רשיומות

1015

י״ד בםיוו תשכ״ג

עמוד -

:

:הודעה על קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה
מימלאות( ,תשט״ו—. . 1955׳
. /

נ

- .חילופי גנרי

נ

כ

.
ו

ס

 .־...־'••
 .י .

 6ביוני 1963

;

1286

7S12 . .

עמוד
הודעה בדבר אישור לצרכי פטור ־לפי פקודת מסי  - .י
1291., .
העידיה ומטי הממשלה )פטורים(1938 ,
.

הודעה נדבר שיוט ההפחתה של נכסיפ מילים

1292

הודעה-על מינוי שופט לבית המשפט העליון .

.

1287

הודעה ברגר אישור ונים מומלצים לפי תקנות הז־

הודעה" על מינוי שופט בית •משפט מחוזי בפועל

׳.

1287

רעים )גידול זרעים משובחים ומכירתם( ,תשייר—

-

.

.

1287

i960

1202

הודעה על מינוי קבע של שופטי תעבורה

הודעה בדבר בחינות עוזרי רוקחים .

הורעה בדבר שינוי בהרכב ועדת השקעות לפי פקודת

.

־ 1292 ; . .

1287

הודעה בדבר אבדן תעודת־היתד לעסוק בריפוי
.
.
.
.
.
.
.
.
שיניים
הודעה על רישום הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העס
קיים ,תשי׳׳ט—1950

.

.

1288

הוראה בדבר חישוב תקופת שירות של עובדי המרינת

רשימת פוסקים רפואיים לפי התקנות האמורות

.

1289

.

.

1290

; האפוטרופוס הכללי1944 ,

.

.

.

.

-.

רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות
 :הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבו־
.-. .־

 :ד ה (  ,תשט״ז—1956

.

הודעה בדבר קביעת תכניות חניכות

.
.

אכרזה על ישובים חקלאיים לפי חוק מם רכוש.וקר!
.

פיצויים ,תשכ״א—1961

.

.

.

.

1290

1063

.

הודעות על:הנחת תכניות ניקוז

.

.

חשי׳׳א—1951

.

.

.

.

.

לומ! .לפי פקודת העיריות.. 1934 ,

.

.

1294

.

.

.

. . .

 .י ..

,

1298

הזמנות בתי הדי! הרבניים

.

.

.

1306

הודעות לפי פקודת ־בני! ערים, . 1936 ,
.

.

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

.

1290

.

הודעות לפי פקודת החברות

,

1291 . .

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי .
.

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

.

1291

דו״ח בנק ישראל,על מחזור המטבע

הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית םולם־צור

1291

הסכום הכולל של שמרי האוצר

.

1291

הודעה בדבר תילופי גברי בועדת הבחירות למועצה
 '.המקומית אשדוד

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

• .י 1308

.

.

1309

הודעות לפי פקודת האגודותיהשיתופיות

הודעה בדבר אישור אמונות ,שיעור! ומוערי תש־
.

.

.

.

1294
1294

1290

הודעה בדבר מסמכים סחירים לפי חוק בנק הדואר,
.

הודעה על החלטת מועצת דואי־חשבוז

הזמנות בתי המשפט

ושירותים )הסדר נטיעת עצי פרי ובפז( ,תשכ״נ—

1292
1293

הודעה בדבר מתן רשיו! להוציא לאור עתו! -..׳

:הודעה כדבר הסמכה לפי צו:הפיקוח ע? מצרכים
.

המדינת

1202

הודעות מאת הציבור
תיקו! טעות

.

י־

.

.
.

.

.

1311

.

.

1312

.

.

1313

'. .־.

.

1315

• ; •  - .׳ . .

.

1315

.

.

1315

 .י .
;

 .י .

1316

חוק שידות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו—1955
הודעה על קביעת תיאומיס
מודיעים בזה׳ כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  (2) 11לתוק שירות המדינה )גימלאות(׳ תשט״ו—11955׳ קבעה הממשלה את התיאומימ הבאימ לחישוב המשכורת הקובעת:
)א( ,עובד שפרש מן השירות לפני כ״ד באדר ב׳ תשייייא ) 1באפריל  (1951ממשרה המודרגת כיום בדירוג המינהלי או בדירוג הפועלים ואילו דרגתו ערב פרישתו היתח אתת
הדרגות המפורטות בטור י  1שבעמודה א׳ לתוספת המצורפת בזה )להלן — התוספת(׳ יתואם תישוב משכורתו הקובעת כאילו היתה דרגתו — הדרגה המצויינת מול הדרגה
שהיתה לו למעשה ערב פרישתו׳ בטור  2שבעמודה האמורה .־
)ב( עובד שפרש מן השירות לפני כ׳״ד באדר ב׳ תשי״א ) 1באפריל  (1951ממשרה המודרגת כיוס באחד הדירוגים המפורטים בעמודה ב׳ לתוספת ואשר דרגתו ערב
פרישתו היתה אחת הדרגות המפורטות בטור  1שבעמודה א׳ לתוספת׳ יתואם חישוב משכורתו הקובעת —
) (1לגבי התקופה שבין כ־״ד באדר ב׳ תשי״א ) 1באפריל  (1951לבין תאריך הפעלת הדירוג המקצועי המיוחד למשרתו הנקוב בראש הטור המתאים למקצועו
שבעמודה ב׳ לתוספת — כאילו היתה דרגתו הדרגה המצויינח מול הדרגה שהיתה לו למעשה ערב פרישתו׳ בטור  2שבעמודה א׳ לתוספת .־
) (2לגבי התקופה שמתאריך הפעלת הדירוג המקצועי כאמור בפסקה ) (1ואילך — כאילו היתה דרגתו הדרגה המצויינת׳ מול הדרגה שהיתה לו למעשה ערב פרישתו׳
י .בעמודה ב׳ לתוספת׳ הכל לפי המקצוע והחל מהתאריך או התאריכים בהם הופעל או שונה הדירוג המקצועי כנקוב בראש הטור המתאים למקצועו.
)ג( עובד שפרש מן השירות אחרי כיד באדר ב׳ תשי״א ) 1באפריל  (1951ממשרה המודרגת כיום באחד מהדירוגים המפורטים בעמודה ב׳ לתוספת׳ ואשר דרגתו ערב פרישתו
היתה אתת הדרגות המפורטות בטור  2לעמודה א׳ בתוספת׳ יתואם הישוב משכורתו הקובעת כאילו היתה דרגתו הדרגה המצויינת מול הדרגה שהיתה לו למעשה ערב
פרישתו׳ בעמודה ב׳ לתוספת׳ הכל לפי המקצוע בו הועסק והחל מהתאריך או התאריכיפ בהם הופעל או שונה הדירוג המקצועי כנקוב בראשי הטור המתאיט למקצועו.

התוספת
עמודה א׳
דירוג מינהלי

דירוג מינהלי

עד 31.3.51

מיום 1.4.51

י»ג
י״ב

,ט׳
ח׳
ז׳
ו׳
ה•

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

מהנדסים
דירוג
רופאים וטרינרים משפטנים ומדעים
דירוג רופאים
שונים
1.7.55
1.4.51
1.1.53 1.1.53 1.7.55
1.1.53
א
רופא ראשי 65+א רופא ראשי65+
ב
רופא ראשי 45+ב רופא ראשי55+
ג
או45+
רופא ראשי  25 +ג" י רופא ראשי25:
T
רופא ראשי

ה

רופא ראשי

ה

פוזר אז
עוזר ב׳
רופא בית

ו
ז
ח

עוזר א׳
עוזר ב׳
רופא מתחיל

ו
ז
ז

-

- -

עמודה
עובדי פסיכו*
רוקחים מעבדות לוגים
רפואיות קליניים עתונאים נמים
1.1.61 1.4.57 1.1.53 1.1.53 1.1.53

1.1.61

1.7.55

1.4.61

מנהלי
עבודה
1.4.61

 ,התוספת

)המשך(
עמודה ב׳

עמודה א׳
1
דירוג פועלים
עד 31.3.51
ז׳
ו׳
;הי
ך׳ והצי
ד׳
ג• וחצי
ג׳
ב׳ וחצי
ב׳
;

Í

2
דירוג פועלים
מיום 1.4.51
א׳
 .ב׳
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳
ט׳

מנהלי
עבודה
.טכנאים
1.4.61 1.4.61 1.7.55
ג׳
ה׳
ג׳
ד׳
ו׳
ד׳
ז׳
ה׳
ח׳
ו׳
ח׳
ו׳

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים׳ חשי״ג—11953׳ אני מודיע
שבתוקף סמכותי" לפי ׳סעיף  10לחוק׳ ובהתייעצות עם נשיא בית
המשפט העליון׳ מיניתי את דייר בנימין הלוי׳ שופט בית המשפט
העליון  -כשופט בית משפט מחוזי בפועל׳ מיום י״ג בפיון תשכ״ג
) 5ביוני  (1963עד לסיום הדיון בת״פ 48/63׳ היועץ המשפטי נגד
 (1שמואל תמיר
 (2יוסף זיגלבוים
 (3אהרן שטיין

אחיות
.מיום 1.9.58
ג׳
י .ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳
ח׳)מעשית(

אתיות
מיום 1.7.55
ג׳
ד׳ 1
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
 .ח׳

)נ>
ב׳ 1
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳

נהני
קטרים
1.4.61
נהג א׳
נהג ב׳
נהג ג׳

'בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים׳ תשי״ג11953-׳ אני מודיע
שנשיא המדינה מינה בתוקף סמהוחו לפי סעיף  5לחוק האמור׳ את
ד״ר בנימין הלוי כשופט בית המשפט העליון׳ מיום ד׳ בסיון
תשכ״ג) 27במאי  (1963ואילך.
דב יוםף י
ד׳ בסיון תשכ״ג) 27במאי (1963
שר המשפטים
)תמ (70070
 1ס״ח 132׳ תשי״ג׳ עמי .149

״ חוק השופטיפ ,תשי״ג—1953
הודעה על מינוי שופט

עובדים
פוציאלים
מיום 1.7.55

:

חונן השופטיט ,תשי״ג—1953
הודעה על מינוי שופט לבית המשפט העליון

י

טכנאים
מיום 1.4.61
ידי
ה׳
ו׳

עובדים
סוציאלים
מיום 1.9.58
ב׳
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳

י״ב בסיון תשכ״ג) 4ביוגי (1963
)חמ (70070
 1ט״ח 132׳ תשי״ג׳ עמי .149

ן

דב יוסף

יעל עתאי
מזכירת הממשלה

! נ ד ת 188׳ תשט״ו׳ עמי .135

חוקייפוד; הכנפת
חילופי גברי בכנסת
אני מודיע׳ כי חבר הכנסת עמי אסף מרשימת מפלגת פועלי
ארץ־ישדאל ובלתי מפלגתיים —א— נפטר ובהתאם לסעיף 43
לחוק-יסוד :הכנסת!׳ בא במקומו מרדכי זר.
ד׳ בסיון תשכ״ג) 27במאי (1963
)חמ (76660

חוק השופטים ,תשי״ג—1953
פקודת התעבורה
הודעה על מינוי קבע של שופטי תעבורה
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטיט׳ תשי״ג—11953׳ אני מודיע׳
שנשיא המדינה מינה מינוי של קבע בתוקף סמכותו לפי סעיף  5לחוק
האמור ובהתאם לסעיף  26לפקודת התעבורה 2׳ את — י ,
חיים אנטין
ו־אירודרוקס
להיות שופטי תעבורה מיום ז׳ בסיון תשכ״ג) 30במאי .(1963

מנהלי עבודה
מיום 1.4.61
א׳
ג׳
ד׳

כ״ו באייר תשכ״ג) 20במאי (1963
)חמ (720611

דב יוםף
שר המשפטים

קדיש לוז
יושב ראש הכנסת

! ס״ח 244׳ חשי״ח׳ עמי .69
ילקוט הפרםוטים  ,1015י״ד בטיח תשכ״נ6.6.1903 ,

ז׳ בפיון תשכ״ג) 30במאי (1963
שר המשפטים
)חמ (756124
 1ס״ח 132׳ תשי״ג׳ עמי .149
 2דיני מדינת ישראל׳ נוסת חדש 7׳ תשה״א׳ עמי  ;173ס״זז »367
תשכ״ב׳ עמי .64

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת השקעות
אני מודיע שהרכב ועדת ההשקעות שהוקמה על פי סעיף 36ב
לפקודת האפוטרופוס הכללי׳ 11944׳ שונה כלהלן:
״ ח ׳ דובשני בא־כוח נגיד בנק ישראל — חבר במקופ י׳
מילביצקי״.
ההודעה בדבר הרבב ועדת השקעות שפורסמה בילקוט הפרסומים
615׳ חשי״ת׳ עמי  — 1418תתוקן לפי זה.
דביוםף
י״א בסיון תשכ״ג) 3ביוני (1963
שר המשפטים
)חמ (70590
 1ע״ר 1944׳ תוס׳  1מסי 1380׳ עמי  ;110ס״ח 256׳ תשי״ח׳
עמי .152

1287

תקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת נפות לנפגעי־ עבודה( ,תשט״ז—1956
רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
בהתאט לתקנת ) 27ב( לתקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(׳ תשטיז— 11956-
) (1אני קובע את רשימת חברי הועדות הרפואיות לערעורים כמפורט להלן:
ד״ר
דיר
דיר
דיר
.דיר
דיר
ד״ד
דיר

אדלר אמיל
באומץ ישעיהו
בז׳זיינסקי אהרן
בלר אהרן
בק ארוין
בדאון הדל
היילברונר אדגר
היילפרין ליפא

דייר ויל פנחס
דיר ויניק צבי
דיר זגהר פליקפ
דיר זימן שאול
דיר זלץ נתן
ד״ד טס יעקב
דייר לנדאו יעקב
דייר מיכאלסון יצחק

ד״ד
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
ד״ד
דיר
דיר
ד״ר
ד״ד
דיר
ד״ד
דיר
דיר
דיר
דיר

אוסטרובסקי זיגפריד
אודקה ישראל
איזק חיים
אלוטין אריה
אקסר אנטול
אשכנזי הדדן
בורנשטיין ברנהרד
בירר גדעון
בר־דיין בן־ציון
ברהט יקסון
בדיל פרנץ
ברלין חיים
גולדשמידט אלכסנדר
גודמן יהואש
גייזלר פבוש
גלטנר אליעזר
גנס פריץ

דיר גפל אלכסנדר
דיר דודזון וולטר
דיר דרור קלאוס
דיר הופרט וילהלם
דייר היבנר דוד
דיר הלר יוסף
דייר חרמן זיסקינד
דייר ויזר הנס
דיר וייסמן שמואל
דייר זיידנמן עמנואל
דיר זכר הנס
דייר חםיפ יעקב
דייר טבע זאב
דיר טולצינסקי דב
דיר ירמולוביץ זאב
דיר כווט פטפן
דיר לבנפקי יוסף

דיר
דיר
דיר
דיר
ד״ד
ד״ד
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר

אלטמן מקם
בלנקנשטיין יהודה
בנטל דוד
ברנשטיין פאול
גבדט קרל
גרז׳בין רפאל
דגוני שאול
דוידזון שמאי
הירשוביץ ברנרד
הנדל קרלוס
ולירו אהרן

דייר וסרטרידינגר אוטו
דייר זליגמן הנס
דיר חיים סלים
דיר יוליוסבורגר שלמה
ד״ד לזד משה
דיר לפמן רודולף
דיר מאיר קרל
דיר מדור אברהם
ד״ד מוסבדג פליק
דיר נוימן אלכסנדר
דיר נח פרל .

ירושלים
דיר
דיר
דייר
ד״ר
דיר
דייר
דייר
״ ד״ד

מיכמן יצחק
מילויצקי חגוך
מקין מאיר
נוימן צבי
ניפל ורנד •!
נלקן לודויג
סבר עליז
פוריאנו יוסף

דיר
דייר
דיר
דיר
דיר

פלדמן אוטו
פייגנבאוט אריה
פייגמפר משח
פכטהולד אלכסנדר
שנק לודויג

תל־אביב־יפו
ד״ד לבנשטיין בן־אוריה שלמה דיר פליק אלכסנדר
דיר פריד אמנון
דייר לבקוביץ מקס
ד״ד פרידלנדר אלחנן
דיר להמןארנסט|
דייר קולציר שלמה
דיר מאיר ראובן \
דיר קורץ אוטו
דיר מוזם מרק !
ד״ר קפלן יצחק
ד״ד מילר אליעזר
דיר קצנלנבוגן יצחק
דיר מרברג קורט;
ד״רראוביצ׳ק פרידריך
דייר נוימן אויגן ׳1
דיר רבאו ארוץ
דיר סדגר משה
 ,דייר רדט פאול
ד״ד סוקניק שמואל
דיר רוטר מרדכי
ד׳׳ר סיני אפרים •:
דיר רוך אלחנן
דיר פינקובר ארנולד
דיר שוץ יוליוס
דיר סלובס שלום!
דיר שטרייפלר מקם
דיר סמט משה
ד״ר שפיגלמן פסח
ד״ד ספידא דלף י
דיר סר יצחק
דיר פודימן יוסף |

דיר
ד״ד
ד״ד
דיר
דיר
דיר
דיר
ד״ר
דיר
דיר

פולישוק זאב ן
פייזר עלי
פישמן יוסף
פליגלמן זיגפריד
פרגר יוסף
פרוינד ארטול
פרץ אהרן
צוקר קורט
צליוק אברהם י
|'־
קלר הנם

דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר

רגולפקי יהודה
רובין היימן
רוזנקנץ גרהרד
רוטר הרברט
רוטשילד אליעזר
ריזנפלד ג׳ורג׳
שטנר יואכים
שטינר אוגן
שיין קרול
ששון יוסף

איזכור עיר ברשימת חברי הועדות הרפואיות לערעורים בא לציין את מקום מגוריו של חבר הועדה הרפואית לערעורים ולאי להגביל
את תחום פעולתו,
) (2אני מבטל את רשימות חברי הועדות הרפואיות לערעורים׳ שפורס,צו בילקוטי הפרסומים483 :׳ תשט׳ ז׳ עמי 496 ;1092׳ תשט״ז׳ עמי
522 ;1425׳ תשי״ז׳ עמי 595 ;546׳ תשי״ח׳ עמי 666 ;832׳ משי••ט׳ עמי 744 ;1134׳ תש״ך׳.עמ׳ 805 ;967׳ תשכ״א׳ עמי 315׳
ו־861׳ תשכ״א׳ עמי .1729

יגאל אלון

כ״ז באייר תשכ״ג) 21במאי (1963
)המ (750305
 1ק״ת 612׳ תשט״ז׳ עמי .864

1288

שר העבודה

קוט הפרסומים

 5י  , 1 0 1 5י״ד בםיוו תמכ״נ3SG6.6.1 ,

תקנות הגיטוה הלאומי)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( ,תשט״ז—1956
רשימת פוסקים רפואיים <
בהתאם לתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(׳ תשט״ז— 1 1956-
) (1אני קובע את רשימת הפוסקים הרפואיים כמפורט להלן:
ירושלים
חלפן ישראל
טורק גבריאל
טיברין פסקל
טרוי יוסף
כהן חיים
לביא סילביאן
לחמן אליהו
לוין מיכאל
לוין־אפשטיין יעקב
לוינגר אליעזר
מגורה אלכסנדר

דיר אדלשטיין אליעזר
דיר.אהרנפלד נחום
דיר אולמן דוד
ד״ר אלקלעי אליעזר
דיר אנגלוביץ לואיס  :י
דיר בנטל אפרים
דיר גלבסקי צבי
דיר גליקפמן מיכאל
דיר גרוס אלכסנדר
יד ויינבמ חייט
יר זלצברגד מכבי

דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר
דיר

ד י ר אדלר יעקב
דיר איתן שלמה
דיר אולינגר יעקב
ד י ר איטלסון פרידה
דיר אינהורןיחייפ
דיר אלבגלי חיים
דיר אנגל דוד
דיר אפשטיין שמחה
דיר אפשטיין לודוינ
דיר אפשטיין קורט
דיר אקרלינג בנימין
דיר כינור אריה
דיר ביהקר יעקב
דיר בבמוהרם אלברט
דיר בכר מרקו
דיר בלום איתמר
דיר בלינדרמן דב
דיר בן־טובים נתן
דיר בריש אדם
דיר ברכה שלמה
דיר ברנד מאיר י
דיר בש רוברט
דיר גוטהלף ארנפט
־
דיר גוטמן אהרן.
דיר גיורא אשר
דיר גרינברג שמואל
דיר יגל מיכאל
דיר גלזריס נחמן
דיר גליק שמואל

דיר גרון שלמה
דיר דובנר יצחק
דיר דזיטלובפקה מריה.
דיר דינצמן משה
דיר דלוש אליעזר
דיר דרזנר יונתן
דיר דרעין עלי
דיר הבט מרצלי
דיר הקר אורכן
דיר וולובלםקי אלכסנדר
דיר ויסלפיש אלכסנדר
דיר זליצקי יוסף
דיר זלנפרוינד משה
דיר ז׳לינסקי בנימין
דיר חרמוש עובד
דיר טבדיוגלו מישל
דיר יודקובפקי אהרן
דיר יחפוביץ צבי
דיר יכיני יוסף
דיר יעקב ארמן
דיר יעקבי יעקב
דיר ישורון ראובן
דיר ישיוטר משה
דיר כמרי שמואל
דיר נהנוביץ נחוט
דיר כוזרי יצחק
דיר כצנלסון אלכסנדר
דיר לוי נסים
דיר לין חיים

•.

דיר מתן אליעזר
דייר נברצקי אלזה
דיר ניסן שמואל
ד״ר עשהאל מרםל
דיר פויכטונגר משה
דיר פלדמן שאול
דיר פליישר אלכסנדר
דיר קוק נחוט
דיר קורנבליט ולטר
דיר קליין הלל
דיר קרסילובסקי דוד ;

א

דיר רובין גורמן
ד״ר רוזן.צבי
דיר רוזנברג משה
דיר רומנוב הנרי
דיר רקובר יוסף
ד״ר שופברגר יוחנן
דיר שטיינר אלכסנדר
דייר שטרן יוסף
דיר שנון יעקב

תל־אביב־יפו

.

.

-

.

 1ק״ת 612׳ תשטיז׳ עמי .804
ילקוט הפרסומיט  ,1015י״ד בםיח ת׳עכ״נ6.6.1963 ,

דיר לנצט משה
דיר מוסייב שלום
ד״ר מיכאלטון יוסף .
דיר מישורפקי אליהו
דיר מישן יוסף
דיר מן בוריס
דיר מקין צבי
דיר משיח יצחק
דיר נסים פואד
דיר נחנזון לודויג
דיר סולוביציק משה
דיר סטצקי בנימין
 .דיר סידי משה
.דיר סימן־טוב סימן טוב ששון:
דיר סנדלר רפאל
דיר פודליפפקי זיגמונד
דיר פולפרמכר ישראל
דייר פופקו אליעזר.
יי
דירפלשקם יוחנן
ד״ר פלשקם ישעיהו
דיר פקין גרשון
דיר פרוזינבקי בונים
דיר פרחי אלברט
דיר פרנס אליעזר
 .דירפשידצקיחרמן••'.׳:
י י ; • ׳
דיר ציטרון טוביה
דיר ציציק מרדכי
דיר צ׳ציקס ישראל
דיר צירני רודולף

דיר קדרון דוד.
דיר קובו יוסף
ד״ ר קוט איתמר
דיר קוטליאר שמעון
דיר קוק הרצל
דיר קורין עזרא
דיר קייזר יצחק
דיר קלורפיין ישראל
דיר קלציי יוסף
דיר קלר שלמה
דיר קמחי אלפרד
דיר קפלר איזידור
דיר קשיפוב בינוש
דיר רובינשטיין משה
דיר רוזנמן אליעזר
דיר רזניקוביץ מאיר
דיר ריס רפאל
דיר רמן אליעזר
דיר שדה נחוט
דיר שדל מאיד
דיר שוורצברד אלכסנדר
דיר שטייר מיכאל
דיר שטיך מתתיהו
דיר שילה זאב
דיר שיגברג ארחור
דיר שמפן עזריאל
דיר שעיה עלמה
דיר שפיצר ראובן
דיר ששון מאיר

רשימת פוסקים רפואיים

)המשך(

 .חיפה
דיר אזכיראלי אלדד
דיר הולנדר ארטור
דיר לוינסקי דוד ין
ד״ר ליבר יצחק
דיר המבורגר שמעון
דיר איבנהולץ ישראל
דיר הראל יצחק
דיר אלקלעי איזירור
ד״ר ליכטויץ אוטו:
ד״ר לבמןורנד
דיר הרמן דודולף
דיר ארדרייך מדיום
דיר לנגר ניורא
דיר וינטריגץ ג׳ורג׳
דיר אשר חיים
דיר מילשטיין יצחק
דיר וים שלום
דיר בסן הרי
ד״ר מירוגםקי אבךהט
דיר ויסמן שכנא
דיר ברנשטיין נפתלי
דיר נוינר הנוש < -
דיר וש אליעזר
דיר בש מיכאל
דיר זינגר יעקב
דיר גולדמן חיים
דיר םולטון נעיט ;
דיר חפץ אלברט
דיר גור־אור הנס
דיר סונים סולומון
דייר פולק הרי
דיר חרל נטליה
דיר גורביץ מרדכי
דיר פלדי איתן
דיר טשרטוק יוסף
דיר גיגר אדלה
דיר יהל מרדבי
דיר גרופמןזולטן
ד״ר פלזנטל וילהלם
דיר ישראל מורים
דיר גרושקביץ יאן
ד״ר פנחס משה [
דיר פצ׳י דניאל
ד״ר יערי משח
דיר ג׳רסי ליאון
דיר פרגר ארנפט [
דיר כהן יצחק
דיר דיגגוט דניאל
איזכור עיר ברשימת הפוסקים הרפואיים בא לציין את מקום מגוריו של הפוסק הרפואי ולא להגביל את תחום פעולתו.
) (2אני מבטל את רשימות הפוסקים הרפואיים׳ שפורסמו בילקוטי הפרסומים 483 :׳ תשט״ז׳ עמי 496 ;1092׳ חשט״ז׳ עמי 522 ;1426׳
תשי״ז׳ עמי 549 ;546׳ תשי״ז׳ עמי 595 ;1204׳ תשי״ח׳ עמי 667 ;832׳ תשי״ט׳ עמי 744 ;1154׳ תש״ך׳ עמי 805 ;966׳ תשכ״א׳
!
עמי 315׳ ו־861׳ תשכ״א׳ עמי .1729
דיר
ד״ר
דייר
דיר
דיר
דיר
 .דיר
דיר
דיר
דיר
י״ר
ד״ר
דיר

ו

כ״ז באייר תשכיג) 21במאי (1963
)חמ (750306

חוק החניכות ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר קביעת תכניות חניכות
אני מודיע׳ בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק החניכות׳
תשי״ג11953-׳ קבעתי תכנית חניכות למקצועות אלה:
אופסט — העתקת לוחות
הפרות נשים
אופסט — הדפסה
כריכת ספרים
אופסט זוטא
תעשיית מוצרי נייר
גמר מלאכת עץ
אופסט  -צילום
שרברבות.
אופסט — דיות
התכניות פורסמו ב׳־ירחון העבודה׳ מס׳  11מיום י״ת בחשון
תשב״ג) 15בנובמבר .(1962
יגאל אלץ
פ״ז באייר תשב״ג) 21במאי (1963
)חמ (75066
שר העבודה
 1ס״ת 128׳ תשייג׳ עמי .108

חוק מפ רכוש וקרן פיצוייפ ,תשכ״א—1961
אכרזה על ישובים חקלאיים

1

פרומקין יצחק
פרנק ישראל
צוקרמן ארנולד
קרבובסקי קזימיר
רבינוביץ זאב
ריזן היינדיך
רוטפלד חרמן
ריס אגון .
שטייגביגל מאיר
שינמן ולודימיש
שן שלמה
שפן יהודית
שרף מרדני

יגאל אלון
ער העבודה

צו הפיקוח;על מצרכיפ ושירותיפ )הפדר
נטיעת עצי פרי וגפו( ,תשכ״ג—... 1963
ד|ודעה בדבר הקמכה
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2׳  3ו־ 4לצו הפיקוח
על מצרכים ושירותים)הסדר נטיעת עצי פרי וגפן(׳ תשכ״ג—1 1963׳
הפמכתי מיום ייט באייר תשכ״ג) 13במאי  (1963את המועצה לייצור
ולשיווק של פירות׳'חברה רשומה׳ לצורך מתן היתרים לאבוקדו
ולקביעת תנאים בהם לפי הסעיפים האמורים.
ג׳ בפיון תשכ״ג)126מאי (1963
משה דיין
ו.
)חמ (741126
שר החקלאות
! ק״ת 1406׳ תשכ״ג׳ עמי  ;846ק״ת 1444׳ תשכ״ג׳ עמי .1430

חוק הנירוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ח—1957
הודעה על הנחת תכנית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק מס רכוש וקרן פיצויים׳
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז והחגגה מפני
תשכ״א11961-׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת׳ אני קובע׳ שפל
אחד מהישובים המפורטים להלן היא נקודת התיישבות חקלאית לצורך שטפונות׳ תשי״ת1 1957-׳ שתכניות ניקוז נוספות שהחליטה עליהן
רשות הניקוז נחל שורק 2׳ כמפורט להלן׳ הונחו במשרדי רשויות
הסעיף האמור:
הניקוז והעתקיט מהן במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
מושב בוסתן הנליל — הרחבה
אדרת י
|
רשות הניקוז :י
מטולה — הרחבה
בית אלעזרי י
שדה אליעזו—שלבי ־התיישבות ) (1מפי  !4—57—20-2הסדרת נחל יבנה)חאפ( — קטע  1.8ק״מ מעל
חרב לאח — הרחבה
מהילת הברזל;
בי׳ נ׳ ו־די.
בפר ביאליק — הרחבה
האנחה על ישובים חקלאיים׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 890׳ ) (2מטי —57—19—2א 4הסדרת נחל בניה — קטע תחתון.
תשכיב׳ עמי 378׳ תתוקן לפי זה.
משה דיץ
א׳ בסיוןתשכ״נ) 24במאי (1963
שר החקלאות
I
)חמ (751300
לוי אשכול
ג׳ בפיון תשנ״ג) 26במאי (1963
שר האוצר
)חמ (72475
 1ס״ח 236׳ תשי״ח׳ןעמ׳ 4
 1ס״ת 337׳ תשניא׳ עמי .100
 2קית 979׳ תשיך׳ עמי .587

1290

ילקוט הפרסוסים  ,1015י״ד נסי ין תשנ״נ6.6.1963 ,

חוק בנק הדואר ,תשי״א—1951
הוראה .בדבר מסמכים סחירים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק בנק הדואר׳ תשי״א 1951-ג׳
אני מורה׳ כי נוסף לאמור בהוראות בדבר מסמכים סחיריפ׳ שפורסמו
בילקוטי הפרסומים 500׳ תשי״ז׳ עמי 597 ;47׳ חשי״ח׳ עמי ;881
666׳ תשי״ט׳ עמי  1134ו־681׳ תשי״ט׳ עמי 1446׳ יהא מסמך
המשמש להוצאת כספים מבנק הדואר סחיר כשהכספים מוצאים מאחד
מחשבונות הסילpים שבעליהם ומספריהם מפורטים להלן:

י:
׳

 (1ועדה קרואה נצרת עילית
 (2מועצה אזורית אונו
 (3מועצה מקומית מעלה הנליל
 (4מועצה מקומית אור עקיבא
 (5מועצה מקומית איכסאל
 (6מועצה מקומית דבוריה
 (7מועצה מקומית מגדל
 (8מועצה מקומית מגדל העמק
 (9מועצה מקומית חצור
 (10מועצה מקומית טורעאן
 (11מועצה מקומית נתיבות
 (12מועצה מקומית רכסים
 (13מועצה מקומית כפר עקרון
 (14מועצה מקומית נחלת יהודה
  (15מועצה מקומית שלומי (16מועצה מקומית אופקים

15054
15049
 15048־
15047
15046
.15045
15044
15043
15042
15041
15040
15050
15051
15052
15053
15055

אליהו ששון

א׳ בסיון תשכ״ג) 24במאי (1963
)חמ (76015

שר הדואר

! ס״ת 79׳ תשי׳״א׳ עמי  ;219פ׳׳ח 206׳ תשט״ז׳ עמי .85

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(,
תשי״ח—: 1958
הודעה בדבר בחירת ראש .המועצה האזורית
סולמ־צור
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(׳
חשי״ח1 1958-׳ נמסרת בזה הודעה׳ כי בישיבת המועצה האזורית
סולס־צור מיום א׳ באדר תשכ״נ) 25בפברואר  (1963נבחר אריה
לוטן לראש המועצה במקום ברוך מצנע שהתפטר.
כ״א באייר תשכ״ג ) 15במאי (1963
)חמ (8083

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ק״ת 797׳ תשי״ח׳ עמי .1256

צ 1המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר חילופי גברי בועדת הבחירות
למועצה המקומית אשדוד
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי םעיף ) 13ב( לצו המועצות
המקומיות)ב(׳ תשי׳׳ג — 1 1953׳ אישרתי את בחירתו.של י ו א ל
גבאי על ידי המועצה המקומית אשדוד כחבר ועדת הבחירות הבאות
למועצה במקום אלברט מרס.
ההודעה בדבר אישור בחירתם של החברים והיושב ראש של ועדת
הבחירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 893׳ תשב״ב׳ עמי 480׳ תתוקן
לפיזה.
כ״א באייר תשכ׳׳ג ) 15במאי (1963
)חמ (8034

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ק״ת 369׳ תשי״ג׳ עמי  ;1174ק״ת 1219׳ תשכיב׳ עמי .280

פקודת העיריות1934 ,
הודעה בדבר אישור ארנונות ,שיעורן ומועדי תשלומן
בהתאם לסעיף ) 102ג( לפקודת העיריות׳ 11934׳ אני מודיע׳ כי
אישרתי את הארנונות לשנת הכספים  1963/64שהוטלו על ידי מועצת
העיריה של כל אתת מהעיריות המפורטות להלן׳ את שיעורן ומועדי
תשלומן:
לוד
ירושלים
בת־ים
גבעתיים
חולון
חיפה

עבו
רמלה
תל-אביב־יפו

 .הודעה בדבר הטלת הארנונות׳ שיעורן ומועדי תשלומן׳ פורסמה
במשרדי כל אחת מהעיריות האמורות ושם יוכל בל מעונין לעיין בה.
כיה באייר חשנ״ג) 19במאי (1963
)חמ (76502

פקודת מפי העיריח ומפי הממשלה
־
)פטורים(1938 ,

:

הודעה בדבר אישור לצרכי פטור
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5י( לפקודת מסי העירית
ומסי הממשלה)פטורים(׳ ) 11938להלן  -הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א(
ו)2-ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—21918׳ שהועברה
אלי על ידי שר הפנים׳ אישרתי את חברה קדישא גחש״א׳ תל־אביב־
יפו לצרכי פטור לפי סעיף  5לפקודה.
כ׳ באייר תשכ״ג) 14במאי (1963
)חמ (72390

מ׳ םילבדםטון
מנהל כללי׳ משרד הפנים

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ע״ר 1934׳ חום׳  1מס׳ 414׳ עמי  ;1ס״ח 100׳ חשייב׳ עמי ;245
סיח 346׳ תשב״א׳ עמי .168

י?סו» הפרסומיש  ,1015י״ד בסיון תשכ״ג6.6.1863 ,

 1ע״ר 1938׳ תוס׳  1מסי 792׳ עמי  ;27ע״ר 1940׳ תום׳  1מס׳
1006׳ עמי .42
 2עייר תשית׳ תוס׳ א מסי 2׳ עמי .1

1291

הוראות פנק ישראל )נכפים נזילים(,
ן פקודת הרוקחים.
תשי״ח1957-
 ..תקנות הרוקחים .
הודעה בדבר סכום ההפחתה של נכסים נזילים
הודעה,בדבר בחינות עוזרי רוקחים
לפי סעיף 6
בהתאם לתקנה  11לתקנות הרוקחים!׳ אני מודיע בזה׳ שהאיש
 .1אני מודיע מה׳ כי בהתאם לסעיף  6להוראות בנק ישראל)נכסים
נזילים(׳ תשי״ח) !1957-להלן  -ההוראות(׳ קבעתי שסכום ששמו ומענו מפורטים להלן׳ עבר בחינות עוזרי רוקחים׳ שנתקיימו
ההלוואות׳ אשר בו רשאי מוסד בנקאי כמשמעותו בהוראות להפחית במשרד הבריאות בימים ב׳״ב׳ כ״ג באדר ו־ו׳ בניסן תשב״ג )18׳ 19
את נכסיו הנזילים שעליו.להחזיק לפי ההוראות׳ לא יעלה על  22%ו־ 31במרס j .(1963
יונה מועלם׳ בני ברק׳ רחוב יהודה הנשיא .44
מסך־כל הפקדונות המפורטים בסעיף 1א פיסקאות ) (2ו) (3להוראות׳
ובכלל זה  3%המיועדיט למתן הלוואות למימון ייצוא.
י' כהן
 .2לא ניתנו  3%באמור׳ יוקטנו  22%האמוריפ בהפרש שבין  3%י״ב באייר תשכ״ג) 6במאי (1963
ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות
ובין האחוז שניתן בפועל כהלוואות למימון ייצוא מתוך סך־כל )חמ (77330
הפקדונות האמוריט בסעיף .1
סעיף זה לא יחול על מוסד כספי כמשמעותו בצו בנק ישראל ! חוקי א״י׳ כרך ג ׳ עמי .2007
)מוסדות כספיים(׳ תשכ*ב21962-׳ ועל מוסד בנקאי שהאחוז המיועד
למתן הלוואות למימון ייצוא באמור בסעיף  1אינו מגיע אצלו
ל־000׳ 50לירות׳ וכל עוד אינו מגיע לסכום זה.
תקנות רופאי השיניים1945 ,
6׳
סעיף
לפי
נזילים
 .3ההודעה בדבר סכום ההפחתה של נכסים
הודעה בדבר אבדן תעודת־היתר
שפורסמה בילקוט הפרסומים 1004׳ תשכ״ג׳ עמי  — 1052בטלה.
 rappלתקנות רופאי השיניים׳ 11945׳ ניתנת
9
בהתאם להוראות
 .4תחילתה של הודעה זו ביום ח׳ בתמוז תשכ״ג) 30ביוני  .(1963י
בזה הודעה׳ שתעודת( היתר לעסוק בריפוי שיניים בישראל י מס׳
א׳ בפיון תשכ״ג) 24במאי (1963
ד׳ הורוביץ מרש 221/מתאריך כ״ד בסיון חש״ך ) 19ביוני  (1960שהמנהל הכללי
נגיד בנק ישראל של משרד הבריאות העניקה לוולף קאופמן מרחוב נווה יהושע 20׳
)תמ (72215
! ק»ת 753׳ תשי״ח׳ עמ׳  ;432ק״ת 849׳ תשי״ט׳ עמי  ;424רמת־גן׳ הודע על ידי בעליה שנאבדה ממנו.
ק״ת 1004׳ תש״ך׳ עמי  ;987ק״ת 1075׳ תשכ״א׳ עמי  ;440כל מי שתעודת ההיתר האמורה באה לידו והוא איננו בעליה חייב
ק״ת 1122׳ תשכ״א׳ עמ׳  ;1309ק״ת 1163׳ השכ״א׳ עמ׳  ;1975להחזירה לאלתר למנהל הכללי של משרד הבריאות׳ ירושלים .אם
ק״ת 1200׳ תשכ״ב׳ עמי  ;16ק״ת 1355׳ תשכ״ב׳ עמי ;2528תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא תימצא תעודת
ק״ת 1402׳ תשכ־״ג׳ עמי  ;776ק״ת 1432׳ תשכ׳׳ג׳ עמי  .1270ההיתר על ידי בעליה או שלא תוחזר לידי המנהל הכללי של משרד
הבריאות׳ יראו אותה וןעודת היתר כמבוטלת.
 2ק״ת 1330׳ תשכ״ב׳ עמי .2183
;

־

י •

!

.

כ׳ באייר תשכ״ג) 14במאי  (1963יהושע כהן
ממלא מקוט המנהל הכללי של משרד הבריאות
)חמ (77321

 .תקנות הזרעים )גידול זרעים משוכחים
ומכירתם( ,תש״ד—1960
מומלצים
הודעה בדבר אישור זנים
! ע״ר 1945׳ תוס׳ 1׳ מם׳ 1395׳ עמ׳ .6
הנני מודיעה׳ שהועדה לאישור זניט שנתמנתה על פי תקנה 13
לתקנות הזרעים )גידול זרעים משובחים ומכירתם(׳ תש״ך11960-׳
אישרו? את הזנים המפורטים להלן כזנים מומלצים לאחר שנוסו על ידי
חוק ההגכליפ העפקייפ ,תשי״ט— 1959׳־•
התחנה לחקר החקלאות בבית־דגן:
הודעה על רישום הסדר כובל
מלון
אגוזי אדמה
אננס משובח )(54
וירגייניה בית דגן 4
בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים׳ תשי״ט—! 1959׳ אני
גולדן אג
יnc2 :
מודיע׳ שנרשם הסדר צובל לגבי שכלולים במנננון הבלימה של
מכוניות הנוגע להגבלות בשיווק ולזכות למכור פטנטים.
חסה
עגבניות
)(64
קיצית
ראש
חפה
הצדדיט להסדר הם:
עין גדי)מומלץ לעונת האביב(
 .1שותפות ״אשל״< ארגון שרותים למכוניות בע״מ את יוסף
רחובות ) 13מומלץ לעונת האביב(
כרובית
רולפ׳ רמת־גן; ;
כרובית ״96׳׳
תיאור מלא של הזנים המפורטים מופקד במחלקה לחקר זרעים
 .2יוסף וודיסלבסקי׳ תל-אביב;
ובדיקתם של התחנה לחקר החקלאות בבית־דגן.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחרי .והתעשיה׳
מומלצים׳
זנים
אישור
רשימת זנים מומלצים-ירקות בהודעה בדבר
.יי•
עמ׳ 1389׳ תתוקן לפי זח .בנין פלס׳ ירושליםi .
|שפורסמה בילקוט הפרסומים 850׳ תשכ״א׳
כ״ה באייר תשכ״ג) 19במאי (1963
י׳יפה
י׳״ב באייר תשכ״ג) 6במאי (1963
הממונה על הנבלים עסקיים
)חמ (70120
ח׳ גבריאלית גלמונד
)חמ (7393
מנהלת המחלקה לזרעים בתחנה לחקר החקלאות
ויושבת ראש הועדה לאישור זניט
! ס״ח 286׳ תשי״ט׳ עמי .152
! ק״ת 1027׳ תש׳״ך׳ עמ׳.1448
:

1

1

י
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י5סוט הפרסומים -,1015י׳׳ד נסיו! תשכ״נ6.6.1963 ,

חוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו־1955-
הוראה בדבר חישוב תקופת שירות י־
גתוקף סמכותי לפי םעיף  63לתוק שירות המדינה )גימלאות( /תשט״ו1 1955-׳ ובהתאם להחלטה נדבר תנאים להגדלת תקופת
שירותו של יעובד שבא לשירות המדינה לאחר שהניע לניל 2 40׳ אני מורה לענין סעיפים  16ו־)17א( לחוק /כי לגבי עובדי המדינה אשר
עמותיהם,מפורטים בטור אי׳ יופפל מתוך תקופת שירותם במדינה אותו חלק השווה להפרש שבין תקופת שירוחם שצויינח לצד שם.כל
אחד מהם בטור ב׳ לבין כלל תקופת שירותם במדינה.
 .טוראי
 השם:

י

משרד האוצר
קרול בלוש
אליעזר רוזן
רחל רגינה פילר
ברונו בלוך
יעקב נצר
יצחק פינקלשטיין
בכור נחמני
פנחס זיטקינד
1תן םופרין
ברוריה ויסמן
אהרן דהרי

טור ב׳
התקופה
בחדשים
160
240
210
195
300
180
212
120
180
180
279

טור א׳
השם

טוך ב׳
התקופה
בחדשים

משרד הבטחון
חיים שמידט
אליקים שפירא
נחמן הר־זהב
יחזקאל קלויזנר

180
180
180
197

משרד הבריאות
סרפינה שפילמן
בנו סבך
בן־ציון קונין
יוסף דומני
פרנץ בהם

192
180
270
199
162

משרד החקלאות
צבי פרנקפורט

349

טוראי
השם

־ טור ב׳
התקופה

משרד החינוך והתרבות
180
הללברנדר
240
אסתר מזרחי
201
אסתר אנקור
משרד המסחר והתעשיה
192
צבי איוניר
192
יוסף שנקל
יהודית שילד
247
ישראל סטארד
240
משרד המשטרה
זאב הורביץ
מאיר שושנה

210
180

טור ב׳
התקופה
בחדשים

טוראי
השם
משרד העבודה
דוד הורן
אריה יעבץ

180
210

משרד התחבורה
יוסף חדאד
 .שמעון וישניצקי
חייט זלמנוביץ
הלל ברגמן)אביחנן(

201
180
330
224

משרד הדואר
לייב גולדנברג
דוד םייגנבאויס
ירמיהו צירני
משה גרב
אהרן רפאל לוי

180
192
213
240
210

בהוראת בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרפומיפ
1001׳ חשב״נ׳ עמי  983יימחק —
מתחת לכותרת משרד האוצר ״אהרן דהרי *255

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
989׳ תשב-ג׳ עמי  601יימחק —
מתחת לכותרת משרד הבריאות ״פרנץ בהם 121׳

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
667׳ תשייט׳ עמי  1155יימחק —
מתחת לכותרת משרד הדואר ״אהרן רפאל לוי *162

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
942׳ תשכיב׳ עמי  1661יימחק —
מתחת לכותרת משרד המסחר והתעשייה ״יהודית שילד *270

בהוראה בדבר חישוב תקופח שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
1001׳ חשכיג׳ עמי  983יימחק —
מתחת לכותרת משרד התחבורה יהלל ברגמן)אביחנן( *203

בהוראה בדבר חישוב תקופח שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומיס
969׳ תשב״ג׳ עמי  128יימחק —
מתחת לכותרת משרד הבריאות ייוסף דומני *180

בהוראה בדבר.חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
989׳ חשכיג׳ עמי  601יימחק —
פתחת לכותרת משרד הבטחון ׳אליהו הרשקוביץ *180

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומיס
914׳ תשכיב׳ עמי  991יימחק —

ג״ב באייר תשכיג) 16במאי (1963
)המ (720604

מתחת לכותרת משרד הנטתון ״יחזקאל קלויזנר *180

ראובן שדי
נציב שירות המדמה

 1ס״ח 188׳ תשטיו׳ עמי .135
« י״ט 532׳ תשייז׳ עמי .785

י?סוט חפרסוטיפ  ,1016י״ד בסמן תשכ׳׳גS.1003.6 ,

1293

חוק רואיי־חשבון ,תשט״ו—1955
הודעה על החלטת מועצת רואי־חשבון

| •פקודת העתונות ..
הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

נמסרת בזה הודעה׳ גי ביומ ח׳ באייר תשכ״ג ) 2במאי /(1963
בתוקף סמכותה לפי סעיף  12לחוק רואי־חשבון׳ תשט״ו—1955׳
מפרסמת מועצת רואי חשבון החלטתה זו :רואה חשבון אליעזר פאר ניחן לחברת א ד ו ר ו ל בע״מ׳ רה׳ דוד רזיאלמפ׳18׳תל־אביב־יפו׳
הורשע בדין בעבירה לפי הסעיף ) (1) 79א( לפקודת מס הכנסה׳  .1947רשיון מסי 1097׳! חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב׳ להוציא
בהיותה סבורה שלמען הגן על שמו חטוב של מקצוע רואה חשבון מן לאור אחת ליום עתון בשפה הרומנית בשם ״אדורול״ )האמת(׳ שידון
הצורך לעשות כן׳ החליטה מועצת רואי חשבון להפסיק את תוקף בנושאים כלכליים׳ תרבותיים ופוליטיים׳ ייערך בידי יהודה
רשיונו של אליעזר פאר הנ״ל לתקופה של  6חדשים החל מיום  22מאידסון — פורין׳ויידפם בבית־דפום ׳״שותם* בע׳״מ׳ הנמצא ברחוב
פין מס׳ 6׳ תל־אכ^ב־יפו.
באפריל .1963

א׳ א׳ בלום
ח׳ באייר תשכ״ג) 2במאי (1963
יושב ראש מועצת רואי חשבון בפועל
 1ס״ת 173׳ תשט״ו׳ עמי .27

כ״ו באייר תשב״ג) 20במאי (1963
ל׳ גרי
, • ' j
)חנ! (76720
ןסגן מנהל כללי לתפקידים מיוחדים׳ משרד,הפניפ

פקודת כנין עריה1936 ,
 Iשטח תכנון עיר׳ אונו

שטח תכנון עיר׳ חולון •

הודעה בדבר הרשאת לתת תוקף לתיקון תכגית
מיתאד ובדבר הפקדת התיקון והתשריט
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳  1והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳
תש״ח2 1948-׳ הרשיתי את הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
מחוז תל-אביב׳ לתת תוקף — לעבור חמישה עשר יום לאחר פרפופ
הודעה זו ברשומות — לתיקון תכנית מיתאר הנקראת :״תכנית בנין
ערים מס׳  107תיקון מס׳  3לתכנית מיתאר חולון״ שהודעה על
הפקדתה׳ יחדי עפ התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית
לבניה ולתכנון עיר׳ חולון׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 945׳ תשכ״ב׳
עמי 1736׳ וכי העתקיט של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
אליה — בצורה שבה אישרתי אותם — הופקדו במשרדי הועדה
המקומית האמורה׳ ושם יובל כל אדם לעיין בהם.

* חיים משה שפירא

נ״א באייר תשכ״ג) 15במאי (1963
)חמ (76513

שר הפנים

 1ע״ר 1936׳ תוס׳  1מס׳ 589׳ עמי .153
 2עיר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מטי 2׳ עמ׳ .1

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ , 1936
בי במשרדי הועדה; המקומית לבניה ולתכנון עיר של אונו הופקד
העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת
מס׳ חממ — 2/בגוש  6177חלקות 10׳ 11׳ 81״ ביחד עפ התשריט
י
המצורף אליו.
ואלה הס גבולות התכנית:
צפון :גוש  6177חלקות 30׳ 31׳ ;83
מזרח :גוש  6177חלקה ;9
דרום :גוש  6177חלקה 15׳ בביש לתל־השומר;
מערב :כביש לתל־השומר.
כל מעונין יוכל;לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלוט׳ ובל מעונין — אט כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחדים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ במשך
שני חדשים מיום פו^סוט הורעה זאת ברשומות.
כ״ו באייר תשכ״ג) 20במאי (1963

ד׳ ברוידם

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לבניה'ולתכנון עיר׳
מחוז תליאביב
י

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
 .נמסרת בזה הודעה׳ בהתאט לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת תכנית מס׳ ״1132״ בגוש 30079
חלקות 51׳ 52׳ 53׳ 62׳  63בשכונת תל־ארזה׳ביחד עפ התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
 כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורה ללאחשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואפ מבחינה אחרת — בקרקע׳
י בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהש׳ דשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
ב״ח באייר תשכ״ג) 22במאי (1963

הודעה יעל הפקדת תכנית מפורטת

*שטח תכנון עיר׳ בת־ים

 .הודעה[ על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳  1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של בת־ים הופקד
העתק של — תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת
מפי  — 77גוש )! 7144חלקה  67וחלק מחלקה (15״׳ ביחד עם התשריט
L
המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בהה בתשריט המצורף.
כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין! — אם כבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים! אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
במשך שני חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
כ״ב באייר תשב״ג) 16במאי (1963

!

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

ד׳ ברוידם .־. ,

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לבניח ולתכנון עיר׳
מתח תל-אביב
i
ו
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י״ר בסיוןתשכ״ג1015,ילקוטהפרסומים

63w.6.

פקודת בנין עדים1936 ,
שטח תננון עיר׳ םתת־תקוה

י.

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמפרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מפי פת575/׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עפ
התשריט המצורן*אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ פתח־
תקלח׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 987׳ תשכ״ג.
^ מן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י

ב״ז באייר חשכ״ג) 21במאי (1963

י׳ גובתיק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטת תכנון עיר׳ נתניה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

כן נמסרת בזה הודעת׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין עריפ׳ 1936׳
בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותפ הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושט יובל כל אדם לעיין בהם,
כ״ח באייר תשביג) 22במאי (1963

י׳גובתיק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטת תכנון עיר׳ חיפה

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ חיפה׳ הופקד העתק של
תיקון לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס׳ חפ1005/א — מרכז
דפקו בפינת רחוב המנינים ועיךדור״ המהווה תיקון לתכנית מס׳
חפ — 1005/מרכז מסחרי בין הרחובות אלנבי׳ המגינים׳ עין־דור
והבנקים׳ אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
995׳ תשב״ג׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית:
גוש  10834חלקה ,27
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית וחתשריט האטורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין  -אט כבעל ואט מבחינת אחרת  -בקרקע׳
בבנינים או בנבפיט אחריט שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ דשאי
להגיש התנגדות למשרדי הועדה המ5ומית׳ האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
;

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
חוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו .ברשומות —
בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית
מסי נת8/229/׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 991׳ תשב״ג.
 :כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה — בצורה
שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה
המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
ב״ז באייר תשכ״ג) 21במאי (1963

י׳ נובדניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטת תכנון עיר׳ נתניה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית מסי נת;5/347׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביתד עם התשריט
המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ פורסמה
בילקוט הפרסומים 996׳ תשכ״ג.

י5הוט תפדפוטים  ,1015׳״ד נסיו! תשכ״נ6.6.1963 ,

כ״ו באייר תשכ״ג) 20במאי (1963

יעקב ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

שטת תכנון עיר גלילי׳ מחוז היפה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית יי
מפורטת והודעה על הפקדת התיקון והתשדיט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית הרשתת לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום
לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — לתיקון לתכנית מפורטת הנקראת:
״תכנית מסי ג - 456/מרכז מסחרי פרדס חנה״׳ שהודעה על הפקדתה׳
ביחד עם התשריט'המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכנון
עיר גלילי מחוז חיפה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 875׳ תשב״א.
בן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקיס של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזיתהאמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושט יוכל כל אדם לעיין כחפ.

יעקב ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה
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פקודת בנין ערים1936 ,
שטה תכנון עיר׳ גלילי

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
נמסרת מ ה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳  maהצפון׳ הרשתה
לתת תוקף כעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעה זו ברשומות—
לתכנית המפורטת הנקראת :״ת.ב.ע .מס׳  — 419תיקון לת.ב.ע .מס׳
 147מירון״׳ שהודעה על הפקדתה של התכנית׳ ביחד עפ התשריט
המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור
הגלילי׳ נצרת׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 862׳ תשכיא׳ עמי 1772
בן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין עדים
1938׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה׳
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה׳ הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
ייד באייר תשב״ג) 8במאי (1983

-

א׳כלפון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

שטר .תכנון עיר׳ גלילי

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפודטתותשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז הצפון׳ הרשתה
לתת תוקף כעבור המישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית המפורטת הנקראת :ית.ב.ע .מס׳  — 506מרבז מפחדי בנצרת
עלית״׳ שהודעה על הפקדתה של התכנית׳ ביחד עם התשריט דמצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים׳ לאזור הגלילי׳
נצרת׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 922׳ תשכיב׳ עמי .1205
גן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
«193׳ כי הפתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה׳
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה׳ הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל כל אדם לעיין בהם.
י״ד באייר תשנ״ג 8).במאי (1983

א׳כלפון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

לבניה ולתכנון ערים׳ טבריה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים #877
תשכיב׳ עמי .23
כן נמסרת בזה הודעה בהתאט לסעיף 18א) (2לפקודה בנין ערים/
1938׳ כי העתקימ של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליו׳
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה׳ הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם,
ו

י״ד באייר תשב״ג) 8במאי (1963

א׳ כלפון

•ן יושבראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון
[

ן שטח תבנון עיר׳ טבריה

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורט ת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עריט׳ »1936
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ טבריה׳ בעירית
טבריה׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת- :ת.ב.ע .מסי
—561חלוקת חלקית 29׳ 28׳ 27׳  26בגוש  15001טבריה׳׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
נבולות התכנית בהתאם למפומן בקו כחול בתשריט.
בל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
חשלום וכל מעונין;— אפ בבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבניניפ או בנכסים אחדים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ד באייר תשכיג) 8במאי (1983

i

א׳כלפון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיד
מחוז הצפון

שטח תכנו; עיר׳ יזרעאליפ

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאפ לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ יזרעאלים׳ בתל
עדשים׳ הופקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת :ית.ב.ע .מס׳
 - 463נאות קדומים״׳ ביחד עט התשריט המצורף אליו.

גבולות התכנית בהתאם למפומן בקו כחול בתשריט.
שטח תכנון עיר׳ טבריח
בל מעונין יבול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם בבעל ואת מבחינה אחרת — בקרקע׳
הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
במינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי.
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשדיט
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳ חדשים מיום פרפוס הודעת זו ברשומות.
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז הצפון׳ הרשתה
לתת תוקף כמבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — ייד באייר תשכ״ג) 8במאי (1963
לתכנית המפורטת הנקראת :״ת.ב.ע ,מסי —.462שינוי לת.ב.ע379 .
י
א׳ כלפו ן
|
שיכון הפועלים בנוש  15005טבריה״׳ שהודעה פל הפקדתה של
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
התכנית׳ גיהד עם התשריט המצורף אליה במשרד• הועדה המקומית
מחוז הצפון
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י<קזט הפדהוטיפ 1016׳ י״ד בסיו! תעכ״נ6.6.1963 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון פיר׳ נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פרים׳ »1936
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון פיר׳ נהריה׳ בפירית
נהדיה׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת :״ת.ב.ע .מס׳
543א-שינוי יפוד שטחים במש  18209נהריה״׳ ביחד פט התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
כל מפונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מפונין — אם כבפל ואט מבחינה אחרת — בקרקפ׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיפה עליהם׳ רשאי
;להניש התנגדות לתכנית במשרדי הופדח המקומית האמורה׳ תוך שני
וזדשים מיום פרסום הוד^ה זו ברשומות.
':־"_ ההודעה בדבר הפקדת התכנית הניל׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
959׳ תשב״ב — בטלה• ; .
י״ד באייר תשכ״ג) 8במאי (1963

א׳כלפון

יושב ראש הופדה המחוזית לבניה ולתכנון פיר
מחוז הצפון י
שטת תכנון עיר׳ נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה •הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פרים׳ »1938
הי :במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים׳ נהריה׳ בעירית
נהריה׳ הופקד העתק של .תבנית מפורטת הנקראת :״ת.ב.ע .מס׳
 - 436שיכון חסכון  1960נהריה גוש  18174חלקות 4׳ 5׳12-10׳
41—39״׳ ביהד פם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו בחול בתשריט.
בל מעונין יבול לפיין בהפתקי התכנית והתשריט האמוריט ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבפל ואם מבחינה אחרת — בקרקפ׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות: .
י״ד באייר תשכ״ג) 8במאי (1863

א׳כלפון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון
שטח תכנון עיר» נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 :נמסרת בזה הודפה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ »1938
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר» נהריה׳ בפירית
נהריה׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת :״ת.ב.ע .מסי
542א׳— פיתות פס הים בצפון נהריה גוש 18209 18207״׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
 :גבולות התכנית בהתאט למפומן בקו כחול בתשריט.
• כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורית׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין  -אם כבעל ואט מבחינה אחרת  -בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית:האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי

י?סוט הפרפימים  ,1015י״ד נ ס י ח תשנ״ג«.6.1863 ,

להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ההודעה בדבר הפקדת התכנית הנ״ל׳ שפורסמה בילקוט הפרסומיפ
959׳ תשכיב — בטלה.
ייד באייר תשכיג) 8במאי (1983

א׳כלפון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחח הצפון
שטח תכנון עיר׳ עכו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פרים׳ 1936׳
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים׳ עכו׳ בעירית עכו׳
הופקד הפתק של תכנית מפורטת הנקראת :ית.ב.ע .מפי —573שינוי
לת.ב.ע .מס׳  117אזור התעשיה הרגילה עכו׳׳ ביתד פם התשריט
המצורף אליו.. .
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
חשלום׳ וכל מעונין — אט כבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התננדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה תוך שני
חדשים מיום פרסופ הודעה זו ברשומות.
•יד באייר תשב״ג) 8במאי (1963

א׳כלפון

יושב ראש הועדת המחוזית לבנית ולתכנון עיי
מחוז הצפון :
שטח תכנון עיר׳ עכו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ עכו׳ בעירית עכו׳
הופקד הפתק של תכנית מפורטת הנקראת :ית.ב.פ .מסי -562שיקום
העיר הישנה עכו׳״ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית בהחאט למסומן בקו מזול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלוט ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבניגיט או בנכסים אתרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ד באייר חשכ״ג) 8במאי (1963

א׳ כלפץ

יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מתוז הצפון

תיקון טעות
בהודפה לפי פקודת בנין פרים׳ 1936׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
1012׳ תשכיג׳ עמי 1233׳ בשטח תכנון ערים׳ ראשון-לציון׳ במקום
״רצ144/״ צ״ל ״דצ1/144/״.
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הזמנות ג ת י המשפט

i

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 879/63
• י• בקשה 307/63
״ •
שנפטר בתל־אביב ביום 30

מדוע לא יינתן צו! המכריז על ירושת המנוח ומדוע לא הוכח ,לא
תקוייט ולא תירשפ'הצוואה האחרונה )והתוספות אשר לה( של המנוח
ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשות׳ שאט לא כן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשפ

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעט מדוע לא יינתן למשה ליב מולאור
צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים ,הזכויות׳ החובות והמקרקעין
מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח הנ״ל׳ שאט לא כן יגש בית המשפט
ליתן אח הצו הנ״ל כאמור.
ש׳ כהן ,רשם

תיק עזבונות 1084/63
| י
בענין עזבון הגונות שלום דוידוביץ מתל־אביב ,שנפטר
בתל-אביבייפו ביום י״׳ז בתשון תשב״א ) 6בנובמבר (1960׳
והמבקש עמנואל בן זמרה ,עו״ד׳ מרחוב טיומקין 3׳ תל־
אביב מנהל העזבון הנ״ל׳ לפי כתב מינוי בתיק עזבונות .42/61
להווי ידוע כי הוגשת לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ־׳ל׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון המנוח;והרוצה להתנגד להכרזה להגיש תוך שלושים-יום
מיום פרםוט הזמנה |ו׳ התננדות להכרזה המבוקשת׳ שאס לא כן יחן
בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם

בענין עזבון המנוח
במרס 1963׳
והמבקשים :פנחס

הרצברג.

ליאץ זומר,

אלםטר ,שושנה שוםטק ושרה

דוד ששון

1

תיק עזבונות 1013/63
מבריסל׳ בלניה׳ שנפטר ביום

בענין ירושת המנוח
 7באוגוסט  1962בבריסל׳ בלניה׳
והמבקשת רחל ששון.
הריני מזמין בזה כל אדט הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח והרוצה להתנגד להכרזה המבוקשת׳ להגיש תוך שלושים יום
מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן
בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשט
תיק עזבונות 1066/63
בענין צוואת המנוח ישראל בן בוכור קורדובה ,שנפטר
ביום טיז בשבט תשכיג) 9בפברואר (1963׳
והמבקשת ויקטוריה קורדובה ,חולון׳ רה׳ ויצמן . .89
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום
צוואתו של המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזת כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ אם יש לו טעם כל שהוא׳ מדוע
לא תוכח׳ לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן
תעודת קיום צוואה למבקשת׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן
תעודה זו כאמור.
ש׳ כהן ,רשם
תיק עזבונות 1071/63
בענין הצוואה של המנוח חיים הומניקר מרח׳ מרכז מסחרי ,55
תל־אביב׳ שנפטר בתל־אביב ביום כיו באדר תשכ״ג) 22במרס .(1963
הריני מזמין כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסוט הזמנה יזו׳ וליתן טעם מדוע.לא תוכת׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרוניה )והתוספות אשר לה( ומדוע לא תינתן
תעודת קיום צוואה למבקש ישראל בן־צבי׳ שאם לא בן יגש בית
המשפט ליתן תעודת זו כאמור.
ש׳ כהן ,רשפ

תיק ירושות 1085/63
;
בענין ירושת המנוחים אקסלדד בנדט וצילה ,שנספו בזמן
ג
הרדיפות עיי הנאצים במחנה שבניה שבפולין בשנת 1943׳
והמבקשת איתשטיין בתיה מקרית אונו.
להווי ידוע׳ כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
ירושת המנוחיט הנ״ל והנני מזמין כזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון המנוחים׳ והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים
ימים מיום פרסום הזףנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת שאם לא כן
יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם
,
תיק קיום צוואה 1088/63/8
בענין צוואת המנות מורדוק אלישע ,מתל־אביב׳ רח׳ התרמון
1׳ שנפטר בבית התולים תל־השומר ביום ג׳ בטבת חשכיג) 30בדצמ
ן
בר (1962׳
״ ־•. . .
והמבקש ויטלי אלישע ,מרמת גן.
להווי ידוע כי ה^גשה בקשת לבית המשפט לתת צו קיום צוואה
המנוח הנ״ל.
הנני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של מורדוק אלישע ומדוע לא תינתן תעודת
קיום הצוואה לויטלי |»לישע ומדוע לא יתמנה ויטלי אלישע למבצע
היחיד של הצוואה׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו
כאמור.
ש׳ כהן ,רשם

תיק עזבונות 1091/63/8
|
בענין צוואת המנוח משת בן יחיאל למפרט ,שנפטר בפתת־
תיק עזבונות  1081/63י
חקוה׳ ומקום מגוריו האחרון היה בית־אבות ״אפעל׳ ,רמת־גן.
בענין עזבון המנוח זוםיא קופרשטץ ,מרחוב דובנוב ,27
תל־אביב׳ שנפטר ביום ג׳ בתשון תשכיב ) 13באוקטובר ,(1961
והמבקשת בטיה! )בטי( גרשפלד מרחוב נצת־ישראל ,3
תל־אביב.
והמבקשות הניה קופרשטץ ומלכה גוגיק.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בביח־המשפט תוך עשרה
להווי ידוע כי המבקשות הגישו לבית המשפט בקשה למתן צו
ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעט׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס
המכריז על ירושת המנוח וכן למתן תעודת קיום לצוואת המנוח.
הריני מזמין כל אדט הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוח ולא תירשם הצוואה |זאחרונה של המנות הנ״ל ומדוע לא תינתן
תעודת קיום־צוואה למבקשת הנ״ל׳ שאפ לא כן יגש בית־המשפט
והרוצה להתנגד לבקשות הנ״ל להתייצב בבית המשפט תוך עשרה
ליתן תעודה זו כאמור.
ימים מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ אס יש לו טעט כל שהוא,
ש׳ כהן ,רשם
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י?קוט הפרסומים  ,1015י״ד בסיוז ת׳עכ״ג6.6.1963 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1098/63/8
 .בענין עזבון המנוח פסח ליבכהנא ,שהיה ידוע גם בשם
פסח כהן מלונדון׳ שנפטר בלונדון ביום  20ביוני 1960׳
והמבקשת בילה ג׳קובס.
להווי ידוע לך׳ כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך שלושים יום
מיום פרטומ 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.
ש׳ כהן ,רשם
תיק עזבונונת 1108/63/8
בענין צוואתו ועזבונו של המנות אברהם סגל ,שנפטר בפתח*
 ..תקוה ביום ביד נחשון תשכ״ג) 20בנובמבר (1962׳
והמבקשת אסנה סגל מרמת השרון׳ רחוב אופישקין.
:הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרפוט הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם צוואת המנוח הניל׳ ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למבקשת ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן
יגש בית המשפט ליתן תעודה לקיום צוואה וצו הכרזת ירושה כמבוקש.

ש׳ כהן,
בענין ירושת המנות שלום סארום

ותמבקשת פרידה פוטל )לבית ודאיף(.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשםט זו! בקשת למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוחה
והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש׳ תוך שלושים יום מיום פרסום הזמנת
זו׳ וליוון טעט׳ אט יש לו טעם כל שהוא׳ מדוע לא יינתן צו המכריז
על ירושת המנוחה׳ שאט לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
ש׳ כהן,

תיק עזבונות 1119/63
בענין עזבון המנות הדבדט חיים ויטקובסקי ,שנפטר
בתלמי־אלעזר׳ ביום כ׳׳ט באדר תשכיג) 25במרס (1963׳
והמבקשת איתה ויטקובסקי מבית ןךלף מתל־אלעזר.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל׳ ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למבקשת הנ׳׳ל׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו כאמור׳ ויתן צו המכריז על ירושת המנות כטוב בעיניו.

ש׳ כהן,

יורק בנובמבר 1941׳
והמבקשת ברכה הדרי ,דובנוב 5׳ חולון.
 :להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליחן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדפ הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום
הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.

יצחק אברהם

תיק עזבונות 1117/63
משויצריה׳ שנפטר

 :בענין ירושת המנוח
באלכסנדריה ביות  19במאי 1945׳
; והמבקשים אנדה ,הגרי וז׳אן לואים טוריאל מאבניו וינטו
רופ  4לוזן׳ שויצריה.
 :להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון
המנוח והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום
הזמנת.זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
ציו.כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשפ
תיק עזבונות 1118/63/8
, v
י גענין עזבון המנוחיי חנה ודאיף מתל־אביב ,שנפטרה בתל־
אביב ביוט  4באוגוסט 1940׳
י5סוט הפרסומים  ,1015י׳׳ד בסמן תשכ״נ6.6.1963 ,

תיק עזבונות 1129/63
קנר )מר( ,שנפטר

בענין צוואת המנות
ביום  18במרס 1963׳
והמבקשת מינה קנר ,עיי ב׳׳כ יצחק וינס מרתוב אלנבי 76׳
תל-אביב.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיפ
מיום פרפוט הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
תירשם הצוואה ומדוע לא תתמנה'מינה קנר כמבצעת הצוואה׳ שאם
לא כן יגש בית המשפט ליתן אישור וצו כאמור.
ש׳ כהן ,רשפ

ש׳ כהן,׳ רשפ

י

רשפ

רשם

תיק ירושות 1113/63
)צארום( ,שנפטר בניו־

רפאל טוריאל

רשפ

:

רחל גורליק

תיק ירושות 1130/63/8
במשה 355/63
)לבית לבל( ,שנפטרה

בענין עזבון המנוחה
בנתניה ביומ  26ביולי 1961׳
והמבקש משה בן חיים גורליק מרחוב מטולדה  ,18ירושליפ.
להווי ידוע כי המבקש הגיש בקשתו לבית תמשפט למתן צו
.,
המכריז על ירושת המנוחה ולצו הנהלת עזבונה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם — אפי יש לו טעפ כל שהוא מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
וכן הריני מזמין בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא יינתן למבקש צו הנהלת
עזבון של כל המטלטלים ,הזכויות׳ החובות והמקרקעין,מסוג מולקומסוג מירי של המנוחה׳ שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן את הצו
הגיל כאמור.
ש׳ כהן ,רשפ
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז פו נ ו ת
תיק עזבונות 1135/63/8
בענין ירושת המנוח יוסף בטיטו מרחוב דפ המכביפ 29׳ תל־
אביב׳ שנפטר בקופנהנן ביוט  26בנובמבר 1962׳
והמבקש שלום בטיטו מרחוב דפ המבביפ 29׳ תל־אביב.
להווי ידוע שהוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
,ירושת המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזח כל אדט הטוען כי יש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח והרוצה להתנגד להכרזה להניש תוך שלושיפ יופ מיוט פרסום
הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאפ לא כן יתן בית המשפט
״״
«,
ונו כטוב בעיניי.
עד כהן ,רשם
חיק קיופצוואה 1138/63
בענין צוואת המנוחה חייה טרכטמן מרמת יצחק׳ שנפטרה
ביוט ל׳ בשבט תשכ״ג) 24בפברואר (1963׳
והמבקשים טובה אריאלי מרמת יצתק׳ מרים וילגאי מתל־
אביב׳ שרה גסר מרמת־גן ויעקב טרכטמן מגבעתיים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה׳ ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
 .למבקשים׳.שאט לא כן מש בית המשפט.ליתן את הצווים שימצא
 ,לנכון.
ש׳ כהן ,רשם

קורט בוקי,

תיק עזבונות 1143/63/8
שנפטר בתל־אבינ ביום 29

בענין צוואת המנוח
באפריל .1963
הריני מזמין בזח ביל אדם להתייצב בבית המשפט חוף עשרה ימים
מיום פרפופ הזמנה זו׳ וליתן טצפ מדוע לא תוכח/לא תהוייפ ולא:
תירשפ הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיופ צוואה לתאה
בוקי׳ שאם לא כן מש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

ש׳ כהן,

מגדלם

רשם

חיק עזבונות 1153/63
קוסטרלם ,שנפטר בליבוי

בענין עזבון המנות
שבלטביה בשנת «1941
והמבקש ישראל! יהושע קמטרל מרחוב דובנוב ד2׳ תל־
אביב.
הריני מזמין בזה כל.אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים,
מיום פרפוט הזמנה זו׳;וליתן טעם מדוע לא יינתן למשה ל .מולאור׳
עו-ד צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים׳ הזכויות׳ החובות והמקרקעין
מסוג מולק ומסוג מירי! של המנוח מנדלפ קוסטרלם׳ שאם לא כן מש
בית המשפט ליתן את הצו הנ״ל כאמור.
ש׳ כהן ,רשפ
1

להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחםת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו«
התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
•י• תיק עזבונות 421/63
..
תיק בקשה 303/63
 .בענין ירושת המנוח שמואל עובדיהו מתל־אביב־יפו׳ שנפטר
בתל־אביב־יפו ביום  9בפברואר 1963׳
והמבקשת מהים הדםט.
תיק עזבונות 929/63
בענין עזבון המנוח זאב פינקלשטיין ,שנפטר בנית החולים
הדסה בת״א ביום  21בדצמבר 1960׳
והמבקשת חיה פיגקלשטיין מרחוב בן־יהודה 205׳ חל-אביב.
תיק ירושות 993/63/8
 .בענין עזבון המנוחה פייגה הרשקו מרחוב זבוטינסקי 16׳ קרית
אונו׳
והמבקש זלמן הרשקו.
תיק עזבונות 1000/63
בענין עזבון המנות שלום יוסף מורחי הידוע גם בתור שלום
יוסף מורחי לוי ,שנפטר ביופ י׳ באדר תשכ״ג) 6במרס (1963׳
והמבקשת משה מורחי מרחוב נוה שלום 30׳ תל־אניב.

לאה ניצן

בענין ירושת המנוחה
בנובמבר 1962׳
והמבקש עמי גיצן.
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תיק עזבונות 1056/63
מכפר ויתקין׳ שנפטרה ביום 4

תיק עזבונות 1059/63
בענין עזבון המנות מאוריציו שקלגובסקי ,הידוע גם בשם
מוריסיו שקלנובםקי או בשם משה שקלגובסקי מרחוב
נורדאו 31׳ פרדס־כץ׳! שנפטר בפרדט-כץ ביוט כ״ת בטבח חשכ״נ
) 4בינואר (1963׳
והמבקשת בגו שקלגובםקי מרחוב נורדאו 31׳ פרדס כץ.
תיק עזבונות 1060/63/8
בענין ירושת המנוח משה אםהב מבית אבות׳ קרית מטלון׳
שנפטר ביום ב׳ באדר חשכ״ג ) 25בפברואר (1963׳
והמבקשת ליגדה; אבוהב עקרת בית׳ מבית אבות׳ קרית
י
; I
מטלון.

מרדכי

תיק ירושה 1062/8/63
ריביעה ,שנפטר בתל־אביב

עזבון המנוח! אברהם

תיק ירושה 1063/63/8
ליברמן מחולון׳ ׳שנפטר בפ-ת

בענין עזבון המנוון
ביום  29באפריל 1963׳
והמבקש גבריאל ריביה מרוטרדם׳ הולנד.

בענין
ביום  7במרס 1963׳ ן
והמבקשת מלבינה

ליביה ליכמן,

דחי אהרונוביץ 8׳ חולון.

ילהומ הפרסוםים  ,1015י״ד נסיין תשנ״ג6.6.1963 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק עזבונות 1067/63/8
בענין ירושת המנוח יצחק )הרשקו( הרשקוביץ ,שנפטר
בפחח־חקוה ביום  2בדצמבר 1962׳
והמבקשים רבקה הרשקוביץ ויוםפיגה יעקובי לבית

בענין עזבון המנות זאב מיים,

תיק עזבונות 1079/63
מרתוב ריינס  ,49שנפטר ביום

 8במאי ,1963

והמבקשת פרידה מיים

מרחוב ריינם 49׳ תל־אביב.

הרשקוביץ.

תיק עזבונות 1088/83
בענין עזבון המנוח"זאנא חיים ויקטוד בן נסים מלוד׳
שנפטר בישראל ביום  24באוקטובר 1962׳
י .והמבקשת זאנא מירא מלוד.

תיק עזבונות 1080/63/8
מבני ברק ,שנפטרת בתל-

נענין עזבון המנוחה חנה גריגהאןץ
אביב ביופ  4בדצמבר 1959׳

והמבקש טוביה גדינהאח

מבני בדק ,רחוב דוד המלך .4

;

בענין ירושת המנוח שאול מופלג,
בניסן תשביג) 1באפריל (1963׳
והמבקשת

רחל רבקה מופלג,

חיק עזבונות 1089/83/8
שנפטר ברמת־נן׳ ביום ח׳

מרמת־גן.

תיק ירושות 1072/63
בענין עזבון המנוחה אסתר ברגפלד מרמת־גן שנפטרה
 ( 9 6 0 i 1 6׳
בפתח־תקוה בץם כ׳׳ה בתשרי תשכ״א) באוקטובר
והמבקש יוסף בתפלד מרחוב מודיעין 227׳ רמת־גן.

אברהם בנון

• בענין עזבון המנות
שנפטר ביום  25באוקטובר .1960
והמבקשת אסתר בנץ)בן־נון(.

תיק עזבונות 1082/63
בענין עזבון המנוח תברט אידלשטיין בן הנריך מתל-
אביב ,שנפטר בתל-אביב־יפו ביום ל׳ בחשון חשב״ג) 17בנובמבר :
(1962׳
והמבקשת חזה פרתד מתל־אביב׳ רחוב הירקון .130
תיק עזבונות 1083/63/8
בענין עזבון המנוחה פנינה סופרמן ,שנפטרת בבית החולים; :
אסף הרופא בצריפין ביום  17ביולי ,1962
והמבקש משה סופרמן מרחוב י.ל .פרץ ברחובות.

תיק עזבונות 1073/63
)בן־נון( מתל־אביב׳

יוםיפוביץ

תיק עזבונות 1074/83
בענין ירושת המנוחה הינדה ליפשיץ מרחוב ריינם 12׳ תל־
אביב׳ שנפטרה ביום  16באונופט 1962׳
והמבקש אברהם ליפשיץ מדמת־יצחק׳ רח׳ חבצלת .5
חיק עזבונות 1075/63/8
נענין ירושת המנוחה מרים מילר מתל־אביב׳ רח׳ צילנוב 41׳
שנפטרה בתל־אביב ביום  10באפריל 1963׳
והמבקשות יהודית ליפקים וחמדה גוב מתל-אביב.

בענין ירושת המנוחה
ביום  10במאי 1861׳
והמבקשת רוזנברג)רוזן(

תיק ירושות 1086/63
דיאנה ,שנפטרה כצריפין

אנוצה

מאשקלון.

בענין ירושת המנוחה למה.רוזנברג,
ביום  14באוגוסט 1959׳
והמבקש

פיליפ רוזנברג

חיק עזבונות :1087/63
שנפטרה בארצות הבריח

מארצות הברית׳

• ׳  -־ • • _ תיק עזבונות 1089/63/8
בענין ירושת המנוח ינקו קאופמן מבת-ים׳ דת׳ ירושלים 77אי׳
שנפטר בפתח־תקוה ביום ח׳ באדר תשכ-ג) 4במרס 1963׳
 והמבקשת יהודית קאופמן חגרת בבתיים ,רחובירושלים 77א.

תיק עזבונות 1076/63/6
בענין עזבון המנות סעדיה שור בן שלמה מתל־אביב׳ בפר
סלמה רת׳ נ׳ מס׳ 7׳ שנפטר בתל־אביב׳ ביום ד׳ בניסן תשכ״ב )8
באפריל (1962׳
 ,והמבקשת אביבה כספי לבית שור.

תיק עזבונות 1090/63
בענין עזבון המנוח אברהם בן ישראל לידז׳י מרחוב 202
מסי  6ביפו׳ שנפטר ביום  11בפברואר 1963׳
 ,והמבקשת סניורה לודז׳י מרחוב השחף  11ביפו׳

תזה גבאי,

תיק עזבינות 1077/63/8
שנפטרה ביום י״ז בטבח.

תיק עזבונות 1092/63/8
שנפטר ביום  2בדצמבר

צבי פידטג,

תיק עזבונות 1078/83/8
שנפטר ביום י״ט בשבט

בענין ירושת המנותח
תשב׳-ג) 13בינואר (1963׳
ל והמבקשת .חגה רפאלי ,מרחוב אחוזת בית 1׳ בתל־אביב.

בענין ירושת המנות
תשב׳יג) 13בפברואר (1963׳
והמבקשת דבורה פירטג מרחוב אשכנזי 17׳ שיבון ידן׳
בתל-אביב.

ילסוס הפרםוטיפ  ,1015י״ד בסיון תשנ״נ«.8.1968 ,

נפתלי גיטמן,

בענין ירושת המנוח
 1962בסארבריקן)נרמניה(׳
והמבקשות אידה )יהודית( גיטמן מרחוב גורמן א,35/
גבעתיים׳ ותת ברגר לבית גיטמן מרחוב ביאליק 108׳ רמח־גן.

צבי זאב

בפנין ירושת המנות
באוגוסט  1963בתל־אביב׳
והמבקש אברהם פנחס

תיק ירושות 1093/83
פינקוביץ ,שגפטר ביום 26

פינקוביץ.
1301

בית המשפט המחוזי בתל־אביבץפו
י
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק עזבונות1094/63 .
בענין עזבון המנוחה ת ז ה נ כ ט מגבעת השלשה ,שנפטרה
ביוט  31באוקטובר 1961׳
והמבקשת ק ר ו ל ה ויינברג)לבית נ כ ט ( .

תיק עזבונות 1106/62
בענין ירושת המנוחה ש י י נ ד ל ה הרשקומפרדט־חנה נוה־אבות,
שנפטרה בפרדפ־חנה ביות  18במרס 1963׳
והמבקש י ע ק ב )ינקו( ה ר ש ק ו ב י ץ מרחוב נוה עמל 500׳
י;
ן
הרצליה.
•

יי

תיק עזבונות 1095/63
בענין עזבון המנוחה פ פ י לבית אמר ב ר א ו ן מתל־אביב׳ שנפ
טרה ביום  25במרס 1960׳
והמבקשת ש ל י ב ד א ץ .

תיק עזבונות 1107/63/8
I
בענין עזבון המנוחה א ד י ת כ ץ לבית ציגנהגן ,מתל־אביב׳
שנפטרה בתל־אביב'ביום  25בפברואר 1963׳
והמבקש י ה ו ד ה כ ץ .

תיק עזבונות 1096/63
בענין עזבון המנוחה ש ר ה ח ר ב ג ׳ ו ) ל ב י ת ם ק ו ר צ ת ( מתל־
אביב׳ שנפטרה ביום  8בדצמבר 1958׳
והמבקשת מ ר י ם ז ו מ ר .

תיק עזבונות 1110/63
בענין ירושת המנות י צ ח ק ש פ י ר א מפלוניס׳ שנפטר בסלונים.
!
• ״
'
בשנת 1942׳ י [
והמבקש דיר א ה ר ו ן ש פ י ר א מחיפה,.

תיק עזבונות 1097/63
בענין עזבון המנוח ז א ב פ ו מ פ מרחוב זבוטינסקי 39׳ תל־אביב׳
שנפטר בתל־אביב ביום ז׳ בניסן תשכיג) 1באפריל (1963׳
והמבקשת ס ו פ י ה פ ו מ פ מרחוב זבוטינסקי 39׳ תל-אביב.
תיק עזבונות 1099/63
בענין ירושת המנות ש מ ו א ל א ב ר ה ם  ,שנפטר בתל־אביב ביום
ייד בטבת תשט״ז) 29בדצמבר (1955׳
והמבקשת חגה ב ר ט ה א ב ר ה ם מרחוב הירקון 180׳ תל־אביב.
תיק עזבונות 1100/63
בענין ירושח המנוחה מ ל כ ה ד ו י ח ו ן מנתניה׳ שנפטרת בנתנית
ביום א׳ בכסלו תשט״ז) 16בנובמבר (1955׳
והמבקשת ס י מ ה אנשלזון מנתניה.
תיק עזבונות 1101/63
בענין עזבון המנוחה טוגי ג ב א י מתל-אביב׳ רחוב עמק יזרעאל
77׳ שנפטרה ביום  5בדצמבר 1960׳
והמבקש י ו ס ף ג ב א י מחל־אביב.
תיק ירושות 1102/63
 :בענין ירושת המנוח י ע ק ב שטנדיג ,שנפטר בתל־אביב ביום
 13באפריל 1952׳
והמבקש י ו ס ף צ ו ר מירושלים.
תיק עזבונות 1103/63/8
בענין ירושת המנות מ י כ א ל פ י נ ק ל מלוד׳ שנפטר בבאר־
יעקב ביום ד׳ בטבת תשכ״ג) 31בדצמבר (1962׳
והמבקשת ח נ ה פ י נ ק ל שכ׳ הרכבת רחוב ב׳ מפי 7׳ לוד.
תיק ירושות 1104/63
בענין ירושת המנוח י ע ק ב י צ ח ק א ב ו ט ב ו ל  ,שנפטר בתל־
אביב־יפו ביום' 14במרס 1963׳
והמבקשת ח ב י ב ה ק ו ב י .
תיק עזבונות 1105/63
בענין עזבון המנות מ ר ד כ י ג ר י נ ב ל ט  ,שנפטר בתל־אביב ביום
ב׳ באדר תשכ״ג) 26בפברואר (1963׳
והמבקשת שושגה ג ר י ג ב ל ט .
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תיק עזבונות 1111/63
j
בענין ירושת המלות ר ח מ י ם ת מ ם ממעבדת בית ליד צריף 95׳
שנפטר ביוט ייט בשבט תשט״ו) 11בפברואר (1955׳
והמבקש נ ד ב ת מ ם .
תיק עזבונות 1112/63
בענין ירושת המנוח פ נ ח ס ג ד ב ו ב ס ק י מרחוב א׳ שפירא 5׳
נתניה׳ שנפטר ביוט ד׳ באייר תשכ״ג) 28באפריל (1963׳
והמבקשת נ ח מ ה ג ר ב ו ב ס ק י .
תיק ירושות 1114/63
י
בענין ירושת המנוחה ש ר ה לוינםון ,לבית שינביין מרחוב
בודוכוב 40׳ חל־אביב׳ שנפטרה בתל־אביב בבית החולים דונולו
ביום כ״ב בתמוז תשין״ד ) 23ביולי (1954׳
והמבקשת שושנה קגן לבית ל ו י נ ס ק י מבת־ים׳ רחוב השלושה
.49/2
ו

,

י

תיק ירושות 1115/63
|
בענין ירושת המנוחה מ ר י ם בת יעקב מאיר ם ל ו צ ק י מרחוב
השופטיט 3׳ תל־אביב׳ שנפטרה בתל־אביב יפו ביום כיד בתשרי
תשכיב ) 4באוקטובר! (1961׳
והמבקש א ב ר ה ם ם ל ו צ ק י  ,השופטיט 3׳ תל־אביב.
תיק ירושות 1116/63
.
בענין עזבון  milanי ש ר א ל נ ו ב ו פ ר ו צ ק י מראשון־לציון׳
שנפטר ביפו ביום כיח בשבט תשכ״ג) 22בפברואר (1963׳
והמבקשת ח י ה נ ו ב ו פ ר ו צ ק י מרחוב נורדוי 9׳ ראשון־לציון.
תיק ירושות 1120/63
בענין ירושת המנוח יוסף .מ ר ק ו מכפר־אתא׳ שנפטר בצריפין
ביופ כיא בסייז תשייז) 20ביוני (1957׳
והמבקש מ ר ק ו ם ! מ ר ד כ י מחיפה׳ רוממה הדרומית רתוב 2120
מס׳ .6
תיק עזבונות .1121/63
\
י
בענין ירושת המנוחה פ ר ו מ ה )גולדשטיין( ב ן ע מ י מתל־
אביב׳ שנפטרה בתל־אביב ביום ט׳ בתשרי תשכיג ) 7באוקטובר
1.962׳
והמבקשת םידוגיה ש ו א ר ץ משיכון נוה עמל 541׳ הרצליה.

ילקוט הפרסומים  ,1015י״ד בסיור תשכ״נ6.6.1963 ,

בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשד(
בענין עזבון המנוחה שפרה
והמבקש משה בן־־גרא.

תיק עזבונות 1122/63/8
פומדנץ נשואה צוקרבת,

בענין עזבון המנוחה ויגדר )ויקשור(

תיק עזבונות 1123/63
חנה ,שנפטרת ביום כ׳

בכסלו תשכ׳׳ב ) 10בנובמבר (1961׳
והמבקשת שרגא קלרה ממושב גן שורק.

בענין עזבון המנוח יוסף בסן

תיק עזבונות 1124/63
מרחוב  8מפ׳ 25׳ שנפטר ביום

 19בפברואר 1963׳
והמבקש זיק בסן מרחוב דרך השלום 73׳ חל־אביב.

בענין ירושת המנוח יצחק דוד מן,

תיק עזבונות 1125/63
שנפטר בירושלים ביום 6

במאי 1963׳

;והמבקשת לאה גריגבלט.

תיק עזבונות 1126/63/8
בענין עזבון המנוח יעקב עובדיה )הידוע גס בשם
עובדיה( מרחוב חובבי ציון מסי 61׳ חל־אביב.
,והמבקשת הורסי קוגפורטי־עובדיה מרחוב פרוג מסי 8׳
תל-אביב.

זיק

תיק עזבונות 1127/63
;בעניו עזבון המנוחה שושנה ויגצוייג)הידועה נם בשם חגה
וינצויי ,6שנפטרה בתל-אביב ביום  16במרס 1963׳
:והמבקשים שלמה ויגצוייג מרחוב דה־האז 13׳ תל־אביב׳
יוסף וינצוייג מרחוב שדי הר ציון 26׳ תל־אביב ובריינדל
)ברכה( גליק )לבית וינצוייג( מרחוב רופין 38׳ חל־אביב.

אידה כהן,

תיק עזבונות 1128/63/8
שנפטרה בבת־ים ביום ב׳

בענין עזבון המנוחה
בטבת תשכ׳׳ג) 29בדצמבר (1962׳
והמבקשת בלה שניידר מנתניה׳ דיור לעולת צריף .71/2

תיק ירושות 1131/63
•
בענין עזבון המנוחה רבקה פולימר מחדרה רחוב הרברט
סמואל׳ בית מאירפון׳ שנפטרה ביוט כ׳ בשבט תשכ״ג) 14בפברואר
 (1963בבית החולים נהריה׳ בנהריח.
תיק עזבונות 1132/63
בענין עזבון המנוח יצחק אלבירט ,שנפטר בבית חולים
איבילוב בתל־אביב ביום י״ב בכסלו תשכ״ב ) 20בנובמבר (1961׳
והמבקש סיגה אלבלט משדי מרקוס 10׳ חל־אביב.

בענין עזבון המנותים איזאק
ביום  29בספטמבר 1958׳ ולאה

תיק עזבונות 1136/63
שואל מדרום אפריקה׳ שנפטד
לחל שואל )לאה רתל שאול(

שנפטרה ביום  4במרם 1961׳ •
והמבקשת יוכבד הרפז מרחוב וייצמן מס׳ 23׳ רחובות.
תיקעזבונוח 1137/63
בענין עזבון המנוחה לאה בשט שלפיה ,שנפטרה ברחובות
ביוט ח׳ בשבט תש״ח ) 19בינואר (1948׳
והמבקש יצחק  pיהודה ,מחולון.
תיק ירושות 1139/63
בענין עזבון תמנות זליג פלביץ מרתוב שפירא 18׳ פחח־תקוה׳
שנפטר ביום י״ב בשבט תשכ״ג) 6בפברואר (1963׳
והמבקשת אסתר פלביץ.
תיק עזבונות 1140/63/8
בענין עזבון המנוח איית פלשובסקי הידוע גם בשם לייב
פלש.יבסקי מרחוב הנגב בית שניידר׳ נתניה.
והמבקש ישעיהו פלשובם קי מרחוב המעגל 33׳ רמת־נן.
תיק ירושה 1141/63/8
בענין עזבון המנותים כדורי בן אברהם חכם ,שנפטר בבית
חולים פתח-תקוה ביופ  27בינואר  1961ומסעודה בת יוסף
חכם ,שנפטרה ברמת השרון ביום  23בינואר 1963׳
והמבקש יצחק חכם הגר ברחוב גרנדום 15׳ רמח־גן.
תיק עזבונות 1142/63
בענין ירושת המנות זלמן עמית מתל־מונד׳ שנפטר בפתח־
תקוה ביוט כ״ב בטבת תשכ׳׳ב ) 29בדצמבר (1961׳

בענין ירושת המנוח יעקב שטויבל

תיק ירושות 1144/63/8
מבני-ברק׳ שנפטר בבני־

ברק ביום  7באפריל 1963׳

והמבקשת רחל לזנובםקי

מרחוב יחזקאל 14׳ בני-ברק.

בענין עזבון המנוחה צילה בורגמן

תיק עזבונות 1145/63/8
מחל־אביב׳ שנפטרה בתל־

אביב ביום  28ביוני 1962׳

והמבקשת חנה םטבסקי)לבית אורבוך(

מכפר מלכי ישראל

8׳ תל־אביב.
תיק.עזבונות 1146/63/8
בענין ירושת המנוח שמעון אונגר מתל־אביב׳ שנפטר בבית
תולים איכילוב ביופ ט״ז באדר תשכיג) 12במרס (1963׳
והמבקש נתן אומד מרחוב ויזל 17׳ תל-אביב.

תיק עזבונות 1147/63
בענין עזבון המנוחה פוליאקוף פסה ,שנפטרה בתל-השומר
(960i23׳
ביום כ״ד באדר תש״ך ) במרס
תיק עזבונות 1133/63
והמבקשת פאולינה דויד מרחוב הרצל 54׳ כפר־פבא.
בענין עזבון המנוחה אסתר מנטל ,שנפטרת בבית תולים הדסה
תיק עזבונות 1181/63
בתל-אביב ביום כ״ג באלול תש׳׳ך ) 15בספטמבר .(1960
בענין עזבון המנוחה רבקה פצ׳ניק )מקודם :הלד( מרחוב
; והמבקש נתן מנטל מרחוב אלנבי 11׳ תל-אביב.
שינקין 37׳ גבעתיים׳ שנפטרה ביום ו׳ באב תשכ״ב) 5באוגוסט (1962
תיק עזבונות  1134/83בפתת־תקוה.
והמבקשת מירה בךדור ,עקרת־בית מרחוב הערמוניט7׳
בענין עזבון המנות יעקוב ביידא מרתוב נחמני 67׳ תל־אביב׳
רמת־גן.
שנפטר ביום  1באוגוסט 1959׳
ש׳ כהן ,רשפ
והמבקש אברהם משה ביידא.
י5סוט הפרסומים  ,1015י״ד בסיוז ת׳עכ״ג6.6.1963 ,

1303

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק קיום צוואה 352/63
 .בענין צוואת המנוחה פרידה סילרד מחיפה׳ רתוב יותת 14׳
1 9 c 1 0
שנפטרה בחיפה ביום  23במרס 1963׳
והמבקש ד״ר א .סטופ עויד מחיפה׳ רחוב שמריהו לוין .6
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכת׳ לא תקוייס ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לעויד
ד״ר א .סטופ׳ שאט.לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

ש׳ רזי,

בענין צוואת המנוחה שלימה

תיק קיום צוואה 372/63
אברהם ,שנפטרה בחיפה ביום

בנובמבר  2׳
והמבקשת א ם ת ל א י צ י ק מקרית שפרינצק׳ בלוק מס׳ 50׳ חיפה
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לאסתר
איציק׳ שאפ לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

ש׳ רזי,

דשם

תיק קיוט צוואה 354/63
בענין צוואת המנוח יוליוס איפנהיימר מרתוב מאפו׳ חיפה׳
 .והמבקש דיר ו .י .בוכסויילר ,עו״׳ד מרחוב הרצל 35׳ חיפה.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט חוך עשרה ימים
מיום פרסות הזמנה זו׳ ולתת טעט מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה .למבקש הנ-ל ,שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו כאמור.
ש׳ רזי ,רשם

בענין צוואת המנוח ד״ר מקם מאיר

ש׳ רזי,

רשם

תיק קיוס צוואה 373/63
ויםבת ,שנפטר בחיפה

ביום  31בדצמבר .1962
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעס׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
תירשט הצוואה האחרונה׳ ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למרגיט מרים ויסברג׳ שאט לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה
ז י ג א מ

:ש׳ רזי ,רשם

י • .
י

תיק קיום צוואה
והכרזת ירושה 376/63
רומבאום מחיפה׳ שנפטר

!
בענין עזבון המנוח דיר
ביום  5במרס 1963׳
והמבקשת גרטה| רוזנבא־ם מחיפה.
לתווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשת לקיום צוואה
ולמתן צו המכריז על ירושת המנוח הניל.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך שלושימ יום
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן ט5:ם׳ אם יש לו ט$ם כל שהוא׳ מדוע
לא תוכח׳ לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ׳׳ל
ומדוע לא תינתן תעודת קיוט צוואת למבקשת ומדוע לא יינתן צו
המכריז על ירושת המנוח הנ״ל׳ שאם לא כן יחן בית המשפט תעודה
ש׳ רזי ,רשם
וצו כטיב יגיי• ;

מיכאל

תיק עזבונות 367/63
בענין צוואת המנוחה קלרה אולמן לבית וולשטיין ,שנפטרה
בחיפה ביום  25בפברואר 1963׳
והמבקש דיי גבריאל אולמן מחיפה.
י הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לדייר
נביךאל אולמן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

רשם

בע

תיק קיום צוואה 381/63
אוטור ,שנפטר ביופ 7

תיק קיוט צוואה 370/63
בענין צוואת המנות ד״ר
בענין צוואת המנוח יוסף לב ,שנפטר בחיפת ביום  21במרס
באפריל  1963בחיפה׳
.1962
והמבקשת רות אוטור מרחוב הורדיפ 12׳ חיפה.
;הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
להווי ידוע כי תמבקשת הגישה לבית המשפט בקשח למתן צו קיופ
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תקויים׳ לא תוכח ולא .
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח יוסף.לב ומדוע לא תינתן תעודת צוואה של המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדמ להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
 קיום צוואה לפני לב׳ שאט לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זומיופ פרסות הזמנה זו׳ וליתן טעפ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
כאמור.
תירשש הצוואה האחרונה של המנוח ומדוע לא תינתן תעודת קיופ
ש׳ רזי ,רשם
צוואת למבקשת׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו כפי
ש׳ רזי ,רשפ
ן
שימצא לנ־ין.
תיק קיום צוואה 371/63
בענין צוואת המנות משה אקשטיין ,שנפטר בבית החוליפ תל•
תיק קיום צוואת 387/63
השומר ביופ  29בספטמבר 1962׳
בענין צוואת המנלח אהרן ארליך ,שנפטר בחיפה ביום 2
והמבקשת דבורה אקשטיץ לבית אוירבך.
י
באפריל 1863׳
י :.הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרפופ הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא מיום פרסום הזמנת זו׳|וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודה קיום צוואה תירשם הצוואה האחרולה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לפנל
למבקשת׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו באמור.
משה מרחוב וינגיט 9׳ :בחיפה׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן
ש׳ רזי,רשם
!
ש׳ רזי ,רשם תעודה זו כאמור

ברגהדד

J304

ילקומ הפרסומים  ,1015י״ד בפיח תשכ״ג66.1963 ,

בית המשפט המחוזי בחיפח
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזיט על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההנרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

הדלה ריידלר,

בענין ירושת המנוחה
 16באונוסט 1962׳
והמבקש אהדץ ריידלד.

בענין ירושת המנוח מיכאל ובד

תיק ירושה 320/63
שנפטרה בחדרה ביום

תיק ירושות 328/63
מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום

 18במרס 1957׳
והמבקש םלץ ובר  -מחיפה.

בענין ירושת המנוחה מרים לקם

חיק ירושות 340/63
בת יצחק מחיפה׳ שנפטרה

נזנרון יעקב ביום  3באפריל 1958׳
והמבקש יעקב לקם  -מחיפה.

עליזה כהן

תיק ירושות 343/63
בקרית טבעון׳ שנפטרה.

אברהם ראובן

תיק ירושות 344/63
מחיפה׳ שנפטר בתיפה

בדל ברקוביץ

תיק ירושות 345/63
יצחק מנשר׳ שנפטר

 .בענין ירושת המנוחה
בחיפה ביום  16באפריל 1963׳
והמבקש מאריציו כהן׳ מתל־אביב.

יוסף בראץ

מנשר.

תיק ירושות 346/63
מזיילינה־ציכיה׳ שנפטר

בענין ירושת המנוח
בפולין ביום  29באפריל 1942׳
והמבקשות אסתר אווה ועדית לבית

בדאון מחדרה.

תיק ירושות 347/63
מפרדס חנה׳ שנפטרה בפרדם

הנה ביום  12באוגוסט 1960׳

והמבקש אברהם משה

מפרדס חנה

המנוח ינקו בויום

 .בענין ירושת
 28בפברואר 1963׳
והמבקשת גולדה

בויומ

בענין ירושת המנות
ארה״ב ביום  17באפריל 1961׳
והמבקשים ונדה נוטמן ,ד״ר זיגפריד
פרידמן לבית נוטמן וגרהרד נוטמן.

תיק ירושות 348/63
מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום

לבית כהן מחיפה.

גוםטה גבר

בענין ירושת המנוחה
בחיפה ביום  7ביוני 1961׳
והמבקש מרדכי גבר מחיפה.

תיק ירושות 349/63
מטירת הכרמל׳ שנפטרת

:

ד(יה שטגדל

בענין ירושת המנוחה
ביום  26ביוני 1962׳
והמבקש גדעון תדמור מירושלים.

תיק ירושות 350/63
מחיפה׳ שנפטרת בחיפה

י?קוט־תפדסוטים  ,1015י״ד כסיו! תשכ״ג׳ 6.6.1968

נוטמן ,אנלים

תיק ירושות 858/63
בענין ירושת המנוחה גיות׳יה )גיות׳ינה( ץ־דם מקיבוץ
שדה נחמיה׳ שנפטר בקיבוץ שדה נחמיה ביום  17באפריל 1963׳
והמבקשת פרומט עמי־דור.
בענין ירושת המנות
בינואר 1963׳
והמבקש חמץ בק מענו.

תיק ירושות 359/63
מעכו׳ שנפטר בעכו ביום 3

בענין ירושת המנוחה שושנה־םוזנה

וגיזלה קטה

בענין ירושת המנוחה מינה משה

אלברט נוטמן,

תיק עזבונות 357/63
שנפטר בנריט־נאק —

בענין ירושת המנוחה
ביום  4בינואר 1963׳
והמבקשת חנה כץ מחיפה.

כדורי בק

בענין ירושת המנוח
ביום  21במאי 1962׳
והמבקשת בתה ראובן ,מחיפה.
בענין ירושת המנות
בנשר ביום  1בפברואר 1863׳
והמבקשים בדל בדקוביץ

מלכה בויום

תיק ירושות 351/03
מחיפה׳ שנפטרת בחיפה

תיק ירושות 360/63
בוטנרו מנהריה׳ שנפטר

בתיפה ביום  13באוקטובר 1957׳
והמבקש אברהם בוטנרו מנהריה.

דוד קופטציק

תיק ירושות 361/63
מנהריה׳ שנפטר בגהריה

כענין ירושת המנוח
ביום  31במרס 1959׳
ותמבקשת מלכה קופטציק מגהריה.

הלנה םבא

בענין ירושת המנוחה
ביום  10בינואר 1963׳
והמבקשת מוניד סבא מתיפח.

חיק ירושות 362/63
מחיפה׳ שנפטרה בתיפת

,

תיק ירושות 363/63
בענין ירושת המנותח מרגרטהדוקוב מחיפה׳ שנפטרהבחיפח
ביום  1בפברואר 1963׳
והמבקשת לילי בונדי לבית דוקוב.

ברטה אקהויז

בענין ירושת המנוחה
ביום  31במאי 1956׳
ותמבקש מקם אקהויז מתיפת.

בענין ירושת המנוח זאב דיסקגד

תיק ירושות 364/63
מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

תיק ירושות 365/63
מקרית חיים׳ שנפטר בחישה

ביום  29בדצמבר 1961׳
והמבקשת הינה ריסלןינד מקדית־תיים.

בענין ירושת המנוחה יוליה לוינגר

תיק ירושות 366/63
מנהריה׳ שנפטרה בנהריה

ביום  20בנובמבר 1962׳
והמבקשת בילה לויגגד מנהריח.
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בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק ירושות 368/63
רוטנבת מחיפה׳ שנפטרת

פתיה

בענין ירושת המנוחה ד״ר
בשויצריה ביום  7בפברואר 1963׳
והמבקש אברהם ת ט נ ב ת מחיפה.

יואל בירן

בענין ירושת המנות
 10בינואר i ,1963
והמבקשת פנינה בירן מהיפה.

••\

תיק ירושות 369/63

לייב )אריה( )ליאון( שמולביץ

בענין ירושת המנוח
)שמילוביץ( מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום  29באפריל 1963׳
והמבקשת רינה אלראי לבית שמולביץ )שמילוביץ(.

תיק ירושות 374/63
מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

ריקה כהן

בענין ירושת המנוחה
ביום  4בינואר 1963׳
והמבקשת אהרן כהן מחיפה.

המנוח נסים

בענין ירושת
 13באפריל 1963׳
והמבקשת חביבה

ביטון

תיק ירושות 375/63
ביטון בחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום
מעתלית.

תיק ירושות 377/63
בענין ירושת המנוחה סבינה)בת שבע( לזר מחיפה׳ שנפטרה
בירושלים ביום  1באפריל 1963׳
י והמבקשת לוי לזר מחיפה.
תיק ירושות 378/63
לבית תונבלד מחיפה

דבשה לרך

 .בעניו ירושת המנוחה
שנפטרה בחיפה ביום  6בינואר 1963׳
והמבקש שלמה לרך מחיפה

יחיאל דוד

בענין ירושת המנוח
בחיפה ביום  12במרס 1963׳
והמבקשת אסתר רבקה

שיפמן

תיק ירושות 379/63
שיפמן מחיפה׳ שנפטר

מחיפה.

בענין ירושת המנוח פינקו פינקוביץ

תיק ירושות 384/63

!
בעניו ירושת המנוח ישראל בן אליצזר־מאיר
מחיפה׳ שנפטר בחי^ה ביוט  6בינואר ,1963
והמבקשת לינה שדייבר מחיפה.
!
בענין ירושת המנוחה
ביום  3באפריל 1963׳
והמבקשת חוה בל מחיפה.

פנינה מונק

שרייבד

חיק ירושות 385163
מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

תיק ירושות 388/63
!
בענין ירושת המנות ב ת ר ד ־ ב ת ך מיולמן מקרית מוצקין,
ova¡1בפברואר 1963׳
שנפטר בחיפה
והמבקשת טובה מיזלמן מקרית מוצקין: .
תיק ירושות 389/63
בענין ירושת המנוחה מרים שוער.מקרית ביאליק׳ שנפטרה
בקרית ביאליק ביום|  29בדצמבר 1962׳
והמבקש יטי כץ לבית שוער מקרית כיאליק.
תיק ירושות 383/63
בענין ירושת המנוח דוד שיינם-מגב־יט בי׳ שנפטר בבית
התולים מלבן ביום  8במרפ 1963׳
והמבקש צליקןשיינם מגב ים בי.

ה»נות יוסף )ג׳וזף(

בענין ירושת
בלונדון ביום  14ביוני 1958׳

תיק ירושות 380/63
ממושב הבונים׳ שנפטר

תיק ירושות 382/63
מחיפה׳ שנפטר בתיפה ביום

תיק ירושות 390/63
ביאנקו מלונדון ,שנפטר

והמבקש אנדריג׳ון בלאיר הידוע גט בשם אדולף ביאנקו
 1׳

מלונדון.

במושב הבונים ביום  12בינואר 1958׳
והמבקשת פיגד ,פינקוביץ ממושב הבונים.

ץ

ש׳ רזי,
הזמנות כ ת י הדין הרבנייפ

רשם

1

בית הדין הרבני האזורי ביתשלי^
הזמנות
תיק /1312תשכ״ג
הוגשה לבית הדין בקשה לאשר לשם ביצוע הצוואה מיום 8
בדצמבר  1959של ד״ר אמיל ראם ,שנפטר בניו־יורק ,ארצות־
הברית ביומ  6באוקטובר  1962ולמנות את האלמנה ת מ ה ראם
כאפוטרופסית מבצעת הצוואה.
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הרינו מזמינים בזה את כל המעונין לבוא לבית הדין תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תאושר הצוואה
הנ״ל׳ ומדוע לא תמונה האלמנה רומה ראם כאפוטרופסית מבצעת
הצוואה׳ שאט לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
כ״ו באייר תשכ״ג) 20במאי (1963

ש׳ ת׳ פראנק ,מזכיר ראשי

ילקוט הטרפוטים  ,1015י״ד בפיו! תשכ״נ6.6.1963 ,

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק /7243תשכ״ג
: :
הוגשה לפני בית הדין בקשה לאישור הצוואה מיום  26בדצמבר
 1962של המנות ד״ר מ ש ה ס מ נ ו  ,שנפטר בתל־אביב ביום ייט
בשבט תשכ״ג) 13בפברואר (1963׳
המבקשת .:ב ל ה ט ת נ ו מרחוב העליה 32׳ תל־אביב,
בתוקף צו בית הדין מיום כ״ה באייר תשכ״׳ג) 19במאי (1963
הריני מזמין בזה כל מעונין שיש לו סיבה מצדקת להתנגד לאישור
הצוואה הג״ל׳ לבוא לבית הדין תוך פשרה ימים מיום פרסום הזמנה
זו׳ ולתת טעם מודע לא תאושר הצוואה הנ״ל׳ שאט לא כן יתן בית
הדין צו כטוב בעיניו.

תיק /7244תשכ״ו
הוגשה לפני בית הדין בקשה לאישור הצוואה מיום י״ד בכסלג
תשי״ז ) 18בנובמבר  (1956של המנוח ז א ב ו י ל י ג ל ו ם ק י נ ם ,
שנפטר בתל־אביב ביום ז׳ באדר תשנ״ג) 3במרפ (1963׳
 המבקשת :י ה ו ד י ת א ס ת ר ג ל ו ם ק י נ ו ם  ,רתוב רופין 6׳ חל־אביב.
בתוקף צו בית הדין מיום כ״ו באייר תשנ-ג׳ הריני מזמין כזה
כל מעונין שיש לו סיבה מצדקת לתתנגד לאישור הצוואה הג״ל׳ לבוא
לבית הדין תוך עשרה ימים מיום פרסוט הזמנה זר׳ ולתת טעם מדוע
לא תאושר הצוואה הנ-ל׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

י׳ ל ו ב ו  ,סגן מזכיר ראשי

י' ק ו ב ו  ,סגן מזכיר ראשי

כ׳יז באייר תשכ״ג) 21במאי (1963

כ״ז באייר תשכיג) 21במאי (1963

להווי ידיפ כי הוגשו לבית הדין בתיקים המפורטים לתלן בקשות למתן צווי ירושה .כל התובפ טובת הנאה או המפונץ בעזבון שאחת
תבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לת יבוא לבית תדין וימסור טפנותיו תוך פשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ שאט לא כן יתן בית
הדין צו בטוב בעיניו.
יתיק /5391תשב״נ
.
:.בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה ׳ ל ו פ ס ק ו  ,שנפטרה ביפו ביוט
י״ט בתמוז תש״ך) 14ביולי .(1960
המבקש :ש א ו ל ל ו פ ס ק ו  ,גבעת עליה 412/22׳ יפו.

תיק /6669תשב״ג
בענין ירושת המנוחה ב ל ה שואל ,שנפטרה בתל־אביב ביום ב׳
!
בניסן חשכיג) 29במרס .(1963
המבקש :שמעון ש ו א ל  ,רחוב שמרלינג 5׳ תל־אביב.

תיק /6163תשכ״ג
בענין ירושת המנוח חיים ל י ב ו ב י ץ  ,שנפטר ברחובות ביופ
ב״ד באייר תשי״ד ) 27במאי .(1954
המבקשת :מ א ו ר י צ י ו ל י ב ו ב י ץ  ,רחוב שמעון התרסי 19׳ חל־
אביב.

 ;.תיק /6735תשכ״ג
בפנין ירושת המנוחה מ ח ל י ששון ,שנפטרה ברמת-גן ביום טיו
באדר תשכ״ג) 10׳במרס .(1963
המבקש :ע ז ר א ששון ,מרמת־עמידר 153/2׳ רמת־גן .־

תיק /6367תשכ״ג
בענין ירושה המגוח י ע ק ב רויזה ,שנפטר בפתח־חקוה ביום י״ג
בסיון תשכ״א ) 28במאי .(1951
המבקשת :ה ל נ ה רוייה ,רחוב יפרח 2׳ בצרון בי.
תיק /6638תשכ״ג
בענין ירושת המנוחה א י ד ס פ ר פ ר  ,שנפטרה בחדרה ביום כ״ד
באב תשי־״ז) 21באוגוסט (1957׳
המבקש :א ל י ה ו פ ר פ ר  ,רחוב אחד העם׳ חדרה.
:

תיק /6639תשכ״ג
בענין ירושת המנוח כ ד ו ר י ד ה ן  ,שנפטר בבני־ברק ביום ט״ז
בתמוז תשכ״ב) 18ביולי .(1962
המבקשת :עזיזה ד ה ן  ,שיכון ו׳ מפי 14׳ בני־ברק.
תיק /6367תשכ״נ
בענין ירושת המנוח זיגמונד א ב ר ה ם  ,שנפטר ברמלה ביום
כ״ד באלול תשט״ו) 11בספטמבר .(1955
המבקשת :מוניש ו ו ל פ ס ו ן  ,שיכון מפוניט 1׳ לוד.

י5הוט הפרםומים  ,1015י״ד בסיו!

ywa, 6.6.1963

תיק /7066תשג״ג
בענין ירושת המנוחיט מ א ו ד י צ י ו ו ר ח ל דוטמן ,שנפטרו
באושוו^בשנת .'..- .1944־
המבקשים :י ו ס ף  ,א ר נ ם ט ו ־ ד ו ד ר ו ט מ ן ,
תיק /7067תשכ״נ
בענין ירושת המנוחה ח נ ה )הנה( א ו ת ש ט י י ן  ,שנפטרה בתל-
השומר ביופ כ״ב בתמוז תשכ״ב) 24ביולי .(1962
המבקשים :חיים א ל י ע ז ר ו ־ מ ש ה אורנשטיץ.
תיק /7203תשכ״ג
בענין ירושת המגות א ב ר ה ם א ב ר ה ם  ,שגפטר בתל־אביב
ביום כ״א בכסלו תשכ״ב ) 10בדצמבר .(1960
המבקשת :רינה שחר ,רחוב בורוכוב 10׳ תל־אביב.
תיק /7204תשכ״ג
בענין ירושת המנוח ז א ב ג ל ם מ ן  ,שנפטר ביפו ביום כ״ב באב
תשי״ז) 19באוגופט .(1957
המבקשת :פינה ר ח מ ו ט )גלסמן( ,רתוב פימון בוליבר 8׳
ירושלים.
כ-ת באייר תשכ״ג ) 19במאי (1963

י' ק ו ב ו  ,סגן מזכיר ראשי
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הודעות כדבר כקשות לפירוק הכרות
ב ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי של ת ל ־ א ב י ב ׳ ־ י פ ו
תיק פירוק חברות 1448/63
בענין פקודת החברות׳ 1929׳
ובענין ק ל י פ ו ד ג י ה ב י ת ח ר ו ש ת ל מ י צ י פ  ,ר י ב ו ת
ושימורים ב ע ר ב ו ן מ ו ג ב ל .
ניתנת בזה הודעה׳ שבקשת לפירוק החברה׳ אשר שמה נקוב לעיל׳
על ידי בית המשפט תמתוזי של חל־אביב-יפו׳ הוגשה ביוט  6במאי
 1963לבית המשפט האמור על ידי טטפן מייבפקי משתתף בחברה
הניל׳ וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תתברר בפני בית המשפט
היושב לדין בתל־אגיב כיום  25ביוני  1963בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה׳ הרוצה לתמוך במתן צו
על סמך' הבקשה או להתננד לכך׳ רשאי להופיע לשפ כך בשעת
הבירור׳ בין אם בעצמו ובין אט באמצעות עורך הדין שלו׳ העתק
מבקשה זו יומצא לגל נושה או לבל משתתף של החברה האמורה׳
תדורש אותו מהחתום מטה ומשלט את ההיטל הקבוע בעדו.
ר א ו ב ן ר י ט ר מ ן  ,עויד
רחוב יהודה הלוי 47׳ תל-אביב
הערה :כל מי:שבכוונתו להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳
חייב למסור׳ או לשלות בדואר׳ לאיש אשר שמו נקוב לעיל׳ הודעה
על כוונתו זו .יש לציין בהודעת את השפ והמען של האדם׳ או׳ אם זו
פירמה — אח השם והמען של הפירמה׳ וחייבים לחתום עליה האדפ
או הפירמה׳ או עורך-הדין שלו)כשישנו(׳ ויש למפרח או — אפ
שולתים אותה בדואר — לשלחה תוך זמן שיאפשר לבקשה להניע אל
האדם אשר שמו נקוב לעיל׳ לא יאוחר משעה  1.00אחרי הצהרים
של יופ  24ביוני .1963
ב ב י ת משפט המחוזי בתל׳־אביב

ב ב י ת המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
י תיק פירוק חברות 1804/63/6
בענין פקודת החברות׳ /1929
ובענין ב י ת ס פ ד ת י כ ץ  -ל פ י ד י ב ע ״ מ  ,חברת רשומה גריז
אשר מען משרדה:הרשופ הוא :רחוב פנקס 22׳ תל־אביג אצל רחל

ייז•

י

1

.

והמבקש י ש ר א ל עיגב מרחוב ברנדים 29׳ תל־אביב.
נמפרת בזה מלרעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט תמתוזי בתל־אביכ־יפו הוגשה ביום  17במאי  1963לבית
המשפנז הנזכר לעיל על ידי ישראל עינב וכי ניתנה הוראת שבקשת
פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין בתל־אביב־יפו רחוב
אילת  14ביופ  9ביולי  1863בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לבך׳ יכול להופיע לשם כך בשעת הבירור׳
אם בעצמו או באמצעות העורך דין שלו; ובל נושה או משתתף של
החברה הזאת הדורש העתק מן הבקשה הזאת יקבלנו מן החתום מטת
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
א ׳ רוזנשטין ,עו-ד
רחוב אחוזת בית 3׳ תל־אביב
ביכ המבקש
העדה :כל ^רוצה להופיע בשעת בירור בקשת הפירוק חייב
למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על
רצונו זה .בהודעה יפורשו השפ והמען של האיש׳ או׳ אפ זוהי פירמה׳
השם והמען של הפירמה׳ והיא צריבת להיות חתומה על ידי האיש או
הפירמה או על ידי; העורך דין שלו או שלה)אס יש להם עורך דין(׳
וצריך למםרח או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה
באופן שתספיק להניע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי
הצהרים של יום  !8ביולי .1883

תיק אזרחי 1585/63
בענין פקודת החברות׳ 1929׳

ב ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ׳ ־ י פ ו
תיק פירוק חברות 1724/63/6
בענין פקודת התברות׳ 1929׳
ובעני!- :מ.מ:ד.״ ס ו כ נ ו י ו ת ל נ ק נ י ק ו ב ש ד ב ע ד ב ו ן
מוגבל.

ובענין בקשה לפירוק החברה מ פ ע ל י ט ק ס ט י ל כ פ ר ס ב א
ב ע ״ מ  ,שמשרדה הרשופ בכפר סבא רה׳ המלאכה בנין מפעלי
החכרה כפר סבא.
המבקשת חגה ק ר ן מחדרה ,רח׳ הניבוריפ.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המתתי בתל-אביב הוגשה היופ׳ ביופ  16במאי 1963
לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי המבקשת תנ-ל׳ וכי ניתנה
הוראה כי בקשת הפירוק הזאת תבורר בפני בית המשפט היושב לדין
ברחוב אילת מפי 14׳ תל־אביב ביוט  8ביולי  1863בשעה .08.30
כל נושה ומשתתף של החברה הזאת הרוצה להתנגד למתן :צו
 .בענין הבקשה או לתמוך בו׳ רשאי להופיע בשעת הברור׳ בין בעצמו
בין בעמצאות עורך הדין שלו׳ והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אוחו מן התתופ מטח
נשלמו את התשלופ הקבוע בעדו.
ב ׳ כ ה ן ־ ק ו ם ט י ן  ,עו״ד
רה׳ יהודה הלוי  47תיא

נמסרת בזה הודעת שבקשת לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו׳ הוגשה כיום  26במאי 1963
וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב
בדין בתל־אביב ביום  9ביולי .1963
כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ יכול להופיע בשעת הבירור׳ אט בעצמו
או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושה
או משתתף של החבךה הזאת הדורש אוחו מן החתוט מטת בשלמו את
התשלום הקבוע נעזיו.
מ ש ה איון ,עויד
ב״כ המבקש
!
״
רחוב הקליד 20׳ תל-אביב

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתופ לעיל׳ הודעה על
רצונו זה׳ ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אש זוהי
פירמה׳ את השש והמען של החברה או הפירמה׳ והיא צריכה לחיות
החומה עיי האיש או ההברה או הפירמה או עיי עויד שלו)אפ יש
להפ עורך דין( וצריך למסרה או — אפ היא נשלחת עיי הדואר צריך׳
לשלחה בזמן שתפסיק להגיע אל חחתופ לעיל לא יאוחר משעה אחת
אחרי הצהרים של יום  7ביולי .1963

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור׳ או לשלוח עיי הדואר לאיש החתום לעיל הודעת על .רצונו
זה .ההודעה תציין את השט והמען של האיש׳ או׳ אש זו היא פירמה׳
את חשש וה.־וען של הפירמה והיא צריכת להיות חתומה עיי האיש או
הפירמה או עיי עורך דין שלו או שלח )אש יש לחש עורך דין(,
וצריך למםרה או׳ אש היא נשלחה עיי הדואר צריך לשלחה בזמן
שהספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה " 13.00אחהיצ של
יום  8ביולי : .1863
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י?<ןו,0הפרטוטיפ » ,101י״ד בפיח תשב״נ6.6.1968 ,

פקודת החכרות~
הודעות בדל
׳..׳ •
.1
.2
.3
A
5

המספרים בהודעות מציינים פרטים איח :
:שגו החברה
תאריך איגוד חזוברה
מטרות החברה .
הוך החבתז
מספר התיק

 .1באד דרורה בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש נכסי דלא ניידי ולבנות בתים.
בערבות מוגבלת.
חפ36870/

 .1רסיסי דרורה בערבון מוגבל

.2
.3
.4
.5

כ״ה בחשון חשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש נכסי דלא ניידי ולבנות בתים .־.
בערבות מוגבלת - '•' :
חפי36871,

 .1אור הפרגםה בערבון מוגבל

.2.
.3
.4
.5

כ״ה בתשון תשכ״ג ) 22בנובמבר .(1962
לרכוש קרקעית ולבנות עליהם בנינים.
בערבות מוגבלת.
חפ36872/

.1
.2
.3
.4
.5

ב ר כ ת הפרנסה ב ע ר ב ץ מוגבל
כ״ה בחשון תשכ״ג ) 22בנובמבר .(1962
לרכוש קרקעות ולבנוח עליהט בנינים.
בערבות מוגבלת.
חפ36873/

 .1מזל הפרגםה בערבון מוגבל

.2
.3
.4
.5

כ״ח בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש קרקעות ולבנות עליהם בנינים.
בערבות מוגבלת.
חפ36874/

 .1גתיב הפרגםה בעדכון מוגבל

i

רישום חברות .
 .1חברת גוש  30121חלקה  1בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ה בחשון חשכ״ג ) 22בנובמבר .(1962
לדבוש חלקה  1בגוש .30121
בערבות מוגבלת.
הפ(36877

1ג דירה בגוש  30150בעדכון מוגבל
 .2כ״ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרבוש דירה בגוש .30150
 .4הון של ) 2 000אלפייה( לירות מחולק ל־ 2 000מניות בנות  1ל״י
כל אתת.
 .5חפ36878/

 .1בגינים חלקות ומגרשים בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ת בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש קרקעות ולבנות עליהפ בנינים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק ל־ 20 000מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
חפ;36879

 .1ע .ק .בגוש  6620בעדכון .מוגבול
.2
.3
.4
.5

כ״ה כחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש קרקעות ולבנות עליהם בנינים.
בערבות מוגבלת.
חפ36880/

 .1״אירים״ שירותי ביטוח וביטוח משגה ביגלאומיים
בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ה בחשון תשכ״נ) 22בנובמבר .(1962
לנהל עסק כסוכני ביטוח ובאי כוח של הברות ביטוזי,
הון של ) 20 000עשריט אלף( לירות מחולק ל־ 20 000מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת .י
חפ36881/

 .1מרצף תעשית מוצרי מלט בערבון מוגבל
.2
.3

כ״ב בשבט תשיח ) 2בפברואר .(1948
לרכוש ,לקבל החזקה ולנהל את בית החרושת למוצרי מלט
בהרצליה הידוע בשמ ביח״ר מךצף.
הון של ) 3 000שלושת אלפיפ( לירות מחולק ל־ 3 000מניות
בנות  1ל״י כל אחת.
חפ4636/

 .2כ״ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש קרקעות ולבנות עליהט בנינים.
 .4בערבות מוגבלת.
י
 .5חפ36875/

.5

 -.1איסקודיאם בערבון מוגבל

 .1מוסך לכיש בעדכון• מוגבל .

 .2כ״ה בחשון תשכ״ג ) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש זהב׳ פלטינה ויהלוציפ.
 .4ךון של ) 1 000אלף( לירות מחולק ל־ 1000מניות בנוח  1ל״י
כל אתת.
 .5חפ36876/

 .2כ״ה בחשון תשכ״ג ) 22בנובמבר  .(1962י ..
.
 .3לעסוק בתיקון מכונות חקלאיות.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק ל 19 900-מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת ו־ 100מניות הנהלה בנות  1ל״י כל
אחת.
 .5חפ;36882

Iscodiam Limited

ילסוט הפרפומיס  ,1015י״ד בסיו! תשכ״נ6.6.1963 ,
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הודעות בדבר רישום חברות!
 .1אחוזת חלקה  320בגוש  6154בעדכון מוגבל
 .2כיה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש חלקה  320בגוש .6154
 .4הון של ) 4 000ארבעת אלפיט( לידות מחולק ל־ 10מניות רגילות
א׳ בגוח אגורה אחת כל אתת׳  10מניות רגילות ב׳ בנות אגורה
אחת כל אתת׳  10מניות רגילות ג׳ בנות אגורה אחת כל אחת
 10מניות רגילות ד׳ בנות אגורה אחת כל אחת׳  10מניות רגילות
ה׳ בנות אגורה אחת כל אחת ו־ 399 950מגיות רגילות ו׳ בנות
אגורה אחת כל אחת.
 .5חפ36883/

 .1היכל חלקה זמנית  12בגוש  6213בערבון מוגבל

 .2כיה בחשון תשכ-ג ) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש חלקה  12בגוש .6213
 .4הון של ) 1 000אלף( לירות מחולק ל־ 1000מניות רגילות בנוח
 1ל-י כל אחת.
 .5חפ36884/

 .1חלקות  526ו־ 527בגוש  6111בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ה בחשון חשכ-ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש תלקות  526ו־ 527בגוש .6111
הון של ) 2 000אלפיים( לירות מחולק ל־ 20 000מניות רגילות
בנות  10אגורות כל אחת .י־
חפ36885/

! .חלקה  65בגוש  6580בערבון מוגבל
 .2כ-ה בחשון חשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש חלקה קרקע ברעננה.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק ל־ 20 000מניות
רגילות בנות  1ל*י כל אחת.
 .5חפ36886/

 .1ויויטאן בערבון מוגבל
Vivitan Limited

 .2כ״ה בחשון תשב-ג ) 22בנובמבר .(1962
 .3לעסוק בתרופות ומוצרי קוסמטיקה.
 .4הון של ) 20 000עשריפ אלף( לירות מחולק ל־ 50מניות מייסדים
בנות  1ליי כל אחת ו־ 19 950מניות רגילות בנוח  1ל״י כל אחת
 .5הפ36887/

 .1חברת קבלנים לבגץ בירושלים )האחים כליפא(
בעדכון מוגבל
 .2כ״ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3להחזיק ולנהל קרקעות׳ בנינים׳ דירות ופרדסים.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק ל־ 19 900מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת ו־ 10מניות הנהלת בנות  10ל״י כל
אחת.
 .5חפ;36888

 .1דירת ציפורה בבית גוש  6217חלקה 343/3
בערבון מוגבל
 .2ב-ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש חלקה  343/3בגוש .6217

 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות מחולק ל־ 2 000מניות בנות 1
ל״י כל אחת! .
 .5חפ36889/

i
 .1פ.ב .טקס ביערבון מוגבל <

 .2כ״ה בחשון חשכ-ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לנהל מפעל לייצור טקסטילים.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מהולק ל־ 2מניות הכרעה
בנות  1ל-י בל אחת ו־ 19 998מניות רגילות בנות  1ל״י כל
|
אחח.
 .5חפ36890/
_

 .1חב׳ חלקה  37בגוש  7162בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ה בחשון תשב״ג) 22בנובמבר .(1962
לרכוש קרקעות! ולבנות עליהם בנינים.
בערבות מוגבלת.
חפן 36891״j

- .1חלקה  336בגוש  -6048בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ-ה בחשון תשב״ג) 22בנובמבר . .(1962
לרכוש קרקעות'ולבנות עליהפ בנינים.
בערבות מוגבלת.
|
חפ36892/

 .1אחוזת מיכאל בגוש  6590בערבץ מוגבל
Michael's Properties in Block 6590 Limited

 .2כ-ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לסחור במקרקעין ולגצלם.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק ל־ 20 000מניות
רגילות בנות  iל-י כל אחת.
!
 .5הפ|36893

 .1חברת יעקב;ורגיעה גלבאום בערבון מוגבל
 .2כ״ה בחשון תשכ״ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש קרקע בגוש .6635
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק למניית יסוד אחת בת
 1ל״י ו־ 19 999מניות רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
j
 .5חפ36894/
י

I

 .1חב׳ נכסי שפיגל לזינגר בעדכון מוגבל
 .2כ״ה בחשון תשכ״נ) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש קרקע בגוש .6635
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק למניית יסוד אחת בת
 1ל״י ו־! 19 999מניות רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
!
 .5חפ36895/

 .1חב׳ זאב ואברהם ברמן בעדכון מוגבל
 .2כ״ה בחשון תשכ׳׳ג) 22בנובמבר .(1962
 .3לרכוש קרקע בגוש .6635
 .4תון של ) 20 000עשרים אלף( לירות מחולק למניית יסוד אחת בת
 1ליי ו־ 19 999מניות רגילות בנות  1ליי כל אחת.
!
 .5חפן36896
כ״א באדר תשכ-ג) 17במרס (1963
1
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א' דגציגר

רשפ החברות

י5קוש ה פ ר ה ו פ י פ  ,1015י״ד בםיון ת^כ״נ6.6.1963 ,

פקודת האגודות השיתופיות
רישום אגודות שיתופיות
-,״'המספרים בהודעות נזצייניס פרטים אלה:
 .1כ ס nrjsn
 .2המען הרשום
 .3תארין הרישום
 .4סוג האגודה.
 .5מספר תיק האגודה

 .1אגודה שיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי
המושבים בע״מ
.2.
.3
.4
5.

תל־אביב
י״ט באייר תשכ״ג) 13במאי .(1963
אגודה לעזרה ולחסכון
5318

 .1אגודה שתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי
עמידר בע״מ

 .2תל־אביב.
 .3י״ט באייר תשכ״ג) 13במאי .(1963
 .4אגודה לעזרה הדדית ולחסכון.
5319 5.

ערד
י״ט באייר תשכ״ג) 13במאי (1963
 (1יצרנות ושידוחיט  (2אגודה יצרנית
5320

 .1״תערובות״ אגודה חקלאית שיתופית מרכזית
לשיווק אספקה בע״מ
 .2תל־אביב׳ ת.ד5008 .
 .3כ״ת באייר תשכ״נ) 22במאי (1963
 (1 4.תקלאות  (2אגודה למטרות חקלאיות שונות
5325 5.
כ״ח באייר תשב״ג) 22במאי (1963

אשר שוייצד
רשם האגודות השיתופיות

נמסרה בזח הודעה׳ כי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
מטה כדלקמן:
השם הקודפ :״הגליל״ ארגון קניות של מושבי עולים
אגודה חקלאית שיתופית בע״מ)תיק מסי (5006

השפ החדש :״הגליל״ ארגון קגיות של מושבי עובדים
אגודה חקלאית שיתופית בע״מ
אשר שוייצר
א׳ בסיון תשכ״ג ) 24במאי (1963
י•

רשפ האגודות השיתופיות

אשר שוייצר

י״ט באייר תשכ״ג) 13במאי (1963

רשפ האגודות השיתופיות

! .״עליה״ קואופרטיב לעבודות מתכת בפתח־תקוה
בע״מ

 .2פתח־תקוה
 .3ב״ח באייר תשכ״ג) 22במאי .(1963
 (1 4.יצרנות ושירותים  (2אגודה יצרנית.
5321 5.

 .1קואופרטיב עובדי ״גתרוך בקרית גת בע״מ
 .2קריתגת.
 .3כ״ח באייר תשכ״ג) 22במאי .(1963
 (1 4.יצרנות ושירוחיפ  (2אגודה יצרנית
5322 5.

 .1״מרחב״ קואופרטיב להובלת משאות בטבריה
בע״מ
 .2טבריה
 .3כ״ה באייר תשנ״ג) 22במאי .(1963
 (1 4.יצרנות ושירותימ  (2אגודה להובלה
5323 5.
כ״ח באייר" תשכ״ג) 22במאי (1963
.

 .2אילת
 .3כ״ת באייר תשכ״ג) 22במאי (1963
 (1 4.יצרנות ושירותים  (2אגודת לשירותיפ
5324 5.

הודעה

 .1״מתכת ערד״ קואופרטיב לעבודות מסגרות
וקונסטרוקציה בע״מ

.2
.3
4.
5.

 .1״הבוגה״ קואופרטיב לעבודות מתכת באילת בע״מ

אשר שוייצר
 .רשם האגודות השיתופיות

י5סוט הפרסומים  ,1015י״ד נ ס י ו ! ת׳ענ״נ׳ 6.6.1963

צו פירוק והודעה לגושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות השיתופיות׳
הנני מצווה בזה על פירוק האגודה :מפעל הבתים המשותפים

בתל־אביב ״גימל״ אגודה שיתופית בע״מ)תיק מם׳ (637
וממנה למפרקיפ,את :י.איםלר׳ המחלקה לאיגוד שיתופי׳ משרד
העבודה׳ ירושליפ׳ ואת עו״ד פרץ דוד רחוב אחד העם 48׳ תל־אביב.
בהתאפ לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות׳ 1934׳ נדרש
כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרקיט תוך
הודש ימים מיוט פרסופ הודעה זו׳ לפי המען :משרד העבודה׳ המחלקה
לאיגוד שיתופי׳ רחוב יפו׳ ירושלים.
אשר שוייצר
י׳־ט באייר תשכ״ג) 13במאי (1963
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף (2)50
הואיל וביום  25בנובמבר  1959ניתן צו על פירוק האגודה:
אגודה צדכגית שיתופית ביפיע בע״מ)תיק מס׳  (4347וצו
זה פורסם בילקוט הפרסומיפ 725׳ חש״ך׳
והואיל והפירוק הנ״ל נשלפ׳ ניתנת בזה הודעת שרישום האנודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מואגד .י
כ״ז באייר תשכ״ג) 21במאי (1963

אשר שוייצד
רשפ האגודות השיתופיות
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פקודת האגודות השיתופיות

1

ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף (2)50
הואיל וביום  2בדצמבר  1957ניתן צו על פירוק האגודה :א ג ו ד ה
ה מ ח צ ב ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ב ס ו ל ם ב ע ״ מ נצרת)תיק מטי (3841
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 575׳ תשי״ח׳
הואיל והפירוק הנ״ל נשלם׳ ניחנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה כשמש כגוף מואגד.

הואיל וביום  16ביוני  1960ניתן צו על פירוק האגודה :״ כ ר מ ו ן ״
מושב ע ו ב ד י ם ל ה ת י ש ב ו ת שיתופית בע״מ)תיק מפי (4237
וצו זה פורספ בילקוט הפרסומים 774׳ תש״ך׳
הואיל והפירוק הנ״ל נשלם׳ ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מואגד.

א ש ר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

א ש ר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

כ״ח באייר תשכ״ג) 22במאי (1963

א׳ בסיוןתשכ״ג)! 24במאי (1963
1

1

הודעות מאת כונה הנכפים הרשמי
פקודת החברות
צווי פ י ר ו ק ו א ס י פ ו ת ראשונות

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כוונה ל ה כ ר י ז ע ל דיבידנד
שם החברה :״קדר״ תעשית כלי חרפ בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :נלרכז התעשיה׳ מפרץ חיפו.
בית המשפט המחוזי של :היפה .תיק אזרחי 3/61
היופ האחרון להגשת הוכחות :כ״ט בסיון תשכ״ג) 21ביוני .(1963
ירושלים .י

שט החברה :תריסולון חיפה מיסודה של תריסול בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הנביאיט 20׳ חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה .תיק אזרחי 63/63
תאריך צו הפירוק :כ׳ באייר חשכ״ג) 14במאי .(1963
תאריך הגשת הבקשה :י״ט בטבת תשכ״ג ) 15ביגואר .(1963
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ח בסיון תשכ״ג ) 20ביוני • (1963
ה׳ מרגולים
ז׳ בסיון תשכ״ג) 30במאי (1963
במשרד כונס הנבפיפ הרשמי׳ רחוב שמריהו לוין 3׳ חיפה.
כונס הנכפים הרשמי בפועל
י
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  8.30בבוקר.
 (2משתתפים בשעה  9.00בבוקר.
ה ו ד ע ו ת ע ל מינוי מ פ ר ק י ם
ז׳ בסיון תשה״ג) 30במאי (1963
ה׳ מרגולים
כונס הנכפים הרשמי בפועל שם החברה; י.א .חברול ,ליבוא ותעשיה בע״מ בפירוק.
מען המשרד הדשוט :רחוב אחד העם 28׳ אצל רו״ה וינשטיין ושות׳׳
תל־אביב.
בית המשפט המתוזי של :חל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 614(63
שט החברה :נמטי אילת בע״מ בפירוק. .
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת כורש׳
מען המשרד הרשום :מרכז החנויות׳ אילת,
ן
ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי .19/63
תאריך המינוי :כ״ט באייר תשכ״ג ) 23במאי .(1963
תאריך צו הפירוק :י״ת באייר תשנ״ג) 12במאי .(1963
האריך הגשת הבקשה :י״ד בטבת תשכ״ג) 10בינואר .(1963
ה׳ מרגולים
ח׳ בםיון תשכ״ג ) 31במאי . (1963
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ב בפיון תשכ״ג\) 14ביוני (1963
כונס הנכפים הרשמי בפועל
;.במשרד כונס הנכפים הרשמי רחוב ידידיה׳ פינת כורש׳ ירושלים.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  9.00בבוקר;
שפ החברה :ד .קלקפ את נ .פרנר בע״מ בפירוק..
 (2משתתפים בשעה  9.15בבוקר.
מען המשרד הרשום :תחנת ״סונול״ כביש ראשי׳ רמלה.
1

ז׳ בפיון תשכ״ג) 30במאי (1963

ה׳ מדגוליס
כונס הנכסים הרשמי בפועל

שם החברה :״חדי״ בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב יוגה רםין 12׳ רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 336/63
תאריך הצו לפירוק החברה :י״ג באייר תשכ״ג) 7במאי .(1963
תאריך הגשת הבקשה :ד׳ בשבט תשב״ג) 29בינואר .(1963
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ט בסיון תשכ״ג 21).ביוני (1963
; במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות (i :נושים בשעה  11.30לפני הצהרים;
 (2משתתפים בשעה  11.45לפני הצהרים.
ת׳ בפיון תשכ״ג) 31במאי (1963

1312

ה ׳ מרגולים
כונס הנכפים הרשמי בפועל

בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו .תיק אזרחי 2976/62
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :משת מולאור׳ עו״ד׳ רחוב נחלת בנימין
55׳ תל־אביב.
תאריך המינוי :ד׳ באייך השכ״ג) 28באפריל .(1963
ה ׳ מרגולים
כונס הנכסים הרשמי בפועל

ח׳ במיון תשכ״ג) 31במאי (1963

שפ החברה :״יוז״ חברה להטרטה ולטלוויזיה בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי 107׳ חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו׳ תיק אזרחי .173/63
שט המפרק׳ תיאורו ומענו :אריה כהן׳ רו״ת׳ רחוב נחלת בנימין 44׳
תל־אביב.
תאריך המינוי :כ״ג בניסן תשכ״ג) 17באפריל .(1963
-

i

ת׳ בסיון תשכ״ג) 31במאי (1963

.

׳

ו

י

.

ה ׳ מרגולים
כונס הנכפים הרשמי בפועל

.

.

י5קו» הפרסומים  ,1015י״ד גסיון תעכ״נfi.fi.1963 ,

 ,הודעות :מאת נוגס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צו אישור פשרה ומינוי נאמן ,והודעה בדבר כוונה
להכריז על דיבידנד
שם החייב׳ תיאורו ומענו :מאיר בלנק׳ רוכל׳ רחוב אלנבי  95אצל
שטנדלר׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו׳ תיק אזרחי 1903/61
תאריך הצו לאישור הפשרה ומינוי נאמן :ה׳ באדר תשכ״ג) 4במרפ
(1963
טיב .הפשרה :תשלום  100%לנושיפ בדין קדימה ו־ 25%לנושיפ
הרגילים עפ אישור הפשרה ע״י בית המשפט
היוט :האחרון להגשת הוכחות :כ״ב בסיון תשכ״ג) 14ביוני .(1963
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :אברהם דינרי׳ עו״ד׳ רחוב הר־סיני 1׳
•
תל־אביב.

הודעות על תשלום דיבידנד
שמ התייב ,תיאורו ומענו :משה מרמלשטיין׳ חקלאי׳ מושב תאשור
דואר נע ,נגב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו .תיק אזרחי 2762/60
הסכום לכל לירה 30 :אגורות.
י .
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ז בפיון תשכ״ג) 9ביוני .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :יהודה רותם׳ עו״ד׳ רחוב ברזלי ,7
תל־אביב.
י

ז׳ בםיון תשכ״ג) 30במאי (1963

ה׳ מרגולים
כונס הנכפים הרשמי .בפועל

שם התייב׳ תיאורו ומענו :יהודה שטרק ,סוחר ,דרך הים ,40 .חיפה,
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי 1097/61
ה׳ מתולים
א׳ בםיון תשכ״ג) 24במאי (1963
':־ כונס הנכסים הרשמי בפועל :הסכום לכל לירה 5 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שלישי.
; זמן פרעונו :י״ז בפיון תשכ״ג) 9ביוני .(1963
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ישראל גולדברג ,עו״ד׳ דרך העצמאות
הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 ,63חיפה.

שם התייב׳ תיאורו ומענו :משה )רצון( רדא׳ שוחט׳ שיכון ב׳ 64׳
ראש העין.
בית:המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו .חיק אזרחי 645/61
היום האחרון להגשת הוכחות :כ׳׳ט בפיון תשכ״ג) 21ביוני .(1963
שפ הנאמן ומענו :כונפ הנכםיט הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת כורש׳
ירושלים.
ח׳ בסיון תשכ״ג ) 31במאי (1963

ה׳ מרגולים
כונס הנכסים הרשמי בפועל

 .הודעות על תשלום דיבידנד
שם:החייב׳ תיאורו ומענו :בצלאל פיזנטי׳ סוכן לתמרוקיפ׳ רחוב ל״ה
מפי 23׳ גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 3460/57
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו במשרד הנאמן :עמנואל דוויק עו״ד׳רחוב יהודה הלוי 49׳
תל־אביב. .
1

ז׳ בפיון תשכ״ג) 30במאי (1963
-

ה׳ מתולים
 ..כונס הנכסים הרשמי בפועל

ת׳ בסיון תשכ״ג) 31במאי (1963

ה׳ מתולים
כונס הנכסים הרשמי בפועל

הודעות על מינוי נאמנים
שפ החייב ,תיאורו ומענו :חסן מוחמד בלעום ,פועל ,כפר טייבה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 3739/62
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :טלוש טומשבסקי׳ עו״ד׳ רחוב אחד העט
35׳ תל־אביב.
תאריך המינוי :ט״ז באדר תשכ״ג) 12במרס .(1963
כ״ט באייר תשב״ג) 23במאי (1963

ה׳ מרגוליס
כונס הנכסים הרשמי בפועל

שמות החייבים ומענט:
 (1חייט ברוש׳ שיכון ד׳ 358/21׳ באר־שבע׳
 (2יוסף מלינז׳׳ רחוב יעקב אבינו 2׳ באר־שבע.
תיאורם :לשעבר מנהלי פנינת התרבות בע״מ פסג׳ רסקו׳ באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים — תיקים אזרחיים 98/63 (1
101/63(2
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :גד ברץ׳ עו׳״ד׳ רחוב העצמאות 49׳ באר־
ישבע.
תאריך המינוי :כ״ז באייר תשב״ג) 21במאי .(1963
א׳ בסיון תשכ״ג) 24במאי (1963

ה׳ מדגולים
כונס הנכפים הרשמי בפועל

שש החייב׳ תיאורו ומענו :ולטר שרי׳ תעשיין׳ רחוב בלפור 66׳
נהייה.
בית המשפט המחוזי של :היפה .תיק אזרתי .1173/59
הסכום לכל ,לירה 20 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון. .
זמן פרעונו:י׳«ז בפיון תשכ׳״ג)9ביוני .(1963
מקופ פרעונו במשרד הנאמן :ד״ר יונח אנגל׳ עו״ד׳ רחוב הרצל 14׳
חיפה. .׳•״.'.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :ששון .זכריה׳ לוטש יחלומיט׳ רח׳ חכמי
ישראל 32׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 3450/62
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :יחזקאל בן־זאב׳עו״ד׳ רחוב הרצל 4׳
הליאביב.
תאריך המינוי :די' באייר תשכ״ג) 28באפריל .(1963

כונס הנכסיפ הרשמי בפועל

ה׳ מת! לים
ח׳ בסיון תשב״ג) 31במאי (1963
י .י .כונס הנכסים הרשמי בפועל

ז׳ בסיון חשכ״ג) 30במאי (1963

ה׳ מתולים

י5פוט הפרפוטיט  ,1015י״ד בפיו! תשכ״ג6.6.1063 ,
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צו הכרזת חייב כפושט רגל ומינוי נאמן
שמוח החייבים׳ תיאורם ומענפ :יצחק ורבקה אלדג׳ם׳ בעלי חנות
למכשירי כתיבה׳ רחוב ר״ר מסי 19׳ לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 752/63
תאריך הצו להכרזת החייב כפושט רגל :ח׳ באייר תשכ״ג) 2במאי
.(1963
שפ הנאמן׳ תיאורו ומענו :יצחק פילוסוף׳ עו״ד׳ רחוב הרצל 57׳ לוד.
תאריך המינוי :כ״ז באייר תשכ״ג) 21במאי .(1963
א׳ בפיון תשכ״ג 24).במאי (1963

ה׳ מרגוליס
כונס הנכסיפ הרשמי בפועל

צו לניהול נכסים בדרך מקוצרת ומינוי נאמן
שפ החייב׳ תיאורו ומענו :אליהו)אליאס( לוי׳ נהג׳ שינון נ׳ 341/1׳
באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי 104/63
תאריך הצו לניהול הנכסיט בדרך מקוצרת ומינוי נאמן :י״ח באייר
תשכ״ג) 12במאי .(1963
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה׳ פינת כורש׳
ירושלים.

צווי קבןלית נכסים והכרזות פשיטת תל,
אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב׳ תיאורו ומענו :לואיס פדקס)פרקש(׳ טכנאי דדיו וחשמל,
רחוב השלום  ,46/1באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים תיק אזרחי233/63 ,
תאריך הצו לקבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל :ד׳ בפיון תשכ״ג)27
במאי \ (1963
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ז בתמוז תשכ״ג) 8ביולי
 (1963בשעה  9.30בבוקר׳ בביח המשפט בבאר־שבע• .
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :ט״ז בתמוז תשכ״ג) 8ביולי
 (1963בשעה  12.15בצהרים ,בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
!

ח׳ בסיון חשכ״ג) 31במאי (1963

ה׳ מתוליס
כונס הנכסים הרשמי בפועל

שם החייב׳ תיאורו ומענו :לאון שפיגלד׳ סוחר׳ רחוב לה־גוורדיה 41׳
יד אליהו׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו .תיק אזרחי 1533/63
תאריך הצו לקבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י״ט באייר תשכ״ג
ה׳ מרגוליס
א׳ בסיון תשכ״ג) 24במאי (1963
) 13במאי .(1963
נוגס הנכסים הרשמי בפועל
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :כ״ט בפיון תשכ״ג )21
ביוני  1963בשעה  10.30בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
הודעה על מינוי גאמן במקום גאמן שהתפטר
רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
שם החייב׳ תיאורו ומענו לשעבר :עזבון זיגמונד רנצמן׳ סוחר׳ רחוב
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :כ״ו באלול תשכ״ג )15
חובבי ציון 20׳ תל־אביב.
בבוקר׳ בבית המשפט המתוזי׳ בתל־
בשעה
בספטמבר 8 . 3 0 9 6 3 h
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי 211/62
I
אביב־יפו.
שט הנאמן שהתפטר׳ תיאורו ומענו :אליעזר וולובפקי׳ ער־ד׳ רתוב
יהודה הלוי 31׳ תל־אביב.
ה׳ מתוליס
ח׳ בפיון תשכ׳׳ג) 31במאי (1963
שפ הנאמן התדש׳ תיאורו ומענו :עמוס זמיר׳ עו״ד׳ רחוב נחלת
כונס הנכפים הרשמי בפועל
בנימין 55׳ תל־אביב.
תאריך המינוי :ט׳ באייר תשכ״ג) 3במאי .(1963
א׳ באייר השב״ג) 24במאי (1963

ה׳ מרגולים
כונס הנכסים הרשמי בפועל

הודעה על סילוק נאמן
שם החייבת׳ תיאורה ומענה :לאה קירשנבאום ,סוחרת׳ רחוב פינסקר
2׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 3354/59
שפ הנאמן לשעבר׳ תיאורו ומענו :ישראל וינברג׳ עו״ד׳ שדרות
רוטשילד 12׳ תל־אביב.
תאריך הסילוק :י״ט בשבט תשב׳׳ג) 13בפברואר .(1963
סיבת הפילוק :אי מילוי תפקיד לפי הפקודה ותקנותיה.
כ״ט באייר תשכ״ג) 23במאי (1963

ה׳ מרגולים
כונס הגכפיט הרשמי בפועל
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שם החייב׳ תיאורו ומענו :צבי שוורצמן׳ סוחר׳ רחובבר־כוכבא
 54א׳׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 1518/63
תאריך הצו לקבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ח באייר תשכ״ג
) 12במאי i(1963
בקשת נושה או חייבל בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :כ״ט בפיון תשכ״ג )21
ביוני  (1963בשעה  8.40בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :כיו באלול חשכ״ג )15
בספטמבר  (1963בשעה  8.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בחל־
!
אביב־יפו.
ח׳ בסיון תשב״ג) 31במאי (1963
•
:

ה׳ מתולים
י כונס הנכפיפ הרשמי בפועל

י5קוט הפרפומים  ,1015י״ר בטיח תשכ״נ6.6.1063 ,

הודעות מאית כונס הנכסים הרשמי

חוק » ק ישראל ,תשי״ד—1954

פקודת פשיטת הרגל1936 ,

י י ן וחשבון לפי םעי1י  (1)58ש? חוס בנק ישראל ,תשי״ד~,1954
על מחזוד המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו ב ם י ו פ העבודה
ביום י״נ בסיו! תשכ״ג )'5ביוני (1063

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת תל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם מותמד חפן מסארוה׳ נהג ,כפר
טייבה.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו .תיק אזרחי 1534/63
תאריך הצו לקבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ט באייר תשכ״ג
) 13במאי .(1963
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ב״ט בסיון תשב״ג )21
ביוני  (1963בשעה  9.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נתלת בנימין  ,39חל־אביב.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ב״א באלול תשב״ג )10
בספטמבר  (1963בשעה  8.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בתל־
אביב־יפו.

ה׳ מתולים

ח׳ בסיון תשכ״ג) 31במאי (1963

כונס הנכסים הרשמי בפועל

הודעה על מועד חקירה פומבית
שמות החייבים׳ תיאורם יי ומענם :חברת גרב )שותפות רשומה( דרך
ז׳בוטינפקי׳ רמת־גן׳ ושותפיה (1 :גרמים ביסטור  (2אופים דוקר׳
 (3מלך רוטברד׳  (4צריל שפיר.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו .תיק אזרחי .284/63
חאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י״ז בתמוז תשכ׳״ג) 9ביולי
 (1963בשעה  8.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.

ה׳ מרגולים

ח׳ בסיון תשכ״ג) 31במאי (1963

כונס הנכסים הרשמי בפועל

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

מעות )מטבעות .קטנות( כמחזור

. .

׳טטרי אוצר ושטרי התחייבות ׳טל חממשלת
שטרי חוב ושטרי חליפי!
. . . . . . . . .
פד כל ה נ כ פ י ם .

־~

—

—

—

—
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-

—

537.612,337 11

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

ל״י

 .1שהיו במחזור ביום ז׳ בניסן
תשב׳׳ג) 1באפריל (1963

—000.׳400׳69

 .2שהוצאו אחרי התאריך האמור 000.-׳400׳69
 .3שנפרעו אחרי התאריך האמור —000.׳400׳69
 .4הנמצאים במחזור ביום ייג
בפיון תשכ״ג) 5ביוני (1963

~000.׳400׳69

הודעות אלו מ ת פ ר ס מ ו ת על אחריות הנוודיעים ואי 1בפרסום!
משום מ ת ן תעודה על נכונות!

התאחדות לאומית איטליאנו ישראל
)גוש  7010חלקה  (90בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה׳ שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של התבדה׳
שנתקיימה ביופ  19באפריל 1963׳ הוחלט על פירוק החברת מרצון.
ועל מינויו של רוברט מצא׳ למפרק החברה.
 .על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרק לפי המען :רוברט מצא׳
רחוב לבונטין 7׳ תל־אביב׳ תוך  21יום מיום פרסום מודעה זו.
ר ו ב ר ט מצא׳ מפרק

צפורה )ציפה( סניפילסקי

לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ד״ר זימבולה אלקלעי־דוידובה; רודי)איזידור( דוידוב; אלברט
היימן; פרץ הלפרין; גרונה סילצקה; מרקופ לנצביצקי; אירנח
לנצביצקי; גדעון הקפנר; מרדכי ריביער; ראובן נפים.

לבית המשפט המחוזי בחיפה
ויקטור רייטר

י<

.50
61
11
49
62

527-244,456
10.367,880
537,612,337
127,383,889
410,228,447

—

לבית המשפט המחוזי בירושלים

בפיון תשכ״נ) 2ביוני (1963

.

אנ׳

ל-י

י׳ במברגר
האפוטרופוס הכללי בישראל בפועל

ילשוט הפרםומים  ,1015י״ד בטיח תשכ״נ6.6.1963 ,

חברה למסחר והשקעות ישדאל-פנמה בע״מ
)בפירוק מרצון(
כל הנושים של החברה )אט ישנם כאלה( מוזמניט בזה לאסיפת
נושים׳ שתתקיים במשרד ברוידא ושות׳׳ רואי חשבון׳ דרך
העצמאות 65׳ חיפה׳ ביום  28ביוני  1963בשעה  13.00בצהריט.
על סדר היום מינוי מפרק החברה; במקרה ולא יופיעו נושים בלל או
במקרה והנושים שיופיעו יסכימו למינוי של המפרק שהתמנה מ״י
אפיפת בעלי המניות׳ יהיה המינוי של התתוט מטה בתוקף.
יצחק מ ז ר ח י ׳ מפרק
מטעפ בעלי המניות..
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פקודת החברות
קופת תגמולים לעובדי ״מניש״ חרשת חשמל בע״מ -
חברה בע־׳מ
הודעה על האסיפה הסופית)בהתאמ לסעיף (206
ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  28ביולי  1963בשעה  16.00במשרד החברה )רחוב
הצפירה 18׳ הל־אביב(׳ לשפ הנשת דין ותשכון סופי של המפרק׳
המראה כיצד התגהל פירוק העםקיפ ומה עשה בנכפי ההברה׳ ובדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק וכן לשט קבלת החלטה שלא מן
המנץ כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

״osjrn״  -חברה לקבלנות ובנץ בע״מ
. j

)גפירוק מרצון(

ן הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזת!הודעה׳ שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ״ל שנועדה והתכנסה כהלכת בתל־אביב ביופ  2במאי 1963׳ נתקבלו
י j-
ההחלטות הבאות:
א( לפרק את החברה מרצון,
ב( למנות את יעקב רוזנטל מרחוב יהושע בן־נון15׳חל־אביב׳
למפרק החברה לצרכי הפירוק הנ״ל.
על נושי החברה להוכיח את חובותיהט׳ או להגיש את תביעותיהפ
למפרק במשך  21יופ מתאריך פרםופ הודעה זו.
יעקב ר ו ז נ ט ל ׳ מפרק

ש׳ ברנט׳ מפרק

ברכה בע״מ
)בפירוק מרצון(
כל הנושים של החברה מוזמנים ביה לאםיפח הנושים שתתקיים
במשרד עו״ד אברהט ע ,מקליט רחוב מונטיפיורי 4׳ פתח־תקוה ביום
 21ביוני  1963בשעה  10.00בבוקר; על סדר היום מינוי מפרק החברה.
במקרה ולא יופיעי נושים כלל או במקרה והנושים שיופיעו יסכימו
למינוי המפרק שהתמנה ע״י אסיפת בעלי המניות יהיה המינוי של
החתום מטה תקף.
אברהם ע .מקליפ׳ עו״ד׳מפרק
מטעם בעלי המניות
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־ פ ח י ד  64א ג ו ר ו ת

 תיקון טעותבסעיף  6לתקנות להגרלת כרטיסי הגרלה )״פיפנים״(׳ שפורסמה
בילקוט הפרסומים 1012׳ תשכ״ג׳ עמי 1255׳ בשלב ראשון׳ במקום
פסקאות) (4)-(1יבוא:
״) 40 (1פיסנים יזכו בסך  75ל״י כל אחד;
) 40 (2פיסניפ יזכו בפך  75ל״י כל אחד;
) 40 (3פיסנים יזכו בסך  75ל״י כל אחד;
) 40 (4פיטניפ יזכו בסך  75ל״י כל אחד;
) 40 (5פיפניס יזכו בסך  75ל״י כל אחד.

| .

מ׳ לנדאו
יושב ראש מועצת המנהלים

ילקוט הפרסומים  ,1015י״ד בפיח תשכ״נ6.6.1963 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

