רשומות

ילקוט הפרסוטיכו
701

כ״ח באלול תשי״ט

0

1

 1באוקםובר 1959

עמוד
הודעה כדבר יומנים ישראליים
הודעה ע? מינוי פוקד ,לפי חוק שירות בטחו!,
 1003הודעה בדבר מתן היתר לסמן מציד בתו־תקן
תשייט—1940
הורעה בדבד עינוי בהרכב ניח דיו
בעי?
שופטי שלוםעסקים
לפנות ם
הצורר מ
הורעה על 3
C
הודעה בדבר הנש־! בקשות ?ביעור חופר ארכיוני
הודעה על סונים של עובדי המדינה שעליהם יחולו
-- - .
 1904רשימת מעריכי קרקע
האיפורים המנויים בחוק
הודעות ל£י פקודת פנקשי הוקעות1944 ,
הורעה על רענרת סמכויות ,לפי תקנות־שעת-תירום
ב נ י  ! 1 9 0 4ערים,
אניות(׳לפי פקודת
)פיקוח על הודעות
תש״ח—. 1048
 1004הזמנות בתי המשפט
הודעה נדבר מינוי קצי! מנח! מהוזי לנוער .
 1904הזטנות בתי הדי! הרבניים
הורעה בדבר מינוי קציני •בחן נוספים לנוער
הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
צו ברבר הענקת סמכויות הרשם ,לפי פקודת האנו־
 1903דודעות ?פי פקודת החברות
דות השיתופיות
הודעות לפי פקודת השותפויות
מינוי קציני מחוז ,לפי חוק הביטוח הלאומי,
הודעות לפי פקודת האנודות השיתופיות
1905
תש י״ד—1053
הודעות מאת בקבל הנכסים הרשמי .
הודעה בדבר מינוי חבר טינהלת השירות ,לפי חוק
•טירות התעסוקה ,חשי״ט— — 1950תיקון טעות  1903 .הודעות סאת האפוטרופוס הב55י
מינוי לפי צו מס נסיעות ח ת )פטור( ,חשי״ז— 1005 1957הודעת על מועד הגרלת
מינוי פקיד רישוי ,לפי חוק כלי הידיה ,תשייט— 1005 1010דו״ח חדשי של בנס ישראל
 1005דו״ח כנת ישראל על מחזור המטבע .
ביטול מינוי פקיד רישוי ,לפי חהוק האמור .
הסכום הבולל של שטרי האוצר
הזדעד ,נדני תאדכת תקיפת רעמגות ,לפי חזק הנפט,
ת:נית ההגרלה יעל מנן דוד אדום בישראל לענת
1005
. . .י •
תיש י״ב—1952
 1906הודעות מאת הציבור
הודעה בדבר מתן רשיונות לחיפושי נפט והפקתו
 1906תיקון מעות
•תיקון הרשימה הנוספת של םקוטות היכטור״ם

ח ו ק ש י ר ו ת פנזחון ,תש״נו—1949
הודעה ע ל מינוי פוקד
אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי העיף  3להוק שירות בטחון,
תשיט11949-׳ מיניתי את ראש אגף המטה הכללי׳ צבא־הגנת לישראל׳
להיות פוקד לענין מתן צווים לפי סעיף ) 7ב( לחוק האמור.
ההודעה על מינוי פוקדים שפורסמה בילקוט הפרהומים  ,31תש״י,
עמי 308׳ תתוקן לפי זר*
טיו באלול תשייט) 18בספטמנר (1939
)(73023 an
נ שית  /25תשיט׳ ע»׳ .271
ילקוט הפרסומים  ,701ב״ח באלון וושי״ט,

ד ו ד בן־גוריון
שר הבטחון

עמוד

1900
190G
1000

 007נ
190s

1B03
1910
G103
1012
1910
1021
1022
1925
«102
1927
1930
1930
1030
1031
1031
1031
1732
1732

ח ו ק השופטים ,תשי״ג—1953
הודעה ע ל הצורך במינוי שני שופטי שלום
בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,תשי-ג— ,11933אני מודיע
כי יש צורך למנות שני שופטי שלומ.
י-ט באלול תשייט) 22נפפטמבר (1959
)המ(70070

פנחס רוזן
שר המשפטים

 1סיוו 132׳ חשי*ג< עמי ,149
1.10.1059

1903

ה ו ק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה ) ם י ו ג פעילות מ פ ל ג ת י ת ו מ ג ב י ת כםפים( ,תשי״ט—1950
הודעה ע ל סוגים של עובדי המדינה שעליהם יחולו האיסורים המנויים בחוק
בהתאם לסעיף  1לחוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(׳ תשייט— ,11939מודיעים בזה כי הממשלה׳ לאהר התייעצות
עם ועדת העבודה של הכנסת׳ קבעה את הסונים הנאים של עובדי מדינה ונושאי משרות בשירות המדינה אשר עליהם יחולו האיפורים
המנויים נסעיף  1לחוק האמור:
)א( לגבי בל האיסורים האמורים בסעיף — 1
 .1עובדי מדינה בדרגה  3ומעלה או בדרגת מקצועית שמשכורתה היסודית ההתחלתית אינו! נמוכה מן המשכורת ההתחלתית של דרגה 3
של הדירוג המינהלי;
 •2שופטים׳ דיינים׳ חברי בתי־דין דתיים ,ובל נושאי משרה שיפוטית אחרת;
 .3רבנים וכהני דתות אחרות ששכרם או חלק משכרם משתלם מאוצר המדינה;
 .4שוטרים׳ סוהרים׳ פקחים וכל נושאי משרה שיש עמה סמכות הקידה׳ חיפוש או מעצר;
 .5נושאי משרה שיש עמה סמכות להעניק רשיונות או היתרים או סמכות להמליץ על הענקתם;
 .0עובדי מחלקת התעסוקה במשרד העבודה;
ז .עובדי מעד;
 .8עובדי השירות המשפטי;
)ב( לגני האיסורים האמורים בסעיף  ,(4) 1נתחוט או נאזורי פעולתם של העובדים בלבד —
 .1קציני מהוז;
צ .פקידי שומת;
 .3פקידי גביה;
 .4עובדים שהורשו לעשות עסקאות מטעם המדינה;
 .5עובדים שבסמכותם לקנל עונדים או להמליץ על קבלת עונדים;
 .6מנהלי עבודה;
 .7פקידים העסוקים נמתן שיכון מטעם המדינה.
)נ( על אחיות ציבוריות יחולו האיסורים האמורים נסעיף (1) 1׳ )(2׳ ) (3ו־)<־ .(.האיסורים האמורים בסעיף נ))•(יחולו עליהן בתחום או
באזורי פעולתן נלנד.
כתריאל כ־ץ
נית באלול תשייט) 28בספטמנד (1939
נחסיר הממשלה
)ח/ר0ד(720
 1ס״ח 289׳ תשייט׳ עמי .190
תקנות־שעמ־חירופ )פיקוח על אניות>,

ת ק נ ו ת ה ע מ ד ת עבריינים ב מ כ ח ן

תש״ח—1948

)שירותי המכהן( ,תשי״ט—1959

הודעה ע ל העברת סמכויות
הודעת ב ד ב ר מינוי קציני מבחן נוספים לנוער
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקבות-שעח־הירום )פיקוח על
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות העמדת עבריינים
אניות(׳ תשיח ,U918-אני מעניר למנהל אגף הספנות והנמלים של במבחן )שירותי המבחן(׳ תשייט—— !1939
משרד התחבורה את סמכויותי לפי התקנות 3׳ גא וי 4לתקנות האמורות ,1 .מיניתי את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות קציני מבחן
נוספים לנוער במחתות שצויינו לצדם:
משה כ ר מ ל
ז׳ באלול תשייט) 10בספטמבר (1939
שר התחבורה
)חמ(736017
ירושלים
רחובות
אברהם הוכוולד
 1ע*ר תשיח׳ תום׳ א׳ מס׳ 21׳ עמי  ;30ס״ח 267׳ תשייט׳ עמי .13
אורה בלוי
דרום
תל־אבינ
חוה הירש
מרים ברזיקי
ת ק נ ו ת ה ע מ ד ת עבריינים בגובהן
יהודית שדת
תשי״ת—1958
)שירותי המבחן(,
 .2ביטלתי את מינויפ של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות
קציני מבחן לנוער:
הודעה ב ד ב ר מינוי קצץ מבחן מחתי לנוער
דרום
ירושלים
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות העמדת עבריינים
יצחק לוי
עליזה נמיורק
במבחן )תסקיר קצין מבחן(׳ תשיי1ז— !1938-
צפון
חיפה
) (1מיניתי את נ ע מ י כ ה ן להיות קצין מבחן מחתי לנוער
בירושלים;
שלמה מבאג׳
פנחס חוד
) (2ניטלתי את מינויו של יונה כהן כקצין מנתן מחוזי לנוער.
ההודעה בדבר מינוי פקיד מבחן ראשי ופקידי מבחן לנוער
ההודעה בדנר מינוי קציני מבחן מחוזיים לנוער שפורסמה בילקוט שפורסמה בילקוט הפרסומים 313׳ תשייז ,עמי  330׳ תתוקן לסי זה.
הפרסומים 601׳ תשייח׳ עמי 1024׳ תתוקן לפי זד״
פ ר ץ נפתלי
ט״ו באלול תשייט) 18בספטמבר (1959
)חמ(78011
פרץ נפתלי
ט״ונאלולתשייט) 18בכפטמנר0939
שר הסעד
שר הסעד
)חמ (78011
 1קית  ,896תשייט ,עמי .1198
 1קית 777׳ תשייח׳ עמי .851
 2ייפ  ,521תשייז׳ עמי  ;526ייפ 063׳ תשייט׳ עמי .1035
2

1904

ילהוט הפרסומים  ,701כ״ח באלול חשי״ט1.10.1059 ,

פ ק ו ד ת האגודות ה ש י ת ו פ י ו ת
צו ב ד ב ר הענקת סמכויות הרשם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות!׳ סעיף 22
לפקודת הפרשנות 2׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשפט׳ תש-ה31918-׳ אני מקנת׳ מיום ד׳ באלול תשייט) 7בספטמבר
 (1939ואילך׳ ל ד ו ד ר ו ז ו ל י ו א ת סמכויות הרשם על פי הסעיפים 48
ו־ 49לפקודת האגודות השיתופיות בענין פירוקים של אגודות שיתופיות;.
טיו באלול תשייט) 18בספטמבר םגט(
 1חוקי איי׳ ברך אי׳ פרק כיד׳ עמי .336
* דיני ישראל 1׳ חשייד׳ עסי .2
 3עיר תשית׳ תוס׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי 1

מרדכי נמיר
שר העבודה

 .ח ו ק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
מינוי קציני מחוז
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 53ב( לחוק הביטוח הלאומי׳ תשייד-
11952׳ ולפי סעיף ) 24ב( לחוק שירות מילואים )תגמולים(׳ תשייט—
] 1939נוסח משולב[ 2׳ אני ממנה את הרשומים מטה להיות מוסמכים
בקציני מתח לענין פקודת המסים )גניה( .3
המחוז
השם
ירושלים והמרכז
בנזימן יוסף
ירושלים והמרכז
כהן יוסף
הצפון
גורנו מרדכי
הצפון
רוק חנה
הצפון
טנבהולץ אברהם
הצפון
דולברג אריה
חיפה והצפון
סלוחובסקי מאיר
חיפה והצפון
עתיקאי פנתס
המרכז והצפון
שבח אריה
המרכז
זליכה נפתלי
המרכז
פריד מנחם
חל־אביב והמרכז
ארצי אליעזר
תל־אביב והמרכז
מנש משת
תל־אביב והמרכז
פישגרונד יעקכ
תל־אביב והמרכז
בלדיננר מאיר
שםלברג מרדכי
תל־אביב והמרכז
תל־אביב והמרכז
רובינשטיין מרים
המרכז והדרום
אולשבםקי דוד
המרכז והדרום
בלינדר אברהם
המרכז והדרום
ליברמן צבי
המרמ והדרום
זמיר ישעיהו
טיו באלול תשייט) 18בספטמבר (1959
מרדכי

צ ו מ ם נ ס י ע ו ת חוץ )פטור( ,תשי״ז—1957
מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו מס נטיעותהוין )פטור(׳ תשייז—
11937׳ אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לצורך הצו
האמור:

יחזקאל חמלני
זאב נולדמן
שמעון קליד
תוקף מינוי זח מיום כיה באב תשייז) 1בספטמבר .(1959
מינויו של יצחק פלדמן שפורסם בילקוט הפרסומים 554׳ תשייז׳
עמי  1321ומינויו של יהושע פרידמן שפורסם בילקוט הפרסומים 692׳
תשייט׳ עמי  —1681בטלים.
ייח באלול תשייט) 2:בספטמבר (1939
)חמ (72120
ג קית 720׳ תשייז׳ עמי .1710

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה
ממלא מקום מר האוצר

ח ו ק כלי היריה ,תש״ט—1949
נדנוי פקיד רישוי ־
בתוקף הסמכות לפי םעיף 1לחוק כלי הידית׳ תשיט—11949׳
שהועברה אלי על ידי שר הפנים׳ אני ממנה את י ש ר א ל פ ב ר
להיות פקיד רישוי בנפת רחובות לצורך הוזוק האמור.
י .שבו
ייח באלול תשייט) 21בספטמבר (1939
המנהל הכללי של משרד הפנים
! ס״ת 18׳ תשיט׳ עמי .143
ח ו ק כלי היריה ,תש״ט—1949
ביטול מינוי פקיד רישוי
בתוקף הסמכות לפי סעיף 1לחוק כלי היריה׳ תשיט—11949׳
שהועברה אלי על ידי שר הפנים׳ אני מבטל את מינויו של אלכסנדר
אכר להיות פקיד רישוי בנפת רחובות לצורך החוק האמור׳ שפורסם
בילקוט הפרסומים 567׳ תשייח׳ עמי .170
י .שבו
י״!ז באלול תשייט) 21לספטמבר (1959
המנהל הכללי של משרד הפנים
 1סיח 18׳ תשיט׳ עמי .143

ח ו ק ה נ פ ט  ,תשי״ב—1952
הודעה ב ד ב ר הארכת תקופת רשיונות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  18לחוק הנפט׳ תשייב—
11932׳ הארכתי «ת תקופת הרשיונומ שמספרם ושמותיהם מפורשים
 1ם״ת 137׳ תשייד׳ עמי  ;6ס״ה 287׳ תשייט׳ עמ׳ ,160
להלן לחקופהשל שנת אחת החל מיום ט׳ בניסן תשייט) 17באפריל.(1959
 2סיח 298׳ תשייט׳ עמי .306
/13 1.ז — רמון;
נ חוקי איי׳ כרך בי׳ פרק קליז׳ עמי .1374
5 2.נ;ז  -ע ר ד ;
— "/15 3.מבטחים;
ח ו ק ש י ד ו ת ה ת ע ס ו ק ה  ,תשי״ט—1959
— H/16 4.אשקלון;
הודעה ב ד ב ר מינוי חברי מינהלת השירות
 — m/9 5.פקיעין;
תיקץ טעות
 V -6/16.ח ו ל ה .
בהודעה נדבר מינוי חברי ממחלת השירות שנתפרסמה בילקוט
ההודעות בדבר מתן רשיונות שפורסמו בילקוט הפרסומים 474׳
הפרסומים 697׳ תשייט׳ עמי 1803׳ במקום ״ישראל ברוך״ ציל תשטיז׳ עמי 883-882׳ יתוקנו לפי זד«
*ישראל ברון*.
פרץ גרדר
יין באלול תשייט) 20בספטמבר(1330
מרדכי נמיר
ייט באלול תשייט) 22בספטמבר (1939
מנהל עניני הנפט
שד העבודה
 1סיח 109׳ תשייב׳ עמי .322
ילקוט הפדםוטים

,701

נ״ח בא?ו? תמי״ט,

1.10.1959

1905

ח ו ק ה נ פ ט  ,תשי״ם—1952
הודעה בדבר מתן רשיונות לחיפושי 1פט והפקתו
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16לחוק הנפט׳ תשייב—
11932׳ ולאחר התייעצות עמ המועצה׳ נתתי ללפידוח׳ הברה ישראלית
לנפט בעימ ולחברת מחפשי נפט לישראל בעימ׳ מקס אורוביץ וסם
פרידלנד׳ בתאריך ב׳ באב תשייט ) 6באוגוסט  (1959את הרשיונות
ששמותיהם וגבולותיהם כמפורט להלן:
יי/ז! בארי

מנקודה צ.ד 107.30 .מ.מ110.00 .
לנקודת צ.ד 116.00 .מ.מ 103.00 .ומשם
לנקודהע.דמ.מ( t.0a08< .,ÍSG.OOומעם
לנקודה צ,ד 091.30 .מ.מ 080,00 .ומשם
לאורך קו שביתת הנשק הישראלית מצרית ובמרחק
של  1קימ ממנו
לנקודה צ.ד 106.50 .מ.מ 109.00 .ומשם חזרת לנקודה
צ.ד 107.30 .מ.מ110.00 .

 IV/10סדוס

מנקודה צ.ד 170.00 .מ,מ060.00 .
לנקודה צ.ד 193,30 .מ,מ 060,00 .ומשם
לאורך קו שביתת הנשק הישראליתיירדנית ומשם
לנקודה צ.ד 189.20 .מ.מ 040.00 .ומשם
לנקודה צ.ד 175.125 .מ.מ 9:0.00 .ומשם
לנקודה צ.ד 176.00 .נל.מ 030.00 .ומשם חזרה
לנקודה צ.ד  170.00מ.מ060.00 .

תהומי תשטה האמור מסומנים בקו כחול במפה הערוכה בקנה-
מידה 000׳ 1:100אשר דעתק ממנה הופקד במשרד מנהל עניני הנפט׳
משרד הפיתוח׳ וכל תמעונין זכאי לעיין בת בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ באלול תשי״ט) 11בספטמבר (1939
)חמ (72825

פרץ גרדר
מנהל עניני הנפט

 1ס״ח  ,109תשייב׳ עמי .322

פקודת העתיקות
תיקון הרשימה הנוספת של מקומות היסטוריים
במקום פרט  cלרשימה של מקומות היסטוריים שפורסמה בילקוט
הפרסומים 417׳ תשטיז׳ עמי 108׳ יבוא פרט זה:
* .6נבעה מלאכותית חפורה הידועה בשפ תל קסילה׳ ממזרח ומצפון־
מזרח שרידי בניה׳ ממערב ומצפוךמערב בית עלמין עתיק׳
באדמות אל־ח׳רבה ששטחם משתרע על החלקות של גוש 6018
במפורט לתלן:
החלקות:
9׳ 20 ,12׳ 21׳ 22׳ 31׳ 36׳ ־3׳ 33׳ 51 ,33׳ 53׳ 56׳ 57׳ 58׳ ;64
חלקי החלקית:
) 8ממזרת לדרך חיפה(׳ ) 10מדרום לרחוב האוניברסיטה וממזרח
לדרך חיפה() 23 ,מצפון לדרך בני אפרים(׳ ) 26החלק המערבי
של החלקה בגבולות אלה:

1906

מהמשך קו הגבול של החלקית  03ו־ 61דרומה עד למרחק של  25מ׳
מן הגבול הצפוני של החלקה  ;26משש מערבה במקביל לגבול
הצפוני על החלקה !( 2עד למורד התלול; לאורך המורד התלול
דרומה עד סמוך לגבול החלקות 26׳ 23׳ (22״.
י״ז באלול תשייט) 20בספטמבר{1839
)וזמ (73331

פיואל כהנא
הממונה על אגף העתיקות

צ ו לעידוד ה פ ר ט ה י ש ר א ל י ) ה צ ג ת יומן
ישראלי()מפ׳  ,(2תשי"ט1959-
הודעה ב ד ב ר יומנים ישראליים
נמסרת בזה הודעת בהתאם לסעיף  1לצו לעידוד הסרט הישראלי
)הצגת יומן ישראלי( )מס׳ (2׳ תשי״ט11939-׳ בי היומן המפורט
להלן הוא יומן ישראלי:
י ו מ ן גבע
מסי 190
כ׳׳ד באלול תשי־ט)ד 2בספטמבר (1939
)המ (709920

א .הירשבת
רשות מוסמכת

 1קיח 929׳ תשייט׳ עמי ״.17.
ת ק נ ו ת ה ת ק נ י ה )תו־הקן( ,תשט״ו—1955
הודעה ע ל מתן היתר לסמן מצרך בתו־תקן
בהתאם לתקנה 9לתקנות התקנים )תו־תקן(׳ תשט״ו11933-׳ אני
מודיע בי מנזן התקנים הישראלי נתן ביום כ׳ בתמוז תשי״ט )« 2ביולי
(1939׳ בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 11ב( לחוק התקנים׳ תשי״ג—,21953
ל״שמך חעשית שמנים ישראלית נפ״מ׳ חיפה׳ היתרים מס׳ 117׳
118׳  119לסמן בתו־תקן את מוצריו הנקובים מטה׳ המתאימים לדרישות
התקנים הישראליים:
סבון תמרוקים
שמן סויה מזוכך למאכל
שמן זרעי ניוק מזוכך למאכל
כ״א באלול תשייט ) 21בספטמבר (1959
)המ (71080

פ .הדס
מנהל המכון

נ ק־ת 301׳ תשט״ו׳ עמי .693
 2ס״ת 116׳ תשייג׳ עמ׳ ¿0
פ ק ו ד ת ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מש עםקים(1945 ,
הודעה ב ד ב ר שינוי ב ה ר כ ב בית דין למט עסקים
בעכו
נמסרת בזה הודעה כי בהרכב בית דין א׳ של עירית עכו למס
עסקים חל שינוי זה :במקום *אחמד עבדו־ יבוא ״עלי איראני״.
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 602׳ תשייח׳ עמי 1033׳
תתוקן לפי זה.
י״ז באלול השייט) 20באוגוסט (1959

י .גדיש
ראש עירית עכו

ילקוט הפרסומים  ,701כ״ח באלול תעי״ט1.10.1059 ,

ת ק נ ו ת הארכיונים)כיעור ח ו מ ר ארכיוני כ מ ו ס ד ו ת המדינה וברשויות מהומיות( ,תשי״ז—1957
הודעה בדבר הגשת בקשות לביעור דזומד ארכיוני
בהתאם לתקנה ל לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות מקומיות(׳ תשי״ז ,11957-אני מודיע מהמוסדות
שצויינו להלן הגישו בקעות לביעור חומר ארכיוני ,שפורט לצד כ ל אחד מהם:
מספר
הפריט
בית
משפט
השלום,
חדרה

1
2
3
4

5
6
7
S
9
10
11
12
13
11

תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות
תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות
תיקי עבירות תנועה שאינן כדזכות
תיקי עבירות תנועת שאינן כרוכות
תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות
תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות
תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות
תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים

1787—1
5125—1
4163—1
3003—1
2JS5-1
2911-1
3222-1
3351-1
1369-1

תיקים
תיקים
תיקים
תיקים
תיקים
תיק־ם
תיקים
תיקים
תיקים

3

738—1
880-1
«73-1

4

48B—1

5
6
7

3S4-1
322—1
206-1
232-1
316-1
336—1
272-1
277-1
252-1
902-1
2934—1
4738—1
5168-1
8742—1
7553-1

תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרלזיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקים אזרחיים
תיקי עבירות תנועת שאינן
תיקי עבירות תנועה שאינן
תיקי עבירות תנועה שאינן
תיקי עבירות תנועה שאינן
תיקי עבירות תנועת שאינן
תיקי עבירות תנועה שאינן

בית
משפט
השלום,
חיפה

בית.
המשפט
השלום׳
רחובות

תיאור החומד הארכיוני

מספר התיק
המקורי
242—1
1151—1
1111-1
2035—1
25(10—1
3020-1
2100—1
2923-1
30—1
109—1
02-1
110-1
133-1
133—1

1
*

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
1B
19

זמני החומד
הארכיוני
1946

בתאונות
בתאונות
בתאונות
בתאונות
בתאונות
בתאונות
בתאונות
בתאונות

1917
19(9
1950
1951
1932
1953
1916
1947
19-18
1919
1330
1951

1940
1M1
1942
1&13
1914
1913
1916
1947
1948

אזרחיים
אזרחיים
אזרחיים
אזרחיים
אזרהיים
אזרחיים
אזרחיים
אזרחיים
אזרחיים

1938

ברוכות
כרוכות
כרוכות
ברוכות
כרוכות
כרוכות

בתאונות זתיקי
בתאונות ותיקי
בתאונות ותיקי
בתאונות ותיקי
בתאונות ותיקי
בתאונות ותיקי

חטאים
חטאים
חטאים
חטאים
חטאים
חטאים

1939
1940
1911
1912
1943
1914
IM3
1W6
1947
1919
1930
1931
1948
1949
1930
1931
1S52
1933

 1ק״ת  »725תשי״ז ,עמי .1791

ילקוט הפרםופיש  ,701כ״ח בא?ול תשי״ס1.10.1059 ,

1907

מכפר

מספר התיק

הפריני

המקורי

זמני החומר

תיאור החומד הארכיוני

הארכיוני

העתקי ההודעות על תשלומי המים לחדשים
אוקטובר  1953עד מרס 1934
העתקי דרישות לתשלום ארנונות לפי פעיף  113לפקודת
אפרי
העיריות )אגרת דרישה(׳ נמקרים נהם החוב שולס
הודעות מבוטלות לתשלום מסים
העתקי הודעות לתשלום מסים עירוניים
אפר׳ 1947

1

עירית
תל־אביב־יפו
מחי הגביר2 ,
3
4

i m

בקשות לשחרור ממסים )כולל חות־דעת׳ המלצות והחלטות(׳
המתייחסות לשנות הכספים הקודמות לשנת 19)9/50
כרטיסי חשבון למשלמי מסים של כנסת ישראל׳
ועד הקהילה העברית של יפו־חל־אביב

5
6

ה׳ באלול תשייט ) 8בספטמבר (1939

1
מרס 31 1958
מרם 31 1958
— 1
מרס 31 1957
—1ÍH7

דיר א .ביין
הגנו
פ ק ו ד ת מ ע ר י כ י קרקע1947 ,
רשימת מעריכי ק ר ק ע

בהתאם לסעיף (1) 8לפקודת מעריכי קרקע׳ 1947׳ מתפרסמת להלן רשימה של מעריכי קרקע
מסי
סידורי השם
1

2
3
4

5
6

ד
8
9
10
11

1Î

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

אבני דוד
אברמוב יעקב
אולשנסקי משה
אוריאלי ציון
אלמן משה
אפשטיין
א .אלפרד
אפשטיין נחום
אשר דוד
אשרזיגפריד
אשר פריץ נד

המען

תוקף הרשיון
פג ביום

 30ביוני 1964
היפה
 21ביוני 1962
חיפה
תל־אנינייפו  14ביולי 1963
 3בינואר 1964
ירושלים
 14ביולי 1963
ירושלים

ירושלים
חיפה
חיפה
חיפה
דמת־חן׳ על*
i960
22
רמת־גן
יד ביוני
נלאו ד .דוד
תל־אביבייפו  20בנובמבר 1961
i960
26
ירושלים
בלאו עמרם בספטמבר
תל־אביב-יפו  12במאי 1963
בן־סירה יעקב
 31ביולי 1963
חיפה
ברלב חיים
תל־אביב־יפו  1במאי 1960
הורניץ צני
חל־אביב־יפו  10באוגוסט 1063
הורביץ ישראל
 16באוגוסט 1961
וילנסקי אברהם חיפה
 13באוגוסט 1963
וילנסקי יחזקאל חיפה
ומוש ליאון
 22ביוני 1960
היפד,
מוריש
תל־אביכ־יפו  13ביולי 1963
זרניצקי מקס
טיסליצקי שלמה תל־אביב-יפו  30בנובמבר 1962
 13באוגוסט 1963
חיפה
ינאי בן־ציון
רמת־בן ב׳  22ביוני 1960
להן אלכסנדר
תל־אביב־יפו  25ביולי 1962
כהן לוטה
תל־אביב־יפו  15בספטמבר 1963
כהנוב חיים
תל־אביב־יפו  10באוגוסט 1963
לוין אליעזר
 31ביולי 1963
ירושלים
לוין משה
תל־אביב־יפו  31במאי 1901
ליפוביץ יצחק

ט-ו באלול תשייט ) 18בספטמבר (!939

1908

מסי
הרשיון
88׳• 21
49/06
17/45
55
16/36

41/74
 26ביולי 1961
 29בדצמבר 25 Í5 1959
1/38
1J0באוגוסטל.׳מ
29/67
 30ביולי 1960
33/64
43/76
37/68
54/14
13/85
30/92
4/37
44
ד
35/65
10/46
63/-

מסי
סידורי השם
29
30
31
32
33
31
33
36
37
33
39

40
41
42
43
44
43
40
47

6

36/62
23
11
3/44
8/81
22/33

48
49
50
51
32

המען

תוקף הרשיון
פג ביום

מסי
הרשיון

 16ביוני 1961
43/72
לנדאו נד אליקים חיפה
תל־אביב־יפו  16בפברואר 46/27 1962
מיוחס מורנו
מרגליות שלמה
גיל
תל־אכיכ-יפו  25במאי 1961
39/24
סוטלובסקי
34
 31במאי 1960
חיפה
אברהם
סלומון אדיה
27/20
חל־אבינ־יפו  1במאי 1960
31/90
תל־אביבייפו  1במאי 1960
פינק קלמן
5IS3
1x3
תליאביב־יפו 10
באוגוסט
פן אליהו
9/82
 30ביולי 1963
נצרת
פרח סלים
42/73
הל־אביב־יפו  18ניוני 1961
פריאל יוחנן
20/13
תל־אביב־יפו  12במאי 1963
פרלמן בצלאל
50/30
 13ביולי 1962
חיפח
פרנק יוסף
צ׳יבדאלי ג.
בנימין
תל־אביב־יפו  13באפריל 28/39 1960
קדר)קרזינרמן(
תל־אבינ־יפו  10נאוגוסט 48/95 1962
גדליה
תל־אביב־יפו  27בפברואר 19/19 1964
קולמן דב
 30באפריל 32/91 1900
חיפה
קרני ישראל
40/41
 13ביולי 1963
ר&ת־גן
קרסיק משה
רחיבילובסקי
îtSt
תל־אביבייפו  10באוגוסט 1963
ישעיהו
12/39
תל־אביבייפו  14ביולי 1963
רוזנטול יעקב
שדה)שיינפלד(
26/43
תל־אביכ-יפו 3נ ביולי 1963
דב
18/42
תל־אנינ-יפו  13ניולי 1963
שפירא ברוך
 4נאוגוםט 56 1964
ירושלים
שפירא צבי
 10נאוגוסט 5Ï/96 1962
שפירובסקי משה חיפה
38/21
חל־אבינ־יפו  3נמרס 1961
שרגנהיים א.
שרגנהיים־
תליאניב־יפו  18בפברואר 52/80 1963
שיינזון בלה
י .טרטקובר
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות
ילהוט הפרבוטים  .701ב״ח באלול תשי״ט1.10.1039 ,

פ ק ו ד ת פ נ ק ס י ק ר ק ע ו ת 1944 ,
הודעה ל פ י סעיף 4
נמסרת כזה התעה כי רשומות בפנקפי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה זו׳ ומונעות״ כנסבר׳ לטובות
הנאה׳ זכויות וזזיונים׳ המפורטים בתוספת השניה להודעה זו — הושמדו׳ בכללן או בחלקן׳ או היו מצויות בפנקס קרקעות שאבד או שאין
להשיגו׳ או שאינו ניתן לשימוש ,בכללו או בחלקו׳ ובי «גי מתכהין לערוך חקירות על מנת להבין רשומות חדשות.
כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש נדרש בזה להגיש לי׳ במחלקת רישום הקרקעות׳ הלשכה הראשית׳ ירושלים,
במשך שלושים יום מיום פרסום ההודעה הזאת׳ הרצאת טענתו בנוע
התוספת הראשונה
מספר
סיהורי
20908

עיר

מקום

מגידל יבה

20909

י מגידל יבה

20910

מגידל יבה

30911

מנידל יבה

20913

מנ׳דל יבה

20913

מג׳דל יבה

20911

טורעאן

20915

טורעאן

20916
20917
20918
20919
20929

סורעאן
סיורעאן
מורעאן
טורעאן
עבו

קתעת רוגיום׳ ווד
חביב ו־ווד מועיד
קתעת רוניום׳ ווד
חביב ו־ווד מועיד
אל מסטיל ו־ווד
ח׳בבס
ראש אשומר׳ אל־
מודרג׳ ו־ווד
דאר נאגי׳
ראש אשומר׳ אל־
מודרני ו־ווד
דאר נKנv
ראש אשומר׳ אל־
מודרג׳ ו־ווד
דאר נאנ׳י
אד־דוואייר אש*
שמליה
אד־דוואייר אל־
קבליה
זהר אש־שעירי
בין אל־דרוב
סהלת־אל בקרה
אל־מולק
ירקת

מספר
םידורי
209O8
20909
20910
20911
20912
20913
20914
20915
20916
20917
20918
20919
20920

מספר
השטר
3127/35
3127/35
?/33י!ג
3129/33
3129J35
3129/35

נייר
038

שטזז
דמם
10

—

ברך

פרטי הרישום
1וש
דף
4272
—

—
—

—
—
—
—

58/45 -

-

565

3

—

—

4272

ג

—

629

2

—

—

4273

2

—

533

10

4271

3

087

6

4271

4

981

19

(427

3

028

21

—

—

16628

5

—

3«4

4

—

—

1GG27

5

—

925
322
133
312
936

19
6
6
1
30

—

—
—

10625
16(122
16643
16642

3
51
51

—

—

-

—

1

-

—

81

התוספת השניה
טיב
העסקה
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
רשום
ירושה

חלקת
2

תיק

מנזפו•

המזכה
—

-

—
—
—

-

—
—

—
—
—
—

חיים בן זאב שמוץ

חזוכח

-

«

-

—

-

-

—

החלק

הנציב העליון בתור נאמן ממשלת איי
בשלמות
המוכתרים המיצגים את הכפר מג׳דל יבת בשלמות
המוכתרים המיצגים את הכפר מגידל יבה בשלמות
בשלמות
הנציב העליון בתור נאמן ממשלת א״י
בשלמות
הנציב העליון בתור נאמן ממשלת איי
בשלמות
הנציב העליון בתור נאמן ממשלת איי
1/5
מרים יונס מוחמד אל בטיב
מרים יונס מוחמד אל בטיב
1/2
1/5
 מריס יונס מוחמד אל בטיב1/3
מרים יונס מוחמד אל בטיב
1/2
מרים יונס מוחמר אל בטיב
3/4
מרים יונס מוחמר אל כטיב
3/21
חסית בן זאכ שמוץ
י .טרטקובר
מנהל מחלקת רישום הקרקעות
פקיד מודשה

ילמיט הפרםוסים  ,701כ״ח באלול חשי״ט1.10.1035 ,

1909

פ ק ו ד ת בנין ערים1936 ,
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והחשריט האמורים׳ ללא
שטח תכנון עיר׳ חיפה
העלום׳ וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
הודעה ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת
בבניךים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ דשאי
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳ להגיש החבנדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ חיפה׳ הופקד העתק סל חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תכנית מסי חפ — 901 :שיכון עממי בין הרחובות הגפן ואלנבי׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ המהוות תיקון לתכנית מסי א0י3׳ חיפה — כ״ט באב תשי־ט } 2בספטמבר (1959
תיקון רחוב הגפן׳ שהודעה על מתן תוקף לת פורסמה בעתון הרשמי
יעקב ברגמן
מס׳  1191מיום .7,5,12
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  10811חלקות 10׳ 11׳ 15׳ 192 »16׳ 231׳ .236
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והחשריט האמידים׳ ללא
שטח תכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיע־ עליהם׳ רשאי
הודעה ב ד ב ר הפקדת תיקץ לתכגית מפורטת
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית הצמודה׳ תוך שני
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
תדשיט מילט פרסום הודעה זי ברשומדת.
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחת חיפה׳
ביט באב השייט) 2בספטמבר (1939
היפקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקראת :תכנית מסי ג/ה— 41
י .ברגמן
שיכון עוליש טבעון המהוה תיקון לתכנית מסי ג — 403/תכנית
י יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר מאוחדת םבעון׳ אשר ההודעה בדבר הפקדתה פורטמה בילקוט
מחת חיפה
הפרסומים 630׳ תסייט ,יחר עם התשריט המצורף אליו.
שסח תכנון עיר גלילי׳ מחוז היסח

ואלה הטשחים הכלולים בתכנית:
גוש 10393׳ חלקות 56׳ 58׳ 62—76׳ .156

הודעה ב ד ב ר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1930׳ תשלום׳ וכל מעונין — אט כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה׳ הופקד בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
העתק של תכגית מם׳ ג 437/הנקראת :׳מרכז מסחרי טנעוך׳ המהות להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
תיקון לתכנית מם׳ ג — 493/תכנית מאוחדת טבעון׳ אשר ההודעה על חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 630׳ תשייט.
א׳ באלול תשי־ט ) 4בספטמבר (1939
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
יעקב ברגמן
.
8
גוש 10607׳ חלקות 300׳ 301׳ 30
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
מחוז חיפה
תשלום׳ וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
שטח תכנון עיר גלילי׳ מחת חיפה
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
הודעה ב ד ב ר הרשאה לתת תוקף לתכגית מפורטת
כים באב תשייט ) 2בספטמבר (1939
והודעה ע ל הפקדת תכנית מפורטת
יעקב ברגמן
יושנ ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחת חיפה
שסה תננון עיר גלילי׳ מדות חיפד,
הודעה ב ד ב ר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
ני במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה׳ הופקד
העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מסי ג — 443/שנוי
יעוד שטחים כגושים 10101׳  10109פרדס הנהי המהוה תיקון לתכנית
מם׳ ג — 364/מרכז פרדס חנה׳ שהודעה על מתן הוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים 331׳ תשייז׳ ניחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים כתכנית:
גוש 10103׳ חלקה 763
גש 10101׳ חלקה 763
גוש 10111׳ הלקה .763
1910

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מסי ג — 430/אזור תעשיה באקת אל גרבייה׳
שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי
הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 657׳ תשייט.
כן נמסרת נזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1036׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שנה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל כל ארם לעיין בהם.
א׳ באלול תשי״ט ) 4בספטמבר (1939
יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה
ילקוט הפרכוטים  ,701כ״ת בא5ול תשייט1.10.1053 ,

פ ק ו ד ת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,כפר־אתא
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת גזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,כפריאתא ,הופקד העתק של
תיקון לתכנית מפורטת הנקראת :׳תכנית מסי כ — 18/שיכוני -עולת
חדרי בעימ—חברה לשיכון ותעשיה׳ ,המהווה תיקון לתכנית מם׳
 — 31נפר־אתא ,שהודעת על מחן תוקף לח פורסמה בעתון רשמי מס׳
 1090נד 17באפריל  ,1941ביתד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  ,11015הלקות  ,2,1ג,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4 ,
80 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21,20 ,19 ,18 ,17 ,16׳ .121,123 ,122 ,121

בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ל׳ באב תשייט) 3בספטמבר (1939
י .ברגמן
יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחת חיפה

גוש  ,10080חלקות

שטת תכנון עיר ,אזור מנשת
הודעה ב ד ב ר הפקדת תיקון לתכגית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ אזור מנשה׳ הופקד העתק
של תיקון לתכנית מפורטת ,הנקראת :׳תכנית מטי » — 12/תוספת
יחידות התישנות בגן השומרון הותיקה״ המהוה תיקון לתכנית נ.ע— 8 .
גן השומרון ,כרכור ,שהודעה על מתן תוקף לה פורסמה בעתון רשמי
מסי » 1003־ ,25.4.1940ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטתים הכלולים בתכנית:
גוש  ,10082חלקות .2•» ,239 ,238 ,237 ,236
 1 6 8 R ' ,׳ ! 134133׳ .174 ,142
179
בל 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 במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעת זו ברשומות.
כיז בתמוז תשייט ) 2באוגוסט (1959
יעקב ברגמן
יושכ ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחת היפה
שטת תכנון עיר ,אזור מנשה
הודעה ב ד ב ר הפקדת תכגית מפורטת'
נמסרת מה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדת המקומית לתכנון עיר ,אזור מנשה׳ הופקד העתק
על תבנית מפורטת הנקראת :תכנית מסי מ — 11/מפעל המוביל
הראשי׳ ביתד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית:
גוש  ,7908חלקה מתלקה a
גוש  ,7893חלקי חלקות ,27 ,32 ,33 ,34 ,38 ,39 ,41 ,42 ,40 ,47
19 ,21 ,23 ,23 ,24 ,25׳ 18׳ 20׳ .10 ,11,12 ,13 ,15 ,16 ,7 ,17
ילקוט הפרסומים  ,701כ״ח באלול תשי״ט1.10,1859 ,

גיש  ,7720חלקי חלקות  .64 ,61 ,8 ,60י
גוש10084׳ חלקי חלקות,116,91-82,68,67,59-31 ,49,48,45-37
.174-172 ,150-147 ,139 ,138 ,137
גוש 10085׳ חלקי חלקות 22,17—5 ,2׳ 28׳ 29׳ .56 ,54-^52 ,50
שטחים לא מופדריט המעובדים עיי המשקים :לחבות חביבת,
שדות ים ,מאור ,מענית ובפר באקה אל ברבייה,
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התבנית ותתשרינז האמורים ,ללא
תשלום ,וכל מעתין — אם כבעל ואם מבחינת אתרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להניש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה האמורה ,תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות״
ביט באב תשייט ) 2בספטמבר (1959
יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפת
שטח תכנון עיר ,זבולון
הודעה ב ד ב ר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז היפה ,הרשתה
לתת הוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מסי זבן — 3כביש גישת לתחנת מיתוג של
חברת החשמל לארץ ישראל בעימ ,שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,זבולון׳
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,657תשייט.
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
 ,1936בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל בל אדם לעיין בהם.
כ-ט באב תשייט ) 2בספטמבר (1939
יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחת חיפה
שטו! תכנון עיר ,אזור זבולון
הודעה ב ד ב ר הפקדת תכגית מפורטת
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,אזוד זבולון ,תופקד העתק -
של תכנית מפורטת הנקראת :׳תכנית מסי זב — 8/כביש גישה לגבעה 2
כפר חסידים׳ רכסים* יחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  ,10393הלק מחלקה .4
גוש  ,11134חלקי חלקות .25,21,19,16,15 ,14 ,12
גוש  ,11145חלק מחלקה .1
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלוט ,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
וזדשיט מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כיט באב תשייט ) 2בספטמבר (1959
יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר
מתת חיפה.

1911

פ ק ו ד ת בנין ערים1936 ,
שטת תכנון עיר ,אזור זבולון
הודעה ב ד ב ר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמטדח בזד .הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים3« ,י!,1
כי במנזרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,אזור זבולון ,הופקד העתק
של תיקון לתכנית מפירטת הנקראת :׳תכנית מסי זב/ד — תכנית
רכסים ננער -2 ,דמהוה תיקון לתכנית מס׳ מזז — כפר הכידיס,
שהודעה על מחן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מט׳  24מיום
» 2בספטמבר  ,19 !8ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלוליט בתבנית:
גוש  ,10939הלק מחלקה ,6
גוש  ,10394חלק מחלקה .10
גוש  ,11134חלקי חלקות י,24,11
גוש  ,11139חלק מחלקה .3

גוש 1111-1׳ חלקי הלקות  ,?¿¡7י«,ז.
גוש  ,11143חלקה  ,1חלקי חלקות  3,4,2חלקות* ,ד וחלק מחלקה ,8
כל מעינין יובל לעיין בוועתקי התכנית ווזתשריט האמורים׳ ללא
תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מנתינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או כונסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שגי
מרשים מיום פרסום ד1דעד ,זו ברשומות.
ניט באב תשייט ) 2בשפטמבר (1959
יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

הזמנות ב ת י ה מ ש פ ט
ב י ת הבדעפט הצתוזי בירויכלים
הזמנות
תיק ירושות 176,39
בענין עזבון המנודה חנה ביטון שנפטרת בירושלים ביום ג׳
בתמוז תשייט ) 9ביולי ,(1939
והמבקשת אסתר ביטון.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה,
הריני מזמין בזה כל ארם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו ,וליתן טעם — אט יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יהן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

מירושלים׳ צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין ,הזכויות ,החוברת
והמקרקעים מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח ,שאס לא הן יגש בית
המשפט ליתן את הצו הנ״ל כאמור,
י׳ באלול תשי־־ט) 13בספטמבר(1939

א,מ .שמחה ,רשם

תיק ירושות 180/59
בעגין עזבון המנוחה 0וניה לייבל דוד משדרות הרצל ,71
ירושלים ,שנפטרה בירושלים ביום כיד באדר א׳ חשי״ט ) 4במרס
,(1939
והמבקשת ג׳נטילה ברוידא מרהוב בן מימון  ,29ירושלים,
ז׳ באלול תשי״ט)0ז בבפטמבר59׳(¡f
א.מ .שמחה ,רשם על ידי בא כוחה עורך הדין אליהו לנקין׳ מרהוב בךיהודה !3
ירושל־ם.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
תיק ירושות 178,59
המכריז על ירועת המנוח.
בענין עזבון המנוח ראובן שילוח מירושלים ,שנפטר בירושלים
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
׳ביום ב׳ באייר תשייט ) 10במאי (1939׳
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעפ — אם יש לו טעם כל שהוא —
והמבקשת בטי שילוח מרחוב המלך ג׳ורג׳ 69׳ ירושלים ,על מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
ידי בא כוחה עורך הדין א .לנקין מרחוב בן יהודה  ,9ירושלים.
המשפט צו כטוב בעיניו.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בק&ח למתן צו
(1939
בספטמבר
תשייט)13
באלול
י׳
א.מ .שמתה ,רשם
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם  -אס יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן ב
תיק עזבונות 181;59
המשפט צו כטוב בעיניו.
בענין עזבון המנוחה סוניה לייבל דוד לשדרות הרצל ,71
ירושלים ,שנפטרה בירושלים ביום כיד באדר א׳ תשייט ) 4במרס
י׳ באלול תשייט) 13בספטמבר (1939
א,מ .שמחה ,רשם ,(1939
הריני מזמין בזד ,בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עדרד ,ימיט
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן לגינטילה ברוידא,
תיק עזבונית 179:39
צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים ,הזכויות החובות והמקרקעים
בירושלים
נענין עלבון המנוח ראובן שלוח מירושלים׳ שנפטר
מסוג מילק ומסוג מירי של ממנוחה ,שאם לא בן יגש בית המשפט
ביום ב׳ באב תשי״ט ) 10במאי ,(1939
ליחן את הצו הנ״ל כאמור.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
א.מ .שמחה ,רשם
מיום פרסום הזמנה זו וליהן טעם׳ מרוע לא יינתן לבטי שלוח י׳ באלול ומי-ט) 13בספטמבר(1939
1912

,

ז ,כ׳יח באלולתשי״ט01ילקוטהפרסוםים
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ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל-אביב-יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1325/39
בענין עזבון המנוח ליאץ אברמוב מתל-אביב׳ שנפטר ביום
י־ג בניסן תשייט) 21באפריל ,(1939
והמבקשת בלינה אכרמוב מתל־אניב׳ על ידי נאי בוהה
עורכי הדין בנימין גולדמן ואליהו מגידו ,שמענס למסירת מסמנים
הוא :רחוב ליליננלום  ,30תל-אביב,
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנות.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
כיה בתמוז תשייט ) 31ביולי (1939

תיק עזבונות 1338/59
בענין עזבון המנוח שמואל שכטר מתל־אנינ ,שנפטר נתל־
אביב ביום ט״ז בסיון חשי־ט) 21ביוני ,(1959
והמבקשים הלה שכטר מתל-אביב׳ ויקטוריה ברו)לבית
שכטר( משער מנשה׳ ולטר שכטר מתל־אניב ,על ידי בא כוחם
עורך הדין נתן שטרן מרחוב שלום עליכם 24׳ תל־אבינ.
להווי ידוע כי המבקשים הגישי לבית המשפט בקשה למתן גו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיפ
מייש פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאש לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ח׳ באלול תשייט)1נ בספטמבר (!939

ש .כהן ,רשם

־ תיק עזנונות 1409/59
בענין עזנון המנוח שבת ב צ ל א ל מאזור׳ שנפטר ניום כיח
גאנ תשייח) 14באוגוסט (¡958׳
והמנקש ליאץ בצלאל ,על ידי כאי כוחו עורכי הדין יוסף
סמואל ,שמואל םמואל ואהרון פרנטה מרחוב לנונטין 2׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט נקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
ימים מיום פרסום תזמנת זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא נן יתן בית
המשפט צו כסוב בעיניו.

תיק עזבונות 1139/39
בענין עזבין המניה אברהם פרוטיץ מגךיבנה ,שנפטר ביום
כיה בתמוז תשי-ט) 31ביולי ,(1959
והמבקשת רות זוסמן )לבית פרוטיץ( ,על ידי בא כוחה
עורך הדין א אפשטין הלוי.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המגוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו בטוב בעיניו.

ש .כהן ,רשם

ש ,כהן ,רשם

כיז נאנ תשייט) 31באוגוסט (1939

תיק עזנונות 1476/59
בענין נוזבון וזנונווז משה ק פ ה מחולון׳ שנפטר ברעננה ביום
י׳ באייר תשייט) 18במאי ,(1959
והמבקש יוסף ק פ ה מחולון ,בלוקיניפ 3גא.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין נזה נל אדם להתייצב נבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסום הזמנת זו וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן נית המשפט
בו כטונ בעיניו.
ח׳ באלול תשייט ) 11בספטמנר (1939

ש .כהן ,רשם

ח׳ באלול תשייט) 11בספטמבר 959נ(

J5Jתיק עזבונות 0/59
גוזנין עזכון המנות יצחק אברהם ברוך מיפו׳ שנפטר ביפו
ביום ה׳ בסיון תשייט) 11ביוני ,(1959
והמבקשת שושנה מניר )לבית יצחק( ברוך מיפו ,על ידי
בא כוחה עורך הדין רפאל ציקרוב מיפו ,שדרות ירושלים .28
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המברת על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרכוס הזמנה זו ,וליחן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ח׳ באלול תשייט) 11בספטמבר (1939

ש .כהן ,רשם

תיק עזבונות 1337/59
בענין עזבון המנוחה הילדה דלונאטש מתל־אביב ,דרך
השלום 83׳ שנפטרה בתל־אביב ביום ביט בתמוז תשי״ת ) 16ביולי
(1958׳
והמבקש אריך דלוגאטש מתל־אניב׳ דרך השלום 83׳ על ידי
בא נוחו עודך הדין דיר ד .ויסמן ,שמענו למסירת מסמכים הוא :תל־
אביב ,רחוב יהודה הלוי .19
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אם יש לו טעם נל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכרין על ירושת המנוחה ,שי־-ם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 1511/59
נענין עזנון המנות שכנא אביעזר )אבלזר( מרחוב קרית
ספר  ,4תל־אביב׳ שנפטר ביום טיו כאב תשייט) 19באוגוסט ,(1939
והמבקשת אריאלה אביעזר )אבלזר( מרחוב קרית ספר ,4
תל־אביב׳ על ידי בא כוחה עורך הדין צבי גרוסמן ,מרחוב בלפוד
55׳ חל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם — אס יש לו טעם בל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ מאט לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.

ש .כהן ,רשם

ש .כהן ,רשם

ז׳ נאלול תשייט) 10בספטמבר (1939

י?5וט הפרכומים  ,701כ״ח באלול ת ע י ״ ט 1.10.1050 ,

י״ב באלול תשייט ) 13בספטמבר (1939

1913

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי כתל-אביב-יפו
הזמנות
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — 8ם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאס לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 1544/39
בענין עזבון המנוח אהדץ נחמני מרחוב אבשלום דינוביץ׳
שיכון עירוני פניה ,פחדדתקוה׳ שנפטר בפתח־תקוה ביום י״ז בסיון
תשייר ; 18ביוני (1934׳
והמבקשת טובה פיאלקוב )לבית נחמני( ,מרחוב חיים כהן
 ,14פתח־תקוה׳ על ידי באי כוחה עירכי הדין א ,רחנעטין ,מ .גלר׳
י .פלונים ,ע .פיאלקוב׳ י .שטיינמן׳ שמענם למסירת מסמכים הוא:
רחוב אתחת בית 3׳ תל־אביב.
ש .כהן ,רשפ
י׳ באלול תשייט ) 13בספטמבר (1939
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקעה למתן צי
המכריז על ירושת המנות.
תיק עזבונות 1548/39
הריני מזמין בזו! בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
בענין עזבון המנות משה כהן מממל ליטא׳ שנפטר בקבנו׳
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאס לא כן יתן בית ליטא׳ ביום  17באפריל 1311׳
המשפט צו כטוב בעיניו.
והמבקש שמואל )סם( כהן.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
ש .כהן ,רשם
ח׳ באלול תשייט ) 11בספטמבר (1959
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך שלושים יום
תיק עזבונות  15J3/39מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
בענין עזכון המנותח אלקה רויטמן )הנקראת גם אלקה מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאס לא כן יתן בית
רוטמן( ,שנפטרה בקרית־בורוכוב ביום ט׳ בניכן תשייט ) 21במרס המשפט צו כטוב בעיניו.
,(1930
ש .כהן ,רעם
והמבקש אליהו רויטמן מרמת־גן׳ קרית בורוכוב׳ על ירי י׳ באלול תשייט ) 13בספטמבר (!»39
נא כוחו עורך הדין ישעיהו שחור׳ רחוב אלנבי 108׳ תל־אביב.
המכריז
להווי ידוע כי המנקש הגיש לבית המשפט נקשה למתן צו
תיק עזבונות 1549/59
על ירושת המנוחה.
בענין עזבון המנוחה שרה פרינץ מתל־אביב׳ רחוב בלוך 50׳
הריני מזמין נזה נ ל אדם להתייצנ ננית המשפט תוך עשרה ימים
שנפטרת בתל־אביב ביום א׳ באייר תשי״ח ) 21באפריל (1958׳
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם נל שהוא —
והמבקשת יפה זענבליך מרחוב בלוך 50׳ תל־אכיב׳ על ידי
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאס לא כן יחן נית באי כוחת עורכי הדין ו .ימפולסקי ודייר ש .מחוק־זיס ,רחוב יהודה
המשפט צו כטונ בעיניו.
הלוי 49׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
ש .כהן ,רשם
ת׳ באלול תשייט ) 11נבפטמנר (!939
המכריז על ירושת המנוהה,
הריני נח מין בזה כל אדם להתייצב בבית המעכט תוך עשרת ימים
תיק עזבונות 1516/39
מיום פרסים הזמנה זו׳ וליתן טעם — אפ יש לו טעם כל שהוא -
בענין עזבון המנוח אברהם יצחק שוסהיים )הנקרא גס מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יהן בית
יצחק שוםהיים( מרמת־גן׳ שנפטר ביום כיא באנ תשייט ) 23המשפט צו כטוב בעיניו.
באוגוסט (1939׳
ש .כהן ,רשם
והמבקשת רנינה שוםהיים ,רחוב המעגל 28׳ רמת־גן׳ על ירי י׳ באלול תשייט ) 13בספטמבר (1939
בא בזהה עודך הדין ישעיהו שחור ,רהונ אלנבי  ,108תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן בו
תיק עזבונות 1330/39
המכריז על ירושת המנוח.
בענין עזבון המנוח וולף )זאב( דוברושקלנקה מבני ברק׳
הריני מזמין מה בל אדם להתייצב בבית המשפט תיך עשרה ימיפ
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם  -אם יש לו טעם כל שהוא — רחוב צירלזון 1׳ שנפטר ביום כיה באדר ב׳ תשייט) 3באפריל (1939׳
והמבקשת פ ל ה דוברושקלנקה מבני-ברק׳ רחוב צירלזון 1׳
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית
על ידי באי כוחה עורכי הדין ו .ימפולסקי׳ ודיר ש .מתוק־זים
המשפט צו כטוב בעיניו.
מרהיב יהודה הלוי 19׳ חל־אביב
ש .כהן ,רשם
ח׳ באלול תשייט ) 11בספטמבר (1939
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנות.
תיק ירושת 1547:39
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
בעני] עזבון המנוח יעקב )זיאק( בן בוכור מזן מתל־גיבורים ,מיום פרסוט הזמנת זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
חולון ,רחוב המצודה  ,9שיכון עממי ,שנפטר נבית התולים הדסה מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא בן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ביום ט׳ בסיון חשייז) 8כיוני ,(1937
ותמנקשת פרמוזה מץ מרחוב המצודה 9׳ שינון עממי ,תל־
ש .כהן ,רשם
י׳ באלול תשייט ) 13בספטמבר (1939
גבורים׳ חולון.
1914

ילקוט השרטוטים  ,701כ״ח באלול תשי״ט1.10.1350 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל-אביב-יפו
הזמנות
תיק עזנונות 1552/59
בענין עזבון המנוחה בייה יושע מחל־אביב׳ שנפטרה נתל־
אביב ביום ביג בניסן תשייט ) 1במאי (1939׳
והמבקש אבשלום יושע מתל־אביב׳ על ידי בא כוחו עורך
הדין ז .גוררון מדרך יפו 45׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם  -אם יש לו טעם כל שהוא -
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזנונות 1556/59
בענין ע:בון המנות משה אהה־ן מטלן־י מרמת גן׳ רחוב
הרצל 69׳ שנפטר נרמת-גן׳ רחוב הרצל 69׳ ניום כ׳ נחשון תשייט
) 3בנונמנר (1958׳
והמבקש אברהם ת ט ל ו י מרחוב בן יהודה 191׳ תל־אניב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו חמבריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין נזה כל אדפ להתייצנ ננית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם נל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ש ,כהן ,רשפ

ש .כהן ,רשם

״ א באלול תשייט) 14בספטמבר (1959

י׳׳א נאלול תשי-ט ) 11בספטמבר (1959

תיק עזבונות 1353/59
בענין עזבון המנוח מכוף וילהלם לאון מהולון׳ שנפטר
ביום ל׳ באדר «׳ תשייט ) 10במרס (1939׳
והמבקשת מכוף פלה ,על ידי בא כוחה עורך הדין דיר מ.
גלרט מתל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט נקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן בית
המשפט צו כטונ נעיניו.

תיק ירושות 1558/59
בענין פזבון המנוח פישל)ירחש( ת ד ב ס ק י מעקדזן׳ שנפטר
ביום נ״א בניסן תשייט ) 29באפריל (1959׳
והמבקש נתניאל רודבפקי ,על ידי נא נוחו עורך הדין
ד .ארנברנ מרחוב מוהליבר 2׳ פתת־תקוה.
להווי ידוע ני המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנות.
הריני מזמין נזה כל אדם להתייצב ננית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב נעיניו.

ש .כהן ,רשם

ש .כהן ,רשם

ייא באלול תשייט ) 11בספטמנד (1959

ייא באלול תשייט ) 11בספטמנר (1959

תיק עזבונות 1560/59
בענין עזבון המנוח יצחק אלברט חסון מטולוז׳ צרפת׳
שנפטר בטולון ביום ב-ז בסיון תשי-ז) 26ביוני (1937׳
והמבקש מישל א לברט חסון מטולון׳ על ידי באי כוחו
עורכי הדין רבקה דנון-לוי ודיר נסים לוי מרחוב החלוצים 2׳ תל־

חיק ירושה 1554/59
גענין עזנון המנוחה דלבי בזירנו מבאר שנע׳ שנפטרה ננאר
שנע ניוט ניט באייר חשייז ) 30במאי (1957׳
והמבקשת לונה מזן מיפו׳ רחונ  2(8מס׳ 9׳ על ידי נא כוחה
עורך הדין אברהם סלנט׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :שדרות
אביב.
ירושלים 21׳ יפו.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
להווי ידוע ני המנקשת הנישה לנית המשפט נקשה למתן צו
על ירושת המנוח.
המנריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה נל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב ננית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב כעיניו.
המשפט צו בטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
ש .כהן ,רשם י־א נאלול תשייט ) 14נספטמבר (1959
י ׳ באלול תשייט ) 13בספטמבר (1939
תיק עזבונות 335/59נ
בענין עזבון המנוחה יהודית אידה שניידר מתל-אביב׳
שנפטרה בירושלים ביום ייא באב תשייט ) 15באוגוסט (1959׳
והמבקש יוסף שניידר מתל-אבינ׳ רחוב מרכז בעלי מלאכה 33׳
על ידי בא כוחו עורך הדין דיר י .לוקר מרחוב אלנבי 100׳ תל־אניב.
להווי ידוע ני המנקש הגיש לנית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה נ ל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמגה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאס לא כן יתן נית
המשפט צו נטונ נעיניו.

תיק עזבונות 1561/59
בעצין עזבון המנוח דב צדיק )הידוע גם בשם יששכר ד ב
צדק( בן ברוך מרמת־גן׳ רחוב אלרוזורוב 32׳ שנפטר בבית התולים
תל־תשומר ביום ט״ז באייר תשייט ) 23במאי (1939׳
והמבקשת בלה צדק מרמת־נן׳ רחוב ארלתורוב .32
להווי ידוע ני המנקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
.
המכרת על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב כבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסים הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המנריז על ירושת המנות׳ שאט לא כן יחן בית
המשפט צו כטונ נעיניו.

ש .כהן ,רעם

ש ,כהן ,רשם

ייא נאלול תשייט ) 14נספטמנר (1939

ילשוט הפרסומים  ,701כ״ח באלו? ת׳פי״ט1.10.1959 ,

ייא באלול תשייט ) 14בספםמנר (1959

1915

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1302:59
בענין עזבון המנוחה סולטנה םבזרו מתל-אביב׳ שנפטרת
בתל־אב-כ ביום ו׳ בניסן תשייט ) 11באפריל ,(1939
והמבקש ספיר יניב ,על ידי באת כוחו עורכת הדין עדנה קמנצקי
מרחוב וייצמן  ,33גבעתיים.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לניח המשפט כקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין נזה נל אדם להתייצנ ננית המשפט תוך שלושים יום
מיום פרסום ל׳זמנד ,זו׳ וליתן טעם — אפ יש לו טעם כל שהוא -־
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ש .כהן ,רשפ
י״א באלול תשייט ) 11בספטמבר (1959

תיק עזבונות 1306:59
בענץ עזבון המנוחה שפרה רוחני׳ שנפטרה בנית חולים
לוינשטין׳ רעננה׳ ביום כיב בסיון תשייט ) 27ביוני (1(1:10׳
והמבקש יצחק רוחני ,פקיד מהדר רמתיים׳ על ידי בא כוחו
עורך הדין נתן כץ מרחוב יהודה הלוי ׳5׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכרה
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום וממנת זו׳ יליתן טעם — אפ יש לו טעפ כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
י״ב באלול תשייט) 15בספטמבר 0959

תיק עזבונות 1563/59
בענין עזבון המניחה מלי פישמן מרמת-נן ,שנפטרה ברמת־גן,
ביום כ״ג באדר ב׳ תשייט ) 2באפריל ,(1939
והמבקשת סילביה בן יעקב מרמת־גן ,רחוב יהלום  ,3על
ידי בא בוחר ,עורך הדין יוליוס כץ מתליאביב ,רחוב הרכבת .2
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו דמכריז על ירושת המנוחה ,שאט לא כן יחן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 1567/59
בענין עזבון המנוחה צפורה אהרונוב שנפטרה בפתח-חקוה
כיוס ו׳ באב תשייט ) 10באוגוסט )!!(19:׳
והמבקשת בלהה ברוצקום ,רחוב מלצ׳ט !¡8׳ תל-אבינ ,על
ירי בא כוחה עורך הדין ב .דיאמנדשטיין׳ שמענו למסירת מסמכים
הוא :רחוב הרצל 30׳ תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעס — אם יש לו טעם כל שוזוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאס לא כן יתן בית
המשפט צו בשוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
י־׳נ באלול תשייט)גז בספטמבר (1939

י-ב באלול תשייט ) 15בספטמבר (!959

ש .כהן ,רשם

תיק ירושות 1364:39
בענין עזבון המנוחה םוניה חכים מלוד׳ תהנת הרכבת ,שנפטרה
בבית החולים הממשלתי כצריפין ביום כיב נאדר כ׳ חשייד) 27נמרס
,(1931

והמבקש משה חכים משיכון נוה זית  ,73לוד ,על ידי גא כוחו
עורך הדין אברהם יהל משדרות רוטשילד  ,21הל־אנינ.
להווי ידוע כי הנזבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנותח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו נטוב בעיניו.
י״נ נא לול תשייט) 13נספטמנר (1959

י .גלעדי ,דשם

תיק עזנונוח 1363:39
נענין עזבון המנוח יצחק מאיר ברקוביץ מרמת־גן ,שנפטר
בתל־אכיב ביום ג׳ נתמת תשייט ) 9ביולי ,(1939
והמבקשים חינקה ברקוביץ ,יעקב ברקוביץ ,חיים
ברקדביץ ,יוסף ברקוביץ הלמן ברקוביץ.
להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה למתן צו
המכר^ על ירושת הנןוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אס יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המנריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י״ב כאלול תשייט) 13בספטמבר 59י!0
1916

י ,גלעדי ,רשם

תיק עזבונות »!13(18:
בענין עזנון המנוח שמעון זיגגר והמנוחה פסיה זינגר,
שניהם מחולון׳ רחוב דובנוב  .90המנוח נפטר ביום ו׳ באייר תשייט
) 14במאי (1939׳ נתל־השומד׳ והמנוחה נפטרה ביום כיד בניסן
תשייט ) 3במאי  (1939ליד קיבוץ יקים׳
והמבקשת שולמית שפ סלם מקיבוץ יקום ,על ירי באי כוחה
עורכי הדין נח טוניק וחיים די־נור ,שמענם למסירת מסמכים הוא:
רחיב לילינבלום  ,11תליאניב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריגי מזמין בזה בל אדם להתייצב כבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו,
י .גלעדי ,רשם
י״ב באלול תשייט) 13בספטמבר (1959
תיק עזבונות 1509/59
בענין עזבו ן המנוח ישראל רוזמן מקריח שלום ,רחוב שילר ,9
תל־אביב׳ שנפטר בתל־אביב ביום ד־ בטנת תשייח) 27בדצמבר ,(1937
והמבקשת שושנה רחמן מקרית שלוט ,דחוב שילד 9׳ תל-אביג,
על ידי כאי נוחה עורכי הדין נח טוניק וחיים די־נור ,שמענם למסירת
מסמכים היא :רחוב לילינבלום  ,41תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסים הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאס לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
י-ב באלול תשייט) 13בספטמבר (1959
ילקוט ר:רטוסים  ,701כ״ח באלול תשי״ט1.10.1030 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1370/59
בענין עזבון המנוח זאב גולדפרב מבני־ברק ,שיכון יסודות,
שנפטר בתל־השומר ביום ט׳ באדר ב׳ תשייט ) 19במרס ,(1939
והמבקשת חניה מרים גולדפרב משיכון יסודות ,נני־ברק,
על ידי באי כוחה עורכי הדין נח טוניק וחיים די־נור ,שמענם למסירת
הוא :רחוב לילינבלופ  ,41תל־אביב,
להווי ידוע ני המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל  msלהתייצב בגית המשפט תוך עשרת ינזיפ
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם נל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המנריז על ירושת המנוח ,שאס לא נן יתן בית
המשפט צו כטונ נעיניו.
י .גלעדי ,רשם
י״ב נאלול תשייט) 15נספטמבר (1959
תיק עזנונות 1584/59
בענין עזבון המנוחה אלסי כתם פז ,מנרונקס  ,1710הוא
אבניו ,ניו־יורק ,ארצות־הברית ,שנפטרה ביום הי בכסלו תשייט
) 17בנובמבר ,(1958
והמבקש ברוך כתם פז )הידוע גס בשם בודים כתם פז(
מברונקס  ,1710הוא אבניו ,ניו־יורק ,ארצות־הברית.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכרה
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזת נל אדם להתייצב בבית המשפט תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנת זו וליתן טעם — אט יש לו טפט כל שהוא —
מדוע ל« יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו נטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
ייג באלול תשייט ) 16בספטמנר (1959
תיק עזבונות 1587/59
בענין צוואת המנוחה הנדה אלטמן מתל-אביב ,רחוב בוגרשוב
8ד6/ד ,שנפטרת בתל־אביב ביום י׳ באייר תשייט ) 18במאי ,(1959
והמבקש יוסף קודמן מרחוב מלצ׳ט  ,3תל־אניב ,על ידי באי
כוחו עורכי הרין ח .דינשטין י .רוטנברג וא .גילרוד משדרות רוטשילד
 ,2תל־אביב.
להווי ידוע ני המבקש הגיש לבית המשפט נקשה לקיום צוואה
ולמתן צו המכרה על ירושת המנוחה•
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מדוע
לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום
צוואה למבקש ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם
לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
יינ באלול תשייט ) 16נספטמבר 59י>(1
תיק עזבונות 1388/59
בענין עזנון המנות יהושע קועניר מתל־אביב ,שנפטר ביום
נ׳ באלול תשייט ) 5נטפטמגר ,(1959
והמבקשת חיה קושניר מחל־אביב׳ על ידי באי כוחה עורבי
הדין נחום דודי וויקטור נוי מרתוב אחד־העפ  ,48תל־אביב.
להווי ידוע ני המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעם — אפ יש לו טעם בל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יחן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
י .גלעדי ,רשם
י-ג נאלול תשייט ) 16בספטמבר (1959
ילקוט הפרסומים  ,701כ״ח נאלול תיטי״ט30 ,י׳1.10.1

תיק עזבונות 1589/59
בענין עזבון הנינוח רחמים חביב ,שנפטר כיום טיז בטבת
תשי״ז) 20בדצמבר ,(1956
והמבקשת מיםה חביב ,על ידי באי כוחה עורכי הדין ב,
ברקאי ,י .אלקס ,ס .שטרן וד .ברקאי־שריג מרחוב אחד העם ,28
תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בות כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנה! ,שאם לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י״ד באלול תשייט)דו בספטמבר (1959

י .גלעדי ,רשם

חיק עזבונות 1592/59
בענין עזבון המנוחה נעמי לוי ,רחוב  209מס׳  ,5יפו ,שנפטרה
ביום ה׳ בתשרי תשייט) 18בספטמבר ,(1958
והמבקש ושה לוי מרחוב  200נזם׳ 5׳ יפו ,על ידי באי כוהו עורבי
הדין מ .רודיטי ,ל ,פדימוב וא .מלמד ,מדרך יפו  ,19תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכרה על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ייב באלול תשייט )5ז בספטמבר (1959

י .גלעדי ,רשפ

תיק עזבונות 159-1/59
בענין עזבון המנוח עזרא ציץ אליהו ,שנפטר ביום נ׳ בסיון
תשייט ) 8ביוני ,(1939
והמבקשת ננייבה ציץ אליהו מתל־אביב ,רחוב שלמת המלך
גיי ,1על ידי בא כוחה עורך הדין דיו־ אלברגו אליהו ,שמענו למסירת
מסמכים הוא :נחלת בנימין 63׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בכית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אט יש לו טעם כל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ייד באלול תשייט ) 17בספטמבר (1933

י .גלעדי ,רשם

עזבונות 395/59
jתיק
בענין עזבון המנוחת זפירה עזרא מרמתיגן ,רחוב יוסף
הגלילי  ,11שנפטרה גיוס א׳ בתמוז תשייט) 7ביולי ,(1859
והמבקש יוסף עזרא מיפו ,דחי  61מסי  ,2על ידי בא כוחו עורך
הדין מ .מיכאל ,שמענו למסירת מסמנים הוא :שדי ירושלים 26׳ יפו,
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין מה כל אדם להתייצנ נכית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו וליתן טעם — אם יש לו טעם נל שהוא — מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה ,שאם לא כן יחן נית המשפט
צו נטונ נעיניו.
י״ד באלול תשייט )ד! בספטמבר (1939

י .גלעדי ,רשם
1917

ביית ה מ ש פ ט המהוזי בתל־אביב-יפו
הזמנות
תיק עזבונות  1596/58מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אפ יש לו טעפ כל שהוא — מדוע
בענין צוואת המנוח יהושע אופ סי מניו־יורק׳ ארצות־הברית׳ לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
שנפטר ברמת־גן ביום ניא בכסלו חשי״ח) 11בדצמבר (1957׳
י .גלעדי ,רשם
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים י״ד באלול תשייט )ד 1בספטמבר 0939
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה זזאחתנד .ומדוע לא תינתן תעודת קיום צזואד ,לפרופ׳
תיק עזבונות 1398/59
הלל בבלי׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
בענין עזכון המנות דוד כהן־עמקיה ,שנפטר כתל־אביב־יפו
י .גלעדי ,רשם כיום א׳ באלול תשייח)ל 1באוגוסט (1958׳
ייד באלול תשייט ) 17בספטמבר (1939
והמבקשת מדים מטלץ ,על ידי בא כיחת עורך הדין י ,מזר׳
שמענו למסירת מסמכים הוא :דתי אלנבי 91׳ חל־אביב.
תיק עזבונות 1597/59
להווי ידוע כי המבקשת הגישת לבית המשפט בקשה למתן צו
בענין עזכון המנוחה געימה קורדובה ,שנפטרה כיפו ביום
המכריז על ירושת המנות.
ד׳ באדר ב׳ תשייט) 14במרס (1939׳
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
והמבקשת נצחיה )ויקטוריה( חזן ,על ידי בא כוחה עורך
הדין י .מזר׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :רח׳ אלנבי 94׳ תל־אביב .מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אש יש לו טעם כל שהוא — מדוע
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לכית ממשפט בקשה למתן צו לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן בית המשפט צו
כטוב בעיניו.
המכריז על ירושת המנוהה.
י .גלעדי ,רשם
הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים י״ד באלול תשי׳־ט ) 17בספטמבר (1959
ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי ב ה י פ ה
הזמנות
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב כבית המשפט תוך עשרה ימים
תיק אפוטרופסות 316/59
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
בענין מינוי אפוטרופוס על הקטין ארמנדו דוידוביץ.
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יחן בית
המבקש יוסף לוי- .
בתוקף צו בית המשפט המחוזי שניחן היום׳ הריני מזמין בזה כל המשפט צו כטוב בעיניו.
המעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום מזמנה זו׳
צ .רופא ,רשם
וליתן טעם מדוע לא יינתן צו הממנה את המבקש יוסף לוי׳ כאפוטרופסו כיג באב תשייט) 27באונוסט (1939
של הקטין ארמגדו דוידוביץ׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן צו
כטוב בעיניו.
תיק ירושה 3-10/39
רשם
רופא,
צ.
(1939
באוגוסט
תשייט)3
א׳ באב
בענין עזבון המנוח משה פישלר מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום
כ״ז נסיו! תשטיו)7נ ביוני (1953׳
תיק אפוטרופסות 327/39
והמבקש יהודה פישלר מחיפה׳ עיי בא כוחו עורך הדין
בענין נקשה למינוי אפוטרופוס נוסף על גופם ורכושם של
מ .הוכברג מרחוכ הרצל ) 16בית הקרנות(׳ היפה.
הקטינים ישראל מופקוביץ ,רבקה מוםקוביץ ועמיחי
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המנרת
מוסקוביץ מחיפה׳
והמבקש אריה מוסקוביץ ,עובד חברת החשמל מחיפה ,על על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
ידי באי כוחו עורבי הדין ש .פידרר וח .רוטשטיין מהיפה׳ שמענס
מיזם פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —
למסירת מסמכים הוא :רחוב הרצל 53׳ חיפה.
להווי ידוע כי ממנקש הגיש לבית המשפט בקשה למנות אותו מדוע לא יינתן צו ממכרת על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן כית
דמעפט צו כטוב בעיניו.
באפוטרופוס על הקטינים הניל.
בל המתנגד לבקשה יבוא לנית ממשפט תוך עשרה ימים מיום
צ .רופא ,רשם
פרסום הזמנה זו׳ ויתן טעם׳ מדוע לא יינתן צו המינוי לאפוטרופוס כיג באב תשייט) 27באוגוסט (1939
על הקטינים הניל׳ שאם לא כן יחן בית המשפט בו כטוב בעיניו
ניג נאכ תשייט) 27באוגוםט(1959

צ ,רופא ,רשפ

תיק ירושות 337/59
בענין עזנין המניח צבי ריבמן מרחוב עקינא 12׳ חיפה׳
שנפטר נטנריה ניום נ״ז נאייר תשייט ) 4ניוני (1959׳
והמנקשים פולה ריכמן מרחונ עקיבא 12׳ חיפה ,ויעקב
רייבמן מקיבוץ תל •יוסף׳ עמק יזרעאל׳ על ידי נאי נוחם עורכי
הדין נ .נן־הביב וג ,נורדון מרחוב ביאליק 8׳ חיפה.
להווי ידוע ני המבקשים הגישו לנית המשפט נקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
1918

תיק ירושות 312/39
בענין פזבון המנוח ישראל שוטלנד)הידוע גם בשם ישראל־
ליב שוטלנד( מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום ייד בניסן תשיים
) 22באפריל .(1959
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם׳ מדוע לא יינתן למרים שוטלנד צו
הנהלת עז בון על בל המטלטליפ׳ מזכויות והחזנות של המנוח׳ שאם
לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו הניל כאמור.
כ״ג באג תשייט) 27באוגוסט (1939

צ .רופא ,רשפ

ילקוט ר פ ר ם ו ט י ם 01ד ,כ״ח באלו? חעי״ט1.10.1933 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי ב ח י פ ה
הזמנות
תיק עזבונות 344/59
בענין עזבון המנוח ישראל ל ד ר ר מנוה־שאנן׳ רחוב חניתא 57׳
והמבקשת חנה ל ד ר ר מחיפה׳ נוה־שאנן׳ רחוב חניתא .37
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאט לא כן יתן בית
המשפט צו בטוב בעיניו.
צ .רופא ,רשם

כ״ג באב תשייט) 27באוגוסט (1959

תיק ירושה 3-15/59
בענין עזבון המוח זכריה א דיכא מחדרה׳ שנפטר בשכונת
נהלי«ל על יד תדרי!׳ ביום י״! בהשון חשי״ח ) 11בנובמבר (1937׳
והמבקש יהודה אריכא׳ על ידי באי כוחו עורכי הדין כספי
ושות׳ מרחוב נורדוי 9׳ חיפה.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין מה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנות׳ שאס לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
צ .רופא ,דשם
כיגנאב תשייט) 27באוגוסט (1959

ה ז מ נ ו ת ב ת י הדין ה ר ב נ י י ם
ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי בירושלים
הזמנות
תיק תשי*זן1410
הונשה בפני בית הדין בקשת למתן צו ירושת על עזבון המנוח
יוליום שלו ,שנפטר בירושלים ביום י-נ בטבת תשייז) 17בדצמבר
.(1958
המבקשת :לואיזה מ ל ר )לבית פולק( ,צפון תלפיות 10׳
ירושלים.
כל התובע טובת הנאת וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

תיק תשייט1734/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
ניםן יצחק ,שנפטר בירושלים ביום כ*ז נתמח תשייט ) 2באוגוסט
.(1959
המבקשת :רבקה יצחקי ,רחוב שמואל הנביא׳ פבהדריה .128
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יומ מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

י״ג באלול תשייט) 16בספטמבר  (1959ש.ת .פראנק ,מזכיר ראשי

ייוו באלול תשייט) 21בספטמבר  (1959ש.ת .פראנק ,מזכיר ראשי

ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי בתל-אביב-יפו
הזמנות
תיק תשייט8215/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזכון המנוח
דב תרםי׳ שנפטר נפחח־תקוה ביום כיד באדר ב׳ תשייט) 3באפריל
,(1959
המבקשת :דבורה תרםי ,רחוב שינקין 3ג> תל־אביכ.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ-ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
י .קרבו ,מזכיר

י׳ באלול תשייט) 13בספטמבר (1959

תיק תש״ט8576/
הוגשה בפני נית הדין בקשת למתן צו ירושת על פזבון המנוחה
חגה אוסטרובםקה׳ שנפטרה בחולון ביום כיח בשבט תשייט
) 5בפברואר .(1959
המבקש :ב ת ר ד אוסטרובםקה׳ דחי הגלעד 8׳ חולון.
כל תתובע טובת תנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיוט
פרסום הזמנה זו׳ שאט לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
י׳ באלול תשייט) 13בספטמבר(1959
יזקוט הפרםומיס  ,701כ״ת

בא?ו5

י .ק ו ם  ,מזכיר
תשי״ט,

1.10.1959

תיק תשייט8871/
הוגשה בפני בית הדין בקשח למתן צו ירושת על עזבון המנוח
ישעיהו ארליך ,שנפטר בקרב על כפר עציון ביום ד׳ באייר
תשית ) 12במאי .(1948
המבקשת :חיה ארליך ,שדרות קוגל 6׳ חולון.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
י .קובו ,מזכיר
יית באלול תשייט) 21בספטמבר (1959
תיק תשייט8966/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושת על עזבון המנוחה
נחמה םלוצקי׳ שנפטרה בתל־אביב ביום ייח באדר א׳ תשייט
) 26בפברואר .(1939
המבקש :משת בילובתצה ,על ידי בא כוחו עורך הדין
א .אלראי מתל־אביב.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבת להתננד לבקשה
הביל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.
י .קובו ,מזכיר
י׳ באלול תשייט) 13בספטמבר (1959
1919

ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי בתל־אביב-יפו
הזמנו ת
תיק תשייט9072/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
חיים אבניאלי ,שנפטר בפתת־תקוה ביום בינ בתמוז תשייט )29
ביולי ,(1939
המבקשת :חנה אבניאלי ,רמבים «7׳ רעננה.

כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום' מיום
פרסום הזמנה זו ,שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
י׳ באלול תשייט) 13בספטמבר (1959

י .קובר ,מזכיר

כ י ת הדין ה ר ב נ י האזורי ב ח י פ ה
הזמנות
תיק תשי»ט3700/
הו נשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עז בון המנוח
משה שני קליזני ,שנפטר ביום  11בנובמבר .19-10
המבקשים :זלמן קלוזני ,וקיילה גולדהמר.
בל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשת
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טעונתיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ ש* ם לא כן יתן בית הדין צו כטוכ בעיניו.

היק תשי*ט3724/
הוגשה בפני בית הדין כקשה למתן אישור צוואה על עזבון המנוח
גאור:׳ פרידמן ,שנפטר ביום כיב בסיון תשייז) 21ביוני .(1957
המלקשים :מרגריטא פרידמן ,ר פ א ל פרידמן ורודולף
פרידמן.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יכוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

ר .טולדנו ,מזכיר

ר .טולדנו ,מזכיר

׳באלול תשייט) 0בספטמבר 0959

ד׳באלולתשי~ט)7נספטמבר(1959

ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי ב ר ח ו ב ו ת
ה ז מ ות
היק תשי״ט25/ז1
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
מרים להמן ,שנפטרת כיום ח׳ באדר א׳ תשייט ) 10בפברואר
.0939
המבקשים :אלברט ויונתן להמן מרחובות׳ שיכון ותיקים׳
רחוב בצלאל לינדה .20
כל התובע טזבת הנאד ,ובל מעונין שיש לו מיבד ,להתנגד לבקשד,
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הומנה זו׳ שאם לא גן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ח׳ באלול תשייט) 11בספטמבר(1939
תיק תשי*ס;1156
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
זימבול מנשה ,שנפטרה ביום כיה בסיון תשייט ) 1ביולי .(1959
המנקשים  .יצחק גרציאני מרמלה׳ רחוב קיח מס׳ .14
נל התובע טובת הנאה וכל מעונין,שיש לו טינה להתנגד לבקשה
רנ״ל׳ ינוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן נית הדין צו כטוב נעיניו.
,

ה׳ באלול תשייט ) 11בספטמבר (1939
הרב א .שמואלי ,מזכיר ראשי
תיק תשייט׳ 1101
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על פזנון המנוח
אדי׳ )לאיאש( הזך שנפטר ביום נ-ט בטבח תשט״ז)גז בינואר
.(1936
המנקשיש :רבקה הוך בשמה ונשם ילדיה הקטינים מ ר ד כ י
צבי מרנינה׳ רחוב א׳ .21
1920

היק תשייט1193/
הונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושת על עזבון המנוחה
ויקטוריה עמראני ,שנפטרה ביום ו׳ בתמוז תשייט ) 12ביולי
.(1959

הרב א .שמואלי ,מזכיר ראשי

,0,:

כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאש לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ת׳ באלול תשייט ) 11בספטמבר (19:9
הרכ א .שמואלי ,מזכיר ראשי

המבקשים :משה יעקב ירדני ורות עמראני מרחובות׳
שני אפרים׳ רתוב לוסטוג .10
כל התובע טובת הנאד .וכל מעונין שיש לו סיגה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרכוש
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ח׳ באלול תשייט ) 11בספטמבר (1959
הרב א .שמואלי ,מזכיר ראשי
תיק תשייט1197/
הוגשה ככני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
שלום בשארי ,שנפטר ביום כ״ט בשבט תשט״ז) 11בפברואר .(1930
המבקשים :שרה בשארי ,שלכד״ דוד ,סעדיה ,ויונה
בשארי מרחוב יצחק מדהלה 2׳ רחובות.
כל התובע טובח הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו בטוב בעיניו.
ח׳ באלול תשייט )נ נ בספטמבר 0959
הרב א .שמואלי ,מזכיר ראשי

־ ,כ״ח באלולהיצי״ט01ילקוטהפרסומים

;i1.n1.l

ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי ב ט ב ר י ה
הזמנות
תיק תשייט438 :
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צי ירושה על עזבון המנוח
מקס בן דולף שיפטן מכפר סאלד ,הגליל העליון ,שנפטר ביום
ה׳ באדר ב׳ תשייט ) 13במרס .(1959
המבקשים :סידוניה הרץ שיפטן ,גדעון וזאב שיפטן.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
הרב י .מ .שטרית ,מזכיר
ד׳ באלול תשייט)ד בספטמבר (1959

ב י ת הדין ה ר ב נ י ׳האזורי בבאר־שבע
הזמנות
תיק תשייט/ו«6
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן גו ירושה על עזבון המנוח
יצחק סולומון ,שנפטר ביום י״ז בכסלו תשייט) 29בנובמבר .(1958
המבקשים :רבקה ,יוםף־חי ,מרים ,יצחק ,ידידה
ואברהם סולומון..
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המי שה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כשוב בעיניו.
מ ,קינן ,מזכיר

הודעות כ ד ב ר בקי יות לפירוק ה ב ר ו ת
תיק פירוק חברה 160:39

בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו; והעתק מן הבקשה יינתן לכל
גושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
מ .א ץ  ,עו-ד
ביכ המבקשים

בית המשפט המחוזי בירושלים
בענין פקודת החברות,
ובענין קפה ודסטרץ אקםפרסו בעימ
והמבקשים .1 :יצחק רייצנשטיץ;  .2חנה גולדברג ,על
ידי באי כוחם עורכי הדין י .ננר ,ד .הרשלר ,מ ,תרוץ וז .לוטן.
נמסרת בזת הודעה שבקשה לפירוק ההכרה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של ירושלים ,הוגשה ביום כ׳ בתמח תשייט )26
המען :המוסד לביטוח לאומי׳ המשרד הראשי ,קדית משה,
ניולי  (1939לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי המבקשים ,וני ניתנה ירושלים
הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני נית המשפט היושב לדין
ה ע ר ה  :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
בירושלים ניום נ״ז בתשרי תשיך ) 29באוקטובר  (1939בשעה  11.00למסור׳ או לשלוח עיי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
לפנה״צ.
זה .ההודעה הציין את השם והמען של האיש או׳ אם זוהי פירמה,
כל נושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו אס השם והמען של הפירמה ,והיא צריבה להיות חתומה עיי האיש
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,יכול להופיע לשם כך בשעת הבירור ,או הפירמה או עיי עורך הדין שלו או עלה לאש יש להם עו״ד(
אס נעצמו או נאמצעות העורך דין שלו; וכל נושה או משתתף של וצריך למסרה ,או — אם היא נשלחת עיי הדואר — צריך לשלחה
החברה הדורש העתק מן הבקשה הזאת יקנלו מן החתום מטה נשלמו בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחר
את התשלום הקבוע נערו.
הצהרים של יום כיח בתשרי תש״ך ) 30באוקטובר .(1939
יצחק גנר ,עו׳ד
רח׳ בן״יהודה  ,6ירושלים
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו תיק מס׳ 3045/39
ה ע ר ה  :נל הרוצה להופיע נשעת נירור בקשת הפירוק חייב
נענין פקודת החברות,
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
יבענין החברה מפעלי טקסטיל וטרה פגומט בע-מ
זה ,בהודעה יפורטו השם והכמון של האיש או ,אם זוהי פירמה ,השם
נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
והמען של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
הפירמה או על ידי העורך דין שלו או שלה )אם יש להם עורך דין( בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הוגשה ביום ו׳ באלול תשייט
וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה )) 9בספטמבר  (1959לבית המשפט על ידי שלום אברהמי מתל־אנינ,
באופן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאותר משעת אחת אחרי רחוג לויגסקי  ,69על ידי בא כוחו עורך הדין ש .לבל ,שמענו הוא:
רחוב אלנבי 118׳ תל־אביב׳ וכי ניתגת הוראה שבקשת פירוק זו
הצהרים של יום כיו בתשרי תש-ך )« 2נאוקטובר .(1959
תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בתל־אביב־יפו ביום כ׳ בתשרי
תש־״ך ) 22באוקטובר  (1959בשעה  8,30לפנה״צ.
כל נושה או משתתף של ההברה הרוצה לתמוך במתן צו בענין
תיק מסי202:59
בבית המשפט המחוזי בירושלים
הבקשה או להתנגד לכך׳ יוכל להופיע בשעת הבירוו— אם בעצמו
בענין פקודת החברות׳
ינעניז !.המוסד לביטוח לאומי; .2קרן השוואה או באמצעית עודך הדין שלי ,והעתק נין הבקשה יינתן לכל נושה «ו
לתשלום תגמולים למשרתים במילואים ,על ידי באי כוחם משתתף של החברה הדורש איתו מן החתום מטה בשלמו את התשלום
הקבוע בעדו.
עורכי הדין מ .לוין ,א .מאיר וא .אביצור ,שמענם למסירת מסמכים
ש .לבל ,עויד
הוא :קרית משה׳ ירושלים.
ב-כ המבקש
נגד
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה ,חייב
פאניי ,חברת פיננסית נעימ ,רחונ נן יהודה  ,2ירושלים.
נמסרת בזח הודעה שבקעה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי למסדר או לשלוח באמצעות הדואר ,לאיש החתום לעיל הודעה על
בית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה ביום ו׳ נאלול תשייט ) 9רצונו זה .ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או ,אש זוהי פירמה,
בספטמבר  (1959לנית המשפט הנזבר עיי המוסד לביטוח לאומי וקרן את שמה ומענה של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
השוואה לתשלום תגמולים למשרתים במילואים ,וני ניתנת הוראת או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה )אש יש להם עורך־דין(
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בירושלים וצריך למטרה או — אם היא נשלחת באמצעות הדואר — לשלחה בזמן
שתספיק להניע אל החתום לעיל לא יאותר משעה אחת אחרי הצהרים
ביום ל׳ בתשרי תש״ך ) 1בנובמבר  (!939בשעה  10.00לפנהיצ.
כל נועה או משתתף של החברה הזאת ,הרוצה לתמוך במתן צו של יום ייט בתשרי תשיך ) 21באוקטובר (1939
יליווט הפרסומים  ,701כ״ח באלול תי2י"ט1.10.1059 ,

1921

פקודת החברות
הודעות בדבר ריעום הברות

ו.
.2
.3
.4
.5

המספרים בהודעות מציינים פרסים אלה :
שם החברה.
האריך איגוד החברה.
מסרות החברה.
הון החברה.
מספר התיק.
חברות פרטיות

!• היכל ח ל ק ה  68בגוש  7155ב ע ר ב ץ מוגבל.
 .2ג׳ בשבט תשייט) 12בינואר .(1959
 .3רכישת חלקה מספר  68בגוש .7153
 .4הון של M0) 2אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 100-מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אחת ול־ 1900מניות
רגילות כנוח  1ל״י כל אחת.
,19376/BIT ,5

!- .מגן דוד ירוק בערבון מוגבלי.
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר (1939
 .3רכישת קרקע ועיבודה למטרות חקלאיות.
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק לי 100מניות
בנות  10ליי כל אחת.
 5חפ.19570/
!• ח ל ק ה  20בגוש  30121בערבון מוגבל.
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12ביגואר .(1939
 .3רכישת חלקה למפר  20בגוש .30121
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1930מניות
• רגילות לנות  1ליי כל אחת ול 30-מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ליי כל אתת.
 .5חפ.19571/

 .1ח ב ר ת ח ל ק ה  343בגוש  6145בערבון מוגבל.
י ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר ,(1939
 .3רכישת חלקה מספר  313בגוש .6115
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 10900-מניות
בכות  100פרוטות בל אחת.
 .5חפ,19577/
 .1ח ב ר ת מגרש ל ת פ א ר ת בגוש  6106בערבון מוגבל.
 .2ג׳ בשבט תשייט) 12בינואר .(1039
 .3רכישת חלקה  99בגוש .6106
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 200מניות בכורה
הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אתת ול־ 800מניות רגילות בנות
 1ליי כל אחת.
 .5הפ;8ד3ו!.1

 .1ח ל ק ה  492בגוש  6122בערבון מוגבל.
 .1מחצבים ומפעלי גפרית בערבון מוגבל.
 .2ג׳ בשבט תשייט )2נ בינואר .(1959
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1959
 .3רכישת חלקה מספר  492בגוש .6122
 .3לעסוק בניצול מכרות ומחצבים.
 .4הון של ) 4000ארבעת אלפים( לירות ישראליות המחולק ל־ .4 3הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 10מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אחת ול־ 1990מניות רגילות
מניות הנהלה בנות  1ליי כל אחת ול־ 3997מניות רגילות בנות 1
בנות  1ליי כל אדזת.
ליי כל אחת.
 .5ח79;5ד0ז.
 .5חפי.19572,
! .׳ ב ר ־ ש י ׳ ח ב ר ה בעלבון מוגבל.
נ .ח ב ר ה ל ב נ ק ופיתוח צפון ת ל ־ א ב י ב בערבון מוגבל
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1959
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1039
 .3לעסוק במכירה ,חפצה והדפסה של ניירות וטפסים הקשורים  .3לקנות מקרקעין ולבנות 9ליהם בנינים.
 .4הו; של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 2 000-מניות
במשחקים כספיים.
בכורה הניתנות לפדיון בנות  100פרוטה גל אחת ולי 18000מניות
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 100-מניות
רגילות בנות  100פרוטה כל אחת.
יסוד בנות  1ליי כל אתת ול 1900-מניות רגילות בנות  1ליי
 .5חטי.19580,
כל אחת,
 .3חפ3/ד.193
! .ח ב ר ת ח ל ק ה  11בגוש  8263בערבון מוגבל.
 •1הוצאת ליאור בערבון מוגבל.
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1939
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1939
 .3רכישת חלקה  11בגוש ,8263
 .3ניהול עסק בתור בעלי עתון הפצת ידיעות ודפוס.
 .4הין של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1000מניות
 .1הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2 000מניות
רגילות בנות  1ליי כל אתת ול־ 1000מניות בכורה הניתנות
רגילות בנות  1ליי כל »הת.
לפדיון בנות  1ליי.
 .5הפ.19374/
,19381/sn .5
! .ה י כ ל בכורי העתים  9בערבון מוגבל.
! .ח ב ר ת ח ל ק ה  14בגוש  8263ב ע ר ב ק מוגבל.
 .2נ׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1939
 .2ג׳ בשבט תשייט ) 12בינואר .(1959
 .3רכישת הלקות משנה  41/12,6בגוש .7099
 .3רכישת חלקה  14בגוש ,8263
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 100מניות  .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1000מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי בל אחת ול־ 1900מניות
רגילות בנות  1ליי כל אחת ול־ 1000מניות בכורת הניתנות
רגילות בנות נ ליי כל אחת.
לפדיון בנית  1ליי כל אחת.
 .5חפ.19575/
 .5תפ.1938;/
1922
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הודעות ב ד ב ר רישום ח ב ר ו ת
ז« ייעוץ בעגיני מינהל.
 .1חברת חלקה  16בגוש  8263בערבץ מוגבל.
 .4הון על ») 2 0אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2 000מניות
 .2גי בשבט תשייט ) 12בינואר .(1939
רגילות כבות  1ליי כל אחת.
 .3לרכוש קרקעות ,להחזיקם ולסחור בהם.
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 1000מניות  .5חפ/ט1!<58
רגילות בנות  1ליי כל אחת ול־ 1000מניות בכורה הניתנות
לפדיון בנות  1ליי כל אחת.
!• ׳פיגגיאן -מסעדה ב ת ל ־ א ב י ב בערבץ מוגבל
 .5חפ.19583/
 2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 .3לעסוק בעסקי אירוח,
! .אח חת גוש  8262חלקה  77בערבון מוגבל.
 .4וזין של)wt»2אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2090מיניות
 3.ד׳ בשבמ תשייט) 13בינואר .(1939
רגילות בנות  1ליי כל אחת.
 3רכישת חלקה מספר דד בגוש .8262
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 199 900מניות  .5חפ19390/
רגילות בנות  10פרוטות כל אחת ול 10-מניות בכורה הניתנות
לפדיון בנות  10פרוטות כל אחת.
 .1ימרה צ .מאירוביץ בערבץ מוגבל-
 .5חפ.19384/
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 .1גדולי החולה ,חברה לפיתוח אדמות אשמורה  .3לרכוש קרקעות ולהקים עליהם בנינים.
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל 1000-מניות
בערבון מוגבל
בנות  1ליי כל אחת.
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר (1939
 .5חפי19301 ,
 .3ניהול קרקעות לצרכי עיבוד חקלאי,
 .4הון של ) 20000עשרים אלף( לירות ישראליות המחולק ל ־ 2מניות
סוג א׳ בנות  1ליי כל אחת ,ל־ 9 999מניות רגילות ב׳ בנות  .1מחץ  -משווקי חוטי צמר בערבון מוגבל
 1ליי בל אחת ול־ 9999מניות רגילות ג -בנות  1ליי כל אתת.
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 5חפ19585/
 .3לגהל בתי חרושת לטכסטיל ולעסוק בסוכנים.
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 2000-מניות
! .מירומית מפעלי מתכת אשקלץ בערבון מוגבל
רגילות בנות  1ליי כל אחת.
Miromit Metal Products Ashkelon Limited
 .5חפ19592/
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 3לעסוק בייצור מתכת ,עץ ונייר.
 .4הון של ) 230 000מאתיים וחמישים אלף( לירות ישראליות המחולק  .1צלופלסט  -תעשית צלולואיד ופלסטיקה בערבת
מוגבל
ל־ 125 000מניות רגילות א׳ בנות  1ליי כל אחת ,ל־ 87500מניות
רנילות ב׳ בנות  1ליי כל אחת ול500-ד 3מניות רגילות ג׳ בנות  .ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 1ליי כל אחת.
 .לייצר צעצועים ,דברי נוי ,חפצי אמנות ומוצרים דקורטיביים.
י -חפ19586/
 .4הון של ) 3999שלושת אלפים תשע מאות תשעים ותשע( לירות
ישראליות המחולק ל־ 9מניות יסוד בנות  1ליי כל אחת ו3 990-
מניות רגילות בנות  1ליי כל אחת.
 .1הרבסט את רבץ בערבון מוגבל
 .5חפ19393/
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 Aניהול בתי מלאכה לליטוש יהלומים.
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 2000-מניות
 .1שמריהו סטולר ושות׳ חברה קבלגית לבנץ בערבון
רגילות בנות  1ליי כל אחת.
מוגבל
 .5חפ/ד1938
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13ביגואר .(1939
 .3ניהול עסקים של קבלני בבין.
- .1קשת־מתכת -חברה בערבץ מוגבל
 .4הון של ) 2 0110אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 500מניות
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1959
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ליי כל אחת ול־ 1300מניות
 aניהול בתי מלאכה מיכניים המיועדים לשירותי הבית.
רגילות בנות  1ליי כל אחת.
 Aהון של ) 1800אלף ושמונה מאות( לירות ישראליות המחולק ל־6
מניות יסוד בנות  30ליי כל אחת ול־ 54מניות רגילות בנות  .5 10חפ19594/
ליי כל אחת.
 Aחפ19588/
 .1חלקה  243גוש  8260בערבון מוגבל
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 .1יוליום קובאץ וחבריו יועצים למנהל בערבת  3רכישת חלקה מספר  243בגוש .8200
מוגבל
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 10000מניות
Julius
Kovacs
Associates
Managemet
Consultants
רגילות בנות  100פרוטות כל אתת ול־ 10000מניות בכורה הניתנות
Co. Limited.
לפדיון בנות  100פרוטות כל אחת,
 .2ד׳ בשבט תשייט ) 13בינואר .(1939
 .5חפ19393/
2
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ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר רישום ח ב ר ו ת
 .1ח ב ר ת רות ח ל ק ה  14בגוש  7169בערבון מוגבל
 .2ד׳ בשבט השייט ) 13בינואר .(1939
 .3רכישת חלקה  14נגיש .7169
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 100מניות
ננורה הניתנות לפדיון ננות  1ליי כל אחת ול־ 990מניות רגילות
בנות  1ליי כל אחת.
 .5הפי10396:

 .1ח ל ק ה  44בגוש  6213בערבון מוגבל
 .2ד׳ בשבט ת־כייט )  nבינואר .(¡959
 .3רכישת חלקה  14מיש .1:213
 ,1הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 20 000מניות
ננות  100פרוטות כל אחת.
 .3חפ;19507

 .1ח ב ר ת ח ל ק ה  18בגוש  555ב ע ר ב ץ מוגבל
 .2ד׳ נשנט תשייט  10ניבואד .(1939
 .3רכישת חלקה  18בג־ש .555
 .4הון של  st) 2 000לפייט( לירות ישראליות המחולק ל־ 1999מניות
רגילות כנות  1ליי כל אחת ול־0יו 1מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  100פרוטות כל אחת.
 .5הפי19398.

! .רחום אפרים זקס  6בערבון מוגבל
 .2ד׳ בשבט תשייט  1:0כינואר .(1939
 .3רכישת חלקה  163נ;וש .3697
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2000מניות
בנות  1ליי כל אחת.
 .5הפי19399,

 .1תעש־ת בגדי־יב -סירונית -בערבון מוגבל
 .2ה׳ בשבט תשייט ) 14נינואר .(1939
 .3לייצר ננדי־ים וחוטים למוצרי טכסטיל.
 .4הון של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל 100-מניות
יסוד ננות  1ליי ו 1900-מניות רגילות ננות  1ליי נל אחת.
 .5חפ19600/

ו .י ד ו ר וסי ב ע ר ב ץ מוגבל
י .ה׳ נשנט תשייט ) 11נינואר .(1939
 .3רכישת חלקה  902בגוש .6668
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות המהולק ל־ 19900מניות
רגילות א׳ בנות 100פרוטות כל אחת ול־ 100מניות בכורה הניתנות
לפדיון בנות  100פרוטות נל אחת.
 .5חפ;19001

 .1נ ח ל ת יחזקאל בן יצחק בערבון מוגבל

 .4הון של >1י>) 2 0אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־ 2 000מניות
בנות  1ליי כל אחת.
 .5הפ;!1960:

 .1א ב ר ה ם גולדקורן ושרת׳ בערבון מוגבל
 .2ה׳ בשבט תשייט ) 14בינואר .(1939
 .3לעסוק בייצור מוצרי מתנת /כלים וחמרי בנין ולטהור נהם.
 .4הין של ) 2000אלפיים( לירות ישראליות המחולק ל־0י 1מניות
הנהלה א -בנות  1ליי בל אחת ,ל 80-מניות הבהלה ב׳ בנות  1ליי
כל אחת ילמ««נ מניות רגילות נ:־ת  1ליי נל אחת.
<־ .חפי1960-1,

! .״קטנועים נתניה׳ בערבון מוגבל
 .2ה׳ בשבט תשייט ) 14בינואר .(10:<9
 Jלייצר קטנו־נים וכלי רנב אחרים.
 .4הון של !«) 201אלפייב( לירות ישראליות המוזולק ל 2 000-מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
 .5חפ'.מ«י!1

! .אחוזת גוש  8263ח ל ק ה  106בערבץ מוגבל
 .2ה׳ נשבט תשייט ) 14בינואר .(19:1:1
 .3רכישת חלקה מספר  106נגוש (13י.8:
 .4הין של ) 1000אלף( לירות ישראליות מ־הילק ל 50-מגיות ננורה
הניתנות לפדיון בנות  1ליי נל אחת ול־ 930מניות רגילות ננות
 1ליי נל אהד..
 .5הפ06ו!19

!• חלקות  289 ,287 ,282בבוש  6192בערבון מוגבל
 .2ה׳ נשנט השייט ) 14בינואר (1939
 .3רכישת חלקות  287 ,282ו־ 289בגוש .6192
 .4הון של ) 1000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־ 50מניות בכורה
הניהנית לפדיון בנות  1ליי בל אהת ול־ 950מניות רגילות בנות
 1ליי בל אחת.
 .5חפ19007:
א .דנציגר
רשם החברות

ה׳ באב תשייט) 9באוגוסט 59י!(1

הודעות בהתאם לסעיף 248
ניתכת בזה הודעה ני יוחנן פורמן ,לואי א .קרוקין ,דוד קרון,
יצחק רנינוניץ והנן זח נרשמו בפנקס החנרות הזרות נתור האנשים
המורשים לפעול נמדינת ישראל נשםPalestine Economic :
 corporation of New Yorkולקבל בשמה בל הזמנות נקשר לפעולות
משפטיות וכן נל הודעה שיש לשלוח לחברה ,וזה בהתאם ליפוי
כוח ההכרה הביל מיום  3נפנרואר .1939
)ה.ז11 .ו(

.(IK'.I
 .2הי בשבט תשייט ) 11נינואר
 .3רכישת קרקעית והקמת בנינים עליהם,
נמסרת נזה הודעה ני משהיבנאי מרהיב זינוטינפקי  ,50תל־אכיב׳
 .הון של ) 2000אלפייט( לירות ישראליות המהולק ל־ 10000מניות
נרשם בפנקס החברות הזרות כאיש המורשה לפעול נמדינת ישראל
רגילית בנות  100פרוטות כל אחת ול־ 10000מניות בכורה הניתנות נשם United States — Israel Hasties Corporation :ולקבל בשמה
לפדיון בנות  100פרוטות כל אחת.
כל הזמנות בקשר לפעולות משפטיות וכן נ ל הודעה שיש לשלוח
 .חפ19602/
להברה ,וזה בהתאם ליפוי בוה החכרה מיום  25כמרס .1939
)ח.ז(!25 .

!• .לוידכור -ייצור קרבורטורים בערבון מוגבל
״ .ה׳ נשב ט תשייט ) 11כינואר .(1939
 .לייצר קרבורטוריט ,ממבני דלק ומנועים ולטהור נהם.

1924

ח׳באלולתשייט)11בספטמנר(19:<9

701,ילקוטהפרםומים

א .דנציגר
רשם החברות

כ״ת נאלול תשייט30U1.10.1 ,

פהודת השותפויות
הודעה ל פ י סעיף (4) 68
• נמסרת בזה הודעה כי לאחר חום שלושה חדשים מתאריך הודעת זו ,יימחקו השותפויות אשר שמותיהן מפורשים להלן מפנקס
השותפויות אלא אם כן יוגשו סיבות המחייבות אחרת.
שש השותפות

שת למוצרי פח *פעמון׳

מספר
סידורי
 1י .שלמה זיו — יהודית סהר /עויד
 2מהנדס ש .וינבוים ושוח׳
 3״מיה״ שטיין את ארליך
 4ג .דינוביץ ושות׳
 5ו .פרנק רשותי
 6אספלט זולים
ד רוטשילד /רחוב הרגל 34
 8הארנק ירושלים׳ ו .ריטר
 9האחים קלאוזנר
 10מ.נוימןושות׳
 11א .פדיש ושות׳
 12״הדרי משרד לתיירות חיפה
 13חברה הולנדית ש .קרץ ושות׳
 11יעתיר״ מ .סלעי ושות׳
 15פיינשטין ושות׳
 16הבורפקאי
— ""Bcii
17
ש.ב .קרישפין
 18גולדפינגר את פלוק
 19קלית קפה׳ יואל שרף את אפרים מט
 20מקולר
 21הייגדיך פרוידגברגר
בתי קולנוע יפו)י^אור־נוגה(
 23משרד להובלת •וגיע׳
 24אמיל פיבזילבר ושוח׳
 25״סבוניה׳ מ .אביש ובניו
 26גולדשטיין ו־מרקשייד
 27ברינזן ובנו
 28בלנדר את יודיסטת
 29טישלר את שטינינגד קבלנים לאינסטלציה
סניטרית
 30נקוי חימי ״אדירי
 31׳גוגה׳ בית מרקחת׳ נבעתיים
 32נחום לוי את פ .סינגר
 33אס וישטרן
 34אליהו
 35קופפרשמיד את שאלתיאל
 36פרץ ויטלי את דנון יהושע
 37שרות מוניות למופת
 38בט את ויטנר
* 39מלצים״ מפעל צנורות ומוצרי מתכת
 40״השרתי מפעל לנקוי בתים ומשרדים
 41״פרטיבקס״ תעשיה כימית פלסטית
 42ש.פ .את אבהמי
ג 4מירומית׳ מפעלי מתכת אשקלץ
 44׳עופר״ מסעדה מזרחית
 45״טלמור ושות״
 46ש .בזזינסקי את יי רוזנברג
 47זקהם את נאור עורכי דין ונוטריונים
 43״מגדלי בית יציקה מבני

מספר
התיק
1511
1819
E65
4301

4172
5520
6218
6415
6917
7126
7214
8066
ש י 252
ש׳379,
ש418/

ש437/
ש614/

ש׳979,
שי• 990
ש1147/
ש1239/
ש1182/
ש1502/
ש1702/
ש1710/
ש1826/
ש י1891 ,
2U4ÍS
ש2404/
ש2464/
ש2549/
ש3/ז27
ש?3074
ש3121/
ש155/ג
ש3587/
ש3092/
ש;3814
ש3988/
ש4152/
ש4189/
ש4387/
ש(4159
ש׳4519,
ש4359/
ש4590/
ש03/י4
ש4937/

ילקוט הפרסומים  ,701כ״ח באלול תיפי״ט1.10.1059 ,

שם השותפות

מספר
סידורי
 49וולף הבר ושותפיו
 50חכמון את חכמון
 51מארוביץ את מארוביץ ׳פטיש הזהב׳
 52נורי חורי את אנואר דבורה
 53שלמה ומשמוק את מיכאל דלפון
 51שרויאר את בן־דור
 55 .שותפות מ .יחזקאל את א ,חודי בייט למכלת
 5G״קרטקס׳
 57מחסני ס.ל,רS.L.R. stores .
 58״מתכתי דוד יעקובוביץ ובניו
 50לייב אח בנדק
 60ולדמן את קרנר
 61״אלקטרוקור״
 62טקלה
 63מפא׳ כלי מדידה ומכשירי דיוק

מספד
התיק
ש4965/
ש5002/
ש5003/

ש5017/
ש!5019,
שי5101 ,
ש5128/
ש5138/
ש5212/
ש/ד521
ש;52-10
ש5271/
ש5275/
ש5366/
ש5393/

Mepa, Measuring Toois and Precision
Apparatuses.

64
63
66
67
68
69
70
71
72
3ד

74
73
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

זריפי נריבה את זריפי אברהם
יקפח באר־שבע״ — הלפון ושות׳
בורג את קניגטברג
״פרפקט* — העשית פחמים
יהודה וראובן ניפלד
׳מאפית רחוב רמביט׳
׳הבגכ הדרומי -הובלת משאות ואספקת
המרי בנין לאילת והערבה
מקור המעדנים
פגפיון ״גיגר* בית הברט
שופלד את פרנקל
ספיר — גולדברג
מנחם ישראלסקי ושות׳
בנימין שבצקי את ליאון פריברג
הבר שלי
אריזת מזון ״נשר״
׳הנסיך׳
מפגרת אילת
י .ספורטה את י .זכאי
משולם לידגיי ועת סינאי
״יצחק פינקו וחיים רוסנו״
׳סמבטיון* במה להומור וסטירה
אלמיט׳ מפעלי מתכת Aimit. Metal Works
׳מוסך איטליה״
״רהיטי געתוך מושקוביץ את זוסמן
ברעם  2שותפות לגדולי שדה
עטר את צורף
ר .רהמיט את י .אדיר
״הצל* בית מלאכה לסוככי שמש וגשם
אובםרבטוריוס חיפה
״דיאמונד פילם״
״פדמט* מפעלי פלדה ומתכת
אטליז נמל

ש5399/
ש5101/
ש5144/
5578 ¡V
ש5391/
ש5613/
ש5678/
ש3682/
ש5720/
ש5742/
»5776/
ש5813/
ש5817/
ש5875/
ש3967/
ש3974/
ש;6004
ש6008/
ש6017/
ש0037/
ש6113/
ש6163/
ש6177/
ש6186/
ש6202/
ש6280/
ש)6293
ש6307/
ש6362/
ש(6370י
ש6373/
ש׳0378,
1925

מסהר

שם השותפות

סידורי

 96הרשקוביץ את יעקנזון
 97פאלן Palev
 98יעקב ריחאנה ושות׳
 99שרותי בזק להובלה
 100אלקטרו וט Electro Watt
 101הוצאת קורן

מספר
התיק

מספר
פירורי

ש6407/
ש6131/
ש6130/
ש6162/
שן6191
ש6502/

* 102הנדסה ותכנון חיפה* משרד מכבי
להנדסת בנין
 103שותפות טליה טרידננ
 104קליה׳ טחינה ומכירה של קפה ברזיליאני

שם השותפות

מספר
התיק
ש6579/
ש6610/
ש6642/

י״ג באב תשייט) 17באוגוסט (1939

א .דנציגר

רשם השותפויות

הודעה ל פ י סעיף (5) 68
נמסרת בזה הודעה כי השותפויות אשר שמותיהם מפורטים להלן נמחקו מפנקס השותפויות.
מספר
סידורי

שם השותפות

1
נדליש אחים נדל
ר.ל .הרמנוף
2
הדר רחן
3
מאפית עזרא פיפקין ושות׳
4
*הצח״ משרד להובלה
5
מאפיה גיבליה
6
ד שיינקין מכבסה גרסי — בכרך
*ככר״ מאפיה מודרנית
8
מאפית עקיבא גרוס
9
 10יעקב בירנבאום ושית׳
 11מאפית תל־אפריפ
 12יצחק צוקר וישראל הרמן
 13אפנת פלקט
 14י .זילברשטיין ו־יזבצקי מכולת בסיטונות
 15כרמלי את זלצמן
 16םמדד חנות כל בו
 17נגרית בלכפלד את טיקוצקי
 18חברה ישראלית להגדסת־קול ואלקטרונים
 19משק פרידמן׳ רעננה
 20ילחץ״ תעשית בלוקים ברמלה
 21א .כצמן ושות׳
 22ה .מלר ושית׳

מספר
התיק
 4304י
4787
6173
7740
ש467/
ש691/
ש1274/
ש2315/
ש2106/
ש4185/
ש4498/
ש4338/
ש4732/
ש5136/
ש5294/
ש5304/
שי5391 ,
ש5398/
ש5104/
ש5513/
ש(5738
ש4798/

מספר
סידורי
ג:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
31
35
36
37
38
39

שט השותפות

מספר
התיק

בלה רוזן את דורה בלבדנ
תבורי — זונשטיין
א.ז.ה .סוכנות מסחרית כללית יצוא ויבוא
בירושלים
״קבוצת מכוניות גרר״
סדור את שפירא
כריכית ספרים כהן את וינברגר
אלפרן־שמילוביץ
פרייט מודלים
בית חרושת לעבוד עורות שייר את
וינציגסטר באיזור התעשיה במזרח כפר סבא
״מכלת הבט״
דוד בדלר ו־מיכאל נוטמן
״מגדל־ מפעלי אבן וחצץ
אגם — פלםט
אמפקפטרא חב׳ ליבוא יצוא ומסחר
גרבי את ברוקס
*לויע* תוצרת חימיות ומזוניות
דגעשן

ל באב חשי״ט ) 3בספטמבר (1959

ש5907/
ש5990/
ש6035/
ש6104/
ש6108/
ש6179/
ש6:60/
ש6263/
ש6343/
ש6383/
ש6363/
ש6438/
ש6160/
ש6475/
ש«91/
ש50/ד
ש2623/

א .דנציגר

דשם השותפויות

פ ק ו ד ת האגוד J :ה ש י ת ו פ י ו ת
הודעות ע ל גמר מיזוג בהתאם להוראות סעיף ) 13ב(

הודעות ל פ י סעיף ) 59ד(

נמסרת בזה הודעה שביום ט״ו באלול תשייט) 18בספטמבר (1939
נשלמה העברת האקטיבה והפסיבה של "לחמגו* מאפיה שתופית

הנני מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום הודעה
זו יימחקו שמם של האגודות הנזכרות מטה מפנקס האגודות השיתופיות/
והאגודות יבוטלו מלבד אם יראו לי תוך המועד הנ״ל סיבות
המחייבות אחרת.

בירושלים בעימ)תיק מס׳ ל!3ג( ל אגודת צרכנים שתופית

ירושלים בע״מ )תיק מסי .(3139
הודעה מוקדמת על כך פורסמה בילקוט הפרסומים 679׳ תשייט.
נמסרת בזה הודעה שביום טיו באלול תשייט) 18בספטמבר (1959
נשלמה העברת האקטיבה והפסיבה של ק ר ד י ט ל מ ל א כ ה אגודה

קואופרטיבית ארץ־ישראלית בעימ)תיק מס׳  (37ל בנק
ז ר ו ב ב ל אגודה שתופית מרכזית בע״מ )תיק מס׳ .(343
הודעה מוקדמת על כך פורסמה בילקוט הפרסומים 679׳ תשי״ט.
י .ב ן ־ ד ר ו ר
ט״ו באלול תשייט) 18בספטמבר (1959
דשם האגודות השיתופיות בפועל

1926

שם האגודה
יצרני החלב באזור אגודה
חקלאית שיתופית בע־מ
)תיק מם׳ (1611
אגודה צרכנית יצרנית שיתופית
אבו שושה בע״מ
)תיק מסי (3372

תאריך הרישום
 19באפריל 1959

מען רשום
אזור

 17באוקטובר  1950אבו שושה

י .ב ן ־ ד ר ו ר
י״ר באלול תשי״ט) 17בספטמבר(1939
רשפ האגודות השיתופיות בפועל
ילקוט הפרסומים  ,701כיח באלול תשייט1.10.1959 ,

פ ק ו ד ת האגוד  1ה ש י ת ו פ י ו ת
ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף (2) 50

הודעה ב ד ב ר שעדי שם
נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
מטה כדלקמן:

הואיל וביום ס״ז באדר תשטיז) 28בפברואר  (1956ניחן צו מל

פירוק האבודה אורן נגריה מכנית קואופרטיבית ברעננה

השם הקודם- :צידה -קואופרטיב ארצי לממונים
וקיוסקים ב כ ל שתתי התחבורה בעימ)תיק מס׳ :(3176
השם החדש- :צידה -קואופרטיב ארצי למזנונים
ב ר כ ב ת ישראל בע-מ.

בע״מ )חיק כספר  ,(3397והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים.
ניחנת ב!ה הודעה שרישום האגודה הניל נתבטל ושמה נמחק
מספר הרישום של האנודות השיתופיות.

י .בן־ דרור
ייב באלול תשייט) 15בספטמבר (1939
ושם האגודות השיתופיות בפועל

י .בן״דרור
יי( באב תשייט) 21באוגוסט (1959
רשם האגודות השיתופיות בפועל

הואיל ורשם החברות הודיע לי ,כי נתקבל רשיון מאת שד

הואיל וביום ט׳ בכסלו תשייוז ) 2בדצמבר  (1957ניתן צו על

המשפטים לרשום את :׳גליה -מיסודם של התאחדות זבולון
משוחררי השרותים הצבוריים אגודה שתופית בע-מ

פירוק האגודה :־מכחול -קואופרטיב למוצרים כימיים

הודעה לפי סעיף (4) 256

)תיק מס׳  ,(2210בתור וזברה.
הריני מוסר בזה הודעה שביום י׳ באלול תשייט) 13בספטמבר
 ,(1959ביטלתי אח הרישום של האגודה הגיל כאגודה שיתופית.
י .ב ן ־ ד ר ו ר
ייא באלול תשייט) 14בספטמבר (1959
רשם האגודות השיתופיות בפועל

ביפו בעימ )תיק מס׳  ,(4395והואיל והפירוק הנ-ל נסתיים.
ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הניל נתבטל ושמה נמחק
מספד הרישום של האגודות השיתופיות,
י .ב ן ־ ד ר ו ר
ייג באלול תשייט) 10בספטמבר (1959
רשם האגודות השיתופיות בפועל

הודעות מ א ת מ ק ב ל ה נ כ ם י פ ה ר ש מ י
פקודת החברות
הודעות ע ל מינוי מפרק

צו העמדת הליכי פירוק

שם החברה :צבעטקס בעיט בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב מונטיפיודי  ,9תל־אכיב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי.1301/59 :
שם המפרק ומענו :מקבל הנכסים הרשמי ,רחוב יפו ,בנין מצפה,
ירושלים.
תאריך המינוי :ה׳ באלול תשייט ) 8בספטמבר (1939
ח .קדמון
יינ באלול תשייט) 16בספטמבר(1939
מקבל הנכסים הרשמי

שם החברה :הנדון חברה למסחר והשקעות בע-מ
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי  ,91משרדי ברוידא ושות׳ ,תל־
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי230/59 :
מהות הצו :העמדת הליכי הפירוק בכלל ובאופן החלטי ,לפי סעיף
 (1)157לפקודה.
תאריך הצו :ה׳ באלול תשייט ) 8בספטמבר (1959

שם החברה :אסתר פרנקו בעיט בפירוק.
מען המשרד הרשום :רהוב המלכים ,נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו.
מספר התיק האזרחי.1014/59 :
שם המפרק ומענו :מקבל הנכסים הרשמי ,רחוב יפו ,בנין מצפה,
ירושלים.
תאריך המינוי :ייט באלול תשייט ) 22בספטמבר .(1959
ח .קדמץ
כיא באלול תשייט) 21בספטמבר 0959
מקבל הנכפים הרשמי

הודעה ע ל כוונה ל ה כ ר ת דיבידנד
שם החברה :מעונות בית אברהם בעיט בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב יהודה הלוי  ,16תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי1579/50 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :טיז בתשרי תש-ך ) 18באוקטובר (1939
שס המפרק ומענו :מקבל הנכסים הרשמי ,רחוב יפו ,בנין מצפת,
ירושלים.
ייא באלול תשייט) 11בספטמבר (1939

ה .קד מץ
מקכל הנכפים הרשמי

ילהוט הפרםוטים  ,701כ״ח נא?ול תשי״ט1.10.1059 ,

ייג באלול תשייט) 16בספטמבר (1939

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

צו אישור פשרה ומינוי נאמנים והודעה ע ל
כוונה ל ה כ ר ת דיבידנד
שם החברה :פלאלום בע״מ
מען המשרד הרשום :רחוב שסירא  ,15רמח־גן
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו
מספר התיק האזרחי3192/57 :
תאריך הצו המאשר את הפשרה :י-ז בתמוז תשייט ) 23ביולי (1959
טיב הפשרה :תשלום — 40,000.ליי ,נוסף לכספים שבידי מקבל
הנכסים הרשמי ,לצורך תשלום דיבידנד לנושים בלתי מובטחים
תוך  6חדשים מיום אישור הפשרה.
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ-ג בתשרי תש״ך ) 23באוקטובר (1959
שמות הנאמנים לביצוע הפשרה ,תיאורם ומענם :ש ,ליפשיץ ,עו-ד,
רחוב יהודה הלוי  ,40חל־אביב; מ .דחן ,עויד ,רחוב יפויתל׳
אביב  ,11חל־אביב.
תאריך מינוים :ייז כתמח תשייט ) 23ביולי (1039
ייט באלול תשי״ט)22בספטמבר(1959

ח .קדמץ
מקבל הנכסים הרשמי

1927

הודעות מ א ת מ ק ב ל ה נ כ ס י ם הרשמי
פקודת החברות

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,

הודעה ע ל תשלום דיבידנד

צווי קבלת נכסים ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות

שם החברה- :פפירוס* בית חרושת בעיט בפירוק,
מען המשרד הרשום :רחוב הרנבת 30׳ תל-אביב.
בית המשפט המתחי של :תליאביב-יפו.
מפפד התיק האזרחי1829/50 :
הסנוס לנל לירה 40 :פרוטה
דיבידנד ראשון׳ אחרון או אחר :דיבידנד שני
זמן פרעונו :י״א בתשרי תש״ך ) 13באוקטובר (1939
מקום פרעונו במשרד המפרק :משה סטרנילביץ ,עויד ,רחוב אחוזת
בית 6׳ תל־אניב.

שם החייב׳ תיאורו ומענו; י הנריק דוקטורצ׳יק׳ סוכן׳ רחוב
צירניחונפקי 11׳ תל־אביב,
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינ־יפו.
מספד התיק האזרחי2992/39 :
תאריך הגשת הבקשה :א׳ באלול תשייט ) 4בספטמבר ,(1959
תאריך צו קבלת הנכסים :א׳ באלול תשייט ) 4בספטמבר .(1939
אם הבקשה היא בקשת נושה או בקשת הייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ז׳ בתשרי תשיך )9
באוקטובר  (1359נשעה  10.30בבוקר נטשרד מקבל הנכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב,
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :ז׳ בחשון תשיך }8
בנובמבר  (1939בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בתל־אביב.

כ׳ באלול תשייט) 23בספטמבר (!959

ח .קדמץ
מקבל הנכסים הרשמי

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,

ביא באלול תשייט) 24בספטמבר 9נ9י(

צווי הכרזת חייבים כפושטי רנל ומינוי נאמנים

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

שם הוזייב ,תיאורו ומענו :בהמיה אביגדורוב׳ נהג וחקלאי׳ כפר מליל.
שם החייב׳ תיאורו ומענו :משה גיננולד׳ רפתן׳ רחוב רוטשילד׳ בית
 .בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
הופמן׳ נסיציונח.
מספר התיק האזרחי1:31/39 :
בית המשפט המחוזי של :תליאביבייפו.
תאריך הצו המכריז את החייב נפושט רגל :ביד בתמוז תשייט )30
ביולי (1959
מספר התיק האזרחי.3091/59 :
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :משה ורבה ,עו״ד ,שדרות רוטשילד ,33
האריך הגשת הבקשה :י״ב באלול תשייט ) 15בספטמבר ,(1939
ת.ד ,103 .תל־אביב.
תאריך צו קבלת הנכפים :ייד באלול תשייט )ל 1בספטמבר .(1959
תאריך המיגוי :נ ׳ באב תשייט ) 6באוגוסט (1939
אס הבקשה ודא בקשת נושה »ו בקשת חייב :בקשת החייב.
ח .קדמון
ייד נאלול תשייט)ד 1נספטמבר (1939
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד בתשרי תשיך )16
מקבל הננסים הרשמי
1939כשעהjo8בכוקד במשרד מקבל הנכסים הרשמי׳
(
באוקטובר
רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
שם החייב׳ תיאורו ומעגו :מחמוד אסעד גיוסי׳ חקלאי׳ גלגוליה׳
תאריך החקירה הפומבית ,השעה זהמקופ :ט׳ בלזשון השיך)»נ בנינמבר
משולש.
 (!939בשעה  8,30בבוקר בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.
בית המשפט המחוזי של :הל־אכיבייפו.
ח .ק ד מ ק
כיא באלול תשייט) 21בספטמבר (1959
מספר התיק האזרחי.1817/59 :
מקבל״הנכסים הרשמי
תאריך הצו המכריז את החייב כפושט רגל :נ י ג באב תשייט )27
באוגוסט .(1939
שט הנאמן ,תיאורו ומענו :אלי שרון ,עויר ,רחוב יהודה הלוי 41׳
שפ החייב׳ תיאורו ומענו :מרדכי גו&ביר׳ תעשיין׳ רחונ הרואה 193
תל־אניב.
רמת־גן.
תאריך המינוי :ג׳ באלול תשייט ) 6נספטמנר .(1939
בית המשפט המחוזי על :ו/ל־אביב־יפו.
ת .קדמק
י-ח באלול תשייט) 21כספ טמבד (1939
מכפר התיק האזרחי59 :י24ד.2
מקנל הננסים הרשמי
תאריך הגשת הבקשה :ת׳ באב תשייט ) 9באונוסט .(1939
תאריך צו קבלת הנכסים :ו׳ באלול תשייט ) 9בספטמבר .(1939
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק סנדד׳ נגר ,דחונ הרצל  ,65היפה.
אם הבקשה היא בקשת נושה או בקשת חייכ :בקשת נושה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ז׳ בתשרי תשיך )9
מספד התיק האזרחי.627/59 :
באוקטובר  (1939נשעה  9,30בבוקר במשרד מקבל הנכסים הרשמי,
תאריך הצו המכריז את החייב כפושט רגל :כיה כאנ תשייט )נ
רהוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
בספטמנר .(1939
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דיר ל .לאופר׳ פויד׳ רהונ חיים 1׳ היפה.
תאריך החקירה הפומנית׳ השפח והמקום :ז׳ נחשון תשיך) 8בנובמבר
תאריך המינוי :י*ד באלול תשייט ) 17בספטמבר .(1939
 (1939נשעה  8.30בנוקר בנית המשפט המחוזי בתל־אניב.
ב׳ באלול תשייט) 23בספטמבר (1959

1928

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

כיא באלול תשייט) 21בספטמנר (1959

ח .קדמון
מקכל הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,701כ״ח כאלו? תשי״ט1.10.1039 ,

ה ו ד ע ו ת מ א ת מ ק ב ל ה נ כ פ י ם הרשמי
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,
צווי ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת דגל ,אסיפות
׳ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב׳ תיאורו ומענו :יצתק לוקץ ,אופה ,שדרות הברושים  7אי,
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה.
מספר התיק האזרחי831/39 :
תאריך הגשת הבקשה :ייב באלול תשייט ) 15בספטמבר .(1939
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת הרגל :ייג באלול תשייט
) 16בספטמבר .(1939
אם הבקשת היא בקשת נושה או בקשת חייג :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כיג בתשרי תש״ך )23
באוקטובר  (1939בשעה  8.30בבוקר במשרד מקבל הננסים הרשמי׳
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כיה בתשרי תשיך )27
באוקטובר  (1939בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
כיא באלול תשייט) 21בספטמבר 0959

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

שם החייב ומענו :שרנא הוכשטיין ,רחוב הטורים  ,30ירושלים.
תיאורו :סוחר לנלי נית ומטבה ,רחוב אגריעס  ,30ירושלים.
נית המשפט המחוזי של :ירושלים.
מספר התיק האזרחי.226/59 :
תאריך הגשת הנקשה :נ ׳ כ באלול תשייט ) 25בספטמנר .(1959
תאריך צו קבלת הננסים והכרזת פשיטת הרגל :כיב באלול תשייט
) 25נטפטסבר .(1959
אם הבקשה היא בקשת נושה או בקשת היינ :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעח והמקום :ה׳ בתשרי תש-ך )7
•  .באוקטובר  (1939בשעה  8.30בבוקר ,במשרד מקבל הנכסים הרשמי,
רהונ יפו ,בנין מצפה ,ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :ה׳ בתשרי תשיך) 7באוקטונר
 (1939בשעה  11.00גכוקר׳ בבית המשפט המחוזי נירושלים.
כיד באלול תשייט) 27בספטמבר (1939

ח .קדמץ
מקבל הנכסים הרשמי

צו להנהלת עזבון בפשיטת דגל ואסיפת נושים
שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :עזבו! המנוזז חנן בץ׳ סותר ,רוזיכ
רות  ,25הר הכרמל ,היפר״
בית המשפט המתתי של :חיפה.
מספר התיק האזרחי.701/59 :
. ( 1 9 5 9 6
תאריך הגשת הבקשה :י״ג באלול תשייט ) Jבספטמבר
תאריך הצו להנהלת העזבון בפשיטת רגל :י״נ באלול תשייט )16
בספטמבר .(1939
היוס והמקום לאסיפת נושים :נ י ד בתשרי תשיך ) 26באוקטובר (1939
בשעה  8,30בנוקר במשרד מקנל הננסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3וזיפה.
כ-א באלול תשייט) 24בספטמנר (1939

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

י?קוט הפרסומים  ,701כ׳־ח בא ?15תשי״פ1.10.1050 ,

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף אדרת ,פותר ,שדרות רוטשילד »111
תל־אביב.
בית משפט השלום של :תל־אביב־יפו.
מספד התיק האזרחי.36/44 :
•י
דסבוס לבל לירה 370 :פרוטה.
דיבידנד ראשון ,אחרון או אהד :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ו׳ בתשרי תש-ך ) 8באוקטובר .(1939
מקום פרעוגו כמשרד הנאמן :מקבל הנכסים הרשמי ,רחוב יפו ,בנין
מצפה ,ירושלים.
ח .קדמון
י-ג באלול תשייט) 19בספטמבר (1959
מקבל הנכסים תרשמי
שם החייב ,תיאורו ומענו :מיכאל אבוהב ,סוחר׳ רחוב ניא ,30
קרית חייט.
בית משפט השלום של :תל־אביב־יפו.
מספר החיק האזרחי425136 :
הסכום לכל לירה 80 :פרוטה.
דיבידנד ראשון ,אהרון או אחר :שלישי וסופי.
זמן פרעונו :ו׳ בתשרי תש-ך ) 8באוקטובר (1959
מקום פרעונו במשרד הנאמן :מקבל הנכסים הרשמי ,רחוב יפו,
בנין מצפה ,ירושלים.
ח .קדמון
י״ד באלול תשייט)ד 1בספטמבר 0939
מקבל הנכסים הרשמי

צו שחרור ופשיטת רגל
שם התייב ,תיאורו ומענו :אפריט סטקלוב ,נהג ,בצדה ,עיי נתניה.
בית משפט השלום של :חל־אביב־יפו,
מספר התיק האזרחי.322/46 :
מהות הצו :שחרור החלטי.
תאריך צו השחרור :מיז באב תשייט) 20ב!!וגוסט .(1959
ח .קדמון
כ׳ באלול תשייט) 23בספטמבר (1939
מקבל הנכפים הרשמי

הודעות ע ל כוונה להכריז דיבידנד
שט תחייב ,תיאורו ומענו :עזבון המנוח פנחס קמיבצקי ,סוהר לשעבד,
כפר־טבא.
בית המשפט המחוזי מל :תליאביב־יפו.
מספר התיק האזרחי2789/58 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :ביג בתשרי חש״ך) 23באוקטובר ,(1959
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :נדב חלד ,עויד ,רחוב יהודה הלוי ,41
תליאביכ,
שש החייב ומענו :מרקו אברמוביץ ,רחוב הרצל  ,12בת-נלים ,חיפה.
תיאורו :מנהל בית מסחר לטכסטיל ,רחוב הרצל  ,24ו־ ,47חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה.
מספר התיק האזרחי.176/35 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳נ בתשרי תש״ך ) 25באוקטובר (1939
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ראובן ח .ארנון ,רואה חשבון ,רחוב
אלנבי  ,12חיפה.
ח .קדמון
כ׳ באלול תשייט) 23בספטמבר (1959
מקבל הנכסים הרשמי

1929

הודעות מ א ת מ ק ב ל ה נ כ ס י ם הרשמי

פ ק ו ד ת האפוטרופוש הכללי1944 ,

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,

הודעה

הודעה ע ל מינוי נאמן
שם החייב׳ תיאורו ומענו :מרדכי גרו&פלד׳ מלונאי׳ מלון ננרת׳
רחוב יפו 31׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים.
מספר התיק האזרחי.173/59 :
שם הנאמן׳ תיאורו ומעני :אבינועם דורי׳ עו״ד ,רחוב בן יהודה 2׳
ירושלים.
תאריך המינוי :י״ט באלול תשייט ) 22בספטמנר .(1959
נ׳באלולתשי״ט)23בספטמנר<9־(19,

ח .קדמון
מקכל הנכסים הרשמי

לבית המשפט המחחי ב ת ל ־ א ב י ב :
ר .או ד .בלומנר; נ.י .גולדברג; משה גולדשטיין; ס.פ .הלל;
ת.צ .יוסיפיביץ )או יוזיפוביץ(; ד .כרמי; עובדיה י .נובינסקי )או
גלנינסקי(; פ .פלורבטין; צבי רובינשטיין; זיגפריד שטרום; ה.
שלוםברנ; גב׳ ש .שלוש.
כל הנ״ל הם הוברי כספות בבנק נתל־אנינ.
י-ד באלול תשייט) 18באוגוסט0939

הודעה ע ל שחרור נאמן

ח .קדמון
האפוטרופוס הכללי בישראל

שם החייב׳ תיאורו ומענו :נח לוי׳ קבלן להובלה׳ שכונת אבן ישראל׳
בית עץ חיים׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים.
מספר התיק האזרחי.180/37 :
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו; אביתר לוין׳ עויד׳ רחוב כן יהודה ,23
ירושלים.
תאריך השחרור :י״ג נאלול תשייט ) 10נספטמבד (1939
ביא באלול תשייט 20ננפטמנר (!339

להווי ידוע כי יש גדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לפיה המשפט
דמהוזי נתל־אנינ בקשות למתן צווים לפי סעיף 33 ,35אי לפקודת
האפוטרופוס הכללי׳  ,1914כפי שתוקנה׳ בנוגע לעזבונות המפורטים
בזה:

ח .קדמץ
מקנל הנכסים הרשמי

ה ו ק המילווה ה ע מ מ י  ,תשט״ו—1955
הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה
בהתאם לסעיף ) 3ג( לחוק המילווה העממי׳ תשט״ו ,1955-אנו
מודיעים נזה׳ כי ההגרלה ה־ 13של המילווה הנ־ל תתקיים ביום
חמישי׳ ו׳ בתשרי תשיך ) 8נאוקטונד  (1939נשעה »«16.׳ באולם
בנק ישראל ,ירושלים׳ נ:ין מצפה׳ רהונ יפו.

ח ו ק ב נ ק ישראל ,תשי״ד—1954
ד ץ וחשבון ע ל נכסי הבנק והתחייבויותיו ע ם סיום העסקים ביום כיו ב א ב תשייט) 31באוגוסט (1959
התחייבויות

נכסים
לירות
זהב
יתרות בבנקים בחו״ל במטבע חוץ
חשבונות פילוקים בקשר להסכמים מסחריים
שטרי אוצר
שטרי מקרקעים
מקדמת בטחון
מקדמת קליטה ונטחון
ניירות ערך ממשלתיים
שטרי התחיינות של הממשלה
מקדמות לממשלה
השנונות ממשלה אחרים
שטרות שנוכו במטנע ישראלי
שטרות שנונו נמטבע חוץ
חשנונית עודפי מזון)ראה החחיינויות(
קרנית חליפין — יתרת ח-נ נליי
נכסי הבנק נמקרקעין ונציור
אשראים דוקומנטריים שנפתחו או שקויימו בקשר
להסכמי תשלומים )ראה התחייבויות(
ערבויות שניתנו)ראה התחייבויות(
חשבונות אחרים

137,784.107׳6
236,203,595.500
5,400,493.499
000.000׳400׳69
77,274,000.000
60,G08.000,000
110,000.000.000
489,606.641
4,100,000.000
19,021,066.274
20,022,172.407
2,333,495.897
16,007,639.023
97,870,246.323
1,000
30,213,700.591
28,873,038.536
12,538,080.001
796,590,9 10.521

לירות
הון הבנק
קרן מילואים
שטרי בנק ומעות נמהזור
השנונות םילוקים נקשר להסכמים מסחריים
פקדונות מוסדות כספיים בין־לאומיים
פקדונות מוסדות ננקאיים נחשכון עויש
פקדונות מיכדות בנקאיים לזמן קציב
פקדונוח מוסדות בנקאיים במטבע חוץ
פקדונות הנומשלה
פקדובות הממשלה במטבע חוץ
פקדונות בקשר להסנמים על עודפי מזון
)ראה נכסים(
פקדונות מוסדות אחרים
קרנות חליפין — פקדונות במטבע חוץ
התחייבויות בעד אעראיט דוקומנטריים
שנפתחו או שקויימו בקשר להסכמי
תשלומים )ראה נכסים(
התחייבויות בעד ערבויות שניחנו)ראה נכסים(
חשבונות אחרים
—

000,000.000׳10
10,000,000.009
288,373,758.018
28,823,318.939
328,387.239
002,702.903׳113
78,380,000.000
63,010,800.868
12,000,958.402
9,629,712.658
97,870,246.325
ג3(!0,390.28׳8

30,243,700.594
28,873,058.536
13,449,905.721

796,590,940,321
יקקוט הפרסומים  ,701ב״ח נא5ו? תשייט1.10.1050 ,

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954

תקנות שטרי אוצי ,תש״ט194&-

י י ז והשבח לפי טעיןז  (1)58של חוס בנש ישראל ,חיןוי״ר—1954׳
על מחזור המטבע והנכסים הכוהזקים לעומתו בטיום העבודה
ביום נ׳׳ז כאלו? ת־טי״מ ) 30בכפטמכר (1059

הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר

פרי

—
מעות )מטבעות ?טנות( נטחזיר
0ך כ? הסטכע גטחזוד

314 . . .
314
046

. . . .
שטרי םמרקיגיז של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות ש 5הטטשלח
כר כל הנכפים

—
—
—

ל-י
203,131,034
5,5] 3,003
21)8X01,1137
6,208,130
150,505^1
77,271,0(10
08,017,000

 .1שהיו במחזור כיום כיב נאדר נ׳
משי* ט) 1באפריל (1939
ב .שהוצאו אתרי התאריך האמור

000.׳400׳690090(1,ז38/נ׳

 .3שנפרעו אתרי התאריך האמור 138,400,000.-
 .4הנמצאים במחזור ביום נ-ז באלול
תשי׳״ט} 30בספטמבר (!939

—09,400,000.

•

ן 208,004,1(37; 311

הודעות אדו מתפרסמות על אזזריווז הנזןדיעיט ואיו בפרםונז!
נישום מתן תעודה על נכמותן

י מפעל ההגרלה של צנן דוד אדוה בישראל
תכנית להגדלה 1939
)ב( הספחים הצמודים לכרטיסי ההגרלה יסומנו במספרים
 .1מ ט ר ת ה מ פ ע ל
סידוריים ממספר  600,001עד  990,000ועד בכלל.
מטרת המפעל היא להשיג הכנסות לטונת מגן דוד אדום נישראל
)ג( הרוכש שני כרטיסי תנרלר ,גמולים זד ,לזר /,יקבלם כשספח
)להלן — האגודה( עיי עריכת הגרלות שנתיות ארציות׳ בהן יוגרלו
שלם צמוד אליהם׳ ללא כל תשלום נוסף למחיר שני כרטיסי ההגרלה.
פרסים שונים.
)ד( הרכוש כרטיס הגרלה אחד׳ יקבלו כשהספח׳ שהיה.צמוד לו
ולכרטיס השני׳ גזור לשנים׳ ומבוטל על ידי כך.
 .2פ י ק ו ח
)ה( רק ספח שלם׳ הצמוד לשני כרטיסי הגרלה׳ יקנה למחזיק בו
על ההגרלה וסדריה מפקחת ועדת נקורת צינורית של שנעה
את הזכות להשתתף בהגרלה הנוטפת .ספת׳ נין שהוא שלם ובין שהוא
אינו שלם׳ כשאינו צמוד לשני כרטיסי הגרלה׳ וכן שאינו שלם׳ אף
הנדים שהרננה הוא:
אס הוא צמוד לשני כרטיסי הגרלה׳ לא יקנה למחזיק בו כל זכויות
דיר א .רוז׳נסקי
מ .אסף׳ יו״ר
שהן.
ע .אלדן
ר .נר-זנאי
» .פולינסקי׳ עויד
דיר א .אנרמוניץ

תמר הופמן׳ עייל

 .3ת כ נ י ת ה ג ד ל ת 1959
־ תבנית ההגרלה כוללת :א .הגרלה ראשית׳
נ .הגרלה נוספת לנוער
 .4כ ר ט י ס י ה ג ר ל ה ל ה ג ר ל ה ה ר א ש י ת
האגודה תוציא למכירה  600,000כרטיסי הנדלה למוכ״ז המסומנים
במספרים סידוריים ממספר  1עד מספר 000׳ 600ועד נכלל .כל שני
כרטיסי הגרלה יהיו צמודים זה לזה כשעל כל אחד מהם מודפס
מספר אחר.
 .5ס פ ח י ם ל ה ג ר ל ה ה נ ו ס פ ת ל נ ו ע ר
)א( לכל שני כרטיסי הגדלה ,צמודים כאמור בסעיף  4לעיל׳
יוצמד ספח למוכ״ז-.

ילקוט הפרסומים  ,701כ״ח באלול תשייט1.10.1959 ,

 .6מ ח י ר כ ר ט י ס י ה ה ג ר ל ה
)א( מחיר של כל כרטיס הגדלה יחיד הוא לירה אחת.
)ב( מחירם של כל שגי כרטיסי הגרלה׳ כולל הספח הצמוד אליהם׳
הוא שתי לירות.
 .7ה פ ר ס י ם
)א( בהגרלה הראשית יוגרלו  143פרסים.
)ב( בהגרלה הנוספת יוגרלו * 265פרסים לנוער*.
)ג( פרטים על הפרסים יופיעו על גבי הכרטיסים.
 .8ת א ר י ך ה ה נ ר ל ה ו מ ק ו מ ה
)א( ההגרלה תתקיים נפומני ניום י־ד בכסלו תש״ך )15
בדצמנר  (1939במקום שיפורסם ברבים.
)ב( במקרה ועקב סיבות שאינן תלויות באגודת אי אפשר יהיה
לקיים את ההגרלה במועד הנ״ל׳ יקיימו אותה במועד אחר שיפורסם
ברבים.

1931

 .9ה ק ל פ י ו ת
האגודה תכין שממד ,קלפיות ,כל אחת סיננת על ציר׳ שישמשו
לקיום ההגרלה .ששת הקלפיות הראשונות יסומנו ,זו אחר זו׳
באותיות ״אי׳ *ב-״ *גי ,יד*׳ *ה* ו־יי׳ ,הקלפי השביעית תסומן
במלים ״הגרלה ראשית 115 ,פרסים׳ והקלפי השמינית הטומן נמלים
״הגרלה נוספת 205 ,פרסים לנוער* .הקלפיות יופעלו בהתאם להוראות
שיינתנו על־ידי חברי ועדת הבקורת הציבורית הנוכחים בהגרלה.
 .10ה כ נ ת ה ק ל פ י ו ת ל ה ג ר ל ה ה ר א ש י ת
)א( לכל אחת מהקלפיות יא׳ ,״בי ,־ג״ ,יד* ו־יה* יוטלו
לפגי קיומד ,של ההגדלה הראשית׳ עשרה כדורים המסומנים במספרים
סידוריים  0עד  9ועד בכלל.
)נ( לקלפי יו״ יוטלו׳ לפני קיומד ,של ההגדלה הראשית׳ ששה
כדורים המשומגים במספרים סידוריים  0עד  5ועד בכלל.
זב( לקלפי ״הגרלה ראשית 143 ,פרסים׳ יוטלו לפני קיומה של
ההגרלה הראשית׳  143פתקים ועל כל אחד מהם יסומן פרס אחד
מתוך  143הפרסים אשר יש להגריל בהגרלה הראשית ,באופן שכל
פרפ יהיה מסומן באחד הפתקים האלה.
)ד( כל כדור מהכדורים האמורים המסומן במספר  6או 0׳ כפי
המקרה ,יסומן בנוסף לבך גם בקו מאתן מתחת למספר המסומן עליו
כאמור.
 .11ה כ נ ת ה ק ל פ י ו ת ל ה ג ר ל ה ה נ ו ס פ ת ל נ ו ע ר
)א( לכל אחת מהקלפיות -אי׳ יב* ,״גי ,יד״ ו-״ה״ יוטלו׳
לפני קידמה של ההגרלה הנוספת ,עשרה כדורים המסומנים במספרים
טידוריים  0עד  9ועד נבלל.
)ג( לקלפי *הגרלה נוטפת׳  263פרסים לנוער* יוטלו׳ לפני קיומה
של ההגרלה הנוספת;3 ,ו 2פתקים ועל כל אחד מהם יסומן פרס אחד
מתוך  263הפרסים אשר יש להגריל בהגדלה -נוספת ,באופן שכל
פרפ יהיה מסומן באחד הפתקים האלה.
)ד( כל כדור »הנלוריפ האמורים המסומן במספר  6או 9׳ כפי
המקרה׳ יסומן בנוסף ל;ך גם נקו מאוזן מתחת למספר המסומן עליו
כאמור.
 .12ס ד ר ע ל י י ת ן ב ג ו ר ל של ה כ ר ט י ס י ם ב ה ג ר ל ה
הראשית
)א( הגרלת כרסיסי ההגרלה תיעשה בנפרד לגבי בל נרטיס וכרטיס
שיש להגדילו על ידי רעלאת בדור אחד בלבד מתוך כל אחת מששת
הקלפיות *אי׳ יבי׳ *ג׳ ,ידי ,יה* ו־-ו* ופתק אחד נלכד מתוך
קלפי *הגרלה ראשית׳ 3ז נ פרסים״ .עלייתם כגורל של ששת הכדורים
מתוך הקלפיות ״א* ,י נ י ׳ ״גי׳ ״די ,יה״ ו־יו״ חיחשנ נעלייתו
ננורל של כרטיס הדגרלה הנושא את המספד הסידורי המתאים לספרות
המסומנות על ששת הכדורים האמורים וזאת בך• ,שהספרה המסומנת
על הכדור שהועלה מקלפי יא* תיחשב נספרה הראשונה מצד ימין
של המספר הסידורי של אותו כרטיס ההגרלה ,הספדה המסומנת
על הכדור שהועלה מקלפי יב* תיחשב כספרה השניה מצי ימין של
המספר הסידורי האמור ,הסהרה המסומנת על הכדור שהופלה
מקלפי -ג -תיחשב כםפרה השלישית מצר ימין של המספר הסידורי
האמור ,הספרה המסומנת על הכדור שהועלה מקלפי יד* תיחשב
בספרה הרביעית מצד ימין של המספר הסידורי האמור ,הספרה
המסומנת על הכדור שץופלה מקלפי יה* תיחשב בספרה החמישית
מצד ימין של המספר הסידורי האמור ,והספרה המסומנת על הכדור
1932

שהועלה מקלפי ״ו* תיחשב בספרה הששית מצו ימין של המכפר
הסידורי האמור ,והפרס שאותו כרטיס יזכה בו יהיה הפרס המסומן
על הפתק שיועלה מקלפי *הגרלה ראשית 113 ,פרסים* כאמור.
)ב( לאחר כל העלאת כדורים כאמור בסעיף קטן )א( לעיל,
יוהזר לכל אהת מהקלפיות **s׳ *ג״* ,גי ,״ד״* ,ה* ו ״ ץ ׳ הכדור
שהועלה מתוכה כאמור ,לפגי שיגשו להעלאת כדורים הבאה.
)ג( למרות כל האמור בסעיף קטן )א( לעיל ,הרי אם המפרה
המסומנת על כל אהד מהכרוריפ שיועלו בהתאם לאותו סעיף קטן
תהיה * *0ייראה הדבר כעלייתו בגורל לפי אותו סעיף של כרטיס
ההגרלה הגושא את המספר הסידורי .600,000
)ד( למרות כל האמור בסעיף זה ,הרי אם תוך ביצוע הגרלת
כרטיסי ההגרלה יעלה יותר מכדור אחד מחוך קלפי בל שהיא
מהקלפיות *אי* ,ב* ,־ג* ,״ד״ ,יה* או יו׳ ,תיראה עליית כל
הכדורים מאותם הקלפיות שעלו אותה שעה כבטלה ומבוטלת ,כל
הכדורים שעלו כך יוחזרו לקלפיות שמתוכן הם עלו ,והעלאת
הכדורים תבוצע מחדש.
ב ג ו ר ל של המפזזים

בהנרלה

 .13ה ד ר ע ל י י ת ן
הנוספת
)א( מיד אחרי גמר ההגרלה הראשית תתקיים ההגדלה הנוספת
לנוער.
)ב( הגרלת הטפחים תיעשד ,בנפרד לגבי כל סכת יספת שיש
להגדילו על ידי העלאת גדור אחד בלבד מתיך כל אחת מששת
הקלפיות יא׳* ,ב־* ,ג** ,ד״ ,יה* ו־־ו* ופתק אחד בלבד מתוך
קלפי ־הגרלה נופפת 263 ,פרסים לנוער* .עלייתם בגורל של שעת
הכדורים מתוך הקלפיות -א״• ,ב־- ,גי* ,די- ,ה* ו—ו* תיחשב
כעלייתו בגורל של הספח הנושא את המספר הסידורי המתאים לספרות
המסומנות על ששת הנדודים האמורים ,וזאת כך ,שהספרה המסומנת
על הכדור שהועלה מקלפי יא* תיחשב בספרה הראשונה מצד ימין
של המספר הסידורי של אוחו כרטיס ההגרלה ,הספרה המסומנת על
הכדור שהועלה מקלפי *ב* חיהשנ נספרה השניה מצד ימין של
המספר הסידורי האמור ,הספדה המסומנת על הכדור שהועלה
מקלפי ־ג* תיחשב בספרה השלישית מצד ימין של המספר הסידורי
האמור ,הספרה המס־מבת על הכדור שהועלה מקלפי ״ד* תיחשב
ככפרה הרביעית מצד ימין של המספר הסידורי האמור ,הספרה
המסומנת על הכדור שהדעלד ,מקלפי יה* תיחשב כפפרה החמישית
מצד ימין של המספר הסידורי האמור והספרה המסומנת על הכדור
שהועלה מקלפי *ו* תיחשב בספרה הששית מצד ימין של המספר
הסידורי האמור ,והפרס שאותו ספח יזנה בו יהיה הפרס המסומן על
הפתק שיועלה מקלפי ״הגרלה נוספת 265 ,פרסים לנוער*.
)ג( לאחר כל העלאת כדורים כאמור בסעיף קטן לב( לעיל,
יוחזר לכל אחת מהקלפיות *א׳ ,״בי ,יני ,ידי ,׳71׳ ו־*וי הכדור
שהועלה מתוכה כאמור ,לפני שינשו להעלאת כדורים הבאה.
)ד( למרות כל האמור בסעיף קטן )ב( לעיל ,הרי אפ הספרה
המסומנת על כל אהד מהכדורים שיעלו בהתאם לאותו מעיף קטן,
מהקלפיות יא״ ,״ב׳* ,ג״ ,״ד׳ ו־יה* תהיה הספרה * *0והספדה
המסומנת על הכדור שיועלה בהתאם לאמור כאותו סעיף קטן מקלפי
־ו* תהיה ־ *6ייראה הדבר כעלייתו בגורל לפי אותו סעיף קטן של
הספח הנושא את המספר הסידורי ¿00,000
)ה( למרות כל האמור נטעיף זה ,הרי אם תוך ביצוע הגרלת
הספהיס יעלה יותר מכדור אחד מתוך קלפי כל שהיא מהקלפיות יא*,
*ב־ ,־גי ,יד״* ,ה* או *וי ,תיראה עליית בל הכדורים מאותן
הקלפיות שעלו אותת שעה כבטלה ומבוטלת ,כל הכדורים שעלו כך׳
יוחזרו לקלפיות שמתוכן הם עלו והעלאת הכדורים תבוצע מחדש.
י5ג!ט ה פ ו ס ו מ י ט  ,701נ״ח נא?ז? תש׳״ט1.10.1959 ,

 .14ר י ש ו ם ת ו צ א ו ת ה ה ג ר ל ה ו פ ר ס ו מ ן
)א( מספרו של בל כרטיס ושל גל ספח שעלה בגורל והפרסים
לפיהם יירשמו נפרטיכל שיתנהל בכל אחת מההגדלות׳ ושייתתם עיי
חברי ועדת הבקורת הציבורית הנוכחים בהגרלה׳ ורק פרטיכל זה
יחייב את האבודה.
)ב( תוצאותיה של ההגרלה יפורסמו ברבים תוך שבוע ימים
מיום קיום ההגרלה.

)ב( את הפרסים יש לקבל במקום שיפורסם עליו ברבים תוך
שלושה חדשים מיום פרסום תוצאות ההגרלר״ לא נדרש פרס תוך
מועד זה׳ לא יהיה איש זכאי לדרוש אותו מאת האגודה אלא הוא
יהיה רכושה הבלעדי.
)ג( האגודה לא תהיה אחראית בלפי בעל כרטיס אשר כרטיסו או
ספחו אבד או הושמד או קולקל׳ כך שמספרו אינו ניתן לקריאה׳ או
במקרה של ספח — אם ספחו אינו צמוד לשני כרטיסי הגרלה,

 .15מ ס י ר ת ה פ ר ס י ם
)א( עלה כרטיס או ספח בגורל׳ יימסר הפרם בו הוא זבה למחזיק
של אוחו כרטיס או ספח לפי דרישתו וכנגד מסירת הכרטיס או כנגד
מסירת הספח כשהספח צמוד לשני כרטיסים׳ הכל לפי המקרה .אין
האגודה חייבת לבדוק את זכותו של מחזיק כזה.

ההגרלה מתקיימת ברשות מאת שר המשפטים בהתאם לחוק.

מ פ ע ל הפיס

בית חולימ ״מולדה -בעימ

בתכנית להגרלת כרטיסי הגרלה שפורסמה בילקוט הפרסומים 685׳
תשי״ט׳ עמי 1512׳ בסעיף ) 8ה( פסקה )(2׳ במקום -ספת אחד תכה
בדירה בת  3חדרים ששטחה  78מיר ברוטו ביפו׳ שדרות ירושלים׳
צ״ל ״ספת אחד יזכה בדירה בת  2חדרים והול ששטחה 5׳ 63מיד
ברוטו ביפו׳ שדרות חב-ד״;
בסעיף ) 8ז( פסקה)(1׳ במקום יספח אחד יזכה בדירה נח  3חדרים
ששטחה  78מ״ר ברוטו ביפו שדרות ירושלים״ צ״ל יספח אחד
יזכה בדירה בת \ tחדרים ששטחה 5׳ 60מ-ר ברוטו בירושלים׳
קרית היובל״

י*י מ .לנדאו
מנהל כללי

תיק pתכנית ה ה ק צ ב ה
הוספת סעיף1א.
 .1בתכנית ההקצבה׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 216׳ תשייב׳
עמי 488׳ אתרי סעיף 1יווסף סעיף זה:
״1א ה ג ד ר ה
בתכנית זו׳ -בית הולים -לרבות מרפאה.-
תחילה
& תחילתה של סעיף  1כיום י״ד בטנת חשי״ד) 20בדצמבר .(1953

ד-ר מ .לנדאו
מנהל כללי

ילתומ הפרסומים  ,701כ י ח באלון תשי״ט1.10.1959 ,

 .16ר ש ו ת ל ק י ו ם ה ה ג ר ל ה

)בפירוק מרצון(
אסיפה כללית של ההברה הנ״ל׳ על מנח לשים לפניה דין וחשבון
על הפירוק וליתן עליו כל ביאור׳ תתקיים ביום אי׳ כ״ג בתשרי תשיך
) 25באוקטובר  (1959בשעה 10,00׳ בדירת דיר רודולף מאיר׳ שדרות
הנשיא 70׳ הר הכרמל׳ היפה,
צ ב י מ א י ר ׳ מפרק

מירון ב ע ר ב ק ־ מ ו ג ב ל
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל אסיפה סופית
)בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות(
ניחנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הניל
תתכנס ביום חמישי׳ ל׳ בכסלו תש״ך) 31בדצמבר (1939׳ בשעה 11.30
לפני־הצהרים במשרד המפרק׳ רחוב אהחת בית 6׳ תל־אביב׳ לשם
הגשת דין וחשבון סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים׳ ומה עשו בנכסי התבדה׳ וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרק.
מרדכי מ .צוקר
מפרק

תיקץ טעות
בהודעות בדבר ביטול רישום אגודות שיתופיות שנתפרסמו
בילקוט הפרסומים 697׳ תשייט׳ עמי 1821׳ בתאריך צו פירוק
האגודה ׳המדייק״ קואופרטיב לעבודות מתכת בחיפה בע״מ׳ במקום
ה׳ באלול תשי״ג ) 16באוגוסט  -(1953ציל ״ביב באב תשט״ו)10באוגוסט (1933׳.

1933

המה־ר 480,פ ר ו ט ה

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

