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פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תשיח-־ 1948
הודעה בדבר ממלאי מקום של חברי מועצת המדינה הזמנית
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  0)1לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—  ,1948בחרה
מועצת המדינה הזמנית בישיבתה מיום ט״ו תמוז תש״ח י) 22ביולי  (1948ב י ו נ ה ק ו ם ו י
להיות בישיבה זו ממלא מקום של חבר המועצה א ל י ה ו ד ו ב ק ין• שנעדר מהישיבה עקב
מצב החירום.
בפקודת הממשלה הזמנית
ז א ב שרף
מזכיר
ט״ז תמוז תש״ח ) 23ביולי (1948

פקודת המכרות
צו מנוי מפקח על המכרות
 .1בתוקף סמכותי לפי סעיף  4מפקודת המכרות והסעיפים ) 14א( ו־ 0)2לפקודת סדרי
השלטון והמשפט ,תש״ח—  ,1948אני ,שר המסחר והתעשיה ,ממנה בזה את י ה ו ש ע ג ר י נ ־
ב א ו ם למפקח על המכרות החל מיום י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי .(1948
 .2צו )מנוי( המפקח על המכרות שנתפרסם בחוקי א״י ,עמ׳  — ,1945בטל.
פריץ ברנשטיין
שר המסחר והתעשיה
י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי (1948

פקודת כריית השמץ1938 ,
מנוי מפקח על מכרות השמן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת כריית השמן ,1938 ,והסעיפים )14א( ו־ 0)2לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח —  ,1948אני ,שר המסחר והתעשיה ,ממנה בזה את י ה ו ש ע
ג ר י נ ב א ו ם למפקח על מכרות השמן החל מיום י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי .(1948
פריץ ברנשטיין
שר המסחר והתעשייה
י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי (1948

פקודת מינרליים רדיו־אקטיביים1947 ,
מנוי מפקח על מינרלים רדיו־אקטיביים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת מינרלים רדיו־אקטיביים ,1947 ,והסעיפים )14א(.
ו־ 0)2לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—  ,1948אני ,שר המסחר והתעשיה ,ממנה בזה את
י ה ו ש ע ג ר י נ ב א ו ם להיות מפקח על מינרלים רדיו־אקטיביים ,החל מיום י״ג תמוז תש״ח
) 20ביולי .(1948
פריץ ברנשטיין
שר המסחר והתעשיה
י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי (1948

תקנות ההגנה1939 ,
מנוי המפקח׳ על המכרות והמפקח על מכרות השמן כרשות מוסמכת
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות ההגנה ,1939 ,והסעיפים )14א( ו־ 0)2לפקודת סדרי
השלטון והמשפט תש״ח—  ,1948אני ,שר המסחר והתעשיה ,ממנה בזה את המפקח על המכרות
והמפקח על מכרות השמן להיות רשות מוסמכת לצרכי התקנות  72 ,71 ,46לתקנות ההגנה,1939 ,
החל מיום י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי .(1948
פריץ ברנשטיין
שר המסחר והתעשיה
י״ג תמוז תש״ח ) 20ביולי (1948

כ״א בתמוז תש״ח28.7.1948 ,
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מנויים
א( בנימין לוי
אליהו משה מני

— נשיא בית משפט מחוזי
— שופט בית משפט מחוזי
שניהם החל מיום ח ,תמוז תש״ח ) 15ביולי (1948

ב( יצחק קיםטר
ברוך גלעדי

— שופט שלום ראשי
— רשם בפועל של בית משפט מחוזי
שניהם החל מיום י״א תמוז תש״ח ) 18ביולי (1948

ג( שמעון אגרוט
גד שטולץ
משה גולדברג

— שופט בית משפט מחוזי ונשיא בית משפט מחוזי
— שופט בית משפט מחוזי
— שופט שלום ראשי
כולם החל מיום כ״ה תמוז תש״ח ) 1באוגוסט (1948

ד( חיים קוזלוב

— מקבל נכסים רשמי בהתאם לסעיף  159לפקודת
החברות )פרק כ״ב( ,וסעיף  67לפקודת
פשיטת הרגל1936 ,
החל מיום כ״ד סיון תש״ח ) 1ביולי (1948

ה( המנוי של יצחק קיםטר למקבל נכסים רשמי בפועל שנתפרסם בעתון הרשמי מס׳  ,3נתבטל
ביום כ״ד סיון תש״ח ) 1ביולי .(1948
ת י ק ו ן  :מרשימת המינויים שנתפרסמה בעתון הרשמי מס׳  7מיום כ״ג םירן תש״ח ) 30ביוני  (1948יש למחוק
את שמו של י .גנון אשר נכלל בה בטעות .כמו כן יש לתקן שם את שמו של ״דוד ממן״ ל״יוםף
דוד ממן״.
ברשימת המינויים שנתפרסמה בעתון הרשמי מסי  10מיום י״ד תמוז תש״ח ) 21ביולי  (1948יש לתקן
את שמו של ״שמואל לוברםקי ל״מיכאל לוברסקי״.
,,

פקודת בתי משפט עירוניים
כתב מנוי מאת שר המשפטים לפי סעיף 2
בתוקף סמכויותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירוניים וסעיפים )14א( ו־)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— ,1948אני ,שר המשפטים ,ממנה בזה ,לתקופה החל
מתאריך פרסום כתב מנוי זה ועד יום י״ז אב תש״י ) 31ביולי  (1950ועד בכלל ,את האנשים
הנקובים בשמותיהם מטה ,להיות שופטי עיר תל־אביב ולהוות בית משפט אשר יכונה בית
המשפט העירוני של תל־אביב:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14

מר רוקח ,ישראל— ראש עירית תל־אביב
מר פרלםון ,אליעזר — סגן ראש עירית תל־אביב
מר אורן׳ יצחק
מר אגולםקי ,מנחם
ד״ד אנקוריון ,ארי
מר בוגדנובםקי ,מאיר
מר בעהם ,יהודה
מר ברגר ,הרמן
מר גינזברגר ,בן־ציון
ד״ד גרינולד ,ויקטור
גב׳ דנון ,רבקה
ד״ר הופמן ,אליעזר
מר המבורגר ,דוד
מר הניגמן ,אברהם

(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26
(27
(28

ד״ר זומרפלד ,ורנד
מר כדורי ,דב
מר כהנא ,יעקב
ד״ר כהךמגורי ,יוסף
ד״ר מיכלין׳ יעקב
מר מזור ,אליהו
מר פכטהולט ,צבי
מר פרנקל ,יהודה
ד״ד רוזנברג ,אוסקר
ד׳׳ר רוים ,פרנץ
ד״ד שואגה ראובן
ד״ד שורץ ,קופל
ד״ר שיפטר ,הוגו
מר ששון ,ס .ב.

וכמו כן הנני ממנה את מר י ש ר א ל ר ו ק ח להיות יושב ראש בית המשפט אשר ישב
בראש בית המשפט ואת מר א ל י ע ז ר פ ר ל ם ו ן לשמש כסגן יושב ראש.
פליכס רוזנבליט
שר המשפטים
י״ט תמוז תש״ח ) 26ביולי (1948

כ״א בתמוז תש״ח28.7.1948 ,
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פקודת הכלבת1934 ,
הודעה על הכרזת איזור כאיזור נגוע בכלבת
בתוקף סמכותי לפי׳ סעיף  9לפקודת הכלבת ,1934 ,אני ,מנהל השרותים הוטרינריים,
מכריז בזה כי השטח שהיה ביום ה׳ באייר תש״ח ) 14במאי  (1948ידוע בשם ״מחוז לוד״ הוא
איזור נגוע בכלבת.
שלמהפרוינד
מנהל השרותים הוטרינריים
ט״ז תמוז תש״ח ) 23ביולי (1948

פקודת הקרקעות )הסדר זכות הקנין(
הודעה על הצגת לוחות זכויות
נמסרת בזה הודעה שלוחות הזכויות בקרקעות בכפר טירה הוצגו במשרד פקיד הסדר
הקרקעות ובמשרד הנפה בחיפה ,כמפורט להלן ,בהתאם להוראות סעיף  (2)33מהפקודה הנ״ל:
העיר א ו הכפר

איזור
הםדר קרקעות

הנפה

משרד פקיד •
הסדר חקרהעות !
}
שלאיזו-,

מם׳
גושי הרשום

ו
טירה

חיפה

חיפה

,12254,12252
12256 ,12255

חיפה

מ .כ .א ל ח ם י ד
סגן מנהל הסדר הקרקעות
ז׳ תמוז תש״ח ) 14ביולי (1948

בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
הזמנה
תיק אזרחי 67/48
להוי ידוע ,כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
בעניו בקשה לאמוץ הקטבים יונה הרמן ומנהם הרמן בתל־אביב בקשה להכריז על ירושת המנוחים ד״ר ברנהרט
נוםבאום וגב׳ ברוניםלוה נוםבאום מבית דטנר .על כל
מפתזדתקוה.
אדם התובע זכות הנאה בירושה הנ״ל ,להופיע בעצמו בפני
המבקשים :רבקה ורחמים בכר ,מפתודתקוה ,ע״י ב״כ בית המשפט או להודיע על תביעתו בכתב במשך  • 30יום
עוה״ד א .יגנם ,רחוב יהודה הלוי  ,16תל־אביב.
מיום פרסום הודעה זאת ,שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו
שימצא לנכון.
הזמנה
ב .גלעדי ,רשם.
בתוקף צו בית המשפט המחוזי בתל־אביב הריני מזמין
כל אדם להופיע בבית משפט זה תוך  10ימים מיום פרסום י״ב תמוז ,תש״ח ) 19ביולי .(1948
הודעה זו וליתן טעם אם יש בידו טעם כל שהוא ,מדוע
לא עתן צו לאמוץ הקטבים יונה הרמן ומנחם הרמן בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
תיק ירושה 94/48
על ידי המבקשים רבקה ורחמים בכר ,שאם לא כן יתן
בענין אפוטרופסות על הקטנות רחל ודפנה מיכלין
בית המשפט את הצו שימצא לבכון.
מתל־אביב.
אליהו מני ,רשם.
המבקשת :חנה מיכלין עי׳י ב״כ עוה״ד שמעון גראטש.
ח׳ תמוז ,תש״ח ) 15ביולי.(1948 ,
הזמנה
בתוקף צו בית המשפט המחוזי בתל-אביב ,הנושא עליו
את תאריך היום הזה ,הריני מזמין בזה כל אדם להופיע
בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
בבית המשפט הני׳ל במשד עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
73/48
ירושה
תיק
זו וליתן טעם ,אם יש בידו טעם כל שהוא ,מדוע לא ינתן
בענין ירושת המנוחים ד״ר ברנהרט נוםבאום וגב׳ צו הממנה את הגב חנה מיכלין לאפוטרופםית על גופן
ברוניםלוה בוםבאום מבית דטנר בפשמישל ,פולניה.
ורכושן של הקטנות הנ״ל ,שאם לא כן יגש בית המשפט,
המבקשת :סטלה בוםבאום ,תל־אביב ,רחוב :1לפוד  ,55ליתן את הצו שימצא לנכון.
ע״י
בזדכחה עו״ד ד״ד ר .ציםמן ,תל-אביב ,רחוב יהודדד ט׳ תמוז ,תש״ח ) 16ביולי  .(1948אליהו מני ,רשם.
הלוי .42
,

כ״א בתמוז תש״ח28.7.1948 ,
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בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
תיק הוצל״פ 247/47

תיק ירושה 102/48
בענין עזבון המנוח שמואל ישראל מיזל מלודז /פולין.
המבקשת :אסתר ליפשיץ מרח בלפוד  ,63תל־אביב
עי׳י ב״כ א ,לין ,עו״ד׳ רח׳ שדרות רוטשילד  ,12תל־אביב.

הודעה ראשונה על מכירת נכסי דלא ניידי
מוצע בזה למכירה הרכוש המתואר להלן של החייב
פישל לזובםקי ,מתל־אביב ,לכםוי חוב משכנתא שניה
הזמנה
בסך — 500לא״י ,דבית והוצאות המגיע לפייגה גלבר.
להוי ידוע כי המבקשת פנתה לבית המשפט המחוזי המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל־אביב במשך
בתליאביב בבקשה לצו המכריז על ירושת המנוח שמואל  30יום מיום פרסום הודעה זו .הצעות תתקבלנה בכל יום
ישראל מיזל מלוח /פולין ,וכי בית המשפט ידון בבקשה שלישי בין השעות  12—10לפני הצהרים .על המציע להפקיד
 10%מערך הנכסים.
זו כעבור ) (60ששים יום מיום פרסום הזמנה זו.
על כל אדם התובע י טובת הנאה להופיע תוך המועד
ה ר כ ו ש  .המקום :תל־אביב ,רה׳ מרכז בעלי מלאכה
הנ״ל ,שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון .מם׳  .22התאור :מגרש ועליו בית בן  3קומות המכיל
בכל קומה :שתי דירות ,כל אחת בת שני חדרים׳ מטבח,
ב .גלעדי׳ רשם.
חדר רחצה ביחד עם בי״כ עם פרוזדור וגזוזטרה׳ בם״ה
שש דירות המכילות  12חדרים וחדרי שדות .מסביב לבית
י״א תמוז תש״ח ) 18ביולי .(1948
גדר ,בחלקה דשת ובחלקה מוטות ברזל .הסוג :מירי.
החלקים .1/6 :מספרי הרשום :גוש — 6934׳ חלקה — .199
השטח  267מ״מ — ,הגבולות :צפון :דדך ,דרום :חלקה
בית המשפט המחוזי בתל־אביב.
תיק ירושה  ,96 103/48מזרח :חלקה  ,200מערב :חלקות 98׳  .88שעבודים
בענין המנוחה מדים קליסקה )הידועה גם בשם מרים אחרים :משכנתא ראשונה ע״ם — 1080לא״י לזכות הבנק
האפותיקאי הכללי לארץ ישראל בע״מ ,על כל הרכוש.
דחה קליםקה-קלינגר( מנתניה.
המבקש :מדקוס קלינגר ע״י בי׳כ ישראל לוין׳ עיו״ד השווי המעדר 4500.— :לא״י — לכל הרכוש ,והשווי של
החלק הששי המוצע למכירת פומבית 675.— :לא״י.
מרחוב יהודה הלוי 36׳ תל־אביב.
יהודה טרייביש
הזמנה
המוציא לפועל
להוי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי בתלי
אביב בקשה לצו המכריז על ירושת המנוחה מרים קליםקה י״א תמוז ,תש״ח ) 18ביולי .(1948
)הידועה גם בשם מרים רוזה קליםקה—קלינגר( מנתניה
וכי בית המשפט ידון בבקשה זו בתל־אביב ביום ה אב
תש״ח ) 10באוגוסט (1948׳ בשעה  9לפני הצהרים.
פקודת ה ת ג ר ו ת
על כל אדם התובע טובת הנאה להופיע במקום ובשעה
כנ״ל ,שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון .בית המשפט המחוזי בתל-אביב.
תיק פרוק חברות 62/48
ב .גלעדי׳ דשם..
בענין פקודת החברות ובענין ״אוצר מפעלי ים״
י״ב תמוז ,תש״ח ) 19ביולי .(1948
בע״מ ,ע״י ב״כ ש .א .שציופק׳ עו״ד ויצחק מינץ׳ עו״ה
שכתבתם למסירת מסמכים משפטיים היא :רח׳ ליליבבלום
 ,48תל-אביב — המבקש.
בית המשפט המחוזי בחיפה.
98/48
ירושה
תיק
נגד :חברה לספנות ולדייג ״שיבוטה״ בעי׳מ —
בענין המנוח ישראל משה הורן.
המשיבה.
טרטקובר,
יעקב
ד״ד
המבקש :מיכל הורן ע״י ב״כ
ניתנת בזה הודעה ,כי בתאדיד ל׳ סיון תש״ח ) 7ביולי
השעון.
עו״ד ,חיפה׳ רחוב הרצל ,בית
 (1948הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב׳ ע״י המבקש
הזמנה
הנ״ל בקשה לפירוק החברה המשיבה הנ״ל ע״י בית המשפט
להוי ידוע לכל כי מיכל הורן הגיש בקשה לבית הנ״ל ,וכי ניתנה הודאה שהבקשה הנ״ל תשמע בפני בית-
המשפט המחוזי בחיפה למתן צו המכריז על ירושת המנוח המשפט הנ״ל במושבו בתל־אביב׳ ביום ב /י״ח אב ,תש״ח)23
ישראל משה הורן וכי הבקשה הנ״ל תשמע בבית המשפט באוגוסט  ,(1948וכל נושה או משתתף של החברה המשיבה
המחוזי בחיפה ביום א׳ אב תש״ח ) 6באוגוסט  ,(1948בשעה הב״ל שברצונו לתמוד או להתנגד למתן צו של הבקשה
הנ״ל ,רשאי להופיע בעת הישיבה אם בעצמו או ע״י עורך
 9לפני הצהרים.
על כל מי שתובע איזו זכות להופיע במקום ובזמן הנ״ל ,דין ,למטרה זו .והעתק מן הבקשה ימסד לכל נושה או
משתתף של החברה המשיבה הנ״ל שידרשו ,עי׳י החתום
אחרת יתן בית המשפט .צו שימצא לנכון.
מטה ,לאחד תשלום התשלום הקבוע עבורו.
ש .רוזנברג׳ רשם.
ש .א .שציופק׳ עו״ד
רח׳ לילינבלום  ,48תל-אביב.
זד תמוז ,תש״ח ) 15ביולי .(1948
,

,

בית המשפט המחוזי בחיפה.

הערה:
כל אחד אשר מתכון להופיע בברור הבקשה הנ״ל חייב
למסור או לשלוח בדואר אל החתום מטה ,הודעה על כתתו
לעשות כן .ההודעה צריכה לציין את השם והכתבת של
אותו אדם׳ או באם זו פירמה את השם והכתבת של הפירמה
וצריכה להיות חתומה ע״י אותו אדם או פירמה או עוה״ד
שלהם )אם ישנם כאלה( וצריכה להמםר .או ,אם נשלחה
בדואר ,צריכה להשלח במועד מספיק.כדי להגיע לידי החתום
מטה לא יאוחר מאשר בשעה  1בצהרים ,י״ז אב ,תש״ח
)ביום הראשון 22 ,באוגוסט.(1948 ,

תיק אזרחי 112/48
בענין מנוי אפוטרופוס על הקטן צדוק אריה הורן.
המבקש :מיכל הורן ע״י באיכחו ד״ד יעקב טרטקובר,
עודד דין ,חיפה׳ רחוב הרצל ,בית השעון.
הזמנה
בתוקף צו של בית המשפט המחוזי בחיפה מתאריך היום
הנני מזמין בזה כל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל ביום
כ״ט תמוז ,תש״ח ) 5באוגוסט  (1948וליתן טעם אם יש
בידו טעם כל שהוא ,מדוע לא ינתן למיכל הורן וחיה
הורן צו אפוטרופסות על הקטן צדוק אריה הורן ועל בית המשפט המחוזי בתל־אביב .״
תיק פרוק חברות 71/48
רכושו ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו הנ״ל
כאמור.
,בענין פקודת החברות ובענין יהודה וינפלד ,מהנדס,
ח׳ תמוז׳ תש״ח ) 15ביולי  .(1948ש .רוזנברג׳ רשם.
רח יהודה הלוי  ,56תל-אביב,ע״י באי-כחו ,ה״ה ש .א.
,

כ״א בתמוז תש״ח28.7.1948 ,

עמ׳ 64

שצ׳ופק ויצחק מינץ ,עו״ד ,שכתבתם למסירת מסמכים מש־
פטיים היא :רחוב לילינבלום48׳ תל-אביב — המ:1קש.
נגד :החברה ״הנדסה כללית והספקה טכנית״
בעדכון מוגבל — המשיבה.
ניתנת בזה הודעה כי בתאריד ז׳ תמוז תש״ח ) 14ביולי
 (1948הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב ,ע״י המבקש
הני׳ל בקשה לפירוק החברה המשיבה הנ״ל ע״י בית המשפט
הנ״ל ,וכי ניתנה הוראה שהבקשה הנ״ל תשמע מפני בית
המשפט הנ״ל במושבו בתל-אביב ,ביום ב׳׳ י״ח אפ ,תש״ח
) 23באוגוסט  ,(1948וכל נושה או משתתף של החברה
המשיבה הנ״ל שברצונו לתמוד או להתנגד למתן צו ביחס
לבקשה הנ ל׳ רשאי להופיע בעת הישיבה אם בעצמו או
ע׳יי עודד דין ,למטרה זו .והעתק מן הבקשה ימסד לכל
נושה או משתתף של החברה המשיבה הנ״ל שידרשו׳ ע״י
החתום מטה ,לאחר תשלום התשלום הקבוע עבורו.
״

פקודת השותפויות
הודעה על שנויים בפרטי השותפות:

ד״ד מ .זמורה ,פ .רוזנבליט ,ח .קרובגולד ,י.
בר־שירה.
)א( שנוי בשם הפירמה:
השם החדש :ח .קרונגולד ,י .בר־שירה.
)ב( שנוי בשותפים:
פ .רוזנבליט יצא את השותפות ביום כ״ב ניםן
תש״ח ) 1במאי .(1948
ד״ד מ .זמורה יצא את השותפות ביום ט״ז תמוז
תש״ח ) 23ביולי .(1948
)ג( שנוי ברשימת האנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
כל אהד מהשותפים הנשארים ,היינו׳ ח .קרונגולד וי.
בר־שירה רשאי לחתום בשם השותפות.
הודעה על שנויים בפרטי השותפות:
יעקב־ ש .שפירא ושות .
)א( שנוי בשם הפירמה:
השם החדש :ש .פרידמן ול .ד .קומיסר.
)ב( שנוי בשותפים:
יעקב ש .שפירא יצא את השותפות ביום כ״ג םיון
תש״ח ) 30ביוני .(1948
)ג( שנוי ברשימת האנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
יעקב ש .שפירא לא יוסיף לחתום בשם השותפות.
,

ש .א .שצ׳ופק׳ עו״ד
רח׳ לילינבלום 48׳ תל-אביב.
הערה:
כל אדם אשר מתכון להופיע בברור הבקשה הנ״ל חייב
למסור או לשלוח בדואר אל החתום מטה ,הודעה בכתב
על כונתו לעשות כן .ההודעה צריכה לציין את השם
והכתבת של אותו אדם ,או באם זו פירמה ,את השם והכתבת
של הפירמה וצריכה להיות חתומה ע״י אותו אדם או פירמה
או עוה״ד שלהם )אם ישנם כאלה( וצריכה להמהד או ,אם
נשלחה בדואר ,צריכה להשלה במועד מספיק הדי להגיע
לידי החתום מטה לא יאוחר מאשר בשעה  1בצהרים,
י״ז אב ,תש״ח ) 22באוגוסט • .(1948

המחיר  50מא״י.

הודעה על פרוק שותפות:
כהן את אדוטשס ושות׳.
נמסרת בזה הודעה כי השותפות הנ״ל שעליה נתפרסמה
הודעה בעתון הרשמי מספר  1619מיום  9.10.47נתפרקה
ביום כ״א אייר׳ תש״ח ) 30במאי .(1948

דפוס קואופרטיבי ״הפועל הצעיר״ בע״מ ,ת״א.

