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 חוק עירות בטחון, תש״ה-19-19 ,
 הודעה בדבר העברת סמכויות

 אני טודיע שבתוקף סמכותי לפי םעיף 19 לחוק שירות
 בפחון, תש״ט-11910, העברתי פיוס כ*א כזזשון תשי״נ
׳ רטת נן׳ את הסמכות ן ס פ ק ב ו ק ע י  (9 בנובפכר 1932) ל
 הנתונה בידי לפי כעיף 12 (ב) לחוק, לדחות את תאריך ההתיצ־
 בות לשירות סדיר, שנקבע ליוצא צבא כצו של פוקד שניתן
 על סי העין) 6 (א) לחוק, לזמן שלא יעלה על תשעה הרשים•

 ל׳ בשבפ תשי-ג (13 בפברואר 1953) דוד בן גוריון
 (חמ(2)שב/0/7 שר הבמחון

 1 ספר החוקים 25 פיוס כיא באלול תשיט (49>9־15). עמוד 1ד2•

 פקודות ההסגרה
לת וזפקזדת על צרפת  אכחד! בדבר תחו

 הואיל ונעשה הפרד בין ישראל ובין צרפת לתקופת של
 שנת אחת טיוס כינ בתפוז תשייא (27 ביולי 1951) נדבר הם־

 נדת פושעים פליטיט טיעראל לצרפת•
 והואיל וההסדר האסור שתקפו פג כיוס ה׳ באב תשייב
 (27 ביולי 1952), חודש לשנה אחת או עד שייכנס לתקפו חוזה

 מינויים
, שופט שלוט׳ ן ה ה כ ש  פ

 מיזם י״-ד באדר תשי״נ (1 בטרם 913¡) זאילך•
. שופט שלופ, ן מ י ו ר נ ז ע י ל  א

 טיופ ייר כאדר תשיינ (1 במרס 1953) ואילך•

 פקודת בתי משפט, 1940
 מינוי

 בתוקף פסכותי לפי סעץ£ 14 לפקודת כתי חפשפט. «]•19 !,
 וסעיןז 10 (א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח—
, שופט שלופ, ן ד ם ע ע ו נ י ב  1948 נ. אני 8פנח את א
ינ  לפעול כשופט בית טשפט מחוזי בפועל. מיוס כיח בשבט תשי
 (10 בפבריאד 1953) זעד כ״ג כאדר תשיינ (10 כטרפ 1953)

 ועד ; בכלל.
 ההודעה שפורכפד, בילקומ הפרפוםים 274 מיום כ׳ בשבט

 חשייג (5-2-53). ענד 535 - כמלה
 ג׳ באדר תשי-נ (18 בפברואר 1953) פנחס רוץ
1) שר הטשפפיפ ט/ מ/ חט^נ ) 

 1 עיר מש׳ 1032 פיוט 40•25-7׳ תופי 1׳ עטי 115•

r מ5׳ 2 םיופ כיג בשיון תשיח (30.6-48), תופ׳ אי. עטי 17• j ! 

ר תש׳״{, 23.2.1853 683  ׳?קיט הפדםוטיס 279, י״-א נאז
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 חטיבת קרקע נשטח של 128 דונם ר149 מפיר המהווה
 חלק טבוע זמני 30315 מאדטות בפר עין ברם ליד ירושלים•

 חטיבת הקרקע הניל טיתחטת בצבע אדום בתכנית הפדאד,
 את הקרקע, הנושאת מפי 9/50'/טד העיובה בקנה מידוז 1250:(

 ״התופח ביד שר האוצר•

 י״א בשבט תשיינ (27 בינואר 0953 לוי אשבול
 (הפ(ן)רצ/3/7) שד האוצר

 ההםנרה הפורמלי בין ישראל ובין צרפת, אפ ייכנפ לתקפו לפנ

 י לכן כתוקף ספכותן לפי סעיף 5 לפקודת תהפנדד! 1 (להלן
- הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת פרדי השלטון
 והמשפט, תש-ה-fi 1948 אני מורח, כי הפקודה תחול על צרפת
 למפרע פיוס ו׳ באב תשי״כ (28 כיולי 1952) ועד יופ ה- באב
 תשי*נ (17 ביולי 1953) או ער שייכנס לתקפו הוזה ודהפנדה

 הפורסלי בי; יש־אל לצרפת, אם ייכנס לתקפו לפני בן•

 א׳ באדר תשי-נ (16 בפברואר 1953) פנחס רוזן
 (חט(9)חש/נ) שר המשפפיפ

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)/ 1943
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 בכוח ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח שהוקפה על שי
 חוק דעות הפיתוח (העברת נבסיפ), תעיי—1950 1 (להלן - רשות
 הפיתוח), שהודעה עלית פורסמה בילקוט הפרסומים 242 פיוס
 ט׳ באב תשי״ב (31 ביולי 1952), עמוד 945, נפסדת בזה הודעה׳
 כי הקרקע זזפתזאדת בתוספת דרושה לדעות הפיתוח לחלוטין
 לצרכי ציבור׳ וכי רשות הפיתוח מובנה לישא וליתן כדבר רכישת

 הקרקע האמורה•
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך׳ נדרש לשלוח לרשות הפיתוח -
 תוך חדש־יס פיופ פרסום הורעה זו ברשומות — הרצאה על
 זכותו או על טובת ההבאה אשר לו בקרקע האמורה כצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו׳ שיכללו את פרטי הרישום— אפ ישנו — בפנקס־
 ריעוס הקרקעות, והודעת המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים

 שהוא תובע, וכן חישוב הפכופ הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נםכדת בזח הודעה, כי רעות הפיתוח מתכוונת לקנות
 פיר חזקה בקרקע האפורה. מפני עה־א דרושה באופן דחוף
 לצדכי הציבור שלפענפ עומדים לרכשה. ורשות הפיתוח טורה
 בזה שבל ארפ המחזיק בקרקע האמורה יפסוד מיד את החזקה בה•
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 חטיבות קרקע׳ הנמצאות בתל־א־ריש (ליד חולון) ׳!שטחן
 הכולל הוא 113-982 דונפ׳ המהוות את החלקות המפורטות להלן

 בעוד כי, הנמצאות בנושיס המפודטיט לצדן בטור אי.

 טור א׳ צוד ב׳

 הנושים החלקות
5 6990 

 0ד0ד - 77,79
2 7053 

69 7039 
1,4 7165 

 הקרקעות ה;״ל כפופנזת. לעפ זיהוי. בצבע ארזם בתפריט
 מפי o/3ws2, והחתום ביד ער האוצר1ז5000הערוך בקבה ט־רה •
 העתקי התפריט האפור מופקדים בפערד אנף רישום והסדר
 הקרקעות, ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז תל-אביכ
 ובמשרדי רעות הפיתוח, הקריה, וכל המעונין כדבר זבאי לעיי;

 בהם בטעות העכורה הרגילות•
ה  י״ם בשבט תעי״נ (4 בפברואר 0953• א• עקבי

 (המ(1)רצ/1/7) רשות הפיתוח
 מנהל בפועל

 נ ספר החוקים 57 טיוס ביו באב תשיי (9-8-50), עם׳ 278•

 י חוקי איי׳ כרך אי, פרק נ״ו, עט׳ 657•
ר םס׳ 2 מיום י״ב באייר תשיח (21.5-48), תום׳ אי. עמי 1• י ע 2 

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

 נמפרת בזה הודעה כי בתוקף פםבותי לפי סעיף 22(2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 3*119 (להלן-הפקודה).
 וחפעיפיס 14(א) ר2(ד) לפקודת טדרי השלטון והמשפט, תשיח—
׳ הרשיתי את רשות הפיתות, שהוקפה על פי הוק רשות  1948 י
 הפיתות (העברת נכפים), תש-י-1950ג, ורשות הפיתוח מורשית
 בזה להשתמש ככל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ
 הטשפטי לפי הפקודה, ולפלא את כל החובות שהוטלו עלי או על
 היועץ הפשפטי לפי הפקודה, לצורך רכישתה וכקער לרכיעתח
 של הקרקע המתוארת כתוספת, עכן אותה רכישה עשויה -

 לרעתי — להיות• טועילה לציבור•
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 חטיבת קרקע, ששטהה הבזלל הזא 196,730 פמיר, הפד״וה
 את החלקה 78 בנוש 7070 וחלקה 3 בנוע 7165, חולון. הספוטנת
 בצבע כחול כתפריט טפי הפ/276/5, הערוך בקנה טייח 1:5000

 והתתופ ביר שר האוצר•

 העתקי התפריט האפוד טדפקרים במשרדי אנף ריעופ
 והפרד הקרקעות, ירושלים, ובמשרדי המפונה על המחוז הל
 א ביב, וכל המעונין בדבר ופאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות•

 ביו בשבט תשיינ_(11 בפברואר 1953) ליי אשכול
 (חט(1)רצ/2/7) שר האוצר

 1 עיר מם׳ 1305 טיופ 10-12-43.'"תופי 1, עטי 32•
 * עיר טשי 2 מיום י״ב באייר תש״ה (21-5.48), תופי אי. עמי 1 •

 י בפר החוקים 57 מיום כיו באב תע״י (0-8-311), עפ׳ 278•

 פקודת הקרקעות ־(רכישה לצרכי ציבור), 1943
 הודעה לפי סעיף 9ב

 בתוקף סמכותי לפי כעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 11943 (להלן — הפקודה), והסעיפים 11(א) ו־2(ד)
 לפקודת פרדי השלטון והמשפט, תשיח— 21948, אני מכריז כי
 הקרקע המתוארת כתופפת ואשר ביחש אליה פורפטה הורעה ג
 על פי חפעיפיש 5 ו־ד לפקודה, תהיה לק נינה הנטור והמוחלט של

 טדינת ישראל מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות

 ! עיר טסי 1305 סיום ג10-12.4׳ תופי 1׳ עטי 32•
י אי, עטי 1• מ  * ע״ר טפי 2 סיום י-ב באייר תעית (21-5.48), ת
 ג ילקוט הפרסוםים 29 טיוס טיו באב תשיט (10-8-49), עם׳ 609•

3D10Z.26 ,י״א בארד תעי״ג , 2 7 9 י 5  684 וט הפרםומים ?



 חוק נכסי המדינה, תשי״א-1951
 בהתאם לטעיף 5 (די) לחוק נכסי חטדינה. רמי*א-1951 י, מודיעים כזה על םכירת נכסי מדינה טפונ המקרקעים כמפורט להל(;
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 הכפר או העיר הנוש החלקה השטה בסטיר
 תל אביכ־יפו 6919 205 202

 תל אביב-יפו 6919 »2 217

 לוי אשכול
 שר האוצר

 בשבו* עתון בשפה העברית בשם ,תרשות פוןפ השבועי שידון
 בנושאים כלכליים׳ ספרותיים ואטנותיים׳ ייערך בידי יעקב גיל׳
• s ו פ  ויידפס בבית דפוס ,הארץ* הנמצא בדתי טזאיה 5 תל־אביב י

 ייח בטבת תשיינ(5 בינואר 1953) ישראל רוקח
 (חט(13)עת/1) שר הפניס

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר שינוי בעתון

 נמסרת כזה הודעת׳ כי העתון ,דפים״ בשפה הנרטנית.
 שהודעה על מתן הרשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים
 117 מיום מיו באדר כ תשייא (23.3-51), עמי 766׳ ייקרא טעתה

 ,עתיד (ציקונפט)*•
 כ-נ בשבט תשייג(8 בסרואד 1953) ישראל רוקח

 (חט(13)עת/2) שר הפנים

 פקודת העתזנות
 הודעה בדבר עינוי בעתון

 גטפרת בזה הודעה׳ כי העתון ,קרוניקה ישראלפקח״ בשפה
 הפולנית, שהודעה על טתן רשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 83 מיום ט׳ באייר תשיי (50• 26-4) עטי 895 והודעה
 על שינוי שט סורפטת כילקוט הפרסוטיס 260 םיום כ״ח בחשון
 תעי-ג (13-11-52), עם׳ 217, ייערך נס בשפה העברית וייקרא בשפ

 ״קורות השבוע*•
 כ״ג בשבט תשייג(8 פברואר 1953) ישראל רוקח

 (חע(3ג)עת/2) שר הפנים
 תיקון טעות

 ההודעה בדבר ביטול רשיון להוציא לאור עתון כשם ,השופר״,
 שנתפדספח כילקוט חפרסוטיס 274 טיום כ׳ בשבט תשי״ג(5-2.53),
 עט׳ 558, בטקופ ,ברוך יעקב קוגשינו* ציל ,ברוך יעקב קונפינו׳•

 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים)׳ 1945
ת בית דץ למס עסקים מ ק  הודעה בדבר ה

 נספרת בזח הודעה, כי בתוקף טטבותזז לפי סעיף גזי
 לפקודת הרשויות הסקוטיות נטש עסקים). 11945. הקימה
 טועצת עירית חדרה׳ בהתאם להוראות סעיף 3בי לפקודה, בית

 דין לטפ עסקים בחרככ זה:
י פ נ ה פ — יושב ראש ל א י ל ח  נ

 ד י א מ נ ט פ ת ת י ת ו — הבר
ך -ירבו־ ו ר ץ ב י ב ל  ה

 כיו בשבט תשיינ (11 בפברואר 1953) דוד ברמן
 (חמ(13)רט/2/9/7) ראש עידית חררה

 נתאשר•
 י• ברגמן

 הממונה על םחוז חיפה

 1 עיר סס׳ 1436 פיוס 45־4-9, תופי 1. ענד 115•

 תיאור הנבט . טונ חנכם שם הקונה
 חלקת קרקע עירונית טולק צ׳רטל פריךת גולדשטיין

 כשלטות
 חלקת קרקע עירונית פולק לאת רוזנפלד

 בשלמות
 ל׳ במכם תשי-ג (15 בפברואר 1953)

 (חט(1)נפ/2)

  1 ספר החוקים 68 טיופ ט׳ בארד א׳ תשייא (15-2-51)׳ עמי מ

 צו המועצות המקומיות (ב), תשי״א-1951
 הודעה בדבר היוס הקובע לבחירות

ה  למועצה המקומית ראש פנ
 אני טודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ד) לצו תטועצות
 המקומיות (ב), תשי״א-1951*> קבעתי את יום רביעי בשבת
 ט*ז בניסן תשיינ (1 באפריל 1953) כיום שבו תתחיל ועדת
 הבחירות לסועצה המקומית ראש סגה בהכנת פנקס הבוחרים

 לצורך הבחירות הבאות למועצה האמורה•
 ההודעה ברבר היום הקובע עפורסכת בילקוט הפרםוטיס
 265 פיזם כיד בכסלו תשיינ (12-12-52), עמוד 341 — תתוקן

 לפי זה•
נ בשבט תשייג (8 בפברואר 0953 ישראל רוקח  כי

 (חט(13)ט/29/4) שר הפנים

 י קובץ התקנות 141 פיוס נ׳ בשבט תשי״א (51־10-1)< עטי 474.

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 נספרת בזה הודעה, כי כיוס י*ח בטבת תשי״נ (5-1-53)
 ניתן לשרה סביפלוצקי׳ רח׳ בךיהודה 107, תל־אביב־יפו, רשיון
 טסי 89׳ חתום ביר הטמונה על טחוז תל־אביב, להוציא לאור
 שלוש פעמים בשבוע עתון בשפת הפולנית בשם ,גלופ איד
 ראלא״ שידון בידיעות. ובגושאיפ אטגותייס, כלכליים, פובלי
 ציסטיים וכיוצא באלה, ייערך בירי שרה סביפלוצקי, ויידפט

ום׳ הנמצא ברוד רענן 22, תל אכיב־יפו• הי  בבית דפוס ,
 כיז בשבט תשיינ (12 בפברואר 0953 ישראל רוקח

 (חט(3»עת/0 שד השניפ

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 נספרת בזת הודעה, כי ביום ג׳ בשכם תשי״ג (19-1-53)
 ניתן להטתדרות הפועל המזרחי, על ירי בא כוהח, יוםף בן ניסן
 (יוסט), רשיון טשי 91, חתום ביד הממונה על מהוז תל־אביב,
 להוציא לאור שלש פעטים כשבוע עתון בשפה ההוגברית בשם
 ,דדך עטנו״ שידון בנושאים תרבותיים וארגונייס, ייערך בירי
 יוסף כן גיס! (יוסט) זיידפפ בבית דפוס ״ניאונרפיקה* הנטצא

 בודד הננב 11, תל אביב-יפו•

 ב*ז בשבט תשיינ (12 בפברואר 0953 ישראל רוקח
 (הט(03עת/1) שר הפנים

 פקודת העתונות
 הודעה ברגר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 נספרת כזה הודעה, כי כיזפ ל׳ בבסלז תשייג (18 בדצםכד
 0952׳ גיתן ליעקב גיל׳ דחי הזית 10׳ תל אביב־יפו, ךשית ספי 86
 התום ביד הטטונח על מחוז תל אביב־יפו, להוציא לאור פעט

 י5היט הפרסופיט 9ז2, ייא באדר חשי׳׳נ, 38.41063 685



 שיזם צבי (1906) נוה־עובד
 טיטלםן (אילן) טנוזט (1903) רטתים

 (1917) נוה־היד
 (1918) שכ׳ התיטנים

 כפר־הנצחון
 (1910) רטתים

 (1928) טעברת וטתיפ
 (1925) טעברת רטתיפ

 (1896) הדר

 רוקנשטיין ליטטן
 עובר טעדית

 בלוטנקרנץ אשר
 עזארי אנואר

 גבאי טשה
 כהן אשדים

•14 
•15 
06 
•17 

•18 
•19 
•20 
 21׳

• 1  דשיטת פועלי אנודוז ישראל׳ וםיטנה ״
 1• אופתר צבי (1916) כשו־הנצחון

 (נצח־ישראל)
 2• לזרוביץ טנחס (1920) בפד־חנצחון
 3• ברויאר אליעזר (1920) כסר־הנצחון

 (נצת־ישראא
 4• טרם יעקב (1929) כפר־הנצחון
 5• שום טגתם (1917) כפו־הנצחון
 6• פוקפ שלטה (1901) בפר־הגצהון

(2) 

• י ו  (3) רשימת השועל הטזרחי תורה ועבודה - ופיטנח ,
 1• לוטן ישראל (1892) דפמיס

 2• פיננריק פייבל (1910) גוה־עובד
 3• ישורון אהרן (1913) טעבדת רטתיט
 4• זילברשטיין פרנץ (1887) מעברת רטתים
 5• נבאי אברהם (1903) םעברת רסתים
 6• יחזקאל סלטן (1906) טעברת רסתים

 רשיטת טפלנת הפועלים הטאוחדת — וסיטגה «מי•
 1• גחיר (ליכטיגנר) (1896) דטתים

 . יהודה
 2• סופר דוד (1908) רטתים

 3• פרידלר אברהם (1911) הדר
 4• שכטר צבי (1911) דטתיט, שכונת

 הפועלים אי
 5• יהושע יעקב (1927) טעכרת רטתיס

 6• גוליגר לואיז (1921) נות-עובד
 7• נרובר אהרן (1898) חדר

 8• הדרי כרוך (1907) רטתים, שכונת
 הפועלים אי

 הדרי כרוך

 9• זלמנפון עודד (1925) רטתים
 10• נבאי יוסף (1933) טעברת רסתים

 II• שוסטר שרה (1907) רםתים
 12• רצון עמרם (1929) שכונת חתיטניס

 כפר־הגצתון
 רצון עמרם

 13• 1) הורי אברהם (1927) מעברת רםתים
 14• לט יעקב (1913) רםתים׳ שכונת

 הפועלים אי
 לט יעקב

 15• נהיר נעטי (1906) רםתיט
 16• ברוך יצחק (1927) הדף

 17• 2) ברהום יוגה (1930) מעבדת רטתים
 18• תן(וקסנר) רפאל (1916) רטתיס

 19• עדרי חיים (1920) מעברת רםתים
 20• האז לוטה (1909) רטתים
 21• איזיקוביץ ישראל (1906) רטתים

 22• עפים יצחק (1930) גוה־חדר
 23• י טאיר אהרן (1909) חדר

 24• י 3) שלומי רפאל (1928) טעברת רםתים
 25. י קיזלשטיין אברחס (1914) כפר־הגצתון (ךשף)

 26׳ י חלילי אקגזר (1921) מעברת דםתים
 27' • ויגר לאח (1924) רםתים

 28׳ • וולק יהושע (1912) רטתים, שכונת
 הפועלים א*

 • וולק יהושע

 29 • זדדויביץ גרשון (1909) דטתים. שכונת
 הפועלים אי

 • זדדויביץ גרשון

 J0 ;• האז שטעp 1900) רמתיס

(4) 

 פקודת הרשויות המקומיות(טס עסקים), 1945
ת דין למס עסקים י ת כ מ ק  הודעת ברגר ה

 נספרת בזח הודעח, כי בתוקף פפכותח לפי מעיף 3א׳
 לפקודת הרשויות השקופיות (טפ עכק־ס)׳ 11945, הקימה
 המועצה האזורית סנשה, בהתאם להוראות פעיף 3כ״ לפקודת,

 כית דין לטס עפקיט בהרכב זה:
מ - יושב ראש ח ג ם י ל א י ל ח  נ

 ח נ י נ י ה ו ש ע — הבר
י — חבר ב צ ז נ י ו  ל

 כ״ו בשבט תשי׳־נ (11 בפברואר 1953) הלל גרביה
 (חמ(13)רט/2/9/7) ראש המועצה האזורית טגשה

 נתאשר,
 יעקב ברגמן

 הטמונה על טתוז חיפה
 1 ע־ד מס׳ 1436 טיופ 4.9-45׳ תופי 1, עט׳ 115•

 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945
ת דין למש עסקים ת בי מ ק  הודעה בדבר ה

 נטסרת בזה הודעת כי בתוקף סמכותה לפי פעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (טפ עשקיס), 11945׳ הקימה המועצה
 המקומית טבעוי, בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה, בית דין

 לטס עכקימ בהרכב זה:

 ק ר א ו ז ז א ב - יושב ראש
 ד א ו ב נ י י ח ו ד ח - חבר
י - חבר ב ן צ ו ר  ק

 כ*ז בשכם תש־-ג (12 בפברואר 1953) לוי גרינעפון
 (הטו 3«רט/2/9/1) ראש המועצה המקומית

 נתאשר, ט בעץ
 יעקב ברגמן

 מושל סתת לצורך פקודת
 הרשויות הטקוטיות
 טפ עםקיפ), 1945

 1 עיר טפ׳ 436! טיום 4-9.45׳ תוס׳ 1- עט׳ 115•

, תשי״א-1950 ( א  צו הםועצות: המקומיות (
 הודעה בדבר בחירות למועצה המקומית חדר רמתים
א- י  בהתאם לסעיף 30 לצו השועצות הסקוטיות (א), תשי
 11950, נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית הדר

נ בשבט תשי״נ (8 בפברואר 0953•  דסתיפ שק!יטו כיזם כי
 א. אושרו השיטות הטועמדיס שלהלן:

 (1) רשיטת ההסתדרות הכללית של העובדים העבדים
 בא^ישראל - טועצת פועלי הדר רטתים, וסיטנת

 ״א*
 1• לרנד שלופ (1898) רטתיס

 2• רייך יעקב (1910) הדר
 3׳ אכן בגיטין (1907) דטתים

 4• שאבי נורניי • (1924) מעברת דמתיס
 5• לננ מיכאל (1892) כפר־חגצחון

 8• שיש יעקב (1911) נוה־עובד
 7• שניידר שרה (1899) הדר

 8• טכלוף יצחק (1917) נודדהדר
 9• טשה נזרי (1927) טעברת רמתים

 10• נולדשטיד אריה (1911) רטתיס, שכ׳ הפר
 עלים א׳

 11• יוכט חיה (1912) רטתיס
 12• ספר נני (1909) מעברת רמתים
 סכרי שלטה (1932) םעברת רטתיפ  מ

 ! קובץ תקנות 127 טיוס נ׳ בכםלו תשי״א (12.11.50), עט׳ 178,

 686 ילקוט הפרםוטיס 570 י״א נאדר תעי׳־נ, 20.2.1953



/ המשפר הכולל של הקולות הכשרים שניתג1 לכי רשימה: ׳ פ  (5) רשימת הפשלנח הפרונרפיבית — וטימנח ״
 טפסר הקולות
 שם הרשיטה הכשרים

 א ההסתדרות הכללית של העובדים העברים
1 K בארץ־ישראל טועצת פועלי חדר רטתיס 
 ד פועלי אנודת ישראל 218
 ו הפועל הטזרחי — תורה ועבודה 155
. ספלנת השועלים הפאותדת 342  מ
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 266

 צ השתדרות הציוגים הכללייט — טפלנת
 הטרכז 631
 ק רשיםת הספלגח הקוםוגיספית בישראל 57

 0 מספד הםקוטות בטועצה שזכתה ט כל רשימה ;
 טיטן

 הרשימה שם חרשיטה טספר הםקוטות
 א ההשתררות הכללית של העובדיט העברים

 בארץ־ישראל טועצת פועלי הדר רטתים ד
 ד פועלי אגורת ישראל 1
 ו הפועל המזרחי — תורה ועבורה 1
 ט םפלנת הפועלים המאוחדת 1
 פ הטפלגח הפרוגרסיבית 2

 צ הסתדרות הציוגיט הכלליים —
 מפלגת המרכז 3

 האישים שנבחרו כחברי חטועצה !
 (1) מרשימת ההסתדרות הכללית של העובריט העברים
״ א  באר׳ךישראל סועצת פועלי הדר רםתים - זטיטנה ״

 1• לרנר שלוט (1898)
 2• דייר יעקב (1910)
 3• אבן בניםץ (1907)
 4• שאבי גורנ׳י (1924)
 5• לנג טיכאל (1892)
 6• פיש יעקב (1911)
 7׳ שניידר שרה (1899)

״ ד  (2) מרשימת פועלי אגודת ישראל - וסיטגה ״
 1• אוסתר צבי (1916)

 (3) טרשיטת השועל המזרחי - תורה ועבורה — וטיטנח
"V, (1892) 1• לרםן ישראל 

 (4) טרשיטת טפלנת הפועלים הפאוחדת — ופיטגח ״מיי
 !• נתיר (ליכטינגר)

 יהודה (1896)
״ פ  (5) מרשימת המפלגה חפרונרסיבית — וסימנת ״

 1• לצטר נתן (1913)
 2• חקק סליס (1900)

 (6) מרשיםת הסתדרות הציונים הכללייפ —
״ צ  מפלנת חטרכז - וסיטנה ״
 1• רטן אריח (1911)
 2• בדאון יחיאל (1898)
 3• פידלר יצחק (1920)

 ב״ח בשבט תשיינ (13 בפברואר 1953)
 (חט/(03ט/29/2< שמואל אוד

 פקיר הבחירות לטועצח הטקומית
 חדר רטתיס

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנץ)
ת לפי סעיף 33 (2) ו י ח ן כו  הודעה בדבר הצגת א

 פודיעיס בזח לקהל כי לוח הזכויות של גוש 30165׳ ירושליפ׳
 הוצג לעיון בלשכת הפקיד המשדר לאזור סידור ירושלים׳ כלשכת

 הטמונה על טחוז ירושלים, ובלשכת עירית ירושלים•

 בנימין פישמן
 ראש אנף

 רישום והשדר הקרקעות

 כיה בשבט תשי׳נ(10 בפברואר 1953)
 (מט(9)פק/סז/1)

 1• לצטר גתן (1913) רסתים, שפוגת
 הפועלים אי

 2• חקק סלים (1900) טעברת רטתיפ
 3• וינלר טשח (טקס) (1911) רטתים

 4• • קלגשטיץ צבי (1897) נוה־עובד
 5• כיצ־קוכ טשח (1908) רטתים

 6• נורניי אדוארד (1912) מעברת רטתיס
 7• אררלנו דור (1902) רטתים

 8• טנטל זאכ (1913) רטתים, שכונת
 הפועלים א׳

 9• פדר שטעון (1927) נוח-הדר
 10• בריק יעקב (1893) נוח־עוכד

 11• מצנד אלכסנדר (1901) ףטתיס
 12• ליבוביץ רפאל (1893) כפר־הנצחון (רשף)

 13• שינה פלמן (1924) טעכרת רםתיס
 14• נרודח סרדיננד (1909) נוח עובד

 15• שלזיננר שלום (1893) רםתיפ

 רשיםת הסתדרות הציונים הכלליים - טפלגת הפר־
• ״ צ  כז — וסיטנח ״

 1• רטן אריח (1911) רטתים
 2• בדאון יחיאל (1898) רטתיפ
 3• פירלר יצחק (1920) רטתיפ

 4• תייק םלים (1909) מעברת רטתיט
 5• קרינר יושף (1896) רםתיס
 6• נתן טרטין (1901) רםתיס
 7• עליפח משח (1904) רטתיס

 8• כחן מגשח (1897) הדר
 9• ברלוכיץ שמואל (1900) רטתיס

 10• םריזט יעקב (1924) טעכרת רמתים
 11• כלןז חיים (1913) שכונת התיטנים

 כפו־תנצחון
 12• עזר בגיטין (1916) כשר־חגצחון

 13• מילד אריח (1911) רפתיפ
 14׳ קאופמן אלכםגדר (1897) נוה־עובר

 13• טמפלינשקי יהודה (1898) רטתיס

 רשימת חטפלנח הקוטוניסטית הישראלית - וסימנת
׳ ק  ״

 1• כרורטן אדיח (1909) חדר
 2• וקסמן צבי (1900) רטתים
 3• כיצ־קוב שלוט (1903) רטתים

 4• חאפד טשח (1915) טעברת רפתיט
 5• ביעקוב בלומח (1906) רטתיס

 6• וקפטן שושנת (1906) רטתים.

 טרשיטת טפלנת הפועלים
״ מ  המאוחדת — טיטני! ״

f זברחפ 
 יוגה \
t רפאל 

 הערות•
 חטועמדיט ; 1) חורי אכרחפ

 2) ברהופ
 3) שלוטי

 הגישו את חתסטרותם אחרי אישור רשימות המועמדים
 והודעת על כך נתפרםטח ברבים בתתאפ לסעיף 17 (יד) לצו

 חפועצות הסקוטיות (א), תשי-א-1950•

 ב•: המספד הכולל של הבוחריפ בתחום המועצה 3414
 הספפר הכולל של חםצביעיפ 2974

 הטספר הבולל של הקולות הפסולים והמעטפות
 S8 חריקות

2 
2934 

 מספד הקולות המסופקים.
 הטספר הבולל של הקולות הכשרים

 ילקוט הפרםוטים 270, י״א באדר תשי׳׳נ, 26.2.1953



 פקודת שטרי, בנק׳ תש״ח-1948
ק לאומי לישראל בערמן מוגבל נ  מחלקת ההוצאה של ב

 דין וחשבון על הנכסים וההתחייבויות בביופ העבודה
 כיום נ׳ באדר תשייג (18 בפברואר 1953)

 ל-י
 *הב -

 יתרות במטבעות זרות
 שטרי כסף של ועדת המטבע הפלשתינאית (איי)

 שצרי מקרקעים של הממשלה
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הטטשלה
 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים

I1-738-500 

77,136,000— 
48,840,000— 

 שטרי בנק בםחזוד 506י38ל.125,987

 תקנות שטרי אוצר, תש״ט-1948
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 סכום שטרי אוצר
 ליי לייי

69,400,000— 
236,160,000— 
236.160,000— 

69,400,000— 

 שהיו במחזור ביופ ו׳ בנ־פ!
 תשייכ (1 באפריל 1952)

 שהוצאו אחרי התאריך האמור
 שנפרעו אחרי התאריך האטור

 הנמצאים במחזור ביוס ג׳
 בשבט תשי-נ (8 בפברואר 1953)

ה ע ד  ה ו
ר רישום שינויי שמ ב ד  נ

 שינויי השמות של האנשים המפורטים להלן נרשמו נטשרד הפנים - המחלקה לסד׳גפ התזשביט

 רשימה א׳

 השם הקורס השט החדש טס׳ הזהות
 הכתובת בטרשם

 התושבים
 הכתובת

 שם הטשפחה השם הפרטי שט המשפחה חשס הפרטי
 אברהם סשח דנול טשח חולון, טעברה בדון 143 723751 ד׳

 אכרטחן אליאם אכרחטוב אליהו קרית שלום, שטת הדרום 154 717445

 קרית שלום, שטח הדרוס 154
 (אברהםוב) (אליהו)

 אברמחן(אברחטוב) רחל אברהטוב רחל קרית שלום, שטח הדרוס 154 717444
 אבדמחן תסר אברחםוב תמר קרית שלוט, שטח הדרוס 154 717446

 בנימין אבדחסוב בניטין קרית שלוט, שטח הדרום 154 717447 אברםחן
 אבדמחן
 אברםחן

'  אברחט טרננה אברהם מזל שיכזן דאע־העין ג׳ מס• 3 »15930 י
 אדרעי (נסזו) אראלה דרור אראלה תל־אביבשכיהתקוח׳רח׳סית3גא׳ 732608

 אונ׳ספיל חביבת םיכיליה חביבה חיפה, רדד חנליל 3 ניש 629211 ד׳
 אוציו שאול לוי שאול ירושלים, שיכון קפטל 24 799821 ד-
 אוציו ולפה לוי זלסה ירושלים, שיכון קפטל 24 799822 ד׳
'  אוציו דרויש לוי דרויש ירושליפ, שיכון קפטל 24 799823 י
 אוציו חיו לוי ח־יט ירושלים, שיכון קפטל 24 799824 ד׳
 אוציז חסון לוי יפה ירושלים, שיכון קסטל 24 799823 ד׳

 אחטד (אדפוני) טנחט כךטשה מנחם נתניח, שכ׳ בךציון 27110 א-
 אחטר (אדמוני) בדרה רבודה בךטשה דבורה נתניה, שכ׳ בךציון 27111 א׳
 אחסר (אדטוני) שושן בךטשה שושן נתניה, שכ׳ כךציון 27112 א׳
 אהטר (אדמוני) פתן בךטשה מתנה נתניה, שכ׳ בךציון 27113 א׳
 אחטד (אדמוני) ברכה בךטשח ברבה נתניה, שכ׳ בךציון 27114 א'

 אחטר (אדטוני) יטיטח בךמשח יטיטה נתניה, שכ׳ בן־ציון 011872 ח׳
 אהטר (אדמוני) אילנה בךסשח אילנה נתניה, שבי בךציון 021429 ה׳

 איזנברג רייזל טרזה איזנברג רזי שושנה בני ברק, זכדון טאיר 158184
 אלבוחר וירח (ויקטוריה) אלבוחר ויקטוריה ירושליט, ליפתה עליונה 8 97191

 אליה דור ישראל דוד פתח תקוה, מעברה צריף 172 489401 ז׳
 אליהו פואד אליהו חייס נס ציונח, שכ׳ נוח עובד חדש טפ• 85 798541 ד׳
t 696931 73 אליסודח שעכו בךפאיר דכי ירושלים, טעברת קסטל 
 אליפזדח םריס בךפאיר פרים ירושלים, םעבדת קסטל t 696932 73׳
 אליטזדח אהרן בףטאיר אהרן ירושלים, סעברת קסטל 73 696933 ז׳
 אליסזרה טשה בךטאיר טשה ירושלים, סעברת קכטל 73 696934 ז׳
 אליפזדה שדח בךטאיד שרה ירושלים, טעברת קסטל 73 696935 זי
t 696936 73 אליסזדה רחל בךטאיר רחל ירושלים, מעברת קסטל 

31223G 127 אלפנט* אוטו זהר יעקב נהריה, טעברה אי 
 אלפנט פרידה זהר פרירה נהריה, טעברח אי 127 266725 1

 אםאילזג ירחמיאל אםא ירחסיאל חולתא, דאר נע, הנליל העליון 586654
 אםאילוב טריס אסא טריפ חולתא, ראד נע, חנליל העליון 586655
 אפאילוב הדס אפא הדס חולתא, דאר נע, הנליל העליון 586656

ם שרפום זה מתבטל פרסום שינוי השפ שהופיע בילקוט דפרםומיס 212 טיופ י-א כשבט תשי-ג «52 •2• 7), עט-399, שורה ב׳ רשיטח א׳• ע • 

J.1953.20 ,£88 י?סומ הפרסומים 276, י״א נאדר ת׳6י"ג 



 מפי הזהות
 בטרשפ

 התושבים

586637 
 061321 ח-
 109472 ה׳

04306 
94307 
94308 
94309 
94310 

 חשש הקודם חשט תחדש
 הכתובת

 השם הפרטי שם חטשפחה השם הפרטי

 שלוטית־בתיה אפא שלוטית־גתיה חולתא. דאר גע־ הגליל העליון
 איל־יוסף אפא איל־יופף חולתא׳ דאר גע׳ חכלילי העליו׳

 צחלח אצלן כוטלה זרנונח׳ מעברה כ׳ צריף 3
 אברהם יפה אברהם ירושלים׳ יטין טשת בית דסה
 אסתר יפה אסתר ירושלים׳ יטין פשה בית דסה
 עריגה יפה עדינת ירושלים׳ יטץ טשה בית רפה
 לבנה יפה לבנה ירושלים׳ יטין טשח בית רפה
 ויקטוריה טיל יפה ויקטוריה מזל ירושלים׳ יטין טשח בית רפת

 «ם הטשפחה

 אםאילוב
 אשאילוב

 אצלן
 ארטוזח (יסח)
 ארטוזה (יפה)
 אדטוזח (יפה)
 ארטוית (יפה)
 ארטוזח (יפה)

 בוחארון מאטוס בואדו; עטי־עדי בית ליד א׳ צרין1 61 217998 ד׳
 בכרי טשה א:ייאן דני טשה תל־אביב׳ שכ׳ התקוח דת׳ ע••! 23 713261 ד׳
 בן־יושף אברהפ לפניט בן־יוסף אברחפ חיים קיבוץ הזורע 236253 ד׳

 לפנים ולעטן אברהם ויליאס
 הייטן

 בךהייס (בן־געים) שלסת בן־נעיפ שלטה בת ים׳ טעברח צריף 93 494394
 בךחייט (בךנעיט) סול בךנעיס כול בת ים, טעברה צריף 93 322878

 בךחייפ (כן־נעיפ) רהל ב. נעים דתי בת ים, טעכרד, צריף 93 80471» ה׳
 ברוך דוד ששון דור ירושלים, טיט טקור חיים 633 174073 ז׳
 ברוך ליליאן ששון ליליאן ירושלים, טיט מקור חיים t 174074 633׳
 ברוך טרו ששון פדו ירושלים, טיס טקור חיים 633 174073ז-
 ברוקד שאולה ברוקר פנינה חיפה. רדד עפפור 23 1302773׳
 ברקוכיץ מנדלנה וייס מדים תל אביב, רח׳ אלהריזי 13 843681^
 ברקוביץ יוסף וייס יוסף תל אביב. דחי אלחריזי 13 843682 ד'

 נאזי טילו גז פילו ירושלים, טיט תלפיות מ 97561 נ׳
 נאזי כרטלח גז כרטלה ירושלים, טיט תלפיות 55 274718 ד׳
 גועטה שורקי בועטח מבורך באר שבע, עיח 230/2 127374 ד׳
 תל אביב, רת׳ לוי יצחק 23 גפני לפניט וינטראוב נון אברהם תירוש ג׳ון אברהם תל אביב, רת׳ לוי יצחק 23 140948 ר׳

 (אברהפ)
 גפני; לפנים וינטראוב סיפונה תירוש סיפונה תל אביב, רח׳ לוי יצחק 23 13839 אי

 גפני לפנים וינטראוב אטיהי טישל תירוש אפיתי פישל תל אביב, רח׳ לוי יצחק 23 121636 ח׳
 נראחי ביבשן נראתי פנחט ירושלים, םיט תלפיות 038 223420 ד׳

 נרשנוביץ(לפלר) חנה גרשנוביץ חנח־גיטל תל חנן, 207 חיפה 679440

 דובודי הבא) דוברי יפת נן יבבה טעכרה 137282 ד׳
 דובורי לאח דוברי לאה גן יבנה מעברה 137283 ד׳
 תכורי ציון דוברי ציון גן יבנה טעברח 137284 ד׳
 דוכורי רחטים דוברי רחטיט גן יבנה טעברה 137285 ד,
 דובורי חזקיח דוברי חזקית גן יבגח מעבדח 137286 ד׳
 דובורי שולטית דוברי שולמית נ! יבגח טעבדח 137287 ד׳

׳ 36 ה J 0  דובודי אריאל דוברי אריאל נן יבנה טעכרה 1
 דיאסנדשטיין רהל (פנינה) (שנע)דיאטנדשטיין שנע תל אגיב, פינפקד 60 745036

 חדד דליה-דוד הדד דאידוד באר שבע עיח 191 211506 די
 חידריאן חביב שטעון הביב מגדל ־אשקלון טעברח נ׳ 595313 יי
 חיישת שפיכח חיישח רבקה ירושלים, טיט תלפיות 367394 די
 הרד דליה־דוד חדד דאידזר באר שבע ע*ח 191 211506 די
. 395313 1׳ ׳  חידריאן חביב שטעון הביב טגדל־אשקלון מעברה ג
ט תלפיות 367394 ד׳  חיישח שפיכח חיישח רבקה ירושלים, טי
 הדשקו טרקו בן צבי טרדכי רחובות דתי טלר 521721 ד׳
"I 521722 הרשקו חית בן צבי חיה רחובות דחי טלר 
 תרשקו טבילת בן צבי צביח רחובות דחי טלר 521723 ד׳
 חרשקוביץ ליאושולד חרשקוביץ אריה חל אביב, טלםח ב׳ 457 298265 ד׳

58389S וננד רפאל גת רפאל גשר הזיו 
 וננר רנה גת רנח גשר הזיו 345075
 וגנר נעה גת נעה גשר הזיו 345076
 וטנשטין נפתלי רגב נפתלי חיפה׳ שיכון טערב בלוק 19 231190

 וטנשטין דבורה רגב דבורה תיפח, שיכון טעדכ בלוק 19 00403 א׳
 תל אביב, שינקין 514י ויזנברנ סרנצישקח ויזגבדנ פרידל תל אביב, שינקין 514י 314775

 פרגסואז (פרידל)
 וינדשטרויך (הראובני) רפאל חראובני רפאל פתח תקוח, שטטפר 33 497366
 (וינדשטדויך) חראובני רות הראובני רות פתח חקוח, שטפפד 33 370216
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 מם׳ הזהות
 במרשם
 התושבים

 הכתובת

 לויאיש (עליזה) ירושלים, רה׳ יפו 485828
 שטו אל הדר יוסף, שיכון 172 172092 ד׳
 רנינה חדר יופף, שיכון 172 172094 די

 דיזי שיכון צבא קבע טס• 601 846181 ד׳
 קרית שלוט תל־אביב•

 יחזקאל שבות־עפ (בית ליד) 284031 ז׳
 מוטי תל אביב, יצחק אלחנן 2 א׳ 187620

 חייט דושלים, מוצא עלית 497931 ד׳
י 88 ד S 1 4 J שושגד, בגי בדק. טדבז בעלי מלאכה 

 דאור יפו׳ רח׳ 60 מס• 36 822571 ד׳
 מזל כפר עטה שיכון בלוקנים 536583

 ישעיהו חדרח׳ םעברת אנרובנק 137652 ד׳
 נעפח חדרה׳ מעברת אנךובנק 137633 1
 משה חדרה, מעברת אגרובנק 137654 די
 שושנה חדדה, סעברת אנדובנק 137655 ד׳
 כן ציון חדרת׳ טעברת אנרובנק 083670 ה׳

 היה ירושלים. קטטון רא*ש 102 385262 1"
 שלופ ירושלים׳ קטמון ראיפ 102 385263 די
 שמעת רוהטה׳ דאר נע הגנב 222925 ד׳
 טוביה תל אביב׳ הרצל 66 490621 י"

 חיישיאריח קרית טטלון דתי וד 3 426073
 בגיפין קרית טפלון דחי חי 3 426074

 אביבה מעברת חיריה 336 885321 1"
" i 888401 30 דוריטיה רחובות דוד ארלזורוב 
 שרנא ירושלים׳ בית טזטיל 174 293366 די
 יוסף שיכון עטידר׳ כפר אחא 11 26 821141 ד*
 סייחה שיכון עטידר׳ כפר אתא 11 26 821142 1"
 כרטלח שיכון עטידר, כפר אתא 11 ,26 821143 ז״
 ברטל שיכון עםידר, כסר אתא 11 26 821144 די
 רות שיכון עטידר, כפר אתא 11 26 821145 די
 פשה טחםיה, פרוזדור ירושלים 62772 נ׳
 קטר טחםיה׳ פרוזדור ירושלים 62773 ג׳
 מכפור טחטיח, פרוזדור ירושלים 62774 נ׳
 כלס טחפיח, פרוזדור ירושלים 62775 נ׳
 תטר מחסיה, פרוזדור ירושלים 62776 נ׳
 בינת טחםיה, פרוזדור יוושליט 62777 נ׳

 יעקב ירושלים, רח׳ טשח 23 87382
 יצחק טעכרת תל טונד אהל 23 080971 1
 מאיר בסר סבא טעברח צריף 213 475771 !"

 יוסף חצרות הדד ב׳ כשר טבא 230581
 לאה חצרות הדר כ׳ כפר טבא 243946

 נונת חצרות הדד ב׳ כפר סבא 56036 1
 יעקב ירושלים, בקעה 15/78 68216
 ציונה ירושלים, בקעה 15/78 14763
 אורה ירושלים. בקעת 15/78 14758

 אורי צפת רת׳ א׳ נ5 275782
 רות צפת דחי אי 51 691743
 אירית צפת רדד אי 51 691744

 דורית צפת דת׳ אי 51 68887 אי
 חיקה מעברת כשר הסירים 707011 ד׳
 אפרים הרצליה שכ׳ הפועלים 291757 ד׳

 טשח חיפה. יהודה הלוי 10 978818
 אליהו תל־אכיב יד אליהו׳ לח גרדיה 1 13066

 יצחק נשר הזיו 198591
 אברהם ליג תל ירוחם 319061 ז׳

 עטיאל רסת נן, יד שלוס 51 587393
 גילח רמת גן, יד שלום 51 ««5873

 יובל רטת גן. יד שלום 31 003766 ח׳

 זובידד, (מנשה) לויאים (עליזה) טנשח זובידה
 זיט טיכאל שמואל טתוק-זיט
 זיט רנינח טתוק—זיפ

 חאבזה דיזי לחטי

 חביב פואד הביכ
 חבר טעה חבר
 חי חייט זכאי
 חכפ צהלה הכס

 חמאל דאוד אליהו^
 חסיד לפגים טנגט סעידה חסיד
 חסן סלם שלוט
 הסן נעםח שלום
 חסן משח שלום
 חפן שטעה שלום
 חסן כן ציון שלום

 טאוב קרולינח חיה טאוב
 טאוב שלמה מאוב
 טביב-זארה פראניאלח ראובן

 טויג פאופיק טויג
 טרכטיגגוג! חייט לייב חשביח
 טרכטגנוט בגיטין חשביה

 יוחנן] טנ׳ידח יוחנן
 יונח דוריס (דוריטיה) יונת

 יונגריז פילים יונגריז
 יוסף יוסף בטט
 יוסף םביחח בטט
 יזפף כרמלה בטש
 יוסף ברטן בטט
 יוסף רות בטט
 יוסף פשה טורי
 יוסף (מעיר) קטר טורי
 יוסף (סעיד) טכפור טורי
 יוסף (סעיד) סלם טורי
 יוסף (פעיד) תטר סורי
 יוסף (סעיד) בינת טורי

 יעקובוף (יעקבי) יעקב חיים(יעקב) יעקבי
 יצחק יצחק סופר

 יצחק סולוטו; סלח יצחק סולומון
 כהן יוסף כהנא
 כחן (חייםוביץ) לאח כהגא
 כחן נונח כהנא
 כחן יעקב נחשון
 בחן ציונה נחשון
 כהן אורה נחשון
 כהנא לפגים קזדט אורי הכהן
 כהגא לפנים קורט רות הכהן
 כהנא לפנים קורט אירית הכהן
 כהנא לפנים קורט דורית הכהן

ץ הנציח  י

 כרמלי נוטתולה ברטלי

 לוי םויס (טשח) לוי
 לוי (נטאקי) עובדיה (עבדלה) נאטאקי
 לוינשט-ין איזידור (יצחק) לוינשטין

 ליבוכיץ אברהט ליב ראובן
 לנתי (סלע) עטיאל . סלע
 לנדוי (טלע) גילת פלע
 (לנדוי) סלע יובל סלע
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 מסי הזחוח
 במרשם

 התושבים
 הכתובת

 מסי הזחוח חשט הקודם השם החדש
 במרשם

 התושבים
 הכתובת

 שם הטשפחח חשה חפרטי שם חטשפחת השם הפרטי

 טוםסקו מרצל בן־שלופ טעה בית שמש, פרוזדור ירושלים 125191 ז׳
גה בן־שלופ דגת בית שטש, פרוזדור ירושלים 123192 ז׳  טופס קן י
 טוראד סלים טוראד שלסח טעברת רטת השרון 5991ד6 די
 פוראד נורית טוראד רות מעברת רטת השרון 675993 ד׳
 טוראר פטי טוראד עובדיח מעברת רמת השרון 675994 1
"I 675986 םודאד טלח־עבדלה טודאד שטואל מעבדת רמת השדון 
 סזוניאן כלור מזור שרה ירושלים. בקעה 14/14 498751 די

 טזרחי יצחק גךאור יצחק גבעתיים. רחוב רפב־ס 2 266554
 טזרחי טלבת גן־אור מלכה גבעתיים־ רחוב רטבים 2 790001
 פזרחי אילנה נךאור אילנח גבעתיים׳ רחוב רםב-ם 2 790002
 מזרחי נאוה נךאור נאוה גבעתיים׳ רחוב רטכימ 2 764465

 טחלב צדוק לפנים צלח סחלב סלח רמת גן׳ כנפי הגשרים 102/2 148363 1
 טיטלטבד (נהרי) דב נחרי רב פתהיחקוה שטמפר 51 355288

 פלכי רונשרד פלכי רונר צפת׳ מעברה די 32 758901 ד׳
 טנחם (ששון) קודים (קטי) ששון קטי1 הדר יוסף״ שיכו! עפירר 46 36656

 טנשת אליהו אליהו אליהו מנדל אשקלון, מעברה א׳ 513/5 659491 ד׳
 טגשה נסים טשהת טנשח כסיס תקומ טגדל אשקלון, שיכון א׳ 161 447691 (י
 טצלאוי עזרא ישראל עזרא רמת גן, יהלום 75 463911 ז׳
 טצלאוי ויקטוריה ישראל ויקטוריה רטת נן, יהלום 75 463912 ד
 טצלאוי טרד! ישראל פרה רמת נן, יהלום 75 463913 ד
 סצלאזי חרצליח ישראל הרצליה דמת נן. יחאס 75 463914 ז׳
 משח השרה משח יפת ירזשליט, מוסד תלפיות 965603 ר׳
 טשח שועה טשח יהושוע ירושלים, טוסד תלפיות »96360 ד

 שלטה ירועליס, דוד הלל 1 188008
ד הלל 1 242816 די  נ־רח ירושלים, ח
 צפורח טנדל-אשקלון שיכון ב׳ 151 149080 ח׳
 משח ירושלים, מעברת קכטל 279901 ד
 לאה ירושלים, טעברת קסטל 279902 1
 געימת ירושלים, מעברת קסטל 279904 זי

 נאוה
 נאוה

 ננר ־
 גתוס
 גוזופ
 נחום

 שלפה
 סעידה

 דינח
 פשח
 לאח

 נעימת

 גאווי
 נאווי
 ננר יי

 גחום (ה1ח)
 נחופ (חנה)
 נחופ (חנוז)

 נחום (הנח) אדיבה גחופ אריבח ירושלים, מעברת קסטל 279905 ד
 נחופ (הנח) צדיקה נחום צדיקה ירושלים, טעברת קסטל 279906 ו׳
 נחום (תגה) נעים גחום נעים ירושלים, מעברת קסטל 279903 ד
 גטה, עבראללח כהן יוסף רמת נן, ביאליק 73 בי 979141 די
 געוטי כדורי כהן כדורי כפר עטה מעברה 629 580401 די
 נעוטי שרה כהן שדת כפר עטמ טעכרה 629 580402 ד׳
 נעוטי נאג׳אד כהן אסתר כפר עפר, מעבדה 629 580403 ד׳
 נעוטי נדירה כחן רחל כפר עטה מעברה 629 580404 ר׳
 נעוטי עזרא כתן עזרא כפר עטה טעכרה 629 580405 ד׳
 נעזטי אזלין כהן דבקה כפר עטה מעבדה 629 580406 1
 נעוםי דוד כהן דוד כפר עטח מעברה 629 064780 ה׳
 נפתלי (שאול) חםוטה גפתלי (שאול) אילגח ירושלים, דוד רשיי 5 240601 ז׳

 ירושלים, פקור חיים טגל פירציח ליביו סגל פירצ׳ה ליביו ירושלים, פקור חיים 347391 1
 מיכאל

Ï7778 4 סלוצקאי גרשון םלםור גרשון ירושליפ, גן רחביה כגיכה 
 סלוצקאי שרה חגה סלטור שדמ חגה ירלשליפ, גן דחכיה כניסה 4 37779
 סלוצקאי גצה רחל סלטור גצה רחל ירושלים, גן רחביה .כנישה 4 37781
37782 i םלוצקאי שטואל גדעון פלטור שטואל גדעון ירושלים, גן רחביה כניסה 

ט תלפיות 1659 162801 ד  טלטן צאלח דוד צאלח ירושלים, טי
 סלטן גטה רזי נהפה 165ידזשליפ, ט״ט תלפיזת Í 02»162 ד
 פעדד יחיא טלאכי יחיא מושב טלפון נאוליפ 131551 די
*1 I3I552 סעדד מאל מלאכי גזאל פושב טלפון גאולים 
 סעדד יחיא מלאכי יחיא מושב טלמון גאולים 151554 ד׳
 סעדד סאלם 'טלאכי סאלם מושב טלטון גאולים 151553 1
ד 151, S 5 S פעדד סערד מלאכי סעדד מושב טלטון גאולים 
 סעדד חסמה מלאכי המטה טושב טלפון נאוליפ 014074 ח

 פעדד ישראל מלאכי ישראל מושב טלטון גאוליט 132807 ה׳
 סע דד מעיד טלאכי םעיד טושב טלטון נאוליפ 151553 ז״
 סעיד עווד סעיד עובדיה ינוב ב׳, ראר כפר יוגה 274685 די

 ילקוט חפרסומיס 279, י״א באדר תשי״נ׳ 26.2.1953 691



 השפ הקודט 1 השם חחרעז טפ׳ הזהות
 מכתובת נטר ׳פס
 התושבים

 מכתובת
 שם תטשסחה השט הפרטי \ שם המשפחה השפ הפרטי

 עבדאללח אברהם יחזקאל אברהם כפר פבא מעברת 365856 ד'
 עבראללח בדדיה יחזקאל בדדיה כפר טנא טעבדה 681201 ר'
 עבדאילה שביחה יחזקאל אילנה בסר שבא טעברה 143878 ה׳
י  עבדללא אליהו עיני אליהו צח״ל 792181 י
 עכדל עזיז אברהם בן שטואל אברהם צח*ל 575941 די.

 עזז לפגים ליידטן נחסיה עזז הנרי חיפה. דחי טשדה 40 52129 א'

 פוטרניץ שטעון פוטרני! שטעון חיפה׳ דחי רשי 20 593692
 סוטרניץ שרה פוטרנץ שרה תיפח׳ דחי דשי 20 593693
 פיק פאולה (פנינה) פיק פנינה חל אביב׳ בלקינד. 7 756326

. תל אביב׳ שיכץ פתיל׳ 73329 נ׳  סלץ פטיפן (שטואל) לרון ח
 דרום אפריקה שדרות י; סטטט

 סלץ

 פלי! רות לרון רות תל אביב, שיכון מהיל׳ 290109
 דרוס אפריקה שדרות ץ םפטס

 פלי!

 פשט חיינץ (פנתפ) פשט פנחס חיינץ תל אביב׳ בדיכוכבא 69 206732
 סרנ׳י יופף פזור יוסף ציהיל. 318014

׳  סרחי פורטוני פרחי מזל הרצליה נזה עמל 670 272017 י
׳  פרטו יונל סרטו יונל יצהק תל אביב׳ עבודה 30א׳ 362831 י

 פרנקל אטנון יונב אטנון שפית 869343
 סרכי (קיאלי) טזל קיאלי מזל ירושלים׳ נחלת ציון 23234

 פשיסוסקד* . חית פילח (פנינה) בירן פנינת תל אביב׳ ארם הכהן 6 841245
 צהור הר שקו צחור צבי כפר טבא. שיכון עלית 34 252293 ד׳
׳  קאן טוריץ כחן משר! יד הםעכיר צריף 481 851751 י
'  קאן פינה כחן טינה יד המעביר צריף 481 851752 י
 קהילת חוני קהילה אבנר לוד׳ שקנה 742731 ד׳

 קודגיצר פלומונח קורניצר מרים נבעת רמבפ׳ שיכון בצרון B6933די 1
 (טריט מריח)

 קזז חתון קזז תקוה תל אביב׳ שב׳ התקוה׳ 600961 ד׳
 רח׳ כ׳ 12

 קזז

 קרינוביץ (רוקטן) ליב (עזריאל) רוקטן עזריאל תל אביב׳ שינקין 70 814217
 קריגוביץ (רוק מן) בסיח (אירנח) רוק סן אירנה תל אכיב׳ שיגקין 70 814218

 רובוביץ רות סרםודשטין חנח כפר משריק׳ חיפה 075315 ג׳
 רוונכליט איזק (יצחק) רוז נבליט איזק ירושלים׳ סן נורג׳ 59/135 166841 ד׳
 רוזנבליט טנדח (שבע) רוונבליט טנרה ידודליס. פ! גורני 59/135 166812 ר׳

 רוונבליט קלרח (רייזה) רחנבליט קלרת ירושלים׳ פן גורני 39/133 166843 ר׳ י
 רוזנברג (ורדי) בנימין ורדי כנימי! היסה׳ התיכון 11 183030
 (רוזנברג) ורדי צפורה ודדי צפויה היפה. התיכון 11 583920

 רוזנברג חיה יצחקי חיה שבות עם בי״ח לריאות מלבי־ן 538141 ד׳
 רוזנצבינ הנרי חין הנרי חיפה׳ דחי צפרירים 17 236262 1"

67019S 13 רוטברנ (לוי) חנח דורון חנה קדית ביאליק׳ רחזכ קק-ל 
 רופא •צחק נבריאלי יצחק קדית חייס׳ המערבית׳ 215553

 דחי ע״ב 54
 •צחק

 רופא אסתר נבריאלי אכתר קרית חיים. המערבית׳ 18283 א.
 דחי ע*ב 54

 רופא יפה נבדיאלי יפה קרית חייט׳ המערבית׳ 577586
 דחי ע-ב 54

 רופא נעיפ נבריאלי נעים קרית חייס׳ הסעדבית׳ 13531 נ׳
 רח׳ ע*ב 54

 רחט-פ אליהו דלי אליהו באר. שנע׳ ע*ח 310/4 199285 ד׳
 רחמים חתו! דלי צפורה באר שבע׳ עיח 310/4 203845 ד׳
 רחמים יהודח עזי יחודת טשטרת מחוז טבריה 908481 ד
 רפאלי לאח אייאדי לאח ירושלים׳ דוו• יצחק 8 74051 1׳
 רפצינפקי גדליהו רביבי נדליחו תל אביב. נחטני 40 733328
 רשצינשקי חנח רביבי חנח תל אביב׳ נחמני 40 733529
 רפציגםקי רות רביבי רות תל אביב׳ נחמני 40 733530
 רפציגםקי נחטה רביבי נחטה תל אביב׳ נחטני 40 733531

 שוקד שמואל ארזי שמואל עפולה עילית׳ טסי *1141 138808 ד׳
 שורץ אוח (חוה) שורץ אסתר טלכה בגי ברק׳ דחי בית הבגהת 1101» ז"

 •עפ הפדפום הזה מתבטל חשדסופ מילקוט הפרסומים 210 טיום כ׳־ו בטבת תשייב (24 בינואר 1932) עטור 347 שורה 6ג•

 692 ילקוט הפרסומים 279, י׳׳א באדר תיעי״נ, 20.2,1953



 השם הקורם השפ החדש סס׳ הזהות
ז הכתובת בטרשט  בטרשט

פ הפשטהה השט הפרטי ן שפ המשפחה השפ הפרטי } התושבים » 
 #ו*ני" טעידי שושני ציון יפו• גבעת התסרים דחי פו׳ 5 822351 די
י טלעת עושני אורח יפו• גבעת התפייס רח׳ פיו 5 822332 ד׳ נ מ  ע
 עילן כוליםן ידיד שלטה שבות עם טחנה די צריף 108 364777 ז"
 «ילן גגחן ידיד נגחן שבות עפ טחנה ד׳ צריף 108 364778 די
י  «ילן אבחן יריד אבחן שבות עט מועוו די צריף 108 364779 י
 ״ילו טוראד ידיר טורד שבות עפ טחגה ד׳ צריף 108 364780 ר׳
 «וילן טבח ידיד כבח שבות עם טתנח די צריף 108 067391 ה׳

 שכטרםן (שוחט) דפואל (רפאל) שוחם רפאל כפי בלופ »58767
 «כטרפן (שוחט) דינה שוחט די נח כפר כלופ 384568
 (עכטו־טן) שוחט אילגח שוחט אילגח כפי בלופ 587677
 (שבמדס!) ׳*וחט אפף •סוחט אכף בפד נלזס 587678
 (שכטרטן) #והפ ישראל שוחט ישראל כפר גלוס 584567

 שלום יצחק ירביש יצחק ירושלים׳ שיכון קסטל 58 891681 די
 *לום פרים דרביש טריפ ירושליט׳ שיכון קכיגל 58 383״51 די
 עלוטאי אהרן אחרוני אתרן ירושלים׳ ט״ט תלפיות 1004 152031 ז׳
 *טפיאן רחים שטעציון וחפים אביחיל׳ טחנה הבערה 224451 1׳
 עפםיאן איראן שטעציון אירית אביחיל. טחנה הכשרה 224452 1׳
 מססיאן עסנואל שפעציון עטגואל אביחיל׳ םחנה דכשרח 224453 1'
 שטפי אן טחץ שטעציון וחל אכיחילי טחנח הכשרת 224454 1'
 אסתר אביחיי׳ טחנה הכשרה 224155 ל

 רשעות ב׳
 «ס0יא; אסתר שםעציון

ה^  השפ הקודט השפ התדש פס׳ חז
 הכתובת בפרשם הכתובת בפרשם

 «0 הטשפהת השפ הפרטי שם הטשפחח השם הפרטי התושבים
 בוכבינדר יוסף כפרא יוסף צחיל 401228
 נורלסקי יצחק נוו־אל יצחק מזיל 297290
 גורלמקי צפרירון גור•אל צםרירה צח׳״ל 271941
 וירט! יצחק נעטן יצחק צח״ל 261933

 הורבכ* ששון טתגית ששון צחיל 367784 1"
 ימין אלברט בניםין אבנר צחיל 297752 די
 מרדכי עבדול־עזיז עיני עובדיה צחיל 290561 ד׳
 מרה• מרקו פרחי מדדכי צח-ל 265459 ד*

 ודלםפד קלטן לחב קלטן צהיל 165377
 רדלטפר בת-שבע להב בת־שבע צח-ל 99495

 רזגיק יצחק רזין יצחק צה־ל 269387
 יזניק רנח רזי! רנה צהיל 785821
 יזניק אטנון תין אמנון צחיל 785822
 אליהו צחיל 785823

 רשימה ג׳
ק אליהו רזין י  חנ

 השפ חקודפ השט החדש 0ם׳ הזחות
 הכתובת בטדשם הכתובת בטדשם

פ חטשפתח השפ הפרטי שס הטשפחה השם הפרפי ] התושבים » 
 אכולטפרח סתגח דוד מתנה טעברת כסר ענה צריף 63 004361 1'
 אברהם נדרה אברהם תקוה מעברת פתח תקוח צדיף 241 171524 !*
 אבדתה לטיפת אברהם אסתר מעברת פתח תקוח צריף 241 1171525

 אדמל דודו אדטל אדה רחובות׳ חבצלת שכ• ח• !8 709677
 אתרן עזיז גברה עזי! נתניה. ם-ע• אוהל 412 141531 1

 אהרן פרהה נברה פרחח נתניה. טיע• אוהל 412 141532 ד.
 אהרן סריאל נברח •תקוח נתגיח׳ט-ע• אוהל 412 141533 1'
 אחוץ סארוק נכרח פשה נתניה. ט״ע• אחלו 412 141534 ד
 אהרן םאיוח .גברה חביבה נתניה. ס-ע• אוהל 412 141535 ר
 אתרן פאיו גברה דור נתניה׳ טם-ע. אוהל 412 141536 1*
 אתרן שושנת נברה שושנת גתגיח ם-ע אוהל 412 130277 ה׳
 אוטנבדנ יצחק נלזר יצחק באר שבע ע״ח 98/1 867731 ד*
 או1גכרג ברנח גלזר בדגת באר שבע עית 8/1» 867732 די
 אוסנכרנ סגדל נאד סנדל באד שבע ע״ח 8/1« 867733 ד'
 אופגכת הדי נלזר חדי באר שבע עיח 8/1« 867734 1"
 אופנברג צבי אפריט נלזר צבי אפדיפ כאד שבע עיח 96/1 099203 0׳
 אירק לפלו (יוסף) איזיק לטלו אביגדור (כפר ורבורנ) 90150 א׳
 אדיח (סייס) אידק אדית אביגדור (כפר !רבזרג) 91/151 א־-
 •י״לייקי (ע!ר) בגיטץ איסליצקי נניטץ ית*ליט׳ מרכז ססחרי »4 32672 א

׳נ, 26.2.1053 693 ׳  י*«יט וארסזטים 278, י״א באדר תעי



 מם׳ הזהות
 במרשם

 התזשביפ

 השפ הקודם
 הכתובת

 עפ הששפהח השט הפרט• עפ המשפחה השט הפרטי

 איפליצקי (עזר) 0ויה איפליצקי פויה ירושלים. טרכז מפחדי 46 32673 אי
 איצקוביץ פרנץ (צבי) איצקוביץ צבי ירושלים. הנסיכה מרי 15 989994
 ארליך סנת (גתגאל) ארליך נתנאל יפו. נבעת עליה רה׳ 413 טפ• 46 488888
1I469I 3 ארנקרנץ טשח אורן פשה רטת גן. רה׳ החונה 
 ארנקרנץ םיטח אורן פיכה רמת נן׳ דחי החונה 3 114693
, גן, רה׳ החונה 3 114692 " 1 0 ת י  ארנקרנץ רות אורן ח
 אשכנזי אלברט אשכנ1י אורי רחובות׳ דחי סעדיה נאון 40 393761

 באום ינו נאומ טוביהו תפרה עיי באר־שבע 36026 א׳
 באום מנרה - באום צביח תפרח עיי באר־שגע 36027 א׳

 ב ורטן רגיבה כ ורטן רבקה תל אביב. נורדון 70 817823
 נורשודי דכ ברושי דב תל אביב׳ דיזננוף 228 239371

 כטיה ציונח הדד ציונה נהריה טעבדח ג׳ 1 48576 ה׳
 בן יעקב (חום) יוסף בן־יעקב־הופ יוסף נבעת רטבים 39676 נ׳
 בן מנחם יעקב יעקב מנחם ירושלים׳ נאולה׳ וחי עטוט 1 490678

 בפרה זינבול בךשוע (יבבול נב ים׳ נ׳ שיכון עטידר 560181 ז׳
 בלוק 213/1

 ברוך עופש בחך כוטש־זאכ חיפה׳ דחי ועכורים 12 ב׳ 1 6608 נ׳
 כרין סםואל (שבתאי} ברין שבתאי קיבוץ הצור 352833
 ברש זיליאס (זאב) ברש זאב רטת נן, קדית כורוכוכ רה׳ ד׳ 659008

 נואמה זמרלדה נואמה תטו פתח תקוח׳ הרצל 36 38172 א׳
 בית חלוצות

 גוטוילינ קלרח (חיה) נוטוילינ חיה תל אגיב׳ יונה הנביא 26 423828
 גולדברג לאון גלבוע לאון תל אביב, אחד העם 81 815004
 גולדברג "חיה נלבוע לוטה תל אביב, אחד העם 81 815005
81J006 81 גולדברג איתן נלבוע איתן תל אביב, אחד חעם 

 גולדברג רפ גלבוע רם תל אביב׳ אחד העם 81 33786 נ׳
 גולדנרם דלה (הדסה) נולדנרט הרפה תל אביב׳ רח׳ פרישטן 33 א׳ 606589
 גולרשטידט אודי (טקס) נול! אורי נהריה׳ רחוב החשמונאים 168746
 גולדשפידט הנה נולן הבה נהריה׳ רחוב החשמונאים 168747
 נולדשטידט תםד נזל! תסד נהדיח. רחוב החשםונאים 168748

 נולדשטידט תרזה נולן תרזה נהריה׳ רחוב החשמונאים 42060 נ׳
 גולדשטידט אהוד נולן אהוד נחריה׳ רחוב החשמונאים 125385 ה׳

 גרינפלד םטואל (שמואל) גרינפלד שמואל ראשון לציון׳ עכ. מזרח 30613 נ׳
 נוח עוכר 26

584SI7 נריגשטיין פנחס אביעזר פנחס קיבוץ עטיר הנליל העליון 
5S4818 גריגשטיין שולטית (פיציה) אביעזר שולמית קיבוץ עטיר הגליל העליון 
 גריגשטיין אורת אביעזר אורה קיבוץ עמיר הגליל העליון 584819

 ד וד סעידה דוד מזל גס ציונה׳ שכ• עמירר 13 821811
92452S •דןיטש אליעזר חתן אליעזר חמדיה 
 דויטש אסתר דותן אסתר חמדיה• 924526

 רויטש יצחק רו תן יצחק חסדיה• 013052 הי
 רזלגופולוב (טיכאלי) משה מיכאלי םשח פתח־תקוח פינסקר 79 371801
ט שרה דונט־פרוכטר שרח חבצלת עיי רחובות «50720 נ  ח
 ריקהוף אריךפאול דרור בניסין קדית ביאליק׳ ר• בלניות 19 196602

 (כניטין)
 דיקחוף מלכה דרור מלכה קרית ביאליק׳ ר׳ כלניות 19 682064
 דיקהוף נפתלי דרור נפתלי קרית ביאליק, ר׳ בלגיות 19 682063
 דיקהזף ח דוור ח קרי ת ניאליק, ר׳ בלגיות 19 »68206
 דישח ריזיח (דשה) רישת רשת תל אביב, םוקולוב 29 763228

 דניזנוך יחזקאל מזרחי יחזקאל מעברת כרכור 332563 ד׳
 דגיזגוך פליטה טזרחי פליטה מעברת כרכור 332364 ר׳
 דניזנוך דוד טזרתי דוד טעברת כרכור 332365 ד׳
 דגיזגוך חנה מזרחי הנח מעברת כרכור 332566 ד׳
 דניזנוך יצחק מזרחי יצחק טעברת כרכור 24945 ה׳

׳ 13007 ח G דניזנוך אליהו מזרחי אליהו מעברת כרכור 
 דעבול אשר בן־ששון אשר מעבדת פיכ צריןז 368, בני ברק 637351 די
 דעכול שולםית לפניפ בךששון שולמית םעכרת פיכ צריף 368, בני ברק 657332 ד׳

 קטילה
ת לפנים בן־ששון רות סעכרת פ״כ צריף 368, בני ברק 657333 ד  דעבול ח

 694 ילהוט הפרסומים 270, י־א נאדר חשיינ, 3סס26,2.1



 מם׳ הזהות
 בטדשם

 התושבים
 הכתובת

 • השט הקודם השם החדש

 עם הטשפחח השם הפרטי שם הםשפחת השם הפרטי

 דעבול רחל לפנים בךששון רחל טעברת סיכ צריף 368׳ בני ברק 657154 ר׳
 פאוזיה

 דעבול יצחק בן-שעון יצחק םעבדת פ*כ צריף 368׳ כני גרק 637353 די
 דעבול שלוט לפנים כלת בן־סשון שלום מעברת פיס צריף 368 בני ברק 657356 די
 דעכול תקוה בךשעון תקוח העברת פ־כ צריף 368 כני ברק 043737 ה׳

 הוםםן שגדוד (עטשון) הופמן שנרור-שטשון נשר. צריף 54 771391 ד׳
"X 53023 53 היבש עלםח הדרי שלמה חיפה׳ רת• אלנבי 

 היבש אסתר הדרי אסתר חיפה׳ רה׳ אלנבי 53 914553
 היבש רב הדרי רב חיפה׳ רוד אלנבי 33 914354

 היבש גדעון הדרי נדעון חיפה, דחי אלנבי 53 027294 הי
 הירש שיה (ישעיהו) הירש ישעיהו חולון. רה׳ יצחק הלוי 4 «49867

 הלר (חליף) גרסת הלר (חליף) אביכה ירושלים• בית טזטיל טס• ר 290370 די
 הניק צרנח הניק נורית חדרה שבי אנרובנק 362336 די

 ואלד אופקר (יהושע) ואלד יהושע תל אביב׳ רח׳ הלבנון 6 344209
 ווייפבוך ישראל לפנים נאור ישראל חבצלת 63• רחובות 359591 ד׳

 םודין

 זבורי בכר אברהטי נכד תל אביב׳ דחי ראשון לציון 18 972688
2570Í5 23 בורי רחטים אברהטי רחטיפ תל אביב׳ רח׳ ראשון לציון! 
 זבורי בת־שבע אברהטי בתישבע תל אביב׳ רח׳ ראשון לציון 23 773377
Í56151 25 זבורי אביבה אכרה טי אניבח תל אביב- רח׳ ראשון לציון 

 זבודי אהרון אכרהםי אהרון תל אביב׳ דחי ראשון לציו; 25 »1656 ה׳
 זומדפלר הורבט (אורי) זוטרפלר אורי הורבט תל אביב׳ הירקון 180 220137

 זילברמן זול,- >זאב) !ילכרםן זאב וולף נתניה׳ שכ׳ בן ציון 181706 ד׳
ת היפה׳ אל פסון 31 963038  זילברשטיין רות אבן ת
 זייף עדזק זית צדזק &ידס־הנה 80035»
 זי-ף אטיח זית אטיח פרדס־חנח 982303
 זייף שולטית זית שולם־ת פרדס־חנח 982301
 >ייף: נטע 1ית נטע פרדפ-חנה 982305
9823DÜ וייף בךציון 1ית בך ציוץ פריש־״ח 
 זלוטו (זהבי) הלל זהבי הלל תל אביב. יונח הנביא 44 431121
 זלוטו (והבי) אסתר זהבי אשתר תל אביב, יונח הנביא 44 431122
 זלוטו אורת זהבי אורח י,ל אביב׳ יונח הנביא 41 431123
 זלטנוכיין לפניט רחל זלפנוביין אירית תל אביב־ ז׳בוטינפקי 72 3358«

 וי!ן (זהבי)

 חבקין פרית אלכםנדרח חבקין מנוחת מפלסים 103917 ד׳
 חסמת שלטי ישראלי שלטח מושב כוכב• עיי רחובות 201278 די

 חטפה תלמה ישראלי תלטח סושב כוכב• עיי רחובות 945416
 הנו יפת נבאי יפה טבריה מחי ד׳ 262 144083 ה•
 חסן והב אתרק והב טעברת עטק הפר 145682 ד׳
 חסן פלטת אהרק פלטת טעבדת עסק הפד 145683 ד׳
 הסן בגיטין אחרק בנימין מעברת עטק חפר 143684 ד׳
 חסן נחום אחרק נחום מעברת עמק חפר . 113683 ד׳
 חסן יפיפה אהרק יטיפת מעברת עמק חפר 143686 ד*
 חסן קדיח אחרק קריה מעברת עסק חפר 113687 י*
 מפן עידקה אחרק צידקח פעכרת עמק הפר 130863 ה׳

 חסקל יוסף (אליתו) יחזקאל אליהו רמת גן, הרואת 64 541295

 תפר עפולה, טחנח א׳ טס• 56 711871 1״
 יעקב רחובות׳ אוסישקין 29 508099
 שרנא רחובות. אוסישקין 29 508097
 משה רחובות׳ אוסישקין 29 508098
 רב רחובות, אוסישטין 29 508100
 איתן רחובות׳ אופישקין 29 508101
 גיורא רחובות׳ אוטישקין 29 508102
 m יפו. נ׳ עליה דוד 156 «פ• 9 459602
 רחל יפו׳ נ• עליח רוו 196 טפ• 9 439601

 שמעון ירושליט׳ טיט תלפיות 1423 51833 אי

 טהרפי תטר נ׳םשידי
 טוכטן יעקב בן-ארי
 טוכטן שרגא בך־ארי
 טוכטן נושה בךארי
 טוכטן רב בךארי
 טוכטן איתן בךארי
 טוכםן גיורא בן־אר•
 טפר גת תפרי
 טפד וחל תטרי

 טקטוק אדטוגד טקטוק

695 2 3 . 2 . 1 0 5 3 , ״א באדד תעי־״נ, > 2 7  >5p01 הפדסוטיט 0



 השם הקודם 1 השש התדע משי הזחות
 מכתובת בפרמס מכתובת בפרמס

 עפ הטשפחח השם חשדם* | שפ חטשפתת השפ הפרטי התושבים

n מרציגפקי לפנים שננך אפיל לפניס שנכך קלטנס חול,ץ. שכ• טפדח אזרחי 2נ/4 1817דל 
 קלםנש

 •זרציגפקי לפגים שננך לודויקח שנבך אירטח חולון. שכ• פפרח אזרחי 4/32 181778 ר׳

 ילוכפקי צכי נדיר צבי חיסח< איכךפינא »1 *90*4•
 ילוכסקי חוח נדיר חזה היפה׳ איבךסינא »1 40903)
 ילובסקי משח נדיר משה חיפה׳ איבךסינא 16 40906)
 ילובטקי עפינדב נדיר עשינרב חיפה׳ איבךסינא 16 40907)

 ילובסקי יעל נדיר יעל חיפה׳ איכךםינא 16 20287 נ׳
 יעקבוביץ מכס יעקכוכיץ חייס־פכס חיפה׳ רח׳ רמץ 25 »92465

 יצחק־שוקרי עזיש ציורקח עזיז ירושלים׳ ט״מ תלפיות 1515 481401 ד
 יצחק יאזי צ׳ורקה יאןי ירושלים׳ מ־ס תלפיות 1515 481402 ז׳
 (יצחק) שוקרי לבנה ציורקח לבנה ירושלים׳ ט״ש תלפיות 1515 113530 ה׳

 ישועח רחל נפלור) ישועה דחל פלור תל אביב׳ בן יהודה 84 719476
 יעראלי הושננ (פשה) ישראלי פ-ח תל אביב׳ שכ• טונרבי 41 זו 4666)3 ד׳

 כחנפלד ויקטור קולבן ויקטור תל אביב׳ חפ 1 114041 «׳
ד 1 H W  בהנ&לר פני קולבן פגי תל אביב׳ הס 1 2

 ליבוביץ אדדיאן (חייט) לב חייט תל: אביב׳ אלכפנדר ינאי 11 780650
 לוננכטם ראובן תטרי ראובן קבו־ עץ דור, עפולה 134226

 טנילח חיים עואטי חייט טנדו אשקלון שיכון 4 1085 נ׳
 סנילה זהרח עואטי שרה פנדל אשקלון שיכון 4 1087 ג׳
 טויאל טםעוד חי טויאל אשר ירושלים׳ קטטון דחי השירות 203 152»

 טזרחי אברהם ראונני אברהם אלידאי, שיכון עטלים 44536•
 סזרתי פרידה ראובני פרידה אל־ראי, שיכון עפליס 44337«
 מזרחי רחל ראוכני רחל אל-ראי׳ שיכון עפלים 44533)
 פזרחי מרדכי ראובני פדדכי אל־ראי׳ שיכון עםליפ 44539«
 טזרחי זאכ ראוכני זאב אליראי• שיכp עסלים 44540*
 מזרחי יצחק ראובני יצחק אליראי, שיכון עמלים 44541«
 טזרחי אסתר ראובני אסתר אלידאי׳ שיכון עםלים 44542«

 פזרהי שושנת ראובני שושנת אל־ראי, שיכון עמלים 3629 הי
 פורחי שאול בחרי שאול ירושלים, נבעת שאול א׳ 9414«
 פזרחי דינה בחרי דינח ירושלים׳ נבעת שאול «1 99415

 טזרחי שנתי גלעדי שבתי אל־ראי 44838•
 פזרהי יפזז גלעדי יפח אל־ראי 44730«
 מזרחי זחכח נלעדי זהבה אל־ראי 240039

י  מזרחי אליהו נלעדי אליהו אליראי 10499 ז
 טזרחי יחודה נלעדי יהודה אל ראי 48884« דד

 פזרחי שלסת נאור שלמת נבעת עליה דחי 117 טס• ג 346450
 פזרחי פנינה נאור פנינח נבעת עליה רה׳ 117 טפ• 5 67067«
S11177 3 מהפוד עזרא טשוטר עזרא רחובות, רח׳ אפרים זקס 

 פירזאדח (אוהבי) עזי אוהב• שלום עסרס ירושלים, פרוזדור קסטל 46 783091 7׳
 םלוחי יחיא טלוחי זכריח עפקא 54349
 טלוחי שררה טלותי עושנח עטקא 54366

 מנחם (ששון) שמעון ששון שטעון הדר יופיו, שיכון עטידר 46 00949«
 טצא סטו (יהודה) מצא יהודה תל אביב, הירקון 39 א׳ 431119
 פשרובסקי אלכסנדר נשר אלכסנדר תל אביב, טחנה אוריאל 498871
 משרוכסקי לליקה נשר לליקה תל אביב, מהנח אוריאל 384641
S84Í42 טשרובםקי ניאנט נשר ג׳אנט תל אביב׳ מהגה אוריאל 

 משרובטקי עליזה נשר עליזה תל אביב, טחנה אוריאל 70719 ח׳

 נופנצויינ ארפין (אהרן) נופנצויינ אהלן תל א כיב, דחי הרב קוק 17 470073
 גפיטיחא (כן אפריס) גפים (גוראלה) כן־אפרים נסים ירושלים, רח׳ שאול 11 499791

K 41201 32 גפרםטק בורים בן-דוד דב הדר יוכןז עטידר 

 כנל אשדים פנל נטע־אפריש תחנת הכרטל, רח׳ הטכס 5ג 47993»
'J 27794 142 פובגיי שפו פפי יוסף ירושליט, קטטון, רת׳ המצור 
 כוהלי סעדיה סוחלי שלטה תל אביב, שכ׳ התקוח, דתי סי 479254

 פס• 12
 פופליטן יעקכ שלחון יעקב רעננה, בית עולים »1 54033 זר

MS1MA ,י*א נאדר תשי״נ , 2 7 3 ר »  696 וםיט 0ייקום ה



 טסי הזהות
 בסדשם

 התושכיס
 הכתונת

 סוקוליק צכי אלםוג צבי תל אביב, בן יהודה 184 271685
 פוקוליק אביבה . אלםונ יזביבוז תל אביב, בן יחודח 184 700575
 פוקוליק דפנת אלמוג דפגח תל אביב, בן יהודה 184 »44347

 סוקוליק ד! אלמוג יו ר״ל אביב, בן יהודת 184 159517 ח׳
ן ליפא בן ישראל ליטא כדכוד 979477  פפחאו
S2229J סינואני חפן (יפת) פיגואגי יפת ראשון לציון, נות *יון 

 סטוחח (לוי) ששון לוי שמון נהריח, טעברה נ׳ 201 006151 ז׳
 פעיד יהודת יצחק יהודה מי נפתות 242031 ד׳
 טעיד חסן סעדיה יפת כפר שלם. דוד ת׳ טס• 7 27212 א'

יט 487699  פרור על טח לוי שלטת תל אביב, שכ׳ עזיא רדד י

 טפ• 1 484545
 *יוד ידידה לוי ידיחז תל אביב, שכ׳ עזדיי הד י״ט

 מם• 1

 פוטוצקי טרסל פוטוצקי רות עיד־נניט• 548871
I4S445 וםרנץ חית ב! יעקב חיה בגי כדק, פרדס כין• 
 «ינקוס לואיס אברהם פינקוס לואיפ אריח תל אביב, שכונת דבקו 34 51489»

 אברחפ
 פינקוס

 ׳אריה אברהם)
 פיגקלשםיין געטי זחר געטי חיפה׳ הט טפ• 2 796240
 •יגקלשטיין שרת זהר שרת חיפה׳ הפ טש< 2 603540
 •לדבלופ־גתנוביץ מאיר גתני מאיר חולון, שיכון עטטי דוד הטעפילים 535916
 פלדבלופ־גתנוביץ שרה נתני שחן חולון, שיכון עפטי דוד הםעסילים 535917
 •לדבלום־נתנובp יצחק גתני יצחק חולון. שיכון עטפי דוד הטעסיליס 535918
 •לצרפן זייגכל (זאב) פלצדטן זאכ תל אכיב׳ שכ׳ מכבי החדשה 244798

 דוד לוחמי הגיטו 11
 פחז• לדיםלכ לבון יעקב בת־יט, שיכון עוליט 1/1 893032
 •תר אקטדיגוז פרידה לבון שמחת בת-ים׳ שיכון עוליפ 1/1 895033
 •הר ברוך לבון ברוך בת־יט׳ שיכון עולים 1/1 895034

 •הר טריט לאח לבון טריפ לאח בת־ים, שיכון עולים 1/1 100068 ח׳
 פרחח יחזקאל כאגם זאדח יחזקאל באר שבע, עיח נ׳ טפ• 235/2 333689 די
 פרחת םליטח כאנס זארת סליטח באר שבע, ע-ח נ׳ טפ• 235/2 223837 ד
 •רתח אורי כאנט זאדת אורי באר שבע. ע״ח ג׳ ספ• 235/2 135440 ח׳

 «רייפ קילה רייס קילח תל אביב׳ רחוב נרץ 3 792166
 •רצוביץ משת פדי נושה רחובות, שיכון ותיקיס בוש• 10 512319
 •רצוביץ רחל פרי רחל רחובות, שיכון ותיקים טפ• 10 505338

S84324 צוברו יוסף גלילי יוסף ?יני׳ז ת 
 צובו־ר חיה גלילי חית קיבוץ דן 21125 א׳

ד הר קוק 16 ?71635  צודיקד טעה קלטנסון זלמן תל אביב׳ ח

 קאט פריץ (פשה) קאט פריץ פשה ירומליט, טרכ! פשחרי 83/206 190389
 קהם גלינה (שרה) קהס שרה כסר עקיר 81137 אי
 קוליוק יצחק יעקב מלאכי יצחק יעקב - יפו, שדרות ירושלים 46 97701 1

 לפנים אננל
 קוחפקי יוסף תמיר יוסף רחובות, רת׳ עירא 11 • 998781
 קורוטקי אידה תטיר אידח רחובות׳ דוד עזרא 11 505307

-תםיר דורון רחובות׳ דחי עזרא 11 ,. 26790 ה׳  קורוטקי דורון
 קייטי (צברי) פערה צברי םעדח ירושלים, צלפון 91507 ג׳
 קייםי (צברץ) שמואל צברי שמואל ירושלים, צלפון 91509 ג׳
 קלו1נר פני (צפורה) קלוזגר צפורה תל אביב׳ טגן 8 411898

 קליק יעקב זעירא יעקב בית העטק* נחריח• 336109 ־
 קליין םטלה זעירא םטלח בית העמק• נהריח• 271086 1

 קסטן אליהרצבי ערמון אליהו צבי בית קשת 684835
 קספונבאוס (ערסון) בגיפין כנו ערסון נגיטין בנו ירושלים, בקעה בית ילדים ערמון 9954»
 קסטגבאוס (ערסון) חלגת (חנה) ערסון הלנה הבה ירושלים, בקעת בית ילדים ערטון 99955
 קסטנבאום (ערסון) שדה רוחפה ערטון ערת חחםח ירושלים, בקעה בית ילדים ערסון 99956
ן ערסון הלל ח ירושלים, בקעה בית ילדיפ עדםון 9957«  קפטנכאום (ערמון) חלל י

 קסלנשקי זולף (זאב) • קפלנסקי זאב לוד, רדד פ׳ 26 7279 אי
 רפת גן, שיכון פקידי העירית 133855

184 
 קרגולה (גיל) יוסף גיל יוסף

פת גן. עיכון פקידי חעיחה 131313  קרנולח (גיל) חנה הדפת גיל • חגה הדפת ו
184 

 י?שו0 הפרסופיט 279, •יא באדר תעי״נ, 26.2.1953 697



 טס׳ חיהות
 נטדעס

 התושבים
 הכתובת

 טס׳ חיהות השם הקודמ j השם החדש
 נטדעס

 התושבים
 הכתובת

 שם המשפחה השם הפרטי | ספ הטשפחח השם הפרטי

 קרנולח (;יל) יעקכ גיל יעקב רםת נן, שיכון פקידי העידית 163016 ה׳
184 

 קרלבאום אשיל (חיים) קרלבאום חייט ירושלים. פרוזדור. נוה אילן 230200
 קדצגר טשח קת טשח תל אביב. רה׳ ההשמונאיט 51 «83621
ח חיה תל אביב. רדד החשםונאיט 51 836220  קרעגד היד. ק
 קרצנר אלישבע קיו אלישבע תל אביב. רח׳ התעטינאיפ 31 836221
 קדצנר שלפה קיו שלטת תל אביב׳ רה׳ החשמונאים 51 836222

 ראיץ אלפרד (יוםף) ראיץ יופף לוד׳ רה׳ ה׳ 130 423335
 דזזגולד מריקה (הנד.) רלזגולד הנח דסת נן. כתי גאולים 11 840700
 רטנו^כקי נח שהם נח תל אביב׳ אשתורי הפדחי 8 745218
 רטנובפקי חיים שחס חיים תל אביב, אשתורי הפרתי 8 938222

 שוויד ניורנ׳ (ישעיהו) עוויד ישעיהו תל אביב, דחוכ פלורנטין 15 239436
 שטיינברג עמינדב אילת עטינדב רחובות. כנין הטשטרה 215006
 שטיינברג מדים אילת טריפ רחובות, בנין הטשטרת 807022
 דטת גן׳ מודיעין 239 ׳כטטשל זינפדיד (א-כד) שטםשל אשד זליג דטת גן׳ מודיעין 239 493891

 (זינפ־יד)
 שטטפל מרנוט (פרים) שטםפל טרנוט מריס רמת גן, מודיעין 239 133529
 שטרן הנש הייפן (חנן) שטרן הנם חנן רפת גן׳ המרגע 19 130036
 שטרן נרטרוד שטרן נרטרוד גילת רמת נן, המרנע 19 119258
 שינרטן שמואל שרון שמואל כפר סליל 343873
 שינרטן דבורה שרון דבורה כפר מליל 343874
 שלזינגר בדרוש קה שלזינגר בדדזשקה־פר ידה נכ־ים, שיכון עטידר 14/1 260533

׳  שטוחה פוריאל שטוחה אילנה קרית אונו 490973 י
 שנדור ינוש (יוה!) שנדור יוהן ינוש באר יעקב, 526440
 שריבםן פוניה (יפה) שריבטן בית השטה 923336

 תירם רהטים ת בורי רהציש תל אביב. טחנה יוסף 12 262313

 תיקון טעויות
 בילקוט חפרפוטים 239 טיוס ייז בתמוז תשיינ (10-7.52) עמוד 884. שורה 48׳ במקופ השפ *לבקוביץ׳ שבטור הראשון והשלישי,

 *-ל -לפקוביץ-•
י שנשמט בטעות• ד עב  בילקוט הפידפזטים 271 טיום כיח יטכת תשיינ (33י15-1) עמוד 462׳ בשורה 24 יש להזש־ף השם '

 פקודת םנקשיי קרקעות, 1944.
 הודע־ לפי סעיה 4

 שאינו ניתן לשימוש, ככללו או בחלקו, וכי אני מתכודן לערוך
 חקירות על מנת להכין רשומות הדשות.

 כל הטוען שהוא מעונין בוזכנתן של הרשומות מחדש
 נדרש בזה להגיש לי, במחלקת רישונז הקרקעות, הלשכה
 הראשית, יוושליב!, במשך שלושים יו0 מיום עדסום ההידעה

 הזאת, הרצאת טענתו בכתב.

 נמסרת בזה הודעה כי רשומות בפנקסי הקרקעות כקשר
 לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה זו, וד.:יגי
 עות, כנםבר, לטובות הנאה, זכויות והיונים, המפורטים
 בתוספת זזשניה להודעה זו — הושמדו בכללן או בחלקך,
 או היו מגויוה בפנקס קרקעות שאבד אי שאין להשיט, או

ת ראשונה פ ס ו  ת

 מספר שטח פרסי הרישום
 סידורי עיר מקום מסיר דונם נרד דף גוש חלקה נזםפר

 12034 יפו 520 — 84 77 7023 276
 12035 יפו 752 — 84 93 7023 292
30a 7023 169 84 — 581 12036 יפו 
 12037 יפו 327 — 86 132 7023 323
 12038 יפו 343 — 72 172 7024 223

IS 7029 159 54 — 792,20 12039 יפו 
143 7032 149 41 — 285.0S 12040 יפו 
 12041 י5ו 290.87 — 26 87 7032 144
 12042 יפו 226.23 — 26 83 7032 145
 12043 יפו 486 — 74 140 7043 101

 698 יי?וט הפרסומים 270, י׳׳א בארד חשי׳׳נ, 28,2.1653



 סס3ר שסח פרסי הרישום תיק
 סידורי עיר מקום נזמ-ר דונפ כרך דף גוש זזלקר! מספר

 12044 יפו 091 70 40 7043 39
 12045 יסו 070 1 31 15 7045 14

 £2046 יפו 756 — 87 127 7047 258
 12047 יפו 867 — 87 128 7047 263
 12043 יפו 795 — 87 129 7047 264
 2049! יט 046 1 87 130 7047 269
 12059 יפו 902 — 87 131 4047 272
 12051 יפו 600 — 86 145 7051 503
 12052 יפו 478 — 51 39 7053 82
 12053 יפו 242 — . — — 7063 41
 12054 יפו 178 — — _ 7063 43
 12055 יפו ג׳בליה תלויה 599 82 91 7043 76
 12056 יפו ג׳בליד. חלו׳ה 676 — 82 92 7043 77
 12057 יפו ג׳בליד, זזלו׳ה 394 — 82 93 7043 78
 12053 יפו ביבלית חלדה 351 — 82 94 7043 79
 12059 יפו ביבלית הלו׳ת 356 — 82 95 7043 80
 12060 יפו ג׳בליה חלויה 371 — 82 96 7043 81
 12061 יפו ביבלית וזלו׳ת 446 — 82 97 7043 82
 12062 יפו ג׳בליד, חלו׳ה 451 — 82 98 7043 83
 12063 יפו ב׳בליה חלו׳ת 819 — 82 100 7043 86
 12064 יפו ג׳בליה חלו׳ה 425 — 82 101 7043 87
 12065 יפו ג׳בליה חלו׳ה 486 — 82 102 7043 88
 12066 יפו ביבלית חלו׳ד. 432 — 82 103 7043 89
 12067 יפו ביבלית תלויה 444 — 82 104 7043 90

 12063 יפו דיר עדה 847 — 85 153 7047 179
 12069 יפו דרך עזר׳ 823 — 85 155 7047 181
 12070 יפו דרך עזה 761 — 85 157 7047 183
- יפו דיר עזה 008 — 85 158 7047 184 12071 
 12072 יפו דיר עזה 076 — 85 160 7047 186
 12073 יפו דרו עזה 312 — 85 163 7047 189
 12074 יפו דרך עזה 109 — 85 164 7047 190
 12075 יפו דרך עזה 103 — 85 165 7047 191
 12076 יפו דרך עזה 000 9 — — 7053 36

 12077 סלטה 155 3 — — 6135 103

ה י נ ע ת ה פ ס ו ת  ה

 החלק
 בשלמות
 בשלמות

 בשלמיין

 בשלמות
 בשלמזת
 בשלמות

 בשלמ ת

 בשלמות

 מוסטפה חמדי אחמד אבו־זיד
 כאמל עבד אלמעטי אלפאר

 אוזמד סלים אלחות
 אזזמד סליפ אלהוה
 מחמוד סלים אלהות
 כליל סלים אלהות

 עבדל תמיד מחמוד ביבי
 זכי מעאן

 אליאס ניקולה מג׳דלאני
 מחמד רשאד בן מחמד כיד שאלאתי

 מחמד בן מחמד כיר שאלאתי
 עבדי בן מחמד כיר שאלאתי
 חסן בן מתמד כיר שאלאתי

 מחמד כיד שאלאתי
 מווימד בהב׳ת בן מחמד כיד שאלאתי
 מחמד רשאד בן מחמד כיר שאלאתי

 מחמד בן מחמד כיר שאלאתי
 עבדי בן מחמד כיר שאלאתי
 חסן בן מממד ביר שאלאתי

 מחמד ביר שאלאתי
 מתמד בהג׳ת בן מחמד כיד שאלאתי

699 

 המזכה
 טיב

 העסקה
 מספר
 השטר

 מס9ר
 סידורי

 12034 293/46 מכר —
 12035 102/46 מכר —

 12036 286/47 מכר

 12037 451/47 מכר _
 12033 1576/43 מכר —
 12039 871/46 מכר —

 12040 246/44 מכר י

 12041 246/44 מכר
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 1׳ט9ר מספר נזיב
 עידורי 1ז0זסר העסקה הגהנה הזוכה חזזרזן

 12042 6/44» מכר מחמד רשאד בן מזזמד ביד שאלאתי
 מחמד בן מזזמד ביר שאלאתי

 בשלמות

 ו

 עבדי בן מחמד כיר שאלאתי
ד כיד שאלאתי מ  הסן בן מ

 מחמד ביד עאלאתי
 מהמד בזזגית בן מחמד כיד שאלאתי

 12043 708/39 מכר — מוסטפה אחמד אבדזיד בשלמות
 12044 2375/37 מכר — כ»מ> ןיבדל־מעסי אלפאר בשלמ1ח
 12045 1521/40 מכר — מוסטםה אתמי אברזיד בלשמית
 12046 983/47 מכר סעיד אלסרדי בשלמות
 12047 983/47 מכר — סעיד אלסרזי בשלמות
 12048 983/47 מכר סעיד אלםרדי בשלמות
 12049 983/47 מכר — סעT אלסרדי בשלמות
 12050 983/47 מכר — מעיד. אלסרדי בשלמות

 12051 519/47 מכר — נקולד, קוססנדי בודי

 נשלפות
 פוחד. קוםטנדי בודי

 פיאד י^יססגדי בודי
 נ׳בר קוסטנדי בודי

 12052 546/35 מכר — אסמעיל שהאב אלדין בשלמות
 12053 — רישום — יוסף מראו אברהים אברשהץ בשלמות
 12054 — רישום — יוסף &ראד אברהיפ אברשהץ בשלמות
 12055 999/44 מכר מחמד ראשד כנעאן וודיע אנדוני אלחורי חברת .ריאד בולדינג קומפ, לימסד״ בשלמות
 12056 999/44 מכר מהמד ראשד כנעאן תדיע אנדוני אלחורי חברת ,ריאד בולדינג קומפ. לימטד״ בשלמות
 12057 999/44 מכר . מחמד ראשד כנעאן וודיע אנווני אלחווי חברת ״ריאד בולדינג קימפ. לימטו* בשלמות
 12058 999/44 מכר מהפד ראשד כנעאן ווויע אנדתי אלחורי הברת .ריאד בולדינג קומפ. לימטו* בשלמית
 12059 999/44 מכר מחמד ראשד בנעאן וודיע אנדוני אלחודי הברת ״ריאד בולדינג קומפ. לימטו׳ כשלמות
 12060 999/44 מכר מחמד ראשד כנעאן וודיע אנדוני אלחורי הברת -ריאד בולדינג קוכפ. ליבטד״ בשלמית
 12061 999/44 מכר מחמד ראשד כנעאן וודיע אנדוני אלחורי חברת ,ריאד בילדינג קדמפ. לימסד־ בשלמית
 12062 999/44 מכר מחמד ראשד כנעאן וודיע אבדוני אלחורי הברת ״ריאד בולדינג קומפ. לימטד* בשלמות
 12063 999/44 מכר מחמד ראשו טעאן וודיע אנדוני אלחורי חברת •ריאד בולדינג קימט. ליממד* בשלמות
 12064 999/44 מכר מחמד דיושר כנעאן ה־ריע אבדוני זנלחורי חכרת ״ריאד בולדינב קומפ. לימטד־ בשלמות
 12065 999/44 מכר מחמד ראשד כנעאן וזדיע אנדוני אלהורי חברת ״ריאד בולדינג קומפ. לימטד- בשלמות
 12066 999/44 מכר מתמד ראשו כנעאן הודיע אנדוני אלחורי הברת ״ריאד בולדינג קומפ• לימטד- בשלמות
 12067 999/44 מכר הברת ״רהיד בילדינג קומפ. לימטד* בשלמ־ת
 12068 1027/46 מכר — חברת «רהיד בולדינג קומפ. לימטד״ בשלמות
 12069 1027/46 מכר — הברת ״ריאד בולדינג קומפ. לימטד* בשלמות
 12070 1027/46 מכר — חברת ״ריאד בילדינג קומם. לימטך- בשל:!•־[
 12071 1027/46 מכר — חברת .ריאד בולדינג קומפ. לימםד״ בשלמ־ת
 12072 1027/46 מכר — חברת ״ריאל בולדינג קומפ. לימטד* בשלמ־ת
ת ו מ ל  3»12 1027/46 מכר הברת ״ריאד בילדינג קימפ. לימסר* מ
 12074 1027/46 מכר — הברת •רזמ־ בילדינג קומפ. לימטד* כשלמות
 12075 1027/46 מכר — חברת ״תאד בוילדינג קומפ. לימטד׳ נשלפות
 6מז12 256/44 מכר — חברת ״ריצד בילדינג קימפ. לימסד• בעולמות
181/3153 
«5/3155 
84/3155 

 יוסף סינואני
 יוסף סינואני

 תמר בת יזציה לוב

 אלישיב פל^ 1
 דזיון מעודד סיגואני \

 מכר
 מכר

5310/43 
8555/45 

12077 

ן פישמן  בנימי
 מנהל מחלקת רישוט הקרקעית

 פקיד מודשזז

 700 י?קום הפרסומים 279, י״א נאדו תיפ״׳־נ, 2.1953.«



 . הכפר הנפה הגוש החקלח
 מספר
 סידורי

ST — I 1040 12125 סואפיד שמאליד• עזה 
« 0 —  12126 מואפיד שמאליה עזת 1041 1
4  12127 סואפיד שמאליה עזה 1042 1 — 6
 12128 סאופיר שמאליה זזה 1043 1 — 7«
 12129 חממה עזה 374 1 — 42
3  Í2I30 חממת עזה 390 1 — 9
 12131 אל מג׳דל עזה 1237 1 — 22
 12132 אל גיורה עזה 1933 1 — 33
 12133 אל מג׳ול עזה 1934 נ — 35
54 — I 1935 .12134 חממה עזי 
32 — 1 193â 12135 חממה עזה 
 12136 אל מג׳דל עזה 1937 1—50
 12137 אל גיורה עזה 1938 1 — 35
 12138 אל מג׳דל עזה 1138 1 — 4

 12139 אל גיורד. עזה 1939 1 — 5!
 12140 וזממזז עזה 1966 1 — 50

 בנימי? פישמןן
 מנהל מתלקת רישום הקרקעית

 פקיד מורשה

 פקודת פנקסי קרקעות׳ 1044
 הודעת לפי סעיף 4

 נפסדת בזד. הודעה כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר
 לקרקעות המתוארות בתוספת להודעה זו והנוגעות לטובות־
 הנאה, זכויות וחיובים הושמדו, בכללן או בחלקו. או היי
 מזנויות בפנקסי קרקעות שאכלו או שאץ להשיגמ, או שאינם
 ניתנים לשימוש, בכללן או בחלקו, וכי אני מתכוון לערוך

 חקירה על מנת להבין רשומות חדשות.
 כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש
 נדרש בזד, להגיש לי, במחלקת רישום והסדר הקרקעות,
 הלשכה הראשית, ירושלים, במשך שלושים יום מיום פרסום

 ההודעה הזאת, הרגאת טענתו בכתב.

ת פ ס ו ת  ה

 נוספר
 סידורי הכפר הנפה הגוש החלקת

.11 ,9 A 8141 12141 סול־כרם סול־כרם 
 12142 יפו יפו 7055 2.

 12143 יפו יפו 7056 2, 3.
a ,7/1 ,6 — 2 7161 12144 יפו יפו 
, 1 0 / 4 , 1 0 / 1 , 9 
,18 — 14 ,11/1 
,82 ,24"— 22 ,20 
.89 — 87 ,85 ,83 
— 14 !12 ,7 ,  Í2I45 יפז יסד 7160 2, 6
,24 ,22 —19 ,17 
 25, 33, 40׳ 49,
,67 ,65 — 52 ,50 
.79 — 76,74 — 68 

 מספר
 סידורי הכפר הנפח חכרך הוף הגוש החלקח

 46(12 ישו יפו 47 105 7053 35, 36.

 פקודת פנקסי־ קרקעות׳ 1944
 הודעת לפי סעיף 4

 : גמםרת בזה הורעה בי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר

 לקרקעית המתוארות בתוספת להודעה זו והניגעות לסוכות־
 מזנה. זכדות וזוייבים הושמדו, «נללן אי בהלקן, או היו
 מגמות בפנקסי קרקעות שאבדו או שאין להשיגם, או שאיגם
 ניתנים לשימוש, בכללן או בחלקן, וכי אני מתכוון לערוך

 מקירו. על מנת להכין דשומזת חדשומ•

 הל הטוען שהוא מעונין בהבנתן של הרשומות מחדש
ה להביש לי, במחלקת רישום והסדר הקרקעות,  נדרש מ
 הלשכה הראשית, ירושלים, במשך שלושים יופ מיום פרסומ

 ההודעה הזאת, הרגאת סענתו בכתב.

ת פ ס ו ת  ה

ן םישמן  בנימי
 מנהל מחלקת רישום הקרקעי:!

 פקיד מורשת

 הכפר הנפו! הגוט החלקה
 מספר
 סידור*

 12078 מסמיד, עזה 2200 1 — 61
 12079 מסמיה עזה 2201 1 — 49
 12080 מםמיה עזה 2202 1 — 64
 12081 מסמיה עזה 2203 1 — 60
 12082 טסמיה עזה 2204 1 — 68
 12083 מסמיה עזה 2205 1 — 35

 12084 מסמיה עזה 2206 1
 12085 מסמיה עזה 2207 1 — 5

 12086 מסמלת עזת 2208 1 — 48
 12087 מסמיה עזת 2209 1 — 40
 12088 מסמיה עזמ 2210 1 — 33
 12089 מפמיה עוד, 2211 1 — 36
 12090 מסמיה עזה 2212 1 — 76
 12091 מסמיה עזה 2213 1 — 37
 12092 מסמיה עזה 2214 1 — 57
 12093 מסמיה עזזד 2215 1 — 26
 12094 מסמיה עזת 2216 1 — 26
 12095 מסמ־ה עזה 2217 1 — 74
83—1 Z2I8 12096 מסמיד, עזה 
 12097 מםמיה עזת 2219 1 — 29
 12098 מסמיה עזה 2220 1—33
 12099 ססםיד. עזה 2221 1—40
 12100 מםמיה עזה 2222 1 — 51
 12101 מסמיזז עזה 2223 1 — 83
 12102 מםמיה עזה 2224 1—47
 12103 מספיד. עזה 2225 1 — 65
 12104 גזסמיד. עזה 2226 1 — 27
 12105 מסמיה עזה 2227 1 — 35
 12106 מסמיה עזה 2228 1 — 43
 121G7 מסמיד, עזה 2229 1 — 57
 121C3 מסמיה עזה 2230 1 — 33
 ־12109 ־־מסמיה עזה 2231 1 — 45
 12110 מממיה עזת 2232 1 — 66
 12111 מסמיד. עדה 2233 1 — 52
 *זד. 2234 1 — 42
 12113 מסמיה עזה 2235 1 — 31
 12114 מסמיה עזה 2236 1 — 78
 12115 מסמיה עזד, 2237 1 — 72
 12116 מסמיה עזה 2238 1 — 37
 12117 פסמיה עזה 2239 1 — 83
 12118 מסמיה עזה 2240 1 — 42
 12119 סואסיר שמאליה עזה 1034 1 — 31
 12120 םואפיר שמאליה עזה 1035 1 — 42
 12121 סואפיר שמאליה עזה 1036 1 — 61
 12122 םואפיר שמאלית עזה 1037 1—95
 12123 םואפיר שמאליה עזה 1033 1 — 31
 13124 סואפיר שמאליה עזה 1039 1 — 33
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ת פ ס ו ת  ה

 הכפר הנפה הגוש החלקה
 מספר
 סידור־

 1217k מנ׳אר רמלה 3565 1 — 35
 12172 מגיאר רמלה 3566 1 — 62
 12173 מגיאר רמלה 3567 1 — 18
 12174 מג׳אר רמלה 3568 1 — 89
55 — 1 35G9 ,12175 מגיאר רמלד 
 12176 מנ׳אר רמלה 3570 1 — 67
 12177 מג׳אר רמלה 3582 1 — 61
 12178 כג׳אר רמלה 3584 1 — 6
 12179 מנ׳אר רמלה 3585 1 — 4
39 — I 589 מגיאר רמלח ÍZI80 

 12181 ׳מגיאר רמלה 3590 1 — 30
 12182 מגיאר רמלה 3591 1 — 36

ן פישמן  בנימי
 מנהל מחלקת רישום הקרקעית

 פקיד מורשה

 פקודת פנקסי קרקעות- 1944
 הודעה לפי סעץ: 4

 נמסרת בזה הודעה כי רשומות בפנקסי •הקרקעות בקשר
 לקרקעות המתוארות בתוספת להודעה זו והנוגעות לטובות
 הנ»ד״ זכויות וחטובים הושמדו, בכללן אי בחלקן, או היו
 מצייות בפנקסי קרקעות שאבדו או שאץ להשיגם, או שאינם
 ניתנים לשימוש בכללם או בחלקם, וכי אני מתכוון לערוך

 חקירה על מנת להכין רשומות חדשות.
 כל הטוען שד>א מעונין בהבנתן של הרשומות מחדש
 נדרש ,בזה להגיש לי, במחלקת רישום וההדר הקרקעות,
 הלשכה הראשית, ירושלים, כמשך שלושים יום מיום פרסום

 ההודעה הזאה, הרצאת טענתו נכתב.

 ה ת ו ם ש ת

 הבפר הנפה הגו״! החלקה
 נזנזפר
 סידור•

 12183 סוופיר אשרקיה עזה 1057 1 — 67
 12184 סוופיר •אשרקיד, עזה 1058 1 — 95
 12185 סוופיר אשרקיד. עזה 1059 1 — 79
 12186 סוזפיר אשדקיה עזה 1060 1 — 61
 12187 סוופיר אשרקיה עזה 1061 1 — 35
 12188 מוופיר אשרקיה עזה 1062 1 — 69
 12189 םוזפיר אשרקיה עזה 1063 1 — 7

 12190 סוופיר אשדקיד, עלה 1064 י 1 — 78
 12191 סוופיר אשרקיה עזה 065! 1 — 19
 12192 סוופיר אשרקיה עוד, 1066 1 — 39
 12193 סוופיר אשרקיה עזה 1067 1 — 59
 12194 סוופיר אשרקיה עזר. 1068 1 — 64
 12195 סוופיר אשרקיה עזה 1069 1 — 96
 12196 סויפיר אשרקיה עזה 1070 1 — 43
 12197 •סוופיר אשרקיה עוד• 1071 1 — 74
 I2I98 סתפיר אשדקיה עזה 1072 1 — 24
 12199 סוופ־ר אשרקיה עזוז 1073 1 — 27
 12200 סוופיר אשרקיה עזת 1074 1 — 62
 12201 סוופיר אשרקיה עזה 1075 1 — 48
43 — I 1076 12202 סוזפ־ר אשרקיד. עזה 
67 — I 1077 12203 סוופיר אסרקיה עזה 
 12204 םוופיר אשדקיה עזה 1078 1 — 53

 122C5 סוופיר אשרקיה עזר. 1079 1 — 113
 12206 סוופיר אשרקיה עזה 1080 1 — 65

 בנימין פישמן
 מנהל מחלקת רישום הקרקעות

 פקיד מורשה

 פקודת פנקסי קרקעות, 1944
 הודעה לפי סעיף 4

 נמסרת בזה הודעד, כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר
 לקרקעות המתוארות בתוספת להודעת זו והנוגעות לנזובות-
 הנאה, זכויות וחיובים הושמדו, בכללן או בתלקן, או היו
 מצויות בפנקסי קרקעות שאבדו או שאץ להשיגם, או שאינם
 ניתנים לשימוש, בכללן או בחלקן, וכי אני מתכוון לערוך

 חקירד, על מנת להכין רשומות הדשות.

 כל הטוען שהוא מעונץ בהכנתן של הרשומות מחדש
 נדרש בזה להגיש לי, במחלקת רישום והסדר הקרקעות,
 הלשכה הראשית, ירושלים, במשך שלושים יום מיום פרסום.

 ההודעה הזאת, הרצאת טענתו בכתב.

ת פ ס ו ת  ה

 מספד
 סידורי הכפר הנפה הגוש החדקוז

43 
 ט*
61 
55 

102 
50 
61 

126 
75 
86 
79 
30 
28 
52 
18 
70 
75 
31 
25 
31 
21 
34 
32 
48 

 בנימין פישמן
 מנהל מחלקת רישום הקרקעית

 פקיד מורשה

 פקודת פנקסי קרקעות, 1944
 הודעה לפי סעיף 4

 •נמסרת בזה הודעה כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר
 לקרקעות המתוארות בתוספת להודעה זו והנוגעות לטובית
 הואר״ זכויות והעבים הישמרו, בכללן או בחלקן, או היו
 מצויות בפנקסי קרקעות שאבדו או שאין להשיגם, או שאינפ
 ניתנים לשימוש בכללם יאו בחלקם, >כי אני מתכוון ייזיריי

 הקידה על מנת להכין רשומות חדשות.
 כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש
 נדרש גזה להגיש לי, במחלקת רישום והסדר הקרקעות,
 הלשכה הראשית, ירושלים, במשך שלושים יום מיום פרסום

 ההודעה הזאת, הרצאת טענתו בכתב.

 12147 סוופיד גרביה עזה 1045 1 —
 12148 סוופיר !״*ביה עזה 1046 1 —
 12149 סוופיר נר4׳ר, עזה 1047 1 —
 12150 סו! פיר גרביה עזה 1043 1 —
 12151 סוופיר גרביה עזה 1049 1 —
 12152 סוופ־ר גרביה עוד. 1050 1 —
 12153 סוופיר גרביה עזת 1051 1 —
 12154 סוופיר גרביה עזה 1052 1 —
 12155 סוופיר גרביה עזה 1053 1 —
— I 1054 12156 פוופיר גרביה עזה 
 12157 סוופיר גרביה׳ עזה 1055 1 —
 12158 מסמיד, סגירה עזה 530 1 —
 12159 מסמי־, סגירה עזה 531 1 —

x 532 12160 מסמיה סגירה עזה 
 12161 מסמיד• סגירה עזה 533 1 —
 12162 משמיה סגירה עזה 534 1 —
 12163 מסמיה סגירה עזה 535 1 —
 12164 מ פמיר, סגירה עזה 536 1 —
 12165 מםמיה סגירה עזה 537 1 —
 12166 מסמיה סגירה עזה 538 1 —
 12167 מסמיה םג׳רה עזה 539 1 —
 12Í68 מםמיה בגירה עזה 540 1 —
 12169 מסמיה סגירה עזר, 541 1 —
 12170 מסמיה סגירה עזה 542 1 —

C2.1953.2 ,יא בארד תשי״נ  702 270י?סום הפרםוטים , י



 פקודת פנקסי קרקעות, 1944 מספר
ה לעי םעית 4 סידורי ר־כפר הנפח כרד זיף ע ד  מ

 גמסרת בזה הודעה כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר 12229 רמלה רמלה 15 191, 192.

 לקרקעות המתוארות בתוספת להודעה זו והנוגעות לסוכות 12230 ר&לד, רמלה 15 193, 194.

 ךנאר״ זכויות וחיובים הושמדו, בכללן או בחלקן, או היו 12231 רמלה רמלה 15 195, 196.
.19S ,197 15 מצויות בפנקסי קרקעות שאבדו או שאין להשיגם, או שאינם 12232 רמלה רמלה 
 ניתנים לשימוש בכללם או בחלקם, וכי אני מתכוון דןיייו 12233 ר&לד• רמלה 15 199, 200.

i 16 הקידה על מנת להכין רשומות הדשות. 12234 רמלה רמלה 
 כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש 12235 רמלה דמלד, 16 2
 נדרש בזה להגיש לי, במחלקת רישום והסדר הקרקעית, 12236 רמלד, רמלה 16 3
 הלשכה הראשית, ירושלים, במשך שלושים יום מיום פרסום 12237 רמלה רמלה 16 4
 ההודעה הזאת, הרצאת םענתו בכתב. 12238 רמלה רמלה 16 5
 12239 רמלה רמלה 16 6

ת פ ס ו ת  רמלה 16 7 ה
 רמלה

ת 12240 רמלה פ ס ו ת  ה
8 16 

 רמלה
 מספר 12241 דמלד, רמלה

 9 סידזדי
10 

16 
16 

 רמלה
 רמלה

 רמלה
 •רמלה

 הכפר הנפה כרד דו1 12242
 מספר
 9 סידזדי

10 
16 
16 

 רמלה
 רמלה

 רמלה
 12207 רמלה רמלה 15 147, 148. 12244 רמלה רמלה 16 11 רמלה 12243 •רמלה

 12208 ומלה דבלה 15 49נ, 150. 12245 רמלה רמלה 16 12
 12209 רמלה רמלה 15 151, 152. »122 רמלה רמלה 16 13
 12210 רמלה רמלה 15 153, 154. 12247 רמלה רמלה 16 14
 12211 רמלה רמלה 15 155, 156. 12248 רמלה רמלה 16 15
 I22I2 רמלה ומלה 15 157, 158. 12249 רמלה רמלה 16 16
 12213 רמלה רמלה 15 59נ, 160, 12250 רמלה דמלד. 16 17
 12214 רמלה רמלה 15 161, 162. 12251 רמלה רמלה 16 18
 12213 רמלה רמלה 15 163, 164. 12252 רמלה רמלה 16 19
 12216 ומלה רמלה 15 165, 166. 12253 רמלה רמלה 16 20
 12217 רמלה רמלה 15 167, 168. 2254! רמלה. רמלה 16 21
 12218 רמלה רמלה 15 169, 170. 12255 רמלה רמלה 16 22
 12219 רמלה רמלה 15 171, 172. 12256 דעל־ רמלה 16 23
 12220 רמלה רמלה 15 173, 174. 12257 רמלה רמלה 16 24
 12221 רמלה ומלה 15 175, 176. 12258 רמלה רמלה 16 25
 12222 רמלה רמלה 15 177, 178. 12259 רמלה רמלה 16 26
 12223 רמלה רמלה 15 179, 180. 12260 רמלה רמלה 16 27
 12261 רמלה 12224 רמלה רמלה 15 181, 182. 12261 רמלה רמלה 16 28

 12225 רמלה רמלה 15 183, 184.
ק פישמן  2226! רמלה רמלה 15 185, 186. בני מ

 12227 רמלה רמלה 15 187, 188. נמהל מחלקת רישום הקרקעות
 I2Z28 רמלה רמלה 15 189, 190. פקיד מורשה

 תקנות הנמלים׳ 1943
 הודעה בדבר מבירת סחורות ׳באץ להן תובעים

ת רשות הנמליט עגיתנה לפי ם־ןיף ג כ׳ ו י  כתוקף זזטמכויות עהועברו אלי על ידי שר התחבורה בהודעתו כדבר העברת סמו
י לפקודת הגמלים ותקנה «!< לתקנות הנטליפ, 2194:1, אני מודיע בזה, כי המחורות  לפה,!ית הג0לים«, ובתחאפ להוראת םעיןז 14 י
 הרשונוות להלן. הנמצאות ללא תובעיפ בנטל חיפה, יוצאו למכירה בהתאם להוראות הפיקוח הקיימות. אט לא ישוחררו תוך שלושימ

 יום טתאריך פרמוט הודעה זו•

 מהפד שט תאריו־
ר ח ט ק ו א י  סירורי האניה בואה ת

 בלתי מזוהה _ 1 שק גלוקוזה מכנית —
 דרוםורד, «5•«•! 1 הכית חוטר היטי להשמדת חרקיט תעמיות כימיות

 בלתי מותח — 1 חבית אבקת שכון —
 בלתי מזזהח — 1 שק ורז מ בוכגלת למכוניות —

 פורר - 95
-לחב׳ ת־א  ונשיאן 5-11.51 1 ארגז כדורי יריח

 בלתי מזוהה — ז חביות שמן טיגרלי הבר —
 פרנקים 22-4-5I 1 ארגז מביל חלק של מבונה —
 עבו S-S1-25 1 שק ברגים —
 ע=י, 23.5-51 6 לוחות פח שחור —

1288/50 
1309/50 
1312/50 
1331/39 

116/51 
213/31 
547/51 
557/5! 
558/£1 
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ל ק נ ר ח ט ו א י  תאריך ת

 אקשלנשי Í0-4-51 1 הבילח נייר כופג ת• שליט, תא
ו 23-3-51 1 צרור חלקי מכונות —  עי
 הדר 4-3-51 1 ארגז ברני נוטי לקוגבטרוקציות —
 קוריגתיאן Í75-51 13 קרטונים מבטאות לקופסאות 0ח —
 אקטילונח 10-4-51 1 חתיכה הסחוזח חלק מקונסטרוקציה —

 של ברזל
 אקטילונח

 בודפסט 29-3.31 1 חב׳ לכודים —
mpa 14-4 1 ארנ« חלקיפ לאופניים הכי להובלח יערות אקספרס*. רח׳-S1 אלזח שקו 
np** ישראל 4, ת-א (בשביל גבי ד*ו 

 אלזח שקו 1 ארנ« חלקיפ לאופניים

 בוץ, תלביה. ירושלים)
 קורינטיאן 51 30-4 1 ארנז צינורות מנולבנים —
 עכו 25-3-31 1 הת׳ בת —
 עכו 25-3-51 1 הבי לוחות סח שהוו —
 עבו 2J-3-51 5 חתי נלנליס —
 עכו 25.3-51 5 חת׳ סחיות קטנות —

 עכו 25.3-51 1 קרטון לוח קיר וחלקים אברחפ הירש. פרדס תנת
 עכי 25-3-51 לשן חלקי תנור פרםיץ

 עכו 253-31 1 חת׳ ברז —
 יפו ll'4-Sl 1 חת׳ צטינ משומש —
 אפיננטון קורט 17-4-31 1 שק כרזליט —
 אפיגנטון קורט 17-4-51 1 תת׳ נלנל למכונה (בלי צמינ< —י
 אטרגח 13-3-51 1 קרטון קפבוליס לבקבוקים —
 יפו H-4-51 1 ארנז חלקי מכונות —

 יפו 11.4-31 1 ארנז צינור ברול המשכיר
 פלקלגד 18-3-51 1 ארנז חלקי מכונות —
 קוממיות 16-4-51 8 שקיט נפדית —

Imem Geneve קטריגה מדרה 10.4-51 6 ארנויס מנועים וחלפיהמ 
, יפו  11.4-51 1 ארנז מכונת בביפר, וייבוש חשמלית י• שטיינברנר, קימץ עץ נב, (עיי הגי ״*יל

 קטריגה מדרה
 יפו

 בעימ, דרך העצמאות 31, וזי5י1•
 פרנקיש 224-51 ג ארנזיפ מכונות קציר —
 םקונלנר 24-4-51 2 אנדים לכודים •י
 דוברודגייח 18-3-51 3 חבילות לכודים —

 טיפוקש 10-5-51 1 ארנז אכן נקוי מושב תבוניט
 קטריגח טררח 10.4-51 , 1 ארנז מכונות

 בונטש 9-5-51 1 ארנז מכיל שולחן אלדה האובר, שיכון עולים «/9, תיא
 הדר 4-3-51 1 ארנז מכיל י אבובים לאופניים נתנאל

 הרד 4-3-51 24 תת׳ כלי עבודה —
 חיפה 23.5-51 1 לשך מכונת כביסת ב• וייש־פרידטן. אצל ג1תלי פרידמן מםמיח

 עיי נדרה
 חיפה 51<23-5 9 חתי• צינורות מגולבניט בקוטר !/1 אינטש — 9 חתי• צינורות מגולבניט בקוטר !/1

 הרד 4-3-51 2 כריכות צמר —
 ופטריטפ 195-51 6 חת׳ דברי חשמל

 הדר 10-5-31 1 הב־ טדנטפורסטור
 צפונית 6-4.51 3 נלילים כדמי פלדה —

 סדיקלר 9-5-51 64 צרורות לוחות נומי מחסני ערובה עצפון
 דרומית 23-3.51 14 נליליפ תיל —
 מרכלבפקי 1S-6.S1 1 חב׳ חלק של בית מובן —

 1 לעך כשרים אלברט שגיידרזביץ, טושב עובדים נ׳,

 1 חת׳ חלק של מכונח

18.fi.5l אילת 

 הדר
 ח-ד• 1719, תל־אניב

 1 לעך כשרים

 10-5-51 1 חת׳ חלק של מכונח

 אילת

 הדר
 אילת S-51-18 1 לשך ויטטיניש ביית עץ־שטר, מחנה ג, פלטרנפפורט, י1*א•

 ניקולח 29-6-51 1 חב׳ צעצוצעים נפיפ אי?קוב, יפז•
 ופצרונ

 צפוגית 18-6-31 1 ארנז מקרר חשמלי ויקטור נינץ
 נרישיאן 2S-S-51 1 חב׳ חלקי מכונות —

Bea Ami e/o Munldpjl Corp, Iiracl נורפן 21-5-51 5 שקים ציוד חעמלי 
 מדיום ם 2-4-51 3 כריכות עשב ים —
 אולה B.51-18 ג חתי לוחות פת —

 ונישן 4-1.51 6 חכי חבורים לצינורות אזבם• א• מיינםון ובניו כעיט. ת-א
 כלתי מונניפ

 ונישן

 סליפו גרימני 51,»,22 1 ארנז שלק —
 פיליפו נויטגי S1.22-6 1 ארנז בדי כותנת —

 אקפילונח Z4.Í.31 2 ארגזים ברגים

 מספר
 טירורי

584/51 
•23/51 
138/51 
•53/31 
«63/31 

523/31 
541/51 

543/31 
558/51 
339/51 
360/51 
5*1/31 
3*2/31 
583/51 
565/31 
571/31 
374/51 
575/51 
576/31 
589/51 
590/31 
«01/51 
618/31 
619/31 
621/51 

623/51 
«26/51 
«27/51 
«30/51 
033/31 
634/51 
637/51 
639/51 
«51/51 

»52/51 
654/31 
«60/51 
(65/51 
670/51 
673/51 
677/51 

8/53 
19/52 

20/32 
24/52 
S5/53 

43/33 
46/52 
«7/52 
«9/52 
70/5Í 
73/52 

77/52 
78/53 
82/32 
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ל ג ק ם ר ה ו א י  האריך ת
 בואה

 שם
 האניזז

1*00 
 הידורי

 20-0-51 2 נליליפ כבל — יי
 20,6.51 1 קרטון טרנטפורפטור אלקטרח

א  51-»'28 1 ארנ1 מפתחות לקופסאות התבדח חאיי בעיט תי
 2S-6-5I 196 חתי ענודות שהזדים —
 1 קרמון טכיל 5 זכוכיות מנן •־

 למנורת טוריום
1-10-30 

- ק ד2 חתי חלקי טרקטור  IMS'17 1 ע
 — 1 הבילח טבילת 2 צלחות הרטיבה —

 12-7-51 1 לשך מכונות —
 12-7-31 2 ארנזימ חלקי מכונות —
 12-7.51 1 ארנז חלקי מכונות • —
 1ג-7י12 1 הבית חזטד חיפי —
 12-7-51 2 ארנזים חלקי מכונות —
 12-7.51 1 ארנז חלקי מכונות —

 51׳21-5 7 חכי מכילות 190 קערזת פח.
 23-5.51 1 חב׳ טכילת דור חיפופ חשמלי —

 14-7.51 1 ארגז בר ממין ספרית צבורית נהריח (עיי.י• בין, ת־ד• *22).
 14.7-51 1 קרטון מוצרי זכזכית משפחת ליםוכיץ (עיי צ• זילבדהרץ, דחי

 יד,:דח תלוי 34)
- צ• זילברהרץ״ דוד ע  14-7.51 1 קרטון מוצרי זכוכית משפחת י• לודיא (

 יחודח הלוי 34)
 14-7-51 1 קרטון מוצרי זכוכית משפחת חיה צ-6• (עיי צ• זילבדחרץ, דת׳

 יהודה הלוי 34)
 14-7-51 1 קרטון מוצרי זכוכית משפחת רבינר (עיי צ• !ילברתרץ, רח׳

 יתודה הלוי 34)
 51<14-7 1 קרטון מוצרי זכוכית משפחת אלברפו (עיי צ* זילברחרץ, דחי

 יחודת הלוי 34)
י יהודון  14-7-51 1 קרטון מוצרי זכוכית משפחת נוח (ע-י צ• זילברהדץ, ח

 הלוי 34)

-  H-7-5I 2 ארנזיפ תלקי טבוכנת
 7-51•21 1 ארנז פשליט פשוטשיפ

-  21-7.31 1 קרטון קפיצי מתכת לפזרוניפ
 21-7-51 1 ארנז סבון טואלטי —

 8-8-31 1 ארנז טרנספורמטור אברחט הולצפן
 8-8-51 1 נליל ניר זפת לכיסוי ננות —
-  SI-8-8 10 שקיש חלקי הלוןז למכוניות
 Sl'8-8 4 קרמוניט םרג —
 27.7-51 3 חתי שלחי בקר —
 27-7-51 0» חתיכות עורות כבשיפ —
 16-7-51 1 ארגז ונו דוד סניטרי לחפוי —

 19-7-51 1 ארנז מכיל פסנתר זקועז שלמת שפר!, חיפה
 19-7-51 1 ארגז לוחות זכוכית (רונטאות) —

 27-7-51 5 ארגזיפ שפיכות צטר משומשות סלומון פלאין׳ רח׳ חרמון 13, חיפוז
 _ 1 משקפת משומשת —
 8-8-51 1 קרפון טרנספורמטור —
 2S-7-5I 10 טפתחזת לצנודות —
 J-9-51 2 צפיגים למכוניות מעא _

 1-9-51 1 חבילה ובה שלושה אבוביפ למכוניות נומברנ
, 0 »  1-9-51 12 שקיט חוטר חיטי להשמדת מזיקיט תעשיות כימיות טטלכתיות (ימראל) מ

 בחקלאות תל־אביב
 8-8-51 ן אדנז מכשירי חתננדזת אלזפ בעיפ

 8-8-31 1 חבילה ובת שני גלילי ניר צילירון, מנחל כללי, בנק לאומי לישראל
 8-8-51 1 חבילת בר צטר —
 — 5 חבילות אבוביפ לטנוניות —

 1 שקית ובת 203 חת׳ טעכיפ (קונדנסשוריט) —
 לרדיו

-  — 1 נליל כותנח צכעוגי (האורך 38 ירדים)
 — 35 חתי זויות לצנורות —- 2 חתי אבוביפ לטרקטוריפ —

-  — 10 חת׳ מגרפות חדשות
 5 חתיכות סוליות גופי —- 2 זונות סוליות נוטי —

- - 1 זונ סוליות נומי

17/5! 
88/32 
fl/52 

IM,H2/52 
130/52 

 131,733,1.15/52 עכו

 עכו
 עכו

 מרנטילגניח
 עט

 צפונית

 בלתי פווחח
 הדר
 רדד
 חרר
 הדר
 הדר
 הדר

 מרפן
 גרישיאן
 תליאכיב
 תל־אביג

 חל־אביב

 תל־אביג

 תליאביב

 תל־אביב

 תליאביג

 תל-אכיב
 אקפרטוגט
 אקםרמונפ
 אקסרטונגו
 0• דיונגוןז
 מ׳ דיזגנוןז
 ס• דיזנגון)
 מ• דיוגגוןז

 אוריון
 אוריון
 נגבה

 אבציה
 0בק

 פקיסטן פיוניר
 בלתי מזוהה

 0• ריזננוןז
 נגבה
 דנבי
 רגבי
 דנכי

 ד. כזיכרד
 ד• בורכרד
 ר• כורכרד

 בלתי םזוחת
 בלתי טזוחח

 בלתי מזוחת
 בלתי מווחח
 בלתי מזוחח
 בלתי סזוהח
 בלתי סזוחת
 בלתי םןוהת
 בלתי מזוחח

I33/5S 
H0/52 
147/32 
145/5: 
151/53 
ÍJ5/52 
154/52 
138/52 
159/52 
1*1/52 

166/52 

IÍ7/52 

1(8/53 

1Í9/52 

178/52 

171/52 
174/52 
185/52 
185/32 
187/32 
188/32 
190/52 
111 ¡Sí 
192/52 
Í03/52 
204/52 
200/52 
209/52 
113/52 
216/52 
223/52 
133/52 
2H/52 
140/52 
242/52 
243/52 

254/52 
253/52 
KJí/53 
261/32 
262/52 

268/52 
287/52 
268/52 
270/52 
271/53 
272/52 
273/52 
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 מספר שם תאריך תיאור המקבל
 סידורי האניח בואה

 277/32 בלתי מזוהה — 1 שק ובו 39 חת׳ אנפי זכוכית
 ריקיש לייצור נורות ׳פיליפפ׳

277/32 

 - 1 סח אבקת טורח לרחצת י  279/52 בלתי מזוהה
 280/52 בלתי מזוהה — 140 חתי טשוריות למתכת —
-  281/52 בלתי מזוהה — 3 הב׳ דשת מתכת דקה לחלונות
- 7 חח׳ פנפי מכוניות —  285/52 בלתי מזוהה
 287/52 בלתי מזוהה — 1 צינור נומי לשואב אבק חשטלי —

 289/52 בלתי סזוהח — 3 חתי צינורות נחושת, 1 מפתח צרפתי
 לצינורות, 1 מברנ, 1 צבת שטוחה

289/52 

- - 1 בקבוק כספית רועמת  298/52 בלתי מזוהה
 293/52 דיברו• בורכרד 1נ-8י8 3• חתי ברזל שמוח —
 294/52 ריכרד כורברד 8-8.51 2 לשכיח ובכ״א 1 תנור חימום מברזל יצוק —

 300/53 קדש 12-11-51 1 ארון מפורק, 1 צטינ ישן פלטרנשפורט
 306/52 נימנו 3-7-51 10 שקים בודיום-קרבונמ לכבישת

 358/51/38 פטריצייו 1 ארנז צינורות קטנים —
 25/52 אילת 18-6-51 1 חבילה חלקי מכונות —
 33/52 אילת • 18-6-51 2 חתי נלנלי שיניים _ 31/52 אילת 18-6-51 1 ארנ1 הלקי מכונות —
 214/53 נוהין 10-9-51 5 שקים אבקת נ־ר לבנת —

א  215/52 נורפן 10-9-51 13 שקיט קלציום קרבונט ביחיד לזכוכית •*זרי ת-ד• 4033. תי
 257/52 ר• בורכדד 8.8-51 2 ארמים טח —

-  307/52 בקי 17.4-3I 2 חב׳ בר!ל ענול
 312/53 סן טיכלת 13-3-51 1 ארנז חלקי מכונות מי;.יניק

 313/52 קרטה 13-8-51 1 ארגז דוגמאות ליקרים הזטנה בשביל י• ק• בחר, היפח
 315/52 נגבה 26-7-51 1 ארגז כלי עבורה —

-  323/52 בוריאם 4.9-51 1 חבית שטן מכונות

-  328/33 מלטה ויקטור 17.8.51 1 ארנז תנור השםלי
 327/52 דה־וילחנח 8-51• 25 3 תת׳ קוביות עץ קשח —

 332/52 נלילה lj.8-51 3 קרטונים תחבושות נומי גנני צבי
 334/52 נלילח 4-12-49 1 ארג! טפרים מקים אלקלאי

 336/52 קרמה 21-5-51 1 הבילה ובה 3 בקבוקי משקאות לנדטן נינה׳ עבור׳ ד*ד לנרמן נפתלי
 338/52 לח גרדיה 9-5-51 1 חבילה דברי כתיבה ווטשמן, עבור ה• נולרברנ

 346/52 ננכה 10-8-50 1 חבילה נייר ראובן המורן
 348/52 ארצח 4-4-31 2 חתי פריטים למכוניות פרידמן מטם

 352/52 תל־אכיב 11-2-51 1 חבילה ובה 2 שקיות מבק —
 353/52 תליאביב il.22-7 2 ארנזי פח ובהם אקוםולטור וחלקיו דינב שמחה

 356/52 אתרונ 28-4-50 1 חבילת ובה 5 חתי כלי אוכל •׳עממי׳
 355/52 גלילת 7-11-49 1 חבילה ובה 14 חפיפות סיגריות מתוצרת לוב רהטים הנינ׳

 357/52 לה נרדיח 11-5-50 1 חבילה ובה 3 בקבוקי דיו ו 3 בקבוקימ —
 ריקים

357/52 

 358/52 לח נרדיה 27-12-50 1 חבילה ובה מכונת נלוח חשמלית פורמן׳ עבור שרל ליברמן
 362/52 גגבה 11-30•17 2 מזוודות ריקות שלוט נרנ

 364/52 קרםח S'll-50 1 חבילה ובה תרופה אידה ליטבינוןז. עבור סילביה שמידט
 369/52 ג• ופצפוב 12-2-51 חבילה ובח 8 חפיסות סיגריות גולגריות מירקו נרטשף

 370/52 בלתי מזוהה 8-11-50 1 מצלמה בלה
 372/53 אטלנטיק 15-8-51 1 מקל יעקובטון. עבור שלדון שטיץ

 373/52 דרומית 10-8-51 1 חבילה ובה 2 חלקי מכוניות ויננד אברהם
 376/52 כלתי מזוהה — 1 חבילה ובת 2 קערות אטאיל. 1 קערת פח. , —

 1 סל ללחס, 1 צלחת, 1 חנוכיה,
376/52 

 2 פמוטי שבת. משחת זכוכית, ראש של
 מחמם

 377/52 ננכה 12-11-50 1 חני בולים משוטעיפ —
 393/52 בלתי מזוהה — 1 קרטון תרופות _

 396/52 ארצח 14-8-31 1 מקלט רדדו שבור פשפיורקו ליאון
 397/53 תליאביב 10-1.51 1 מקלט רדיו מקולקל בן ציון אודי

 398/52 קופטיות 2B-5-50 ג גיטרה מלר
 400/52 אריננח 6-10-50 1 חבילח טבק פנחש ביר
 403/52 יפו 15-4-51 1 חבילה ובת 26 חולצות חקי ינוב״צקי

 404/52 בלתי מזוהה — 1 חבילה עור כבש י —
 409/52 אטלנטיק 19-4-51 1 קרטון ובו קולה צניםיפ השפלי

 413/52 איסטנבול 21-1-51 1 שק ובו קערות פח —
 418/52 ארצה 27-7-51 1 הבילה קרועה ובת תרופות —

-  420/52 טרנסילבניה 21-1-51 1 חבילה ובה כיד לילה וספל
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ק בל ס ר ה ו א י ק בל משפר שם תאריך ת ס  ה
 פירורי [ האניח בואה

 424/52 בלתי מזוהח — 1 תיק עור חום ובו ניירות עיש סליקס קליץ —
 428/52 בלתי מזוהה 11-7-50 מזוודת עץ ובה משמבים זוטרפלד, (שחם). עבור לוי שורץ

 פינקלשטיין 429/52 קדמה 18-7-49 2 חבילות חוברות פינקלשטיין
 431/52 בלתי פווהה — 1 תרמיל ובו בקבוק תרמוט,

 בקבוק רפואה, צנצנת ריקה, בקבוק
 ריק. כתונת

 439/52 בלתי מזוהה 2-9-51 2 חתי בד — 439/52
 53/52* אבצית 24.1-50 1 חבילה חלקי מכוניות דור אומרגלי

 454/52 נלילח 29-3-50 1 קרטון דברי קופטטיקה שלטת נצר
 456/52 בלתי מזוהח 19.8-49 1 תוף יהודה לוי

 457/52 שלזןינ 24-11-49 1 חבילת חובדזת כנל
 439/53 שרטאן 14-2.50 1 כריכה שפיחיפ םרתה לרטן, עבור לרון

 466/52 בלתי מזוהה 7-3-50 1 מזוודה ובה מכונת חפירת בנדאני
-  468/52 קדמה 4-51>9 1 תיק יד שתור לנכדות
 472/52 לה נרדיח 25-12-50 1 תיק עור חום (ריק) —
- - 1 סל ובו ילקוט אדום מכיל כלי קוסמטיקה  479/52 בלתי טיוהת
 483/52 נורפן 10-9-31 1 ארגז אביזרי צנורות —

-  484/52 נורפן 10-9-51 2 שקיפ ליטופו;
 485/52 נורפן 10.9-51 1 חבילה ובה 13 פטישים —

 486/52 נורפן 10.9.51 1 חת׳ מטיל עופרת בנק לאומי לישראל, עבוד תעשיות איי בעיט
 487/52 חדד 12.7-51 1 הבילה ובה 23 שקי נייר —
 493/52 בלתי מזוהה — 10 יחידות חלקי מכוניות —
- 2 שקים ובהם נלילי נייר דבק —  494/52 בלתי מזוהה
 496/52 בלתי פזוהח — 1 שק ובו נלילי חוטי צמר —
 497/52 בלתי טזוהח — 6 נלילי חוטי צטר —
 499/52 בלתי מזוהה — 1 זונ אופנייט משומשים לילד —
 500/52 בלתי מזוהה — 2 מוטות נחושת —
 501/52 בלתי מזוהה 1 צלחת חרס (מתוך מערכת) —

-  302/52 בלתי מזוהר, — 4 כוסות יץ (מתוף מערכת)
 503/52 בלתי מזוהה — 11 צלחות ללפתן —
 501/52 בלתי טזוהה — 3 נלילים תייל במל טגולבן —
-  505/52 בלתי מזוהה ־־ 1 שק ובו 4 נליליפ חוטי כותנח. 1 חב׳

 עור לסוליות, 2 מגמאים לאםלות ביכ,
 נ סיר לתנוקות, 1 צנור םליז. 2 בקבוקיפ,

 1 מוט פלדה, 1 חת׳ נומי, 1 חב׳ נלויות
 מצוירות

 1 חתי עץ אשור —
 1 חתי בד טשי בפרחים׳ האורך 1 נד -
 1 את חפירה -
/י6 מטרים _  1 חת׳ בד משי לעניבות׳ ־
 1 חת׳ בר משי לעניבות׳ ־/>4 טטרים —
 1 חתי בר כותנה אפור, 6 מטרים —
 1 הת׳ בד כותנה אפזר, 6 מטריפ -
 1 בקבוק צבע לבן -
 2 בלילי צמר לשרינת -
 19 צבתות חדשות -
 7 קופסאות ברסו (לניקוי מתכות) -
 2 מנעולים -
 3 מפות שולחן —
 3 סכינים ללחם —
 4 צלחות —
 2 צלחות -
 40 שקים ריקיפ -
נ מטר - 1 /  1 חתי גד בפרחים אדומים, ־
 32 זונות נדבי צפר, 14 זוגות כפפות -

 נצבע חאקי
 1 צנור עופרת, 1 מיכל קטן מנחושת -
 1 כבל נחושת —
 5 צלחות חרם מקושטות בםרח־פ. 1 חבילה -

 צמר נפן
 1 חבילה של 30 חתי נליונות לקרטוגיט ״פרי משקי. נחריח

 בלתי מווהח
 בלתי מזוהה
 כלתי מזוהה
 בלתי מזוהה
 בלתי טזוהת
 כלתי טזוהח
 בלתי פזוהה
 בלתי מזוהה
 בלתי מזוהה
 בלתי מזוהה
 בלתי טזוהה
 בלתי מזוחח
 בלתי טזוחח
 בלתי מזוחת
 בלתי טזוהח
 כלתי מזוהה
 בלתי מזוהה
 בלתי מזוהה
 בלתי פזוהח

 בלתי מזוהה
 • בלתי מזוהה
 כלתי מיוהח

 51־5-9

506/52 
515/52 
519/52 
523/52 
324/52 
325/52 
526/52 
527/32 
535/52 
536/52 
537/52 
542/32 
343/52 
544/52 
546/52 
547/52 
551/52 
554/52 
537/52 

559/52 
560/53 
561/52 

 562/52 אקסילונה
 שמחה גפני

 מנהל הטכט וחנלו
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 ערים׳ 1936
 כל טעונץ יזבל לעיין בהעתק התכנית והתסריט זעופזדי•
 ללא תשלום. וכל המעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת -
 כקרקע• כבנינים, או בנכסים אחרים. שהתכנית האמורה מז»0יעה
 עליהם׳ רשאי למניע התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית
 האמורה׳ תוך ששה שבועות מיום פרסום הודעה זאת בר«ומות•

 נד בשבט תשיינ (25 בינואר 1951)

 יוסף קופרםן
 יושב ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון ערים׳

 מחוז לוד

 שטת בנין עיר פתח תקוח
ת פ ר ו פ ת ס י נ כ ת קף ל ת תו ת  הודעת בדבר הרעאח ל

ת מפורטת ותפריט י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים, 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז לוד•
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסוס
 הורעה זו ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מסי
 377 נוש 6715 ח׳ 39 ה- רטנובשקי ושות׳• הודעה על הפקדתה
 של התכנית, עם התסריט המצורף אליה. במשרדי הועדה הטקר
 פית לכניה ולתכנון ערים של פתח תקוח פורסמה בילקוט חפר׳
 סוטים 255 פיום כיז בתשרי תשי״נ (16 באוקטובר 1952), עמוד

•91 
 כן נמסרת בזח הודעה• בהתאם לסעיף 18א(י) לפקודת בנין
 ערים, 1936, כי חעתקיפ של התכנית האטורת ושל התסריט
 המצורף אליה — בצורה שבח אישרה אותם חוערח המחוזית
 האפורה - הופקרו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושפ יוכל

 כל אדפ לעיין בחט•

 טי בשבט תשי״נ (25 בינואר 1953)

 יופף קופרםן
 יושב ראש הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עדים׳

 םחוז לוד

 שטח בנין עיר רמת נן
ת מפורטת י ת תיקון לתבנ ד ק פ  הודעה בדבר ה

 נמסרת בזה הודעת, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1938, כי במשרדי הועדה המקומית לכניה ולתכנון עיר של רמת
ית תכנ  נן הופקד העתק על תיקון לתכנית מפורטת הנקרא ,
 תיקון מש׳ 1 לת-ביע• *1 מש $207 ח׳ 106, 1גג• 0» >ק«ע)*<

 ביחד עם התסריט הטצורף אליו•

 ואלה הם נבולות התכנית :
: חלקה 107 טנוש 6207• ן ו פ  צ
: הלקה 137 פנוש 6207• ת ר ז  ט
 ד ר ו פ ; חלקת 352 פגוש 6207•

: חלקה 140, 260 (דרבים) פנוש 6207• ב ר ע  מ
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית !התשריט האפוריפ,
 ללא תשלום, וכל המעונין — אפ בכעל ואט מבחינה אחות -
 בקרקע, בבנינים, או בנכשיפ אחריט, שהתכנית האמורה מזזפיעה
 עליחט, רשאי להגיש התנגדות לתכנית בפשדדי הועדה המקומית
 האפורה, תוך עני חדשים םיופ סרסופ הודעה זאת בר«וטותי

 9ו׳ בשבט תשי״נ (21 בינואר 1953)

 יןםןז קופרפן
 יושב ראש חועהח הםחתית לבניה ולתכנון עוי*׳

 מחוז לוד

 פקודת בנין
 שטח בנץ עיר תל־אביב

ת מפורטת י נ כ ת ת תיקון ל ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נפטרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין עהים.
 »193, כי במשרדי הועדה המקומית לבנית ולתכנון עיר של תל־
" ׳ י  אניב. הופקד העתק דל תיקון לתכנית מפורטת הנקראת •
 נית תיקון מם׳ 7 לשנת 1952 של ת-י.ע• ,א* אדמות מעבר לנהל

 אילון (ואדי טוצררה)*, ביחד עם חתכריט המצורף אליו•
 ואלה הס נבולות התכנית :
: קטעים טדרך 731• ן ו פ  צ
 מ ן ו ח : קטעים מדרך 739•

: קטעים מרוך 732 וחלקה 1 בגוש 8164•  ד ד ו פ
: קטעיט מדרך 733• ב ר ע  מ

- כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט חאטוריפ,
 ללא תשלופ, וכל המעונין - אפ כבעל ואפ טנחינח אחרת -
 נקדקע, בבנינים, או בנכפיט אחריפ, שהתכנית האפורה משפיעה
 עליחפ, ושאי להגיש חתגנדות לתכנית במשרדי הועדה הםקוטית
 האטזרח תוך שגי חדשים פיוט פרנ!ום הוועח זאת בהשוטות•

 טי בשבט תשי״ג (25 בינואר 1933)

 יוסף קופרמן
 יושכ ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.

 מחוז לוי

 שטח בנין עיר תל־אביב

ת ב ר ו פ ת מ י נ כ ת ת תיקון ל ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמהרת בזח הודעת, בהתאפ לסעיף 19 לפקודת בנין עריפ,
 «193, בי במשרדי הועדה חטקוטית לבניה ולתכנון עיר של תל־
ת י תכנ  אביב הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקרא ,
״ ק  טט׳ 304 תיקון טסי 4 לשנת 1952 של תכנית מפורטת משי ״
 אדמות טעבר לואדי מוצררח׳, ביחד עט התסריט המצורף אליו•

 זאלח חש נבולות התכנית :
: קטעים מרחוב 761 (קטעים מחלקה 13 בנוש 6150)• ן ו פ  צ
: קטעים מרחוב 730 (קטעים מתלקח 12 במש 8150)• ח ר ז  מ
: קטעים מרחוב 731 (קטעים מחלקה 7 כנוש 6150). ם ו ר - ד
: קטעיפ מרחוב 759 (קטעיפ מחלקה 4 בנוש 8150)• ב ר ע  מ
 כל מעונין יוכל לעיין כהעתק התכנית והתסריט האמורים•
 ללא תשלום, וכל המעונין - אם כיעל ואם טבחינח אחרת -
 בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים, שהתכנית האפורה משפיעה
 עליהפ, רשאי להגיש התנגדנת לתכנית בטשרדי הועדה חםקו־
 פית האמורה, תוך שני חדשיפ מיום פרסופ הודעה זאת ברשומות

 ^ בשבט תשיינ (23 בינואר נב19)
 יוסף קופרפן

 יושב ראש הועדח המתוות לבניה ולתכנון ערים
 מחוז לוד

 שטח בנין עיר פתח תקוח

ת חדוקת קרקע י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נפסדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (2)20 לפקודת בנין
 עדים, 1936, 3י במשרדי הועדת המקומית לבניה ולתכנון עיר
 של מתח תקוח הופקד העתק של תכנית הלוקת קרקע הנקראת
ת טס׳ 375 גוש 4042 הלקח 59 אדמת הקק־ל _(שעריה}-• י נ תכ , 

 ביחד עפ התסריט המצורף אליה•
 ואאז הפ נבולות התכגית *

: הלקה 58 מגוש 4942י ן ו פ * 
: חלקה — מגוש 4042• ח ר ז  מ
: חלקה 60 מגוש 4042• ם ו ד  ר
: חלקה 24 מנוש 4042• ב ו ע  פ
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 כל מעונץ יוכל לעיי! כהעתק התכנית והתסריט האפורים,
 ללא תשלוט, וגל הפעוני! - אפ כבעל נאפ טבתינה אחרת -
 כקרקע׳ בבניניפ, או בנכסים אחריפ, שהתכנית האפורה משפיעה
 עליחפ, ושאי להניע חתננדות לתכנית בפשרדי הועיח הפקופית
 האמורה, תוך שני חרשים פיופ פרסום הורעה ;את ברשומות•

 ט־״ז בשבט תשי״נ (1 בפברואר 1933)

 יוסף קופרםן
 יושב ראש הועדה חטחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז לוד

 שטח נלילי לבניה זלתכנז] ערים, מחת לזד

ת מפורגית י נ ת תיקון לתכ ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לפעי!) 19 לפקודת בנין עריס,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים.םחוז
 לוד, הופקד העתק של תיקון לתכנית המפורטת הנקרא ״תכנית
 תיקון מפי 1 לת-ביע• מפורטת ר/ג16 נוש »64 וד 141, 140 טנ־
 רשים 13׳ 12 וכפר חדר)*, ביחד עפ התפריט המצור(! אליו•

 ואלה הפ נבולות התבנית :
: דרך 4 מתכנית בנין עדיפ טסי ר/163• ן ו פ  צ
: דרך 12 פתכנית כני! עדיח פסי ר/163• ת ו ז  מ

: מנרשים 20, 19 מתכנית בנין ערים 15 ר/163• ם ו ר  ד
: מנרש מס׳ 14 מתכנית בנין ערים מטי ר/163• ב ר ע  מ
 כל מעונין יוכל לעיי; בהעתק התכנית והתסריט האסוריפ,
 ללא תשלום, ובל הפעונין - אפ כבעל ואפ מבחינה אחות —
 בקרקע, בבנינים, או בנכסיפ אחרים׳ שהתכנית האפורה מש־
 םיעח עליהם, רשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים סיופ פרסום הודעה זאת

 ברשומות•
 ט׳ בשבט תשי״נ (25 בינואר 1953)

 יוסף קופרמן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.

 מחוז לוד

 שטח נלילי לבניה ולתכנון ערים, מתו! לוד

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעת ברבר ה
 נמכרת כזה הודעה׳ בהתאפ לסעיף 16 לפקודת בנין ערים,
 1930, כי במשרדי הועדת חנלילית לבניה ולתכנון, מחוז לוד׳
ת מפ׳ תנפ/467 י נ תג  הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ,
 נוש 3831 הלקח »*1 ונוש »42 קטע טחלקח 2*• ביחד עפ התם׳

 דים המצורף אליה•
 ואלה הם נבולות התכנית :

: בתוך חלקה 2 פנוש 4245• ן ו פ  צ
: דדן קיימת•  0 ז ו ח

: נבול חלקה 6 טנוש 3831 ונכול נוש 4245• ס ו ר  ד
! בתוך חלקה 2 טנוש 4245׳ ב ר ע  מ

 כל טעזנין יובל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל המעונין — אפ כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע, בבנינים, או בנכפים אחריפ, שהתכנית האפורה משפיעה
 עליהם, רשאי להניש חתננדות לתבנית במשרדי הועדה הםקוטית
 האפורה, תוך שני חדשים טיופ טרפום הודעת זאת ברשומות•

 ט׳ בשבפ תשי־נ (25 בינואר 1933) י

 יוםף קופרטן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז לוד

 שמה כנין עיר נבעתייפ

ת מתאר י נ כ ת ת תיקון ל ד ק פ  ד1דעח בדבר ה
 נטפרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1938, כי במשרדי הועדה הפקוטית לבניה ולתכנון עיר של נב־
ית תכנ  עחייפ הופקד העתק על תיקון לתכנית מתאר הנקדא ,
 טסי 16 תיקון מם׳ 3 (1952) לתכנית מתאר גבעתיים נוש 6134

 חי 184. 181, 410*. ביחד עט התסריט המצורף אליו•
 ואלה הפ גבולות התכנית :

: דרך 309׳ ן ו פ  צ
: דרך 309 וחלקות 185׳ 197• ח ר ז  מ

 ד ר ו פ : דרך 310 וחלקה 455•
: נבול שפח שיפוט עירית תל־אביב• ב ר ע  מ

 כל מעונין יוכל לעיץ בהעתק התכנית והתסריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל המעונין - אם כבעל ואפ מבחינה אחרת -
 בקרקע, בכניניפ, או בנכסים אחרים, שהתכנית האפורה משפיעה
 עליהם, רשאי לחניש חתננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית
 האמורה, תוך שני חדשים מיום סרסוט הודעה זאת ברשומות•

 בד בעבט תשי״נ (25 בינואר 1953)

 יוכף קופרטן
 יושב ראש חועדח המחוזית לבניה ולתכנון עדיט,

 מחוז לוד

 עטת בנין עיר בת ים

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה. בחתאט לסעיף 16 לפקודת בנין עריט,
 1936, כי במשרדי הועדה הטקוטית לבניה ולתכנון עיר של בת
ית טסי 38  ים הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ,תכנ
 נוש 7147 ח׳ 44׳ נוש 7149 ח׳ 6־25.1־8׳ 28-38 ׳ 73־69. 77־75 נושי
 7150 חי 6־1, נוש 7151 ה׳ 15, 3. 2׳ 57ת<2, 165-170 בעליפ שונים*,

 ניחר עם התסריט המצורף אליה•
 ואלה חט נבולות התכנית ;

: דרך 40, נוש 7152, תיב-ע. 39 ותיב-ע• 50• ן ו פ  צ
: נוש 7133• ח ר ז  מ

: דרך 41 וקטע מדרך המובילה לחולון• ס ו ר  ד
: דרכים 20 ו־21• ב ר ע  מ

 כל מעוני; יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל המעונין — אפ כבעל ואם מבחינת אחרת —
 בקרקע, בבניניפ, או בנכסים אחרים, שהתבנית האמורה משפיעה
 עליהם, רשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית
 האמורה, תוך שני חדשים מיופ פרסום הודעח ואת ברשומות•

 ט*ז כשבט תשייג (1 בפברואר 1933)

 יוסף קופרטן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניח ולתכנון ערימ,

 פחוז לוד

 שטה כנין עיר בת יפ

ת מפורעת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נפסדת בזה הודעת׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים.
 1938, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של בת
 ים הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ,תכנית טסי 44
 גוש 7140 וד 8־1. 24-29 בעלים שוניפ*. ביחד עפ התסריט המצו

 רף אליה•
 ואלה הפ נכויות התכנית :

: דדך 11 טנוש 7140• ן ו פ  צ
: דרך 17 פי.וש 7140• ח ר ז  מ

: דרך 23 פנוש 7140• ם ו ר  ד
: דדך 15 מגוש 7140• ב ר ע  מ
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 פיעה עליהם. רשאי להגיע התנגדות לתבנית במשרדי הועדה
 המקומית האמורה, תוך שני הדשימ טיופ פרםופ הודעה זאת

 ברשומות•
 ם׳ בשבט תשיינ (3? בינואר 1933)

 יוסף קופרטן
 יושב ראש הועדת המחוזית לכניה ולתכנון ערים.

 מחון לוד

 שטח נלילי לבניה ולתכנון ערים. מחוז לוד

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נפטרת רזה הודעה. בהתאפ לפעי!) 16 לפקודת בנין עדיפ.
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עריפ, מחוז
 לוד, הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ,,תבנית מפי
 תנפ/438 נוש 6455 חי 33 אדמת ת׳ טתום זיל ואהריפ״, ביחד

 עפ חתטריט המצורף אליה•

 ואלה הפ נבולות התכנית :
; הלקה 73 (דרך) פגוש 6455 רמתייפ, ן ו פ  צ

 פ ז ד ח : דרך חיסה-תל אכיכ•
 ד ר ו פ : חלקה 78 (דרך) מגוש 6453 רמתיים•

: חלקה 8ד דרך מגוש 6455 רמתיים. ב ר ע  מ
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית :התפריט האםוריפ,
 ללא תשלוס. וכל הטעונץ - אפ כבעל ואפ מבחינה אחרת -
 בקרקע׳ ככנינים, או בנכסים אהריפ, שהתכנית האפורה משפיעה
 עליהם. רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי חוערה המקומית

 האסורה׳ תוך שני חדשים מיום פרמוט הודעה זאת ברשומות•
 פ׳ בשבט תשי״נ (23 בינואר 1953)

 יוסף קופרמן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז לוד

 שטח גלילי לכניה ולתכנון ערים, טחו! לוו

ת מפורטת י נ ת תיקון לתכ ד ק פ  הודעה כדבר ה
 נטפרת בזח הורעה, נהתאפ לסעיף 19 לפקודת בנין עריפ.
 1936, בי במשרדי הועדה הסקוטית לבניה ולתכנון עריש, מחוז
 לוד, הופקד העתק של תיקון לתכנית טפווטת הנקרא ,״תבנית
 תיקון טסי I לת-ב-ע. מפורטת תנפ/234 נוש 3656 טנרשיט 1,
 115-113, 119-134, נוח עובד (זרנוגה)*, ביחד עט התסריט המצורף

 אליו•
 נבולות התכנית סופנו בקו כחול־כהה בתסריט המצורף.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התבנית והתסריט האטוריפ.
 ללא תשלום, וכל המעונין - אם כבעל ואס מבחינה אחרת -
 בקרקע, בבנינימ, או בנכסים אחרים, שהתכנית האמורה םשסיעח
 עליהם, רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית
 האפורה, תוך עני חדשים סיום פרסום הודעה !את ברשומות

 *׳ בשבט תשיינ (25 בינואר 1953)

 יוסף קופרמן
 יושב ראש הועדה חטחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מהוז לוד

 שטח נלילי לבנית ולתכנון ערים׳ מחוז לוד

ת מפורטת י נ ת תיקון לתכ ד ק פ  הורעה בדבר ה

 נטכדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת כנין עריש•
 1936, כי בפשדדי הועדת המקומית לבניה ולתכנון עריש׳ מחוז
ית תכנ  לוד, הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקרא ,
 תיקון מס׳ 1 לת-ב-ע• מם׳ תגפ /346 נוח עובד נושים 6660,6374,

 6661״. ביחד ע0 התסריט המצורף אליו•
 גבולות התכנית סופנו בקו כחול־כחח בתפריט המצורף•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התפנית והתסריט הא טווים,
 ללא תשלום, ובל המעונין — אפ כבעל ואש טבחינה אחרת —

 ן*קרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים, שהתכנית האסורה נ

 הזמנות של גתי המשפט
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי הטכקשים הגיל הגישו לבית המשפט המחוזי
 בירושליס בקשה למתן צו המכריז על ירושתו של המנוח הגיל
 וכי בית המשפט ידץ בבקשה זו ביוט ב׳ בנים! תשייג (18 במרס

 1933) כשעה 8-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל יבוא לבית המשפט

 במועד הנ״ל. שאט לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 כיו בשבט תשיינ (11 בפברואר 1953) ד״ך י• נ• אבינל

ם ע  ו

ת המשפט המחחי בירושלים תיק ידועות 46/33  בי
 בענין עזבון המנוח יהושע ווים, מיוושלים•

 המבקשת: דבורה וויפ, טרחוב חטווימ 27, שכונת מקור
 ברוך. ירושלים, על ידי באי כוחה עודני הדין א• לויצקי, נ• ברנד

 ונ• ראובינוף, טבנין סנסור, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשת דבורה ווים הנישה לכית המשפט
 המחוזי בירושלים בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח יהושע
 וויס ובי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום ף בניכן חשיינ (22

 במרס 1933) בשעה 8-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאח בעזבון הנ-ל יבוא לבית המשפט

 במועד חנ־ל, שאפ לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

ל נ י ב  כיו בשבפ תשי־נ (11 בפברואר 1953) ד״* י• נ• א
 רקם

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 43/53  בי
 כענין ירושה בעזבון המנוח יצחק טרכטנברג, שטת

 כירושלים ביופ כ״ת בטבת תשיינ (12 בינואר 1933).
 המבקשות: טניה טרבטנברנ ובלהה פלדד׳נדלר, על
 ידי בא כוחן עוי־ך חדק משת יהודה לוי, שכתבתו למסירת הר

 דעות היא: רחוב בן יהורח 10, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשות טניה מרכטנכדנ ובלהה פלדהנדלר
 הנישו לבית הטשפפ המחוזי בירושליפ בקשה למתן צו הצכריז
 על ירושה בעזבון המנוח יצחק טרכטנברנ ובי בית המשפט ידו!
 בבקשת זו ביופ בי בניפן תשי״נ (18 במרס 1933) בשעה 8-30

 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה יבוא לכית המשפט במועד חניל,

 שאפ לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 כ-ו בשבט תשי-נ (11 בפברואר 1953) ד״ר י• נ• אבינל

 רשפ

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 45/53  בי
 בעניי המנוח שמתה בצלאל, הידוע נם בשפ שמחה בן
 בצלאל, ובשש חגיי ספי בצלאל, עטת בירושלים ביום ת׳

 בטבת תשיח (21 בדצמבר 1944)•
 הטבקשיס: יחזקאל בצלאל ושעון בצלאל, משכונת בית
 ישראל, ירושליפ׳ שכתבתש למסירת הודעות היא: משרד עורך

 הדין ט• נדושטן, רחוב בן יהודה 1, ירושלים.
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 חטנוח אכרהפ יעקב דוד זקם ובי בית המשפט י יחץ בבקשת זו
 ביום ז׳ בניסן תשיינ(23 בטרם 1953) בשעה 30-$ בבוקר•

 כל התובע טובת הנאה בעזבון הגיל יבוא לבית המשפט
 בטוער הניל. שאם לא כן יתן בית הטשפט צו כטוב בעיניו•

 כיו בשבט תשי־־נ (11 בפברואר 1953) ד״ר י• נ• אבינל
 רשם

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושה 51/53  בי
 בענין המנוחה רבקה טאוב, מירושלים, שמתת בירושלים

 ביוט ל׳ באב תשי״ב (21 נאונושט 1952}•
 המבקש: ליפא באוב, טירושליט, על ידי כאי כוחו עזרבי

 הדין ד״ר ח״פ נלעד ואברהם דיפט־ן, מככר ציון׳ ירושלים.

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקש ועיש לבית חפשפט הטחוזי בירושלים
 בקשה לטתן צו חטברי! על ירושת אשתו הטנןחת רבקה טאוב׳
 םידושלים, וכי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום ח בבישן תשי-נ

 (24 במרס 1933) בשעה ״8-3 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה יבוא לבית הטשפט בםוער הניל,

 שאם לא כן יתן כית ךפשפט צ! כטוב בעיני!׳
 כיו בשבט תשיינ (11 בפברואר 1933) ד״ר י• נ• אבינל

 רשם

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 52/53  בי
 בענין עזבו! המנות יצחק שלמה מקמל, הידוע נם בשם
 יצחק שלמה מקמול, ונם בעם יצחק סלומון םקםול, מבומ
 בי שבהודו׳ שמת בירושלים ביום ביט בחשץ תעיינ(17 בנובמבר

•(1952 
 חטבקע: אברהם נגיי מקמל, עוזר למודד, טדחוב העליון
p n 14, בית ישראל החדשה, ירושלים, על ידי נא כוחו עירך 

 ארנסט תיפ. פרחוב בן יהודה 4, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי הטבקש הניש לבית המשפט הטחתי בירושליפ
 בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח הנ-ל וכי בית הפשפפ
 ידון בבקשה זו ביום וז• בניסן תשי-נ (24 בטרם 0953 בשעה

 30•» בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה יבוא לבית המשפט כטועד הניל.

 שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 כיו בשבט תשיינ (11 בפברואר 1953) ר״ד י׳ נ• אבינל

 רהט

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 53/53  בי
 בעני! ירושת חטנות דיד יעקב לפיובקר טירושליט, שמת

 ביום א׳ בסיו! תשייב (25 בטאי 1952)•
 המבקשת: הנה לפיובקר, טירושלים, כעת תל־אביב,

 על ידי בא כוחח עורך הרץ 0• שרף, מירושלים•

ה נ מ ז  ה
 לחוי ידוע בי חנה לפיובקר הנישה לבית המשפט הפחתי
 בירושליט בקשה לטתן צו הטכריו על יורשי חטנוח ריר יעקב
 לפיובקר טירושליפ וכי בית הפשפט ידון בבקשה זו ביוט פו•

 כניסן תשייג (25 בפרש 1933) בשעה 30* נבזקר•
 כל התובע מוכת הנאה בעזבון הניל יבוא לבית המשפט

 כטועד הניל, שאם לא כן יתן בית חטשפט צו כטוב בעיניו•
 כיו בשבט תשיינ (11 בפברואר 1953) ד״ר י• נ• אכינל

 רשם

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 54/53  בי
 בענין ירושת המנוחה טדי בונין הידועה נפ בשפ מרי
ץ זנפ במם בורים חנון םסא׳ נץ או בנ  או מרים חנון בו
 פירושליט, שמחה ביו? 1 באדר תשיי (21 בפברואר 1950)•

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 47/53  בי
 בענץ עזבון הםנזח נחםיה בדרשי, שטת ביום ה׳ בשבט

 תשיינ (21 בינואר 1953)•
 המבקשת: יונה בדרשי, אשר כתבתה לפפירת ספפביט

 היא: רחוב רשביט 1• סקור ברוך, ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 לחוןי ידוע כי הטבקשת פנתה אל בית הטעפט המחוזי
 בירושליט כבקשת לפתן צו תמכרי! על ירושת המנוח נחמיה
 בדרשי וכי בית חטשפט ידון בבקשה זו ביום ו׳ בניסן תשיינ

 (22 בטרם 1953) בשעת 8-30 בבוקד•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל יגוא לבית הטשפט
 או יתננד בכתב תוך התקופה הנ״ל, שאט לא כן יתן בית הטשפפ

 צו בטוב *עיניו•

ו בשבם תשי״נ (11 בפברואר 1953) ד״ר י• נ׳ אבינל  כי
 רשם

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק הנהלת עזבון 48/53  בי
, שמתח בידזשליפ כיומ ר מ י  בענץ עזבזן המנוחה גולדה ק

 ח׳ בשבט תשי־נ ן21 בינואר 53י<1)•
, עקרת בית, טרתוב בדפ־ רתנםקי  הטבקשת: עליזה קו
 נורה 4, שכונת רחביה, ירושלים, על ידי בא כוחה עורך הדץ
 טשח יצחק לוי, אשר כתבתו למסירת מסטכים היא: בנץ פנםור,

 רחוב בן יהודה, ירושלים,

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית המשפט המחוזי בירושליפ׳ שניתן חיום,
 הנני טזטץ בזח כל סעונץ לבוא לבית הפשפס הניל תוך עשרה
 ימים טיוס פרםוס הזטנח זו ולתת טעם נודוע לא יינתן *ו הטמנת
 את טר יהושע קודדונפקי למנהל עזבץ השנזהה נולדה קדמד,

 שאט לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כיו בשבט תעי-נ (11 בפברואר 1953) ר*ר י• נ• אבינל
ם ש  ר

ת הפשפט המתתי בירושלים מיק ירושות 49/53  בי
 בענין ירושתו של המנוח יואל טורמשטרן, שמת בירושלים

 ביומ י״ד בסיון תשייב (7 ביוני 1952)•
 הטבקשתז טובה טורגנשטרן טחטושבה היוונית 3/51,
 ירושליט, המיוצנת על ידי באי כוחה עורכי הדין א• טדיחר וי•
 בזק, אשו כתבתם למפיות טסטכיפ היא: רחוב בן יהודה 2,

 יוושליט•
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי טובח מורננשטרן מירושלים הנישה לבית המש
 פט המחוזי בירושלים בקשה לפתן צו המכריז על ירושתו של
 המנות יואל טורננשטק, וכי בית המשפט ידון בבקשה !ו ביום

 ז׳ בניסן תשי״נ (23 בטרם 1953) גשעח 38>6 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בירושה הניל יבוא לבית הטשפט

 נםועד הניל, שאם לא כן יתן בית הםשפט צו כטוב בעיניו•

 בי( בשבט תשי-נ (11 בשבדואד 1953) ד״ז* י• נ* אבינל
 רשפ

ת המשפט הטחזזי בירושלים תיק ירושה 50/53  בי
 בענץ עזבון המנוח אברהם בן יעקב דוד Dpi, שנחרנ

 בלות שבפלוניח במלחמה העולמית השניה, לפני אלול תשיב•
 המבקשת: שרה זקס לביי( כהן, פרהוב פרש 7, זכדון
 פשה, ירושלים, על ידי בא כוחח עודך הדין ט• קהתי- מבית מצפה׳

 רחוב יפו׳ ירושלים•
ה נ מ ז  ה

 להוי ידוע כי ערה זקס ובית כהן פנתה אל בית המשפט
 המחוזי כירושלים בבקשה למתן צו הסכריו על ירושת בעלה
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ם ן  ד*ר נתן קאשוטו וכי בית הטשםט ידו! בבקשה זו ביום «׳ מי
 תשייג (£5 נטדש 1953) בעעה 8-30 נרזקו•

 בל חרוצה להתנגד לבקשה יבוא לבית המשפט כמועד הניל
 שאס לא בן יתן בית חמש tec צו כטוב כעיני!•

 ל׳ בשבט תשי-נ (15 בפברואר 1933 ד״ר י• נ• אבינל
 רשפ

ת המשפט הטחתי בחיפה תיק ירושה 33/33  בי
 כענץ המנוח שמואל גוזמן מנוזדיח, שפת גנהריה ביום

 כ״ו בחשון תשיינ (14 בנובטנד 1952)*
 המבקשת:, רחל גחמן לבית ?ולוטקובסקי מנהויה,
 חמיוצנת על ידי כאי כוחה עורכי הדין כהן את נליק, מרחוב

 עיתייפ׳ נחריח•

 ה ן ט נ ה
 להוי ידוע כי רחל נוזמן לבית זולוטקובשקי טנחריח ס נתת
 אל בית המשפט המחוזי בחישה בבקשת למתן צו הטכריז על
 יתשת הטנןח שמואל נלזמן וכי בית המשפט ידון בבקשת זו

 ביום כ-ב באדר תשי״נ (9 במרס 1953) בשעת 10 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאח יבוא לבית המשפט תוך חטוער

 הניל, שאט לא כן יתן בית הטשפפ צו בטוב בעיניו•

ד  ב׳ באדר תשי־נ (17 בפברואר 1933) שטעון ר
 רשם

ת הטששט הטחוד בחיפה תיק ירושה 34/53  בי
 בענין עזבו! המנוחה רחה שכטר, מנ׳פרבון שבארצות
 הברית של אמריקה, שפתח ביום יי גחשון תשייב (9 בנובטבר

•(1931 
 המבקשים: לנה אופנהייטד ופיליפ שכטר, טלואיזניל,

 ארצות הברית של אמריקה•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי בחיפה
 בבקשח לטתן צו המכריז על הירושה בעזבון המנוחה רוזח שכטר
 וכי בית חטשפט ידו! בבקשת זו ביוט כ״ב באדר תשי״נ (9 בטרם

 1953) בשעת 10-10 בבוקר•
 כל התובע טוכת הנאה יבוא לבית חטששט במועד הגיל׳

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ב׳ באיר תשייג (17 בפברואר 0953 שמעין רזי

 רשפ

 בית המשפט המחוזי בחישת תיק ירושה 33/33
 בענץ עזבון הטגוחה נעמי טילשטיץ, שפתה ביום י״ז

 בטבת חשיינ (4 בינואר 1953)•
 המבקש: דו־ טילשטיין, בעלה של הטנוחת׳ על ירי באי
 כוחו עורכי הדין ש• קיטאי זג• שמיר׳ עכתכתט לטפידת טסמביפ

 משפטיים היא: רחוב קטל 2א׳, חיפה׳

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי דור טילשטיץ פנה אל בית חטשפט הפחתי
 בחיפה בבקשה למתן צו הטבריז על ירושת המנוחה נעטי מילש־
 טיין וכי בית המשפט ידון בבקשת זו ביום כיב באדר חשי-נ

 (9 בטרם 1953) בשעה 10 בבוקר•
 בל התובע טובת הנאה יבוא לבית המשפט במועד הנ׳-ל.

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו•

י  ב׳ באדר תשי-נ (17 בפברואר 1953) שמעון ח
 רשפ

 המבקש: שלום אהרן לוי פחל־אגיכ׳ על יוי ניז כוחו
 עורך הדין מ• זורןז, טבנין מצפה, ירושליט•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע בי שלום אהרן לוי טתל־אכיב הניש לבית המשפט
 המחוזי בירושליט בקשה לפתן צו המכריז על יורשי הטנוחד,
 טרי בוני! הידועה גט בשם טרי או מדים הנון גוני! או בנץ ונס
 בשפ טריפ חנון משא, טירושליט, וכי בית חטשפט ידון בבקשה
 זו ביום ט׳ בניסן תשיינ (25 בטרם 1953) בשעה 8-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון הניל יבוא לבית המשפט
 במועד חנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ב״ו בשבט ת־ע״נ(11 בפברואר 1933) ד״ר י• נ• אכינל
 רשם

ת המשפט הסהוזי בירושלים תיק ירושות 55/33  בי
 בענץ ירושת המנוח ישראל מרדכי זיידטן מירושלים.

 שמת ביום ה׳ בשבט תשי-נ (21 בינואר 1933)•
 המבקש: נתן נחמיה זיידמן, מרחוב יונה 18. ירושליפ,

 על ידי בא כוחו עורך הדין דיר ר- ווייל. מירושלים•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כי נת! נחטיח זיידפן פנה אל בית הםששט המחוזי
 כירושלים בבקשת למתן צו המכריז על ירושת המנוח ישראל
 מרדכי זיידמ; מירושלים וכי בית המשפט ידון בבקשת זו ביופ

 ביד באדר תשי״נ (11 במרס 1933) בשעה 8-30 בבוקר•
 בל התובע טובת הנאה בירושה חנ-ל יבוא חניל לבית
 המשפט בטועד וניל, שאפ לא כן יתן בית הפשפט צו כטוב

 בעיניו•
 כיו בשבט תשי״נ (11 בפברואר 1933) ר״ד י• נ• אבינל

 רשפ

ת המשפט המחוזי בירושליט תיק ירושות 36/53  בי
 בענין עזבו! המנוח יעקב (בךיחזקאל) שרבתי, הידוע
 נם בשטות המשפחה מזרחי, שרחטין או שרכתין מרחוב
 אנדיפס. ירושליט, שמת ב־ופ יי בכסלו תשיינ (*!2 בנובמבר

•{1932 
 המבקשת: מישאל טזרהי, מבית יעקב׳ ירושלים׳ על
 ידי בא כוחה עורך הדין א• מ• שמחה, מרחוב דורות ראשונים 6.

 ירושלים•

ה נ מ ז  ה
 להוי ידוע כ• פד טישאל מזרחי טירושליפ סנה אל בית
 המשפט הטחתי בירושלים בבקשה לפתן צו המכריז על חלוקת
 עזבון המנוח יעקב (בךיחזקאל) שרכתי הניל וכי בית המשפט

 ידון בבקשה זו ביופ ט׳ בניסן תשיינ (25 במרס 1933).
 בל התובע טובת הנאה בעזבון הגיל יבוא לבית המשפט
 בתאריך חניל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו׳ בטוב בעיניו•

 ביז כשבט תשי-נ ;12 בפברואר 1933)
 ר״ד י• נ• אבינל

 רשם

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק ירושות 37/1953  בי
 בענין עזבו! הפנות הרב דרי נתן קאסימז, שעקבותיו

 נעלמו בפולין בענת 1913•
, אפ תטנוח, על ידי  המבקשת: שמהה (ביציי) קאכוטו

 בא כוחה עורך חרץ מ• לבנון, טבנץ כורי׳ רחוב יפו, ירושלים•

, ד ז ט נ  ה
 להוי ידוע עהצבקשת הניל שנתח אל בית המעש ט הטהור
 כירושלים בבקשה למת; צו המכריז על ירושת בנה הטנות הרב
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ת המשפט ־המחוזי בתל אגיב־יפו תיק הוצל-פ 442/48  בי
 הודעה ראעונה בדבר מכירת מקרקעים

 הרכוש המתואר להלן של החייב הנריק קליםקי מוצע
 לטכירח כדי לפרוע הוב בסך 20:י4.530 ל־׳י (ארבעת אלפיפ

 המש מאות ושלושיט לירות ישראליות ועור 220 פר״< המניע _
 לחברת שרפים גע*מ, על ידי באי כוחה עורכי הדין ד״ר ט׳

 ויץל וצ• תמרי׳ משדרות רוטשילד 20׳ תל-אביב•
 המכירה תתקי־ט כמשרד ההוצאה לפועל בתל אביב־יפו
 במשך שלושים יוס מיום פרסום הודעה זו• הצעות יתקבלו ככל
 יום שלישי בין השעות 0נ ו־י1 לפני הצחריס לאחד הפקדת
 10% משווי הרכוש• טסי העברה ושכר טרחת המכריז חלים על

 הקונה•
 תיאור הרכוש

 1• הטקוט : תל־אכיב, רחוב סתנ 1, נוש 6003׳ חלקה 189• :
: מירי• נ  2• הפו

 3• השטח ¡ 1.047 פסיר•
 4• החלק : חצי•

 5• הנכולות : שטח מסודר
 ה התיאור : הנכס נמצא באזור מרכזי של תל־אביב, על יד ככר
 דיזננוף׳ פינת רחוב בךעטי ורחוב פרונ• בפינה הצפון־טערבית
 על הטנרש נמצא בנין בן 4 קוטזת בשטח כ־114 טפ״ד• שתי
 הקוטות הראשונות מיוערות לבית קפח וטפערח• קומת
 הקרקע כוללת מקום לבר, טטבח נדול עט קירות פצופיס
 חרסינה. חדרי נוחיות שונים עפ ציוד מפואר וציפוי לוחות
 שיש. וטחפנים• חדר מדרנווז מיוחד מוביל לאולם המסעדה׳

 הנפצא בקומה בי׳ וששטתו כ־120 מפיר•
 הדר מרדנות אחר. עפ כניסה נפרדת מרחוב פרונ׳ משמש
 את הדירות בקומות העליונות; הדירה בקופת נ׳ כוללת חדר
 דיור נתל׳ חדר אוכל וחרר שינה, מטבח׳ הדר אפבפיח, ביכ
 נפרד ומרפסות• הדירה בקומה ו״ היא בת עני חדרים, מטבח
 קטן, חדר אמבטיה עם ביכ ועוד חרר קטן, ומרפסת נתלה,
 בשטח כ30 םם־ר. בלתי מכוסה אך טנודרת בקירות עם פתחים

 מקושטים•
 חבנין בנוי טבטון טזויין עפ תקרות צלעות וקירות מלבני
 סיליקט• כל חדרי הנוחיות עט ציפוי חרסינה; הרצפות ממרצפות

 טוזאיקח•
 חטנרש כולו טנודר, בנוי עמודים מצופיפ שיש ונדר ברזל•
 הנינה מחווה הלק מבית הקפה ומתוכננת לטטדח זו•
 באמצע הנינה מזרקה, בולה פצופה מוזאיקה מחתיכות תרפינה•
 הנינה רצופח בחלקו אבן, בחלקו מרצפות מלט ובחלקו שיש

 ביח הקפה וחדירות — תפוסות•
 7• השווי המוערך טטעט משרד התוצאה לפועל; —•39,000

 (שלושיט ותשעה אלף) לירות ישראליות•
 יי צרני (שחורי)

 ממלא מקוש מנהל משרד ההוצאה לפועל
 תל אביב־יפו

 החברות
 Adulam Limited 9 תפ/4129
4 1 4 0 / 1  נחלת יופף (שבדש) בעיפ חפ 0
 שרפרל* בערבון טונבל חפ/4142, 11
 איטלאורינט* חברת לטסחד בערבון מוננל הפ/4143, 12
 Phenicia Club Limited 13 חפ/4151
4 1 5 6 / 1  זיפחול חברה בערבון טונבל חפ 4
 The Social Sports Club Limited IS חפ/4173
 Lana Lloyds Underwriter! Agent! Limited 15 חפ/4178

- 4 1 8 0 / 1  חברת נאמני הדר בעדכון מונבל חפ 7
 Olive Products Limited 18 חפ/4185
5 9 1 1 / 1  בית רציף הרברט סטואל 80/82 בע״מ חס 9

 ר-פ־פ• בעיט חפ/6116 20
 משרד לבטוח אילון בעדכון מונבל חפ/8916 21
נוף טבעו!* בערבון טונבל חפ/10345 22  מלון ,

 כיח בשבט חשי-נ(10 בפברואר 1953) א• א• בלום
 הרשם הכללי׳ רשם החברות

ת ,  הזמנות כתי הדין של הדמו
ת הדין בירושלים תיק תש״ג/408 י  ב
 חונשת לפני בית הדין כירושלים בקשה לאישור צוואה מיום
 וי. באדר ב׳ תרצ״ח (10 בטרם 1938) של המנוח שמעון בביוף,
 שטת כירושלים ביום ייד בסיון תיש (20 ביוני 1940) ולטינויו

 של אפרים בביוף כאפוטרופופ — טבצע הצוואה•

ה נ מ ז  ה
 בתוקף צו בית הדין בירושליפ טיוס ייד בטבת תשיינ
 (1 בינואר 1953) הריני טיפין בזה כל מעונין לבוא לבית הדין תוך
 חמישה עשר יום טיופ פרסום חזטנח זו וליתן טעט טדוע לא תאושר
 הצוואה רנ״ל ופרוע לא יפןנה הכיל לאפוטרופוס מבצע הצזזאה

 הניל, שאם לא כ! יתן בית הדין צו כפוב בעיניו•

ינ(4 בינואר 1953) ש• תנחומ פראנק  י*ז בטבת תשי
 מזכיר

ת הדין בירושלים תיק תשי-נ/»50 י  ב
 הונשח לפני בית הדין בירושלים בקשת לטתן צו ירושה
 בעזבון, המנוח שרגא פייבוש מילון, שטת בירושליפ ביופ

 ה׳ בטבת תשי-נ (23 בדצטבר 0952•
 הטבקע; ראובן מילון*

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבת להתננר
 למילוי הבקשה הנ-ל יבוא לבית הדין וימסור את טענותיו תוך
 חמישח עשר יום מיופ פרסום ה!מנה זו׳ שאם לא כן יתן בית

 הדין צו בטוב בעיניו•
ם פראנק חו  ייב בשבט תשי-נ (28 בינואר 1953) ש• תנ

 מזכיר

ת הדין גיוזשלים תיק ת׳8י״נ/325  בי
 הוגשח לפני בית הרין בירושלימ בקשת לטת! צו ירושה
 בעזבון הפנוח שלמה פחימת בן צמת, שפת בירושלים ביום

 <י- בתשרי תשיינ (20 בספטמבר 0952•

 הטבקע: שמואל פחימח נבון•

ה נ מ ז  ה
 כל התובע טובת הנאה וכל טעונין שיש לו סיבה לחתננר
 למילוי הבקשה הניל יבוא לבית הדין וימסור את טענותיו תוך
 חמישה.עשר יום מיום פרסום הזטנת זו׳ שאט לא כן יתן בית

 הדין צו בטוב בעיניו•
 ייז בשבט תעי״נ (2 בפברואר 1993) ש• תנחום פראנק

 מזכיר
 פקודת

 תודעה לפי מעיף 242 (3)
 נפסרת בזח הודעה, כי לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעת
 מ יימחקו שטות החברות המכרות להלן טפנקס דישופ ההברות,

 מלכד אס יונשו סיבות המחייבות אחרת•

 טסי
 סידורי: שפ החברה טפי התיק

1 4 2 8 /  טוצק׳ מפעלי דבק איי כעיס הס, 1
 קפה פלס בעיט חפ/1639 2
 Arab Transport Company (Haifa District) Limited 3 הפ/4539
ח להספקה בנחריה בערבון טונבל חפ 4 /4549 ר ב ח ה . 
 MJ.M. Trader! Limited 5 חפ/4627
4 6 4 0 /  אריק יפה ושות׳ בעיט חפ 6
 ד טשלנות אחוזה בערבון טונבל חפ/4671
 נוימן חברה לנאמנות ולבנין בעיט חש/4677 8
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 2• (א) ישראל ליפשיץ, רהוב השוטר 12׳ חיפה•
 (ב) דוד נוי, רחוב רענן 23׳ הר הכרטל׳ היפה•

 3• שגי השותפים הגיל ביחד•
 4• טיום כ*) נחשון תשי-נ (15 בנובסבר 1952) לתקופה בלתי
 פוגבלת, עם אפשרות לפייס את השותפות על ירי גתינת

 הודעת בטבתב רשום חודש יפים מראש•
 ס• קגיית טבוניות׳ הפעלתן וקבלגות•

 (ש/3827)

 1• ״כל בו םלמח״•
 2• (א) אליקים ביבלר׳ רחוב שבט יהודה 9׳ תל־אביב•
 (ב) מנדל קדבצקי. רחוב דרך שלטת 102׳ תל-אביב•

 (נ) חייפ לנדפברג. רחוב הקליד 10. תל־אביב•
 3• אליקים ביבלר לבדו׳ או שגי שותפיפ אחרים ביחד•

 4• טיום אי באב תשיי (13 ביולי 1930) לתקופה בלתי טונבלת•
 5• מכירת תוצרת חקלאית, עופות, דנים׳ ירקות, תוצרת חלב׳

 ביצים, ומצרכי טוון אתרים•
 (ש/3828)

 1• מפעל לחסום׳ חיפה•
 2• (א) טקם רוזנטלר, רחוב בצלאל 19, חיפה•

 (ב) אברהם ויטלץ, רחוב תכלת 21, קרית טוצקין•
 3• בל אחד י טחשותפיט רשאי לחתום בשם השותפות בהת
 חייבויות עד סך 50 ל״י; בקשר עם התחייבויות בםכוטיפ
 יותר גדולים יחיה רק מר רוזנפלד רשאי לחתום בשם

 השותפות•
 4• טיומ י*נ בחשון תשי״נ (1 בנובמבר 1952) לענה אחת,
 בתנאי שהשותפות תיפשך מזמן לזמן לשנה נוספת, אש לא
 תבוא הודעת ביטול מאחד חצדריפ ששח חדשים לפני נטר

 השנה השוטפת•
 5• טיפול תרמי של ברזל וטתכות אחרות•

 (ש/3829)

ים ומהנדסים•  1• זיונץ ושדת׳ קבלנ
 2• (א) מנחם (יונץ,. רחוב בצלאל 24. חיפה•

 (ב) גתן נרין, רחוב יא־ פס• 51, קרית־חייפ•
 (נ) אברהם בראם, שיכון סולל בונה, נוח־שאנן, היפה•

 3• כל אחד טשלושת השותפים רשאי לנהל לבדו את עפקי
 השותפות; מנחם זיונץ יחד עם אחד משני השותפים

 הנותריפ רשאיפ לחתופ בשפ השותפות•
 4• פיוט כ״ז בתשון חשיינ (15 בנוכפבר 1952) לוטן בלתי
 טונבל, עם זכות הפסקת השותפות על ידי נתינת הודעה

 מוקדטת של שלושה חדשים על ידי מכתב רשום•
 3• הנהלת עסקי הנדסה וקבלנות בנין ומלילת כבישים•

 (ש/3830)

ר״ מכבסה ומצבעה הימית•  1• ״נאו
 2• (א) פלורת לוי, בית יונח לוי, רחוב בצלאל, ירושלים•

 (ב) מרדכי כהן, בית סלח כהן, רחוב הירקון, זכרון יוסף.
 ירושלים.

 3• שני השותפים ביחד•
 4• פיוס כיא בחשון תשיינ (9 בנובמבר 1952) לשלוש שנים.

 5• מכבסת. חנות לקבלת בנדים וכל הקשור עש זה•
 (ש/3831)

ת למסחר במוצרי עור•  1• גרץ שותפו
 2• (א) קורט גרין, רחוב ארנון 16, תל־אביכ•

 (ב) צבי באבד, רחוב מאפו 3׳ חל־אכיב•
 3• כל שותןז לחוד•

 ו• מיום כיח באלול תשייב (15 בםפטטבר 1952) לשלוש שנים•
 עפ הארכה אבטוטטית אם לא תהיה חודעח אחרת טאחר

 השותפיפ•
 5• טפחר קמעוני בארנקים ומוצרי עור•

 (ש/3832)

 פקודת השותפויות
 הודעה בדבר רישום שותפות מוגבלת 1• מוביל מחיר•

 המספרים שבהודעות מצ״נים «ת הפרטים האלה :

 ו, שם השותפות.
 2. ןזאריך הרישום.

 3. המטרה.
 4. וזסכוס שהכניס כל שותף מוגבל.

יס.  5. שמותיהם של השותפים הכמי
 6 שמותיהם נ0ל השותפים המוגבלים,

 7. תקופת השותפות.
 », מספר התיק,

MOBILE WELDING הלחמה ניידת׳ •* 
• ב׳ בשבט תשיינ (18 בינואר 1053). 2 

 3• הלחמה ניידת•
 4• 500 (חשש מאות) לירות ישראליות בטזוטניפ•

 5• דיר איננ רודולןז שמלץ•
SOCIEDADE COMMERCIAL BARCLAY S~A. 6־ 

HA VANNA 
יט בניסן  ד• מיום ב׳ בשבט תשיינ (18 בינואר 1933) עד יוט י
 תשט״1 (31 בטרם 1956), אבל התקופה תוארך מאליה
 לשלוש שנים נוספות, אס לא תפורק השותפות על ירי מכתב
 רשוש בדואר אויר לפחות ארבעה חדשים לפני תוט

 התקופה הגל

 ^ ש/מונ/71

 ייג בשבט תשי-נ(29 בינואר 1933) א• א• בלום
 הרשם הכללי
 רשפ החברות

 בתור רשם שותפויות טוגבלות

 הודעות בדבר רישום שותפויות כלליות
 המספרים שבהודעות מציינים את הפרטים האלה :

 שם חעםק של השותפות.
 שמותיחס של השותפים וכתובותיהם.

 שמות השותפים הםורשים לנה? את השותפות ולחתום
 בשמה.

 תאריך התחלתה.של הכותפות וגנךרתוז.
 המטרה.

• ת גבריאל ועזת׳  מאפי
 (א) ליאון ברגר׳ רחוב הרצל 27, באר־שבע•

 (ב) נכדיאל שטרן, רחוב 15 מם• 34, באר־שבע•
^ נבעת עליה, רחוב 60 טס• 137, יפו• ו  (נ) יוסןז ש

 השותפים ליאון ברנד וגבריאל שטרן מורשים לנהל את
 עניני השותפות, לנהל את עסקיה ולחתום בשטה•

 מיום ל׳ באב תשייב (21 באוגוסט 1952) לתקופה בלתי
 מונכלת•
 מאפית•

 (ש/3649)

 ״ישרא - איטפקס״• "ג6ק3מ1 — גז18"
 (א) יוליוכ קץ, רחוב הטלך רודני 33א׳, תל־אביב•

 (ב) יצחק יוני קץ, רחוב המלך נ׳ורג׳ 33^. תל־אביב•
 (נ) חנוך קץ, רחוב הפלך רודני 33א׳> תל־אביב

 (ד) דיר יצחק הבר. רחוב בךנון 4׳ תל־אביב•
 יוליוכ קרן, יצחק יוני קרן, כל אחד רשאי לחתום לחוד•
 מיום כיו בתשרי תשיינ (13 באוקטובר 1932) לתקופה

 בלתי מוגבלת•
 יבוא ויצוא של טכונות עבודה ומכשירים טכניים•

 (ש/3826)

.1 

.2 
 ג

.* 
.5 

•1 
•2 

•3 
•4 
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 1• עט נובע ״א למת״•
 2• (א) אליעזר אבםנפלד, רחוב מקוון ישראל 24׳ תל־אביב•

 (ב) מנדל יוסןן, צריןז 46׳ מעברת רפת השרון*
 3• שני השותפים ביחד•

ו בארד תשייב (23 בטרם 1952) לתקופה של שלוש  4׳ מיום כי
 שנים! ואם לא תבוא הודעה טעותןז אחר למשנהו לפחות
 שני חדשיפ לפני תום תקופת השותפות על ביטול
 השותפות׳ תימשך תקופת השותפות לשלוש שנים נופפות

 וחוזר חלילה•
 5• טםחר בעטים נובעים ותיקונפ, ותכשירי אופטיקה•

 (ש/3836)

ת גרוס•  1׳ רדליך א
 2• (א) אחרון ררליך׳ רחוב עיךגנים 6. תל־אביב*

 (ב) יוסף נרוס׳ שיכון נוח עובד׳ בית מפי 668׳ הרצליה•
 3• שני השותפים אהרן רדליך ויוםןז נדום ביחד•

 4• טיום ייב בתשרי תשיינ (1 באוקטובר 1952) עד יום ני
 בתשרי חשנז-ו (30 בספטמבר 1954) עם הארכת אבטוטטית
 לשנתיים נופפות כל פעם שלא תהיה הודעת ביטול 6

 חדשים מראש
 ^ בית מלאכה לתיקוני חשמל ורדיו וכדומה•

 (ש/3837)

 1• נוה־הגום•
 2• (א) מנחט הופמן׳ רחוב ל*א מסי 32׳ בפר םלמח•

 (ב) יהושע קאופמן׳ מחנה נרגיע לשעבר׳ כפר פלטח•
 (נ) יחזקאל טאוב׳ רחוב ליא מפ* 32׳ כפר סלפה•

 3• חשותפיפ מנחפ הופמן. יהושע קאופמן ויחזקאל טאוב כל
 אחד מתם לחוד•

 4• פיוס יינ בחשון חשיינ (1 בנובמבר 1952) לתקופה בלתי
 מונבלת•

 5• תעשיית נופי•
 (ש/838ג)

 1• ״האחים גרשון ואהרון בלםקי. מגדיאל״•
 2• (א) גרשון כלסקי׳ בית בלםקי, טנדיאל•
 (ב) אהרון בלסקי, בית בלסקי׳ טנדיאל•

 ד• נרשון כלטקי או אחרון בלמקי, כל אחד בשם השותפות•
 4• מיום כיז בחשון תשיינ (15 בנובםכר 1952) לתקופה בלתי

 מונבלת•
 5• ייצור ומסחר בשיטורי פירות וירקות•

 (ש/3839)

. ר״ ת קרנ  1׳ ״סנסור׳ שפירא א
 2• (א) אוינן מנכור׳ שפד עמ׳ עיי חיפח׳

 (ב) אלתר שפירא׳ רחוב השוטר 46• חיפה•
י חיפה•  (ג) אברהם קרגר, פעבדה׳ כפד חסידיפ, עי

 3< השות^ אוינן סנבור ביחר עם אחד משני השותפים תאחרינז,
 אלתר שפירא ואברהם קרנר•

 4׳ טיום כיו בתשרי תשיינ(15 באוקטובר 1952) לשלוש שניסן
 בטקרה שאןז אחד מחצרדים לא יודיע ליתד הצדדים על
 ידי מכתב רשום שלושה חדשיפ לפני תופ תקופת שלוש
 השנים הגיל על רצונו לא להששיך בשותפות׳ השותפות
 תוארך באופן אבטוטטי לתקופה על שלוש שנים גוםפות

 וכן טדי פעם בפעם•
 5• מכירת כל מצרכי מכולת בסיטונות•

 (ש/3841)

 1• ברוך קיינר ושות׳•
 2• (א) ברוך קיינר, דרך אפ המושבות 92׳ רמת נן•

 (ב) מרםין קיינר׳ רחוב לאן 13׳ רמת גן•
 3• ברוד קיינר ומרטין קיינר׳ חתימת כל אחד ואחד פחשד
 תפיפ חנ״ל לחוד תחייב את השותפות בכל עגינית ועסקיה•.
 4• פיופ י׳ באב תשייב (1 באוגוסט 1952) לתקופה בלתי

 מוגבלת
 ^ טשרר לתמוך•

 (ש/842«)

ת הם, יצרני חלב־  1• רבובפקי, מורוז א
 2• (א) חיים רבובםקי׳ רחוב הרצל 65. תל־אביכ׳

״ 25׳ תל-אביכ• ב  (ב) פאיר טורוז׳ רחוב טזרחי ״
׳ 25׳ תל־אביב• ב  (נ) נפתלי הפ׳ רחוב טזרחי ,

 3• שני שותפים יחד•
-נ (16 בנובמבר 1952) לתקופת בלתי  4• פיופ כיח בחשון תעי

 מוגבלת•
 5• ייצור חלב•

 (ש/3833)

ן וולקן• ת נ  1• ג6צ־ניק, וולקוביץ ד
 2• (א) אריח פצ׳ניק, חסן בק טסי 006/41?, יפו׳

 (ב) אהרון וולקוביץ, רחוב מריס חשמונאית 8, תל־אביב•
 (ג) נתן וולקן, רחוב גאולה 16, תל-אביב•

 3• אריח פציניק, אתרץ וולקוביץ ו־נחן וולקן, כולס יחד•
 4• פיוס ,ייב בחשון תשי״נ (31 באוקטובר 1952) לשנתיים;
 אם לא תכוא מכל צד שהוא הודעה בטבתב רשום על רצונו
 לפרק את השותפות חודש לפני תופ השנתיים הגיל•

 תימשך השותפות לשנתיים נוספות וכך. חוזר הלילה•
 5• בית מלאכה ליציקת אלוטיניופ׳

 (ש/3834)

, חיפה רה׳ חיגיז מסי 44•  1• גתום פפקטור ושות׳
 2• (א) נחוט ספקטור, רחוב עקיבא 39, חיפה•
 (ב) ישראל לב׳ רחוב פטנטון 83, חיפה•

 (נ) אברחם אפטר, רחוב עידק 128, חיפה•
 (ד) עזריאל בזייזינםקי, רחוב הטכפ 5, חיפה•

 3• נחום ספקטור בלבד
 *• פיוס ו׳ בכסלו תשיינ (24 בנובטבר 1932) לתקופת בלתי

 טונבלת•
 5• מבירת דלק ושמנים, כפשאבח של חברת פוקוני וקום,

 רחוב תיניז 44, היפה•
 (ש/3835)

.  1• ,׳נעלי מקסים״
 2* י (א) דוד כלייך, רחוב נרוזנכרנ 23, תל-אביכ•

 ; (ב) יהושע אפיפדורף, רחוב סריךחיות 6, תל־אביב•
 3• י שני השותפים ביחד.

 4• מיום לי בחשון תשיינ (18 בנובמבר 1932) לשנתיים;
 במקרה ולא תבוא הודעה לפחות חדשיים לפני תום הש
 נתיים טאחד השותפים על רצונו לסיים את השותפות׳
 תמשיך השותפות בקיוטח שנח נוספת וכך הלאה בשנים

 הבאות•
 5• חגות לנעלים•

 >ש/3844)

 1• ״אלקטרו־טרט״ ביחיד למוצרי חשמל•
 2• : (א) אברהם פרקר׳ רחוב רשיי 40, רפת נן•

 . (ב) אברהם בךדב׳ דרך אט המושבות. בתי בליזובםקי
 בלוק 10׳ נחלתינבים, רמת־גן•

 3• חתיטת שני השותפים ביחד תחייב את השותפות•
 4• סיום לי בחשון תשיינ (18 בנובמבר 1952) לתקופה בלתי

 טונבלת•
 5• י בית תרועת לטוצרי חשמל.

(3845/») 

 1• י ״מקור הסחורות״•
 2• | (א) שלמה ונשל, רחוב הרצל יד, תל־אביב•

 י (ב) ניטל פרלה, רחוב וולפסון, תל־אביב•
 : (נ) צבי סנל, רחוב הושע 3, ירושלים

 ^ גל שותןז לבדו*
 4• נדום י-נ בכסלו תשי-נ (1 בדצמבר 1952) לתקופת בלתי

 טונכלת•
 5• י מסתר בטבפטיל וצרכי בית•

 (ש/3818)
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 הודעה לפי סעיף 68 (3)

 נפסדת ב1ת הודעה, כי לאחר חוט שלושת חרשים טתאריך
 הודעח « יימחקו השותפויות, אשר שמותיהן מפורטים בזת,
 מפנקם השותפויות אלא אם כ! יוגשו •יבות המחייבות אחרת•

 מפי סידורי שס השותפות מש׳ התיק

L/2/Co, M.LeveneftCo. I 
L/3/Co. Kether 2 
L/5/Co. Grand New Hotel 3 
L/9/Co. Fashi *Habib Assad Saiim 4 
L/lO/Co. Goldberg, Rahil & Auerbach 5 
L/13/C0. 6 בדמן ושות׳ טוחנים, ירושלים 
L/15/Co. A A M . S . LewinBros. 7 
L/16 /Co. Hasboun & Co, 8 
L/17/Co. Hannush & Melikian 9 
L/20/C0. The New British Drug Store, F.J. Denham of 

Norton 4 Co. 4 Jack Goldstein 10 
L/21/Co. A. Saporta ft A. Alcalay 11 
L/23/Co. Bentauvim & Forer 12 
L/26/Co. Wh«te Bros. & Saphir 13 
L/27/Co. Salomon & Levin 14 
L/31/Co. Goldstein Bros. 15 
L/33/C0. L. Slowes Sl CO, 16 
L/34/Co. Oriental Importing Co. 17 
L/39/C0. H.S. Tebbith & Issa Awad 18 
L/40/C0. Tarbuth 19 
L/80/C0. Worms & Co. 20 
L /86/C0. Jerusalem TUe & Brick Manufacturing 

Company 21 
L/94/Co. C. Salameh &. S. Dib 22 
L /97/C0. The European Palestine Trade Agency, 

Import & Export, Haifa 23 
L/99/Co. Palestine Stone Quarries Syndicate 24 
«5/28 Taylor £ Cotran 25 
DCJ/27/12 Moise M. Daban & R. Asher 26 
DCJ/27/14 Real Estate Agency, M. Sh. Herris, 

Z. Kaufman & Z. Shahor 27 
DCl/27 /15 "Oriental Tourist Company" 

Nasr & Tannous Brothers 28 
DCJ/27/16 The Advertising & Insurance Agency 

(Nasr & Saba) 29 
DCJ/27/23 Tossia & Mi/rahi 30 
DCJ/27/24 Z. Klein & Co. 31 
DCJ/27/31 L. Froumine & Co. 32 
DCJ /27/46 Union Commission Company, 

Kandalafte, Handal & Co. 33 
DCJ/27/48 The Palestine Spirit Factory, 

M. Teperberg & Co. 34 
DCJ/27/49 Rosgold's Gallery 35 
DCJ/27/50 The Commercial Transport Company, 

Mohamed Shafik El-Sarakibi & Co., 
Jerusalem 36 

1341 M.B. Segal & Co. 37 
3245 Necheles, Degani A Co. 38 
6112 "O, A. F." 39 

 י״ב בשבט תשיינ(28 בינואר 1953)
 א• א• בלוש
 הרשם הכללי

 דשם השותפויות

לוםנפלד רשותי•  1• נ
 2• (א) יצחק בלוטנפלד, רחוב דיוננוף 259. תל־אביב•

 (ב) דחה בלזטנפלד, רחוב די-ונגזן* 259, תל־אכיב•
 3׳ כל אהד מהשותפים להוד

 •. מיום י״ט בתשון תשי״נ (7 בנובמבר 1932) לתקופה בלתי
 מונבלת•

 5• הנהלת בית מרקחת•
 (ש/3843)

 י״נ כשבט תשי״נ(29 בינואר 1933)
 א• א• בלוש
 הרשם הכללי

 רשט השותפויות

 הורעה לפי סעיף 88 (4)
 נמהרת כזה הודעה, כי לאחר תום שלושת חדשים מתאריך
 הודעה 1ו יימחקו השותפויות, אשר שטותיחן מפורטים כזה,
 מפנקס השותפויות אלא אם כן יונעו סיבות המחייבות אחרת

 סס׳ סידורי שם השותפות פסי התיק
 עז־קוד* בית חרושת לםקדריס נרינברנ את, 1
 רוזנפלד ש /450
 פ• דון את פרוינד. בני-ברק ש/539 2
 גלרט וינשטין ש/1187 3
 גלגום* תוצרת הימית ופרטצבטית ע/1219, 4
 ג ,שפיר* פפעלי אבן וחצץ ש /1296
 ב• את ו• בעיט ושות׳ ש/1547 6
 יצחק חליפה את יצחק א• ארוטשפ ש/1399 7
 בךגון טכעור ו־נייםט יוסף ש/1837 8
 רענן* טרקוביץ יצחק, טרקוביץ זלמן ע/1891, 9
 תרשיט מוצרי ניר נתניה* ש/1909, 10
 n שנידרטן את צוקר, טלטשת יהלומים ש/1918
1 9 4 8 / 1  טזםך ותחנת עדות ,אשליה* ש 2
 לנדאו ושות׳ ש/2067 13
 תל־חנן* תעשית בלוקיפ ורעפיט ש/2093, 14
 חברה לבנין, גולדקורן, דושגיק ושות׳ ש/2118 13
 ויפי תעשיה היפית, vis" Chemical Factory 16„ ש/2383
 לדרטן את רוף ש/2431 17
 בית דפוס ,אורן* נדלר את דורב ש/2177 18
 בית חרושת חיטי ותעשית צבעיפ ,לוקס׳ 19
 כפו״םבא ש /2494
 חרושת מתכת ,קיטורי ש/2341 20
 עבודות־עץ ש/2660 21
ת נלייבדטן׳ רואי חשבון ש/2739 22  סן א
 מכולת למופת ש/2800 23
ד׳ ש/2814 24  ננריח טכנית ,משו
 קונדיטוריה ענוד את פוקס ש/3105 23
 םושקוביץ את דדבנד, חדרה ש/3187 26
 בית יציקת ,רלר* ש/3218 27
 פיקדש גוטשטט דפבר* שותפות לעבודות, 28
 • הנדכה ובנץ, זברוךיעקכ ש/3174

 אריח בן־דוד ושות׳ 3182 29

3182 Leon Ben David & Co, 
3546 Zigug Company 30 
4520 Weinberger & Preiser 31 
4803 Kurt Lustig 32 
5699 Zios Josef Cukier 4 Son 33 
7175 Y. Cohen and Co. 34 
8133 Maafia Kwuzat "Dror" 33 

ב בשבט תשיינ (28 בינואר 1933) י  י
 א־א• בלוש,
 הרשם הכללי

 רשפ השותפויות
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 השיתופיות
 והואיל והפירוק הנ״ל נסתייפ; ;

 נשברת כזה הודעה שרישום האגודה הניל נתבטל וששמה
 נמהק משפר הרישומים של אגודות שיתופיות•

 הואיל וביום ט״ז בתמוז תשייב (9 ביולי נ190)^"ניתן צו
ת דה;״ אגודה; שיתופית *מל רופאי  על םידוק האגודה ״בי

 שנים לקניות משותפות בע״ט (כשייוק)!
 והואיל והפירוק הגיל נפתיים;

 נמסרת בזה הודעת שרישום האגודה הנ״ל נתכעל וששמה
 נטרק מספר הרישומים של אגודות שיתופיות•

 הואיל וביום כיד באב תשיי (9 ביולי 1359) ניתן צו על
Jerusalem Electric Staff Thrift Co-operative , פירוק האגודה 

Society Limited, 
 והואיל והפירוק הניל נסתיים;

 נמסרת בזה הודעת שרישום חאנודת ועיל נתבטל וששמה
 נמחק מכפר הרישומים של אגודות שיתופיות•

 הואיל וביום נ׳ באייר תשייב (י.2 באפריל 1952) ניתן צו
 על פירוק האגודה ״צנור״ קואופרטיב לייצור צנורות

 'ביפו בע״מ;
 והואיל והפירוק הגיל נסתיים;

 נמסרת בזה הודעה שרישום האנודח הניל נתבטל וששטח
־ • ת ו י פ ו ת י  נמחק משפר הרישומים של אנודות ש

 פקודת האבודות

ת בדבר רישום אגודות שיתופיות ו ע ד ו ה : 

 המספרים שבהוז־עות מציינים את הפרסים האלה :
. ה ז מ א  DE .1 ה

 2. כתובת רשומה.
 3. וואריז הרישום.

 4. סוג האגודה,

 1• קואופרטיב עובדי ׳מעריב׳ בע״ט׳
 2• רחוב מזאיר, 32אי, תל אביב•

 3• ייח בשבט תשיינ (3 בפברואר 1933)•
 4• יצרנית ושירותים (אגודה לשירותיה

ת חקלאית ארצית פי  !. ארגון עוברי הפלחה אגודה שתו
 בע״ט•

 2• רחוב הנטל 51, ת-ר• 293, היפה•
 3• ייח בשבט תשיינ (3 בפברואר 1933)׳

 4• חקלאית (אנודת למטרות חקלאות שונות)•

ק לאומי נ ת לשכון פקידי ב פי  1• ׳בירנית׳ אגודה שתו
 לישראל בתליאביב בע״מ

 2• תל־אביב•
נ (3 בפברואר 1933)• י  נ׳ ייח בשבט תעי

 4• שיכון (בעיר)

 ייט בשבט תשיינ (4 בפברואר 1953) ל׳ גרפו נקל
 רשם האמרות השיתופיות

ת שיתופיות לכי סעיף 0>:(י) ה ו ג  ביטול רישום א

 הואיל זביןם י-ח בתטח תעי״א (23 ביולי 1951) ניתן עו
פת תגמולים של עובדי ביה״ר פפר־  על פירוק האנורח קו
 באום בנחלת יצחק אגורה שיתופית בע״ט (בפירוק);

 זפ הכללי, 1941
 על ידי בית המשפט המתוזי בירושלים

 ביזם בינ בשבט תשי״נ ($ בענרזאר 1933)
 אשתר קליין לבית לסברנר; ארנקה למבדנר לבית זיננר•

 על ידי בית המשפט ־מהוזי בתל אביב־יפ*
 ביוש ייד בשבט תשי״נ (311 בינואר 1933)
 סלוטו! אלנקדי; הילפטן בולדר; סודיציו בז׳רנו; שס־טוב
 בייניש; סקציה באר בינה; ד-ד קרל בלאק; יעקב בנארויה;
 יצחק בדאזנ׳פפיץ; יעקב בדדן; אליהו נריסקרן יעקכ מרדכי
 ברכה; יעקב בדקו; דימ• נוטליב; נ׳אק נולרעטיין; מוריציו
 גולדשטיין; מינה נולדשנויץ; סלומון נולרשטיץ; סימה גולדשטיין;

 היינדיך נרופר; שלוש נרטנר; ברנרד ורוזנפלד•

 ביום ב־א בשבט תשיינ (6 בפברואר 1953)
 אברהם י• נוטמן; יוסף נוטמן; דור נולדמן; ינקו נדום; בטי
 גדיל; ברנרד גריל; רחל דיכטר; אנה דריסר; ישעית דרימר;
 א• האס; י• דאב; סלומון הבר; מרקו הולקיבר; סימה הורוביץ;
 היינריך הורנשטייץ; טעה הורנעכיין; יוסף הייטוביץ; רחל הודנ׳
 שטיין; אופיאס ררשקוביצי; אהרן ויסלברנ; מרדכי לייב שלזינ;

 אברהם פרייכ•
 תביעות יש להגיש לאפוגירופופ הכללי ב־דושליפ תוך

 חודש ימים מיום פרסום הורעה זו כילקוט הפרסוטים•

ן ו מ ד ם ק י י נ (12 בפברואר 1953) ח י  כיז בשבט תעי
 האפוטרופוס הכללי בישראל

 פקודת האפוטרו
 הודעה

 להוי ידוע כי י־פ כדעת האפוטתעוש הכללי להגיש לבית
 המשפש המחוזי בקשות למתן צווים לפי הבעיפיש 33 ר33א
 לפקודת האפוטרופוס חכללי, 1944, כפי שתוקנה, בנוגע לנכסים

 ולעזכונות של בני האדם חטגורטיס להלן:

 לבית הטשפט המחוזי בירושלים
 חיה לאח פונורלסקי הידועה נם בדה היח לאה בן זאב,

 אשת יהודה מאיר אברמוביץ•

. פו  לבית:המשפט המחוזי בתל אביב־י
;Leb שמואל לב ;•Leb שיינדלה בונדר; םקטיםיליאן לב 

 טרנוט קליין•

 לבית המשפט המחוזי בהיפח
 דוד בלוט; ברוך ה• נולדנר; אוסקר גרינברג; חיים הר׳שקו־
 ביצי; רהליה הרשקוביצי; זינסל נכח זילברשפיץ (לבית נינצברנ);
 רכוש שבעליו אינם ידועיש, הידוע כדבויצש של יורשי דחל
 קורץ (לבית נינצברנ) המהווה חלק בעיכון נחום נינצברנ(הידוע נם
 בשש נתן (נוסין) נינצברנ), הכולל מקרקעים בחיפה; רכוש שבע־
 ליו אינם ידועים, הידוע כרכושם של יורשי ניטל קאופמן (לבית
 נינצברג) הםחווה חלק בעזבון נחוט גינצברנ (הידוע נם בשם
 נתן (נופץ) נינצברנ), הכולל מקרקעין בחיפה; רבקה שמילוביץ;

 נולדינת עטילזכ״ן•
 עמיפ להנהלת וכוש לפי הסעיפים 33 1־35א לפקודת

 האפוטרופוס הכללי, »194. כפי שתוקנה, ניתנו!
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ן קיימת לישראל בע״ט י  ק
 נששרת בזה הודעה כי בהתאם להקלטת הדירקטוריון של
 של ההברה מיופ ת׳ בתשרי תש״-נ (!2 בשפטטכד 1932) יחייבו

 את ההברה הת־מותיהפ של שניט מבין האנשים הנזגריש להלן:
 דייר א• גרנות

 עי־ד שמואל אושישקין
 הסהנרש אלחנן ברכיהו

 ר׳׳ר מאיר נוררון
 ד*ר יוסף וויי״

 יוסף ויץ
 הנן ירדן

 ד״ר שלמה לוי
 א• ל• כיררלבר

 •צמו אל נעם
 ד״ד עדיחיקוניקוכ

 צבי קליין
 הודעת !ו באה במקנה ההודעה שפורסטד, בילקוט הפרשו׳
 מים 10• מיום כ״ו בתעדי ת״״״י (19 באוקטובר 190), ע~ד

•1111 
גיל  קו ישראל־אמריקר, בערבון טו

 נמכרת בזה הודעה כי בל שנים סכין יצחק בריאלי, יזכו:
 ברפל, ד-ד נפתלי וידרא, צבי יחיאלי וזאב שינד רשאים ביחד
 לפעול ולחתום בשם ההברה לבל הסערות, ומבלי לפגוע בכלליות
 האגוד לעיל, לחתום בייט חחבדח על שטרות, חוזים, העברות
 ומסשכיפ בל שהט, ובכלל זח עטרי מכד, שטרי חבירת, שטרי
 משכנתה. שטרי שחרור משכנתא, שט־י משכון, «טרי שעבוד׳
 שמר״ מטען, שכירי חליפין, שיקים. שטרות. התראות ופרונו״י־ס
 באמצעות הנוטריון או כל מוסד רשמי אתר, או אחרת, קבלות
 ושחרורים, וכל י פשמביס אחרים המחייבים את החכרה או נותניט
 רד, טובת הנאת• חתימתם על כל עני אנשים בנ׳-ל ביחד מחייב

 את ההכרח לכל דבר•

׳ בע״מ ״ ־ י ו ו ״ ר ־  הברת הליאות ״
 נמסרת בזה הודעה. כי באסיפח הבלטת הענתית על ההברה
 דנ״ל שנתקיימה בייש וי, כי* בשבט תשיינ (6 כפביואד 1033).

 נב־־רו כתור מנהלים:
 ^• הרב חיים פסחוביץ

 ב• הרבנית נחה פסדיביץ
 ג״ נרשין פכחוביץ

 חתימות עני מנהלים מתוך השלושה דלעיל מחייבות את
 חדברחי

 תיקוני טעויות
 בהודעה בדבר העבדת כטבזיות לפי פקודת ד,£יר!שיש, 1915.
 שנתפרסמה בילקוט הפרשומיפ 278 טיופ ר׳ באדר תשי״נ
 0ע.י-9>). עמי 637, בשיקום הדפ ,חיים נבאי״ ציל ״חיים נבתי״•
 בילקוט דפ־סושיש 29 מיום טיו באב תשיט (49׳S-10)׳
י לפקודת הקרקעות  עט׳ 609. כתוםפת להודעה לפי סעיפים 3 ד
 (-ביעה לצרכי ציבור). 1943, בשקוש - ,123 דונט״ ציל «128 דונש׳•

 פקודת פעימת הרגל, 1936
 צו שהרו,־ ללא תנאי

 והודעה על כוונה להבריז על דיוידנדה

 שם החייב, תיאורו וכתבתי: דור יוסובסקי, מקודם — כוהר׳
 רחוב נוע הלב 23, תל־אביב; כיום - פקיד. שכונת אבו טור

 18/19, ירושליש•
 בית הפשפט: בית הטעפט חמתיןי, תל־אביכ•

 סספר הענין: תיק אזרחי 116/47•
; (311 בדצמבר 1932)• ׳ נ בטבת תעי י  תאריך הצו: י

 שהותו על הצח צו שחרור ללא תנאי•
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בנ״שן תשיינ (20 כמיס

•(1933 
 שם הנאמן, תיאורן וכתבתו: ע• ה• קובלר• עורן־ ד־י׳ רחוב

 יבנה 25א, תל״אביב•
ן ב קדמי ״  כיח -שבט תעי״נ (13 בפיריאר 1933) ה

 מנחל הנכסים היעפי

 הודעה על ביטול צו מינוי מקבל נככיט זטנ*
 sc החייב, תיאורו וכתבתו; יצחק פרידמן. קבל;; כתבתו
 הקודמת — רחוב אחרונוביץ 8, תל־אביכ; כיום — בלתי ידועה•

 בית המשפט: בית המשפט המחוזי, תל אביב•
 טםפר הענין; ת-ק אזרתי 126/32, תיק המרצה 90/32•

 שם מקבל הנכסים הזטני וכתבתו: מקבל הנכפיפ ד,רעט״,
 ת-ד• 1:54, בנין בתי הטעפט, ירושלים•

 תאריך צו הבינוי: כ׳ בשבת תשייב (?1 בינואר 1932)•
 תאריך צו הביטול: יא׳ בשבט תעי-נ (27 ביגואר 195.3)•

 ב׳ באדר תשי״ג {17 בפברואר 1953) חייט קיה,ץ
י ו כ ש ־ פ ־ י ש ב נ ל ה ב ק  מ

 הודעות 1:8 מוזפרססות על אחריות הגזוךיעיס ואין בפרסומו
 משום מתן תעודה על נכונותן

 הטוטהה, תעיצית אוטובוסים כע״נז
 בפירוק מרצון

 נטפרת בזח הודעת, בהתאם לסעיף 206(2) לפקודת החברות,
 שהאסיפה הכללית הסופית על החברה תתקייש כצע-די היה
 שלק, ליואי ןשןת׳, כרחוב לבונטין 7, תל־אביב, א־ בניסן תשיינ
 (17 במדט 1953) בשעה 5 אההיצ, לשש הנעת דין וחשבון סופ•
 המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ושה עשו בנכסי התבדה.
 וכדי לששוע ביאורים נוספיה מאת .המפרקים ולהחליט כיצד

 לחחנהנ בפנקביפ והפס מכיש של החברה ועל הפירוק•

ת׳  פלטן, ליואי ושו
 ם פ רק יש
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״ המדמיס הממשלתי י נ  המחיר 335 פדוטה י הודפס ז




