתופית׳ שפורסמה בילקוט
הפרסומים 1074׳ תשכ״ד׳ עמ׳ 915׳ במקום ׳*פלטרה״ צ״ל ״מלטרה״.

?קיט הפרסומים  ,1076כ״חיבאדר תשכ״ר12.3.1904 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

