י׳ בתמוז תשכ״ב

 12ביולי 1962
עטור

מינוי ממלא מקום למזכיר הממשלה .

1660

הירעה ברבר מינוי חברי רשות הנמלים

1660

הורעה על מינוי שופט בית משפט מחוזי בפועל .

1660

הנוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ ,תש״י—1950

1660
I
1660

1959

הורעה ברבר סמל המועצה האזורית נן־רווה

1663

הגבלת

שימוש

בדרכים

רבב

לכלי

הודעה על ביטול העבדת סמכויות —

הורעה בדבר הסדר קרקעות

.

הודעות לפי פקודת בנין עדים. 1936 ,

הזמנות בתי המשפט .

1666

הזמנות בתי הדין הרבניים .

1669

היודעות בדבר בקשות לפירוק חברות .

1674
1674

לפי חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—1952

1661

הודעות בדבר מבירת מקרקעין .

1661

הודעות לפי פקודת החברות

תיקון טעות ....................

1661

.

1675

הודעות לפי פקודתי השותפויות .

1681

הודעות לפי פקודת האגורות השיתופיות .

1681

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

1685

הוראה בדבר חישוב תקופת שירות של עובד בשירות

......................

1661

הודעות על החלמות המועצה לפיקוח על י הנבלים
עסקיים ................י .

1662

המרינה

תוצאות ההגרלה .

הורעה בדבר ביטול הרשאת בנק לפעול בסוחר מוסמר
לפי תקנות ההגנה (בספים)1941 ,

1663

.

1665

1665

לפי חוק הדרכונים ,תש י" ב—. 1952

הודעה בדבר בחירת סגז ראש המועצה בנ׳לנ׳וליה —

דרר
1663

1660

לפי חוק השמות ,תשט״ז—1956

ועוברי

מסויימים

הורעה בדבר מינוי לעני; הסעיפים 1ב ו־1נ לפי חוק

הודעה על הנחת הצעת הסדר לפי חוק המים ,תשי"ט—

הורעה בדבר■ אישור מחסן  'Ttyiפרטי

1663

.

.

דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע

1687
.

1688

הסכום הבולל של שטרי האוצר .

1688

הודעות מאת הציבור .

1688

חוק המיס ,תשי"ט—1959

פקודת הפרשנות
מינוי ממלא מקום למזכיר הממשלה

הודעה על הנחת הצעת הסדר
בהתאם לסעיף  38לחוק המים׳ תשי״ט 1959-؛׳ אני מודיע על
הנחת העתק הצעת הסדר מפורטת לאזור שהוכרז באזור קיצוב
באברזת המים (אזור קיצוב)׳ תשב״ב— 1961؛؛׳ לשנת 1963׳ במקומות
המפורטים בתוספת ובל אדם רשאי לעיין שם חינם בהצעה האמורה.

מודיעים בזה׳ בי הממשלה בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לפקודת
הפרשנות!׳ החליטה להורות בי יעל עוזאי׳ סגן מזכיר הממשלה׳
תוסמך בסמכות מזכיר הממשלה החל ביום כ״ט בסיון תשב״ב

( 1ביולי .)1962

ב״ד בסיון תשב״ב ( 26ביוני )1962
(חט )739910

כתריאל כ״ץ

תוספת

מזכיר הממשלה

 .1משרדי נציבות המים:
המחלקה לזכויות מים׳ הקריה׳ תל־אביב־יפו׳ רחוב ה' מס' ;5
א.
ב .המחלקה לשימוש יעיל במים׳ רחוב הלינה המלכה׳ בנין סרג-׳
ירושלים;
חיפה׳ רחוב העצמאות .21
ג.

! דיני ישראל׳ נוסח חדש 1׳ תשי״ד׳ עט׳ .2

חוק רשות הנמלים ,תשכ"א—1961

.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הודעה בדבר מינוי חברי רשות הנמלים
מודיעים בזה׳ בי בהתאם לסעיף  6לחוק רשות הנמלים׳ תשכ״א—
11961׳ החליטה הממשלה לבטל את מינויו של מיכאל צור בחבר
ברשות הנמלים׳ ולמנות את ישראל גלעד׳ המשנה למנהל הכללי
של משרד המסחר והתעשיה׳ להיות חבר ברשות הנמלים מקרב עובדי

המדינה.
.3
תקופת כהונתו של ישראל גלעד תחיה כתקופת כהונתם של יתר א.
החברים מקרב עובדי המדינה ברשות.
ב.
ההודעה בדבר מינוי חברי הנמלים׳ יושב ראש הרשות וסגנו׳ ג.
שפורסמה בילקוט הפרסומים 859׳ תשכ״א׳ עט1648 ,׳ תתוקן לפי זה .ד.
ה.
כ״ו בסיון תשכ״ב ( 28ביוני )1962
כתריאל ב״ץ
ו.
מזכיר הממשלה
(חט )7559
.4
! ס״ח 344׳ תשכ״א׳ עט.145 ,
א.
ב.

חוק השופטים ,תשי״ג—1953

הודעה על מינוי שופט

ד.

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים׳ תשי״ג— 1953י׳ אני מודיע׳
שבתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור׳ ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון׳ מיניתי את אליהו נאווי׳ שופט־שלום׳
לפעול בשופט בית משפט מחוזי בפועל׳ מיום י-ג בתמוז תשכ״ב
( 15ביולי  )1962עד יום י״ח בתמוז תשב-ב ( 20ביולי  )1962ועד בכלל.
ג ,בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962
(חט )70070

דב יוסף

ח.
ט.

שר המשפטים

؛ ס״ח 132׳ תשי״ג׳ עט.149 ,

חוק נוטריונים למסמכים יוצאי״חוץ,
תש"י—1950

הודעה בדבר מינוי לענין הסעיפים 1ב ו־1ג
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ב ו־1ג לחוק נוטריונים
למסמכים יוצאי־חוץ׳ חש״י—!1950׳ מיניתי את נתן זוטא׳ שמענו
הוא משרד המשפטים׳ ירושלים׳ להשתמש בסמבויוחי לסי הסעיפים
האמורים בדבר אימות חתימת נוטריון.
ז׳ בתמוז תשכ״ב ( 9ביולי )1962
(חמ )70313

דב יוסף
שר המשפטים

! ס״ח 43׳ חש״י׳ עט ;141 ,ס״ח 195׳ חשט״ז׳ עט ;22 ,ס״ח 356׳
תשכ״ב׳ עט.18 ,

1660

משרדי הממונה על המחוז:
חיפה׳ בית הממשלה;
המרכז׳ רמלה׳ שדרות הרצל ;46
חל־אביב׳ רחוב אלנבי ;140
ירושלים׳ בנין ג׳נרלי;
הדרום׳ באר־שבע.
משרדי רשויות מקומיות:
בל הרשויות המקומיות בנפת חדרה;
מועצה מקומית טירת־הכרמל;
בל הרשויות המקומיות במחוז המרכז;
בל הרשויות המקומיות במחוז תל-אביב;
בל הרשויות המקומיות במחוז ירושלים;
כל הרשויות המקומיות במחוז הדרום.
ארגונים חקלאים יציגים וארגוני צרכנים:
המרכז החקלאי׳ רחוב אלנבי 126׳ תל־אביב־יפו;
התאחדות האברים׳ רחוב קפלן 8׳ תל־אביב־יפו;
ג .המרכז החקלאי של הפועל המזרחי׳ רחוב אבן־גבירול■ 166׳
תל־אביב־יפו;
המועצה החקלאית׳ רחוב צ־לנוב 20׳ תל־אביב־יפו;
ה .מחלקת ההתיישבות של תנועת "חרות"׳ רחוב המלך ג׳ורג'
38׳ תל־אביב־יפו;
ו .הועד הפועל של ההסתדרות׳ המחלקהה ערבית׳ רח׳ ארלוזורוב׳
תל־אביב־יפו;
ז .התאחדות בעלי התעשיה — בתל־אביב־יפו׳ רחוב מונטיפיורי
 ;13בירושלים׳ רחוב בן־יהודה ;7
המרכז לשלטון מקומי׳ רחוב הפטמן 3׳ תל־אביב־יפו;
ארגון מועצות אזוריות׳ רחוב אלנבי 126׳ חל־אביב־יפו;
י .איגוד הצרכנים בישראל׳ רחוב סמטת בית השואבה 8׳ תל־
אביב־יפו.

ח -בסיון תשכ״ב ( 10ביוני )1962
(חט )706243

!

ס״ח 288׳ תשי״ט׳ עט־ .166

 .משה דיין
שר החקלאות

؛ ק،ת 1204׳ תשכ״ב׳ עט' .59

חוק הדרכונים ,תשי"ב—1952

הודעה בדבר ביטול העברת סמכויות
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף ( 9א) לחוק הדרכונים׳
חשי״ב—1 1952׳ ביטלתי אח העברת הסמכויות ליעקב גורנשטיין.
ההודעה בדבר העברת סמכויות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
564׳ תשי״ח׳ עט — 86 -בטלה.
י ט״ז בסיון תשכ״ב ( 18ביוני )1962
(חט )76610

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ס״ח 102׳ תשי״ב׳ עט.260 ,

ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

חוק השמות ,תשט"ז—1956

חוק חכניטה לישראל ,תשי"כ—1952

הודעה על ביטול העברת סמכויות

הודעה על ביטול העברת סמכויות
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף ( 16א) לחוק הכניסה

לישראל׳ תשי״ב—1 1952׳ ביטלתי את העברת הסמכויות ליעקב
גורנשטיין.
ההודעה בדבר העברת סמכויות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים

565׳ תשי״ח׳ עט — 118 ,בטלה.

כתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק השמות׳ תשט״ז—11956׳
אני מבטל את העברת הסמכויות ליעקב גורנשטיין.
ההודעה על העברת הסמכויות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
501׳ חשי״ז׳ עט׳ 70׳ תתוקן לפי זה.

חיים משה שפירא

ט״ז בסיון תשכ״ב ( 18ביוני )1962
()an 76741

שר הפנים

 1ס״ח 207׳ תשט״ז׳ עט־ 94
ט״ז בסיון תשכ״ב ( 18ביוני )1962
(חט )76620

חיים משה שפירא

תיקון טעות

שר הפנים

בהודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית ג׳לג׳וליה׳
שפורסמה בילקוט הפרסומים 939׳ תשב״ב׳ עט1565 ,׳ בכותרת
המשנה׳ במקום "ראש המועצה" צ״ל "סגן ראש המועצה".

 1ס״ח 111׳ תשי״ב׳ עט׳ .354

חוק שירות המדינה (גימלאות) ,תשט"ו—1955

הוראה בדבר חישוב תקופת שירות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק שירות ד,מדינה (גימלאות)׳ תשט״ו— 1955؛׳ ובהתאם להחלטה בדבר תנאים להגדלת תקופת שירותו
של עובד שבא לשירות המדינה לאחר שהגיע לגיל 40؛׳ אני מורה לענין סעיפים  16ו־( 17א) לחוק׳ כי לגבי עובדי המדינה אשר שמותיהם
מפורטים בטור א ,יוכפל מתוך תקופת שירותם במדינה אותו חלק השווה להפרש שבין תקופת שירותם שצויינה לצד שם בל אחד מהם בטור ב׳
לבין בלל תקופת שירותם במדינה.

טור א,
השם

טור ב,
התקופה בחדשים

משרד האוצר
שמואל ליבוביץ
ידידיה פופר
מכסימיליאן
וינברגר
חרמן מילר
אדוארד כהן
נפתלי קראוס

180
180
148
180

משרד הבריאות
חיים גרינבאום
רודולף ברייטנר
אהרון ארזי
חנוך ליכטנשטיין
יצחק לגמן

198
180

טור א,
השם

טור ב,
התקופה בחדשים

משרד ראש הממשלה
יחיאל בן יעקב
ארנסטינה ,ררטנברג

218
240

משרד החוץ
שמואל ורדי

240

משרד החינוך והתרבות
יוסף עפרוני
275
משה פלד
288

192
180
210
210
205

משרד הבטחון
משה רוזן
 .יעקב ישכיל

180
312

משרד מבקר המדינה
מאיר קלעי
300

משרד הסעד
מתילדה קיטרו

185

טור א,
השם

טור ב,
התקופה בחדשים

משרד העבודה
מלכה שלם
קרלו נויהאוז
שלטה ליבוביץ
גבריאל ארנשטיין
אהרון טבוריסקו
שלמה בלונד
יוסף רוזנצוייג
יוסף סולניק

240
180
210
'210
300
180
180
216

משרד הדואר
אברהם רוזנברג
פסח אתפוס
חיים בן שם טוב כהן

180
180
270

משרד הדתות
מזל עוליאל
חיים זאב הירשברג
■ יעקב מאיר זכאי

157
232
167

טור א,
השם

טור ב,
התקופה בחדשים

משרד הפנים
יעקב נוסבאום
יצחק מירנץ
משרד המשטרה
יצחק אפשטיין
יוסף גיאורג
מרקוביץ
נסים מזרחי

י

240
210

298
209

273

משרד המסחר והתעשיה
יהודית שילר
270
משרד התחבורה
אליאס חדד

154

אהרון (ארוין)
בלנדובסקי

230

בהוראה בדבר חישוב תקופת־ שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
845׳ תשכ״א׳ עט׳ 1292׳ יימחק —

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
914׳ תשב״ב׳ עט991 ,׳ יימחקו —
מתחת לכותרת משרד החינוך והתרבות ״יוסף עפרוני 270״.
מתחת לכותרת משרד הדואר ״חיים בן שם טוב כהן 180״.

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
893 .׳ תשכ״ב׳ עט' 481׳ יימחק —

בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
927׳ תשב״ב׳ עט׳ 1282׳ יימחקו —
מתחת לכותרת משרד הפנים ״יצחק מירנץ 180״.
מתחת לכותרת משרד הבריאות ״חנוך ליכטנשטיין 180״.

מתחת לכותרת משרד המסחר והתעשיה ״אליהו גורדון 210״.

מתחת לכותרת משרד העבודה ״שלמה בלונד 162״.
י״ז בסיון תשב״ב ( 19ביוני )1962
(חט )720604

ראובן שרי
נציב שירות המדינה

 1ס״ח 188׳ תשט״ו׳ עט 2 .135 ,י״פ 532׳ תשי״ז׳ עט׳ .785

י׳לסוט הפרסומים -,942יי' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

1661

תקנות הגבלים עסקיים
(רישום הסדר כובל ,כקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה),
תש״ן•—1960

הודעות על החלטות המועצה
בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ך—
11960׳ אני מודיע׳ שביום ה׳ בסיון תשכ״ב ( 7ביוני  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־ 128/203/5לאשר עד סוף שנת  1962את
ההסדר הכובל לגבי שימורי אפונת גינה׳ בהתאם לתנאים המפורטים
בהחלטת המועצה.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

ל' בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

י .יפה

י .יפה

11960׳ אני מודיע׳ שביום כ״ג באדר ב ,תשב״ב ( 29במרס )1962
החליטה המועצה בתיק מספר הע־ 123/305/5לבטל את ההסדר הכובל
לגבי בלוקים ממלט.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והחעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ך—
11960׳ אני מודיע׳ שביום ה ,בסיון תשב״ב ( 7ביוני  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־1ן 113/352לבטל את ההסדר הכובל לגבי
מכירת סוללות חשמליות.
החלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר,והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1902
(חמ )70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

י .יפה

בהתאם לסעיף 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ך—
11960׳ אני מודיע׳ שביום כ״ט בניסן חשב״ב ( 3במאי  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־ 121/305/4לאשר את ההסדר הכובל לגבי
מוצרי מלט (מרצפות)׳ בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטת המועצה.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

הממונה על הגבלים עסקיים

בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ן—
11960׳ אני מודיע׳ שביום ה׳ בסיון תשכ״ב ( 7ביוני  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־ 109/203/4לדחות את הדיון בדבר הסדר
כובל לגבי שיווק שימורי ירקות וסירות׳ לתאריך מאוחר יותר.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

הממונה על הגבלים עסקיים

בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ך—

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

שירותי הבנקים (שטרי בסף זרים).
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והחעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

הממונה על הגבלים עסקיים

בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ך—1 1960׳
אני מודיע׳ שביום כ״ג באדר ב ,תשב״ב ( 29במרס  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־ 102/225/1לבטל את ההסדר הכובל לגבי
מוצרי סריגת צמר.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ך—
!i960׳ אני מודיע׳ שביום ב״ט בניסן תשב״ב ( 3במאי  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־ 126/672/1לבטל את ההסדר הכובל לגבי

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

כהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ן—
11960׳ אני מודיע׳ שביום ה -בסיון תשב״ב ( 7ביוני  )1962החליטה
המועצה בתיק מספר הע־ 27/204/1לאשר לתקופה נוספת של שלוש
שנים מיום מתן ההחלטה׳ את ההסדר הכובל לגבי יבוא שומשומין׳
בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטת המועצה.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

ל׳ בסיון חשכ״ב ( 2ביולי )1962
(חמ )70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

 1ק״ת 975׳ תש״ך׳ עמ'  ;526ק״ת 1075׳ תשב״א׳ עמ׳  ;432ק״ת 1171׳ תשכ״א׳ עמ׳ .2097
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ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

חוק הרשויות המקומיות (סמלים),
תשי"ח—1958
סמלים של רשויות מקומיות

תקנות ההגנה (כספים)1941 ,

הודעה בדבר ביטול הרשאת בנק לפעול כסותר
מוסמך
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי תקנה  )2(3לתקנות ההגנה
(בספים)׳ 11941׳ ביטלתי את הרשאתו של בנק לחרושת ולמסחר
(ישראל — אמריקה הלטינית) בע״ט לפעול בסוחר מוסמך לצרבי
התקנות האמורות מיום ו׳ בתמוז תשכ״ב ( 8ביולי )1962׳ שהודעה
עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 416׳ תשט״ו׳ עט.827 ,

מתפרסמים לפי סעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (סמלים)׳

תשי״ח:* 1958-
רשימה י״ב 2

צ .דינשטיין ■

ו -בתמוז תשכ״ב ( 8ביולי )1962
'
(חט )72200

המפקח על מטבע-חוץ

 ،ע״ר 1941׳ תום׳  2מס1138 -׳ עט.1380 ,

תקנות המכס
הודעה בדבר אישור מחסן רשוי פרטי
מודיעים בזה׳ בהתאם לתקנה  28לתקנות המכס׳ בי המחסן של
חברת נצרת לממתקים בע״ט׳ הנמצא בשטח מפעלי החברה׳ אזור
התעשיה׳ נצרת עלית׳ אושר במחסן רשוי פרטי׳ החל מיום י״ג בסיון

סמל המועצה האזורית
גן־רווה

תשכ״ב ( 15ביוני .)1962

ש .גפני

)

כ׳ בסיון תשב״ב ( 22ביוני )1962

מנהל המכס והבלו

 1ס״ח 261׳ תשי״ח׳ עט׳ .189
 2י״פ 934׳ תשכ״ב׳ עט' .1146

תקנות התעכורה ,תשכ"א—1961

הגבלת שימוש בדרכים לכלי רכב ועוברי דרך מסויימים
בתוקף סמכותי לפי תקנה ( 37א) לתקנות התעבורה׳ תשכ״א— 1961؛ (להלן — התקנות)׳ אני אוסר בזה על בלי רבב במפורט בטור א׳
את השימוש בדרבים וברחובות בתחום עירית' תל־אביב־יפו כמפורט בטור ב׳ בחלק הדרך או בין הרחובות במפורט בטור ג׳ ובשעות במפורט
בטור ד׳ לצדם:
טור ב,

טור א,

.1

רכב שלומדים
בו נהיגה

הירקון
בן־יהודה
פינסקר
דיזנגוף
זמנהוף
רינס
אדם ,הכהן
ארבע ארצות
ארלוזורוב
א .קפלן (הקריה)

טור ד׳

טור ג׳

מפרישמן עד נחמיה
משד׳ קק״ל עד אלגבי
 ,לבל ארבו
• משד׳ קק״ל עד בר־כוכבא
מבכר דיזנגוף עד שלמה המלך
מגררדון עד בבר דיזגגוף
טארלוזורוב עד שד׳ קק׳׳ל
מז׳בוטינסקי עד ארלוזורוב
מדיזנגוף עד אבן גבירול
בין הדר— דרך חיפה
לבל ארכו

נחלת יצחק

דרך פתח־תקוה עד גבורי ישראל

דרך חיפה

מעל פרשת דרכים עד שד׳ שאול

אלנבי
נחמיה
הכובשים
מס119 ,
חורשת הגבורים

לכל ארכו
מהירקון עד הכובשים
מנחמיה עד רח׳ 252
מהבובשים עד הכרמל
מהבובשים עד הכרמל

מ־ 7עד 9
בל שעות היממה
כל שעות היממה
כל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
כל שעות היממה

כל שעות היממה
מ־ 6.30עד 8.30
מ״ 16עד  19؛
כל שעות היממה
מ 16،עד 19
מ־ 7עד 9
מ־ 16עד 19
מ־7
מ־7
מ־7
מ־7

עד
עד
עד
עד

9
9
9
9

؛ ק׳׳ת 1128׳ תשכ״א׳ עט׳ .1425

ילסוט הפרסומים 942ךי׳ בתמוז תשב״ב12.7.1962 ,

1663

טור ב,

טור א,

.1

רכב שלומדים
בו נהיגה (המשך)

.2

עגלות׳ תלת־אופנים׳
עגלות יד (כמשמעותו
בתקנות) ורכב שמשקלו
הבולל המותר עולה
על  3000ק״ג

.3

עגלות׳ תלת־אופנים׳
עגלות יד׳ משא־נוע
ורכב אטי
(במשמעותם בתקנות)

 rבסיון תשכ״ב ( 19ביוני )1962
(חט )756125

1664

טור ד,

טור ג,

הברת ש״ס
מס׳ 252
מס׳ 264
מס׳ 280
מס׳ 3
הכרמל
רמב״ם
השומר
המלך ג׳ורג׳

מכבר מגן דוד עד הנביאים

שינקין
מרכז בעלי מלאכה

מבכר מגן דוד עד יוחנן הסנדלר
מהמלך ג׳ורג׳ עד מלצ׳ט

העבודה

מהמלך ג׳ורג ,עד מלצ׳ט

המכבי

מהמלך ג׳ורג׳ עד טשרניחובסקי

שד׳ רוטשילד
נחלת בנימין
הרצל
יהודה הלוי

מהרב אשי עד בלפור (משני צדי השדרה)
מכבר מגן דוד עד שלמה
מאחד העם עד שלמה
משלום עד מרמורק

קרליבך
דרך פתח־תקוה
דרך יפו־ת״א—אילת
השרון
הרכבת
הנגב
הגליל
השומרון
סלומון
הגר״א
ארלנגר

מהחשמונאים עד דרך פתח־תקוה
מנחמני עד בבר המושבות
לבל ארבו

מהכובשים עד המרד
מהבוגשים עד רחוב 264
מרחוב  252עד רחוב 280
מרחוב  264עד הכובשים
מתרשיש עד חברת ש״ם
משפ״ר עד בבר מגן דוד
לכל ארבו
לבל ארבו

מהרכבת עד השומרון
מדרך פתח־תקוה עד ראש־פנה
מדרך פתח־תקוה עד סלומון
מדרך פתח־תקוה עד סלומון
מדרך פתח־תקוה עד סלומון
מהרכבת עד השומרון
מסלומון עד ראש־פינה
מסלומון עד בני־ברק
מסלומון עד בני־ברק
מסלומון עד ראש־פינה

י

מ־ 7עד 9
מ־ 7עד 9
מ־ 7עד 9
מ־ 7עד 9
מ־ 7עד 9
מ־ 7עד 9
בל שעות היממה
בל שעות היממה
מ־ 7עד 9
מ־ 14עד 17
מ־ 7עד 9
מ־ 14עד 17
מ־ 7עד 9
מ־ 14עד 17
מ־ 7עד 9
מ־ 14עד 17
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
.מ־ 7עד 10
מ־ 14עד 17
בל שעות היממה
בל שעות היממה
כל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
כל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה
כל שעות היממה
בל שעות היממה

פין
יסוד המעלה
נוה שאגן
הגדוד העברי
פרץ
שדרות הר־ציון
בני־ברק
איגר
ראש־פינה

מהרכבת עד הגדוד העברי
מבני־ברק עד ראש־פינה
מהגדוד העברי עד הרכבת

אלנבי

מיהודה הלוי עד רציף הרברט סמואל

בן־יהודה
דיזנגוף

מכבר ב -בנובמבר עד שדרות קק״ל
מבר־כוכבא עד ארלוזורוב

מ 7.30-עד 9.30
מ־ 11.30עד 13.30
מ־ 15.00עד 19.30
מ־ 15.30עד 21.30
מ־ 15.30עד 24.30

דרך יפו
דרך פתח־תקוה
העליה

מכבר המושבות עד הרצל
מכבר המושבות עד צ׳לנוב
מכבר המושבות עד לוינסקי

בל שעות היממה
בל שעות היממה
בל שעות היממה

משדרות הר ציון עד ראש־פינה
מצ׳לנוב עד ראש פינה
מצ׳לנוב עד שדרות הר־ציון
משלמה עד השומרון

מיכאל בר
• המפקח על התעבורה
רשות התמרור המרכזית

ילקוט הפרסומים  ,942י ,בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

פקודת הקרקעות (סידור זכות הקבין)

הודעה מוקדמת בדבר התחלת סידור קרקעות
מודיעים בזה לקהל׳ כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף  )1( 5לפקודה הנ״ל על סידור שמתכוננים לעשותו בקרקעות המפורטות להלן:

המחוז

לשבת
הסידור

הצפון

חיפה יי

אזור
הכפר
יעבד
גוש רישום
מם׳ 20521

הסידור
-חדרה

תאריך הוצאת

תאריך התחלת

ההודעה ■

הסידור (בקירוב)

ב׳ באייר חשכ״ב
( 24במאי )1962

כ״ב בסיון תשב״ב
( 24ביוני )1962

בל התובע טובת הנאה בקרקעות אלו או בקרקעות הסמוכות הגובלות אותן׳ צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ״ל.

י .טרטקובר

ב״ח באייר תשב״ב ( 1ביוני )1962

ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

פקודת כנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ רמלה

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ '1936
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר רמלה׳ הופקדה תבנית
מס׳ לה — 3/3/גוש  4372ח׳ 44׳ 45׳ 50׳ ביחד עם התשריט המצורף
אליה.

בל מעונין יובל לעיין בתבנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
וכל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים אי
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
כ״ה בסיון תשב״ב ( 27ביוני )1962

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

שטח תכנון עיר׳ הדרים

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר הדרים׳ הופקדה תכנית
מס׳ הר — 1/457/גוש  6456ח׳ 187—184׳ הדר רמתיים׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
בל מעונין יובל לעיין בתבנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
ובל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

ב״ה בסיון תשב״ב ( 27ביוני )1962

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

שטח תכנון עיר׳ נס־ציונה

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת

שסח תכנון עיר׳ חיפה

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נס־ציונה׳ הופקדה תבנית
מס׳ נ — 5/5/0גוש  3636ח׳ 4׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה.

הודעה בדבר ביטול החלטה על הפקדת תכנית
מפורטת

בל מעונין יובל לעיין בתבנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
ובל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ החליטה לבטל
את החלטתה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מס׳ חפ" — 747/שביל
מחבר רחוב ביאליק עם רחוב שפירא"׳ אשר הודעה בדבר הפקדתה
פורסמה בילקוט הפרסומים 897׳ תשכ״ב׳ עמ׳ .576

י״ט בסיון תשכ״ב ( 21ביוני )1962

ד׳ בסיון תשכ״ב ( 6ביוני )1962

י .גוברניק

יעקב ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

ילקוט הפרםוטים^ ,942י׳ בתמוז תשב״ב12.7.1962 ,

1665

פקודת בגין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר גלילי — מחוז חיפה

שטח בנין עיר׳ אונו

הודעה בדבר• הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית
מפורטת

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה לחת
תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —

לתיקון לתבנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס ,ג— 494/
שינוי יעוד ממגרש לבנין ציבורי למגרש לבנין ציבורי בעל אופי
מסחרי׳ טבעון"׳ שהודעה בדבר הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה׳ פורסמה

בילקוט הפרסומים 897׳ תשכ״ב׳ עמ׳ .577
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה'אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל כל אדם לעיין בהם.

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ /1936
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של אונו׳ הופקד
העתק של תיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת" :תכנית בנין ערים מפורטת
מס ,תממ — 55/תיקון לתב״ע מס -תגפ( 447/תממ — )47/אתר
לבריכת מים ציבורית— גוש  6496חלק מחלקות 1׳ •2׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

גבולות התכנית מסומנים בקו בחול בתשריט המצורף.
כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם בבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.

ב״ז בסיון תשב״ב ( 29ביוני )1962

י״ט בסיון תשכ״ב ( 21ביוני )1962

יעקב ברנמן

י .קופרמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

הזמנות בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות
תיק ירושות 221/62
בענין עזבון המנוח דוד טואטי (כהן) ,מרחוב  37א -מם׳
28—74׳ בוגוטה׳ קולומביה׳ שנפטר בבוגוטה ביום  31במרס 1960׳
והמבקשת מריאננה טואטי ,מרחוב  37מס28-74 ,׳ בוגוטה׳
קולומביה.
להווי ידוע׳ כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ״ל.

הריני מזמין בזה בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח׳ והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא בן יתן בית המשפט
צו בטוב בעיניו.
ג ,בתמוז תשב״ב ( 5ביולי )1962

א.מ .שמחה,

רשם

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה בל אדם
הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

תיק ירושות 215/62
בעגין ירושת המנוח משה משה ממושב שורש׳ שנפטר בירו
שלים ביום ה׳ בחשון תש״ך ( 6בנובמבר )1959׳
והמבקשת

ליזה סטלמן

לבית

משה

מירושלים.

תיק ירושות 216/62
בענין ירושת המנוחה גולדה משה ממושב שורש׳ שנפטרה
בירושלים ביום כ׳ בשבט תשכ״ב ( 25בינואר )1962׳

והמבקשת ליזה סטלמן לבית משה

1666

מירושלים.

תיק ירושות 217/62
בענין ירושת המנוח הרב מרדכי אהרן פישמן מירושלים׳
שנפטר בירושלים ביום ג׳ בכסלו תשב״ב ( 10בנובמבר )1961׳
והמבקש אברהם פישמן מתל־אביב.
תיק ירושות 218/62
בענין ירושת המנוחה שרה לאה פדרו מירושלים׳ שנפטרה
בירושלים ביום י׳ בשבט תשב״ב ( 15בינואר )1962׳
והמבקשות מזל אשד מחיפה ורבקה כהן מירושלים.

ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962

א .מ .שמחה,

רשם

ילקוט הפרסומים  ,042י' בתמוז-תשב״ב12.7.1062 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק צוואה 1613/62
בענין קיום צוואת המנוח קלמן בוכייסטר משכונת חיריה׳
תל־אביב׳ שנפטר ביום  21באפריל 1962׳
והמבקשת אלוה בוכייסטר משכונת חיריה׳ חל-אביב.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואת למבקשת׳ שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה' זו

כאמור.

ש .בהן,

רשם

תיק עזבונות 1627/62
בענין עזבון המנוח ד״ר דוד יוליוס ארנסדורף ,שנפטר
בתל־אביב ביום י״ט בחשון תשב״ב ( 29באוקטובר )1961׳
והמבקשת ד״ר פרידה ארנסדורף מבית גולדברג מרחוב
טשרניחובסקי 2׳ תל־אביב.
בתוקף צו בית המשפט שניתן היום׳ הריני מזמין בזה בל מעונין
לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו וליתן
טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא תירשם צוואתו האחרונה של
המנוח ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת׳ שאם לא כן

יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ש .כהן,

תיק עזבונות 1647/62
בענין עזבון המנוח יעקב סולובי ,שנפטר בלום אנג׳לס
בארה״ב ביום א ,בניסן תשי״ג ( 17במרס )1953׳

מלכה (מולי) גרבלובסקי

מרחוב מימון 13׳

והמבקשת
ירושלים.
להווי ידוע בי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המבריז על

ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
והרוצה להתנגד לבקשה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום הזמנה
זו התנגדות לבקשה׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ש .כהן,

רשם

תיק צוואות 1662/62/8
בענין צוואת המנוח שמחה הולצהנדלר ,שנפטר בתל־אביב
ביום ח ,בסיון תשכ״ב ( 10ביוני .)1962
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לדבורה
הולצהנדלר׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

רשם

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 1632/62
בענין עזבון המנוחה רחה אלוף מדינה מאיסטנבול׳ טורקיה׳
שנפטרה באיסטנבול׳ טורקיה ביום  16בינואר 1955׳

והמבקש אליה אלוף מדינה,
טבעי של ילדיו הקטינים ויויאן אלוף מדינה ומריו אלוף
מדינה.

בשמו הוא ובתור אפוטרופוס

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בתיק המפורש לעיל בקשות
ליתן צו המכריז על ירושה׳ והנני מזמין בזה בל אדם הטוען שיש לו
טובת הנאה בעזבון שאתת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצח
להתנגד לה׳ להגיש תוך שלושים ׳ יום מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות
לאותה הכרזה׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ש .כהן,

צפורה

תיק קיום צוואה 1666/62
פרידמן ,שנפטרה בתל־אביב

בענין-צוואת המנוחה
ביום  3באפריל 1962׳
והמבקש מאיר קוסובסקי מרחוב אילת 58׳ תל־אביב.
הריני מזמין בזה בל אדם להופיע בבית המשפט הנ״ל בתל־אביב־
יפו במשך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע׳ לא
תקויים ולא תירשם הצוואה של המנוחה׳ ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למאיר קוסובסקי׳ הנזכר בצוואה׳ שאם לא בן יגש בית
המשפט ליתן תעודה זו באמור.

ש .כהן,

רשם

רשם

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה בל אדם
הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 450/62/8
בקשה 374/62
בענין ירושת המנוח צבי פולתסקי מתל־אביב׳ רחוב אחד
העם 85׳ שנפטר בתל־אביב ביום  8בפברואר 1962׳
והמבקשת שפרה פולתסקי מרחוב אחד העם 85׳ תל-אביב.

בענין עזבון המנוח מרדכי נינאי,
הרופא בצריפין ביום  29באוגוסט 1961׳
והמבקשת דינה נינאי.

תיק עזבונות 1588/62
שנפטר בבית החולים ■אסף

ילחוט הפרסומים  ,942י' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

תיק עזבונות 1612/62
בענין ירושת המנוח אלכסנדר לויט מלוס אנג׳לס ארה״ב׳
שנפטר בלוס אנג׳לס ביום  28באוקטובר 1961׳

והמבקשת
אביב.

ארנה אסתר לויט

בענין עזבון המנוח
1943׳

והמבקש

משדרות שאול המלך 17׳ תל-

רפאל יצחקוב,

תיק ירושות 1615/62
שנפטר ברוסיה בשנת

נסים יצחקוב.

1667

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות (המשך)
רהה בינשטוק,

חיק עזבונות 1618/62
שנפטרה ביום א ,באייר

בענין עזבון המנוחה
תשכ״ב ( 5במאי ,)1962
והמבקשת הלגה רובינשטיין מרחוב הרוגי המלבות ,12
תל־אביב.
תיק עזבונות 1619/62
בענין עזבון המנוח ישראל סולומון ,שנפטר בבית חולים
צריפין ביום דר באדר ג ,תשי״ז ( 8במרס ,)1957
והמבקש חיים סלומון מרחוב  261מס ,1 ,יפו.

תיק עזבונות 1620/62/8
בענין ירושת המנוחה אסתר (בת חיים) בונם ,שיכון קופח
חולים 2׳ גבעתיים ,שנפטרה בבית החולים בילינסון בפחח־תקוה
ביום ז ,באדר א ,חשכ״ב ( 11בפברואר ,)1962
והמבקש חביב בונם משיבון קופת חולים  ,2גבעתיים.

בענין ירושת המנוח זאב ומר
ביום  27במאי ,1962
והמבקש

עמיחי ומר

תיק ירושה 1623/62
מרחוב ויצמן  ,41רחובות ,שנפטר

מרחוב ויצמן  ,41רחובות.

ששון סייער,

תיק עזבונות 1628/62
בענין ירושת המנוחה רבקה בת מאיר מיטלמן לבית
פופלינגר מכפר־סבא ,שנפטרה בתל־השומר ביום ב״א בחשון
תשב״ב ( 31באוקטובר ,)1961
והמבקש אברהם מיטלמן שיכון עליה  ,69רח׳ קפלנסקי ,11
כפר־סבא.
תיק עזבונות 1630/62
בענין ירושת המנוחה רחל סגל מכפר־סבא ,שנפטרה בכפר־
סבא ביום כ״ז בסיון תשי״ח ( 15ביוני ,)1958
והמבקשת אני (חנה) שלזינגר מרחוב רוטשילד  ,45כפר-סבא.

תיק עזבונות 1631/62
בענין עזבון המנוח יצחק (אייזיק) סלובניק מגבעתיים,
שנפטר ביום ד׳ בשבט חשב״ב ( 9בינואר ,)1962
והמבקשת בת עמי גידלי מרחוב ל״ה  ,18גבעתיים.

בענין עזבון המנוח
מונד ביום  14בדצמבר ,1954
והמבקשת לילי כץ מנתניה.
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והמבקשים לאה מזרחי ,רבקה לחנו ,מטי צרפתי,
אברהם אלפנדרי ,ישראל אלפנדרי ,ויקטוריה לחנו
(בלי) ונסים אלפנדרי מתל-אביב.
מנשה גבאי,

חיק עזבונות 1636/62
שנפטר בתל־אביב ביום י״ד

בענין עזבון המנוח
בניסן חשב־־ב ( 18באפריל ,)1962
והמבקשת מרגרט גבאי מרחוב בן יהודה  76א' ,תל־אביב.

זאב (וולף)

תיק עזבונות 1638/62/8
לנדאו ,שנפטר בתל-אביב

בענין ירושת המנוח
ביום  24בדצמבר ,1961
והמבקשת רחל מרקובסקי מרחוב יונתן  ,51צהלה.

תיק עזבונות 1639/62
בענין עזבון המנוח עזרא דרוויש מרחוב שערי־חשובה ,30
תל־אביב ,שנפטר ביום ט׳ בטבח תשב״א ( 28בדצמבר ,)1960
והמבקשת פלורה דרוויש מרחוב שערי־תשובה  ,30תל-אביב.

חיק עזבונות 1626/62
שנפטר בפתח־תקוה ביום

בענין עזבון המנוח
ו ,בטבת תש״ך ( 6בינואר ,)1960
והמבקש יחזקאל סייער מרחוב ביאליק  ,23בני־ברק.

צבי (גאורג)

תיק עזבונות 1634/62/8
בענין עזבון המנוח אהרן אלפנדרי מתל־אביב׳ שנפטר
בבית חולים איבילוב ביום ה׳ באייר תשכ״ב ( 9במאי ,)1962

תיק עזבונות 1633/62
חוטותסקי ,שנפטר בתל־

אלה (אלזה)

בענין ירושת המנוחה
שנפטרה בנירה ביום  8בינואר ,1962
והמבקש ד״ר גוסטב פליישמן מנירה.

יהודה נוטקין

תיק ירושות 1640/62
פליישמן מנירה,

תיק עזבונות 1642/62
מתל־אביב ,שנפטר ביום

בענין עזבון המנוח
כ״ז בטבת תש״י ( 16בינואר ,)1950
והמבקשת חסיה שניידין מרחוב ארבע ארצות  ,9תל־אביב.

תיק עזבונות 1643/62/8
בענין ירושת המנוחה איטה לוין מרחוב גורדון  ,50תל־אביב,
שנפטרה בתל־אביב ביום כ ,בניסן תשכ״ב ( 24באפריל ,)1962

והמבקשים

זלמן לוין ומרים שלונסקי

בענין עזבון המנוחה
 27במאי ,1962

רחל ריזו

(לבית

לוין).

חיק עזבונות 1644/62
מחל־אביב ,שנפטרה ביום

והמבקשת פליצ׳יה (פלורס) כץ.
תיק עזבונות 1645/62/8
בענין ירושת המנוחה מרגלית בת ליאופולד שרון (לבית
צימרמן) ,שנפטרה בתאונת דרבים בכביש ירושלים ביום ב׳ באייר
תשכ״ב ( 6במאי ,)1962
והמבקש אריאל שרון מרחוב יואב  ,20צהלה ,תל־אביב.

יגקוט הפרסומים  ,942יי בתמוז חשכ״ב12.7.1962 ,

ב׳ית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
הזמנות (המשך)

יעקב פייסיק,

תיק ירושה 1646/62
שנפטר ביום א 7באייר

בענין עזבון המנוח
תשכ״ב ( 5במאי )1962׳
והמבקשת מתל פייסק קרית גת .326/6

׳

בענין עזבון המנוח מרדכי בנקליף,

תיק עזבונות 1648/62
שנפטר ביום י״ב באלול

חש״ך ( 4בספטמבר )i960׳
והמבקשים

דינה ,אברהם ורחל בנקליף.

בענין עזבון המנוח
 2בפברואר 1948׳

מורים פולר

תיק ירושות 1650/62
מתל־אביב׳ שנפטר ביום

רבקה

תיק ירושות 1656/62/8
בורשטיין מתל־אביב׳ שנפטרה'

בענין ירושת המנוחה
ביום  1במאי 1962׳
והמבקש יוסף בורשטיין מתל-אביב.

בענין עזבון המנוח
בינואר .1962

אריה וגר,

תיק עזבונות 1658/62
שנפטר בתל-אביב ביום 14

תיק עזבונות 1660/62/8
בענין ירושת המנוח נחמן קירשנזפט ,מתל־אביב׳ רחוב רענן
21׳ שנפטר בתל־אביב ביום כ״ו בתשרי ת״ש ( 9באוקטובר )1939׳
והמבקש ברוך ברגרד קירשנזפט מרחוב ישגב 8א-׳ תל-
אביב.

והמבקשת ג׳וליאנה בנדק פולר.

בענין ירושת המנוח אליעזר רבי

תיק ירושות 1654/62
מרחוב ריינם 31׳ תל-אביב׳

שנפטר ביום  5ביוני 1962׳

והמבקשת שולמית רבי

תיק עזבונות 1661/62/8
בענין עזבון המנוח לוי עובדיה מתל־אביב׳ שכונת התקוה׳
רחוב נג׳ 17׳ שנפטר ביום א -בשבט תשכ״ב ( 6בינואר )1962׳
והמבקשת שרה רחנברגר לבית לוי מתל־אביב׳ יד אליהו׳
'
רחוב נגבה .20

מרחוב ריינס 31׳ תל-אביב.
חיק עזבונות 1665/62/8

בענין ירושת ד״ר ברנרד מנדל,

תיק עזבונות 1655/62
שנפטר בתל־אביב ביום נ״א

באייר תשכ״ב ( 25במאי )1962׳
והמבקשת ברטה מנדל מרחוב זכרון יעקב 5׳ תל־אביב.

בענין עזבון המנוח אברהם (יוסף) בן יהושע יוסופוביץ
(פביץ) מיפו רחוב  279מט17 ,׳ שנפטר ביפו ביום  25במאי 1962׳
והמבקשת אטי יוסופוביץ.
ש .כהן,

רשם

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

מנשה פולק,

תיק ירושה 156/62
שנפטר בחיפה ביום כ״ח

בענין עזבון המנוח
באלול תשכ״א ( 6בספטמבר )1961׳.
והמבקש פרום ,אברהם פולק מרחוב הקליר 3׳ תל־אביב.

אריה סעדיה

בענין עזבון המנוח
ביום  25ביולי 1961׳
והמבקש אריה שלמה מחדרה.

תיק ירושה 369/62
(בן דוד)׳ שנפטר בחדרה

ש .רזי,

רשם

הזמנות בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הזמנות
תיק /1511תשכ״ב
הוגשה בקשה לבית הדין לאשר לשם ביצוע הצוואה מיום כ״ט

באלול תשי״ט של ד״ר אדמונד ירושלים ,יהודי תושב ירושלים׳
שנפטר בירושלים ביום י״ז באדר ב ,תשכ״ב ( 23במרס .)1962

יקסוט הפרסומים  ,942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

בתוקף צו בית הדין הרינו מזמינים בזה את כל מעונין לבוא לבית
הדין תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע
לא תאושר הצוואה הנ״ל׳ שאס לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

י״ט בסיון תשכ״ב ( 21ביוני )1962

ש .ת .פראנק,

מזכיר ראשי
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בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הזמנות
תיק /1573תשב״ב

בענין עזבון המנוחה רחל ניטל ברורמן,

שנפטרה בירושלים

ביום י ,בסיון תשב״ב ( 12ביוני .)1962
המבקשת :שרה הניג ,רחוב קרית משה 7׳ ירושלים.
בל התובע טובח הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
א' בתמוז תשכ״ב ( 3ביולי )1962

ש.ת .פראנק,

מזכיר ראשי

תיק /1590תשכ״ב
בענין ביצוע הצוואה מיום  20באפריל  1961של המנוח חיים
פליקס שטראוס ,יהודי תושב ירושלים׳ שנפטר ביום י״ז באלול
תשכ״א ( 29באוגוסט .)1961
בתוקף צו בית הדין הרינו מזמינים בזה בל מעונין לבוא לבית
הדין תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע
לא תאושר הצוואה הנ״ל׳ שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

א׳ בתמוז חשב״ב ( 3ביולי )1962

ש.ת .פראנק,

,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב-יפו
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית
הדין צו בטוב בעיניו.

תיק /8966תשכ״ב
שנפטר בבי״ח אסף הרופא

תיק /7974תשכ״ב

בענין ירושת המנוחה

טובה גליק,

שנפטרה בבת־ים ביום

ד׳ באדר תשי״ח ( 25בפברואר .)1958
המבקש:

דוד גליק

מרחוב עמינדב 34׳ תל־אביב.

בענין ירושת המנוח מרדכי סובל,
ביום י״א באייר תשכ״ב ( 15במאי .)1962
המבקשת :שרה סובל מרחוב שמריהו לוין 18׳ ראשון־לציון.
י.

כ״ט בסיון תשכ״ב ( 1ביולי )1962

קובו ,סגן מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאס לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

מרדכי שרמן,

בענין ירושת המנוח
תשכ״ב ( 2בפברואר  )1962בחיפה.
המבקשים :שולמית שרמן ,אביטל

תיק /3828חשכ״ב
שנפטר ביום כ״ט בשבט

מוצניק ויונת עצמון

לבית שרמן.
תיק /3831תשכ״ב
בענין ירושת המנוח ישראל חיים ברקוביץ ,שנפטר בחיפה
ביום ב״ו בחשון תשכ״ב ( 5בנובמבר .)1961
המבקשים :חנה ברקוביץ ועקיבא ברקוביץ.

אהרן ליבה,

תיק /3835תשכ״ב
שנפטר בנהריה ביום כ״ב

בענין ירושת המנוח
בכסלו תשכ״ב ( 30בנובמבר .)1961
המבקשים :קרולינה ליבה ושלמה

המבקשים :אסתר זוננטל
שטיינר לבית בקר.

לבית

שלר ומלכה (אמליה)

זבולון נולד,

בענין עזבון המנוח
תשכ״ב ( 27בינואר .)1962
המבקשים:
לבית נולד.

תיק /3848תשכ״ב
שנפטר ביום כ״ג בשבט

נחמה נולד׳ שמואל נולד ופנינה גינסבורג

בענין ירושת המנוח יצחק איגנץ רוט,

תיק /3856תשכ״ב.
שנפטר בטירת הכרמל

ביום כ״א בניסן חשט״ו ( 12באפריל .)1955

לביא.
תיק /3837תשכ״ב
פליישר ,שהושמדו

בענין ירושת המנוחים ישראל וניטל
ע״י הנאצים בשנת  1942ונספו עם ילדיהם משה ,אברהם וחיים
פליישר.
המבקשים :פישל פליישר.
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בענין עזבון המנוחים
העולם השניה בשנת .1942

יצחק ורבקה

תיק /3840תשכ״ב
שלר ,שנספו במלחמת

המבקשים :מרים רוט ,שלמה רוט והלנה פרידמן
רוט.

לבית

תיק /3862תהב״ב
בענין ירושת המנוחה צפורה גרושקה (אגסי) ,שנפטרה
בחיפה ביום י״א בניסן תשכ״ב ( 14באפריל .)1962
המבקשים :שאול גרושקה ,שמואל יהודה גרושקה,

זלמן יוסף גרושקה ובתה פנינה.

ילקוט הפרסומים  ,942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות (המשך)
רבקה פריד,

בענין ירושת המנוחה
בשבט תשט״ז ( 8בפברואר .)1956
המבקשות:

חיק /3863תשנ״ב
שנפטרה בחיפה ביום כ״ו

בלהה רוזנפלד וחנה בוכר.

בענין עזבון המנוח
ד ,בטבת חשי״ח.

הרב ישראל טאובר,

טוני סגל,

בענין ירושת המנוחה
באלול תשב״א ( 9בספטמבר .)1961

המבקש:

תיק /3872תשב״ב
שנפטר בחיפה ביום

המבקשים :רבקה טאובר ,שלמה פייביש ודב טאובר,
טובה ריין ,מרים שמולביץ ,מסיה שורץ ,אביגיל רנד,
שולמית מיטילמן לבית טאובר ,אסתר טאובר ,חוה
טאובר ואלישבע טאובר.
תיק /3873תשב״ב
בענין ירושת המנוחה אסתר סין דוד ,שנפטרה בפתח־תקוה
ביום כ״ה באדר א' תשי״ז ( 26בפברואר .)1957
המבקשים :מוריץ שוורץ ובטי פישר לבית שוורץ.

תיק /3909תשב״ב
שנפטרה בנהריה ביום כ״ח

הרי סגל.
תיק /3916תשכ״ב
שנפטר ביום ה׳ בתשרי

מרדכי שמעון,

בענין עזבון המנוח
תשי״ז בפתח־תקוה.
המבקשים :חנה שמעון,

נתן סימון ציציליה לוזיק

ופרידה דוגר לבית שמעון.
חנה שורץ,

בעבין עזבון המנוחה
במרס .1962
המבקשים שושנה־ריקה

תיק /3920תשב״ב
שנפטרה־ בקרית ים ביום 15

מנדל וחיה רודיק לבית שורץ.

הנריך פרידמן,

ברכה רחמאן,

חיק /3876תשב״ב
שנפטרה בחיפה ביום ב״ו

בענין עזבון המנוח
בטבת תשי״ט ( 6בינואר .)1959
המבקשים :משה איזיק רחמן וראובן רחמן,
אנגלר ,רבקה זידא לבית רחמן ושרה רחמן.

המנוח אברהם גרינברג,

אסתר

חיק /3878תשב״ב
שנפטר ׳ביום א' בטבת

בענין עזבון
תשי״ד ( 7בדצמבר  )1953בעין שמר.
המבקשים :יצחק גרינברג ויוכבד

קינסברון

לבית

תיק /3879תשכ״ב
בענין עזבון המנוחה חנה ליבה קינסברון ,שנפטרה בפרדם־
חנה ביום כ״ז בכסלו תשי״ז ( 1בדצמבר .)1956
המבקשים :אלי קינסברון ובלה אמישלויה.

בענין עזבון המנוחה
כ״ב בתשרי תשי״ז.
המבקשת :פאולינה

תיק /3880חשכ״ב
שנפטרה בעפולה ביום

בינדר לבית גרינולד.

תיק /3887תשב״ב
בענין ירושת המנוחים מיכאל ומרים אבוהב ,האב נפטר
ביום ט״ז בחשון תשי״ט ( 30באוקטובר  )1958והאם ביום י ,בטבת
חשכ״ב ( 17בדצמבר  )1961בחיפה.
.המבקשים :חיים ויעקב אבוהב ושרה לניאדו לבית

אבוהב.

בענין עזבון המנוח סולומון מדקל,
.1944
המבקשים:

חיק /3908חשב״ב
שהושמד באושוויץ בשנת

לורה קלייסט ומרדכי מרקל.

ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז■ תשכ״ב12.7.1962 ,

מהיקנט,

בענין עזבון המנוח פי3ק0
.1962
המבקשים :יטי ברקוביץ,

תיק /3929תשכ״ב
שנפטר ביום  21במאי

וטובה גולדנברג ורוזא

מטסרו לבית מוזיקנט.

אהרן קרומביין,

גרינברג.

מלכה גרינולד,

בענין ירושת המנוח
בברודי — פולין ביום  2בנובמבר .1942
המבקשת :אמליה פרידמן.

תיק /3921תשב״ב
שהושמד ע״י הנאצים

בענין ירושת המנוח
ביוני .1952
המבקשת :מלכה הפלינג.

שמואל מאיר;

בענין עזבון המנוח
באדר תשי״ג ( 6במרס .)1953
המבקשים :בלה מאיר,

תיק 13943תשב״ב
שנפטר בחיפה ביום 8

תיק /3948תשכ״ב
שנפטר בחיפה ביום י״ט

משה ,מקי ואהרן מאיר.

לאה ולדמן,

בענין ירושת המנוחה
בניסן ■חשכ״ב ( 6באפריל )1962

תיק /3951תשכ״ב
שנפטרה בחיפה ביום ב׳

המבקשים :אברהם ולדמן ,קלמן ולדמן ובטי פרידמן
לבית ולדמן.
תיק /3954תשב״ב
בענין ירושת המנוחים ההורים איזיק ורבקה קרפל עם
בניהם בנימין ,יהודה הרש ,הניק קרפל ,בנותיהם חי טובה
ופסי ,שהושמדו בפולין בשנת .1942
המבקשים :ישכר וישעיה קרפל.

מלכה קרויטורו,

בענין ירושת המנוחה
באדר תש״ך ( 2במרס  )1960בנהריה.
המבקשים :הרשקו קרויטורו,

תיק /3957תשכ״ב
שנפטרה ביום ג,

משה וליזר קרויטורו,
שרה דיקרמן ולאה איציקוביץ (כץ) לבית קרויטורו.
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות (המשך)
תיק /3977תשכ-ב
בעגין ירושת המנוחה יטה (ינטה) ציקינובסקי ,שנפטרה
ביום כ״ו בסיון תשט״ו ( 16ביוני  )1955בחיפה.
המבקשים :מנחם ציקינובסקי וצפורה זוהר לבית

ציקינובסקי.

 .חיק /4072תשכ״כ
בענין ירושת המנוחים דוד ורחה גולדשטיין ,האב נפטר
ביום ט״ו באייר תש״ך ( 12במאי  )1960בחיפה׳ האם ביום י״ח
בכסלו תש״ך ( 19בדצמבר .)1959
המבקשים :אהרן גולדשטין וברוריה גולדשטין.

תיק /3985תשב״ב
שנפטר ביום כ״ג בניסן

אייזיק אייזנר,

בענין ירושת המנוח
תשב״א ( 9באפריל  )1961בנהריה.

תיק /4085תשכ״ב
שנפטרה בחיפה ביום ב״ו

רייזה פסקלן,

המבקשים :לובה אייזנר ,גילה שמולביץ ומרים שוסטר
לבית אייזנר והילד מאטי אייזנר.

שאול לופו,

בעגין ירושת המנוח
באוגוסט .1959
המבקשת :שרה לופו.

בענין עזבון המנוחה
באדר חש״ך ( 25בפברואר .)1960
המבקשים :אהרן פסקלן ופילים

מוררו.

תיק /3986תשכ״ב
שנפטר בנהריה ביום 8

פרידה רייש,

בענין ירושת המנוחה
תשי״ד ( 19במאי .)1954
המבקשים :אלה קרנר,

כהן גולדה חנה,

בענין ירושת המנוחה
בכסלו תשי״ט ( 7בדצמבר  )1958בחיפה.

יצחק ויהושע רייש.

תיק /3991תשכ״ב .
שנפטרה ביום כ״ה

המבקשים :זלטה סין שלום וגיטלה זלמן

בענין ירושת המנוח מנדל יואל,

תיק /4082תשכ״ב
שנפטר ביום ט״ז באייר

לבית

כהן.

תיק /4090תשכ״כ
בענין ירושת המנוח יוסף כץ ,שנפטר ביום נ״ד באייר חשט״ז
( 5במאי  )1956בעכו.
המבקשים :אנה כץ ורבקה מאיר לבית כץ.

תיק /4002תשכ״ב
שנפטר בחיפה ביום ט ,בחשון

תשי״ט ( 23באוקטובר .)1958

המבקשים :מינה מישקה יואל ,אליעזר יואל ,אברהם
יואל ,משה יואל ,טובה פיכמן ושינה סגל לבית יואל.

ברוך ברקוביץ,

בענין עזבון המנוח
ביום מ״ו באייר חשט״ו ( 3באוגוסט .)1956
המבקשים :שרה ברקוביץ ,דוד ברק

י תיק /4091תשכ״ב
שנפטר בכפר תבור

וחיים ברק ,פני
חנם ,אסתר מרקוביץ ודליה אוטשילר לבית ברקוביץ.

שאול הלפרן,

בענין ירושת המנוח
בנובמבר ־.1953
המבקשים :חוה הלפרן,
סופרין לבית הלפרן.

תיק /4016תשכ״ב
שנפטר בנהריה ביום 1

פועה שרף אנוצה גל ופדורה

בענין עזבון המנוחה אקטריגה שורץ,

תיק /4017תשכ،ב
שנפטרה ביום כ״ו באב

תשי״ח ( 12באוגוסט .)1958
המבקשת:

וילהלמינה שוורץ.

מינדלה קלימר,

פיגה קרויטורו,

תיק /4031תשכ*ב
שנפטרה בכפר ענה

בענין עזבון המנוחה
בתשון תשי״ז ( 24באוקטובר .)1956
המבקשים :שמואל ואברהם קלימר.

ברוך קמינסקי,

בענין ירושת המנוח
 26במאי .1962
המבקשים :אליהו ודריזל
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קמינסקי.

בענין עזבון המנוחה
ביום כ׳ בטבת תש״ך ( 19בינואר .)1960
המבקשים :דוד אריה (ברוך רוזנר),

תיק /4067תשכ״ב
שנפטר בקורדגי ביום

קורינה גרטן

והילדה גליצינו לבית רודנר.

מחלה ברקוביץ,

תיק /4022תשכ״ב
שנפטרה ביום י״ט

בענין ירושת המנוחה
ביום ג' בניסן תשי״ג.
המבקשת :לאה קרמיררו.

מחלה רוזה (ברוך

תיק ד/409תשכ״ב
רחנר) ,שנפטרה

בענין ירושת המנוחה
בטבת תשכ״ב ( 11בדצמבר  )1961בשער מנשה.
המבקשים :איזיק ברקוביץ ועטיל

תיק /4116חשכ״ב
שנפטרה ביום ד׳

חימוביץ

לבית

ברקוביץ.
בעגין ירושת המנוח וולף מאיר פרנקל,

תיק /4122תשכ״ב
שנפטר בחיפה ביום

ה ,בחשון חשי-ט ( 19באוקטובר .)1958
המבקשת :רבקה פרנקל.

סלומון אברמן,

בענין ירושת המנוח
באייר תשכ״א ( 3במאי .)1961
המבקשים :חנה שרה אברמן,

תיק /4131תשכ״ב
שנפטר בחיפה ביום י،ז

יצחק ומשה אברמן,
רבקה ברש ,פיגא פינקלשטיין ושבע בלעך לבית אברמן.

ילסוט הפרסומים  ,042י' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

בית הדין הרבני 'האזורי בחיפה
הזמנות (המשך)
תיק /4151תשב״ב
בענין ירושת המנוחה ינקו אוסנה אידלה ,שנפטרה במגדל
אשקלון ביום י״ד באב תשי״ד ( 13באוגוסט .)1954
המבקש:

סגדו בריקמן.

בענין עזבון המנוחה
תשי״ד ( 16בנובמבר .)1953

המבקשים:

קלמן 0רור,

רימון וחיים
סרור.

תיק /4160תשכ״ב
שנפטר בירושלים ביום 24

יוסף חימזון,

יעקב גוטמן־גד והלן סגל לבית גוטמן.

תיק /4155תשכ״ב
שנפטר ביום כ״ח באייר

בענין ירושת המנוח
תשכ״ב ( 1ביוני  )1962בחיפה.
המבקשים :בניו בנימין ,מוריס ,פליקס,
סרור ,מזל חיון לבית סרור ודבורה דוריס

בענין ירושת המנוח
ביולי .1957
המבקשים :בניו אברהם

בטי גוטמן,

תיק /4161תשב״ב
שנפטרה ביום י״ט בכסלו

ובנימין חיימזון

ובתו

בעטי.

חיק /4170חשכ״ב

בענין ירושת המנוחים ישראל צבי ושרה איידל פרייליך,
שנספו בשנות השואה בפולין.

המבקשים :לאה רוזה פרומר ,רחל פדר ודינה
בולימובסקי לבית פרייליך.
ב ,בסיון תשב״ב ( 24במאי )1962

הרב א .וסרמן ,מזכיר

בית הדין הרבני האזורי כפתח־תקוה
י הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית
הדין צו כטוב בעיניו.

תיק /107/1400תשכ״ב
שנפטרה ביום כ״ג באדר א,

תינקה זייד,

בענין עזבון המנוח
תשכ״ב ( 27בפברואר .)1962
המבקשים :בניה אברהם

זייד
אסתר ,מרים ,יהודה ו־ישראל.
חנה קצוטא

בענין עזבון המנוחה
בשנות השואה.
המבקש :הרב שלמה

כצס,

מכפר־אברהם׳ פתח־תקוה׳

תיק /1363תשב״ב
מאנטוורפן בלגיה׳ שנספתה

רחוב הרב קוק 14׳ פתח־תקוה.

בענין עזבון המנוח אריה פריש,

תיק /1433תשב״ב
שנפטר ביום ה־ באייר תשכ״ב

( 9במאי .)1962
המבקשים :הלה פריש מפתח־תקוה׳ רחוב שפירא 36׳ בשמה
וכאפוטרופא טבעית גם בשם הקטינים חנה ותהלה.

צבי יהודה

תיק /1439תשב״ב
שפירא ,שנפטר ביום

בענין ירושת המנוח הרב
ט״ז בניסן תשב״ב ( 20באפריל .)1962
המבקשת :רבקה שפירא מרחוב מרים הנביאה 19׳ בני־ברק׳
בשמה וכאפוטרופא טבעית גם בשם הבנים הקטינים שלמה ומינה.

בענין עזבון המנוחה דנה דוד,
( 23באפריל .)1957
המבקשים :הנריך
ובתה רבקה.

דוד

תיק /1463תשכ״ב
שנפטרה ביום כ״ה בניסן תשי״ז

מרחוב הרב חיים עוזר 15׳ פתח־תקוה

סלם צלח,

תיק /1527תשכ״ב
שנפטר ביום ב״א

בענין עזבון המנוח חסן בן
בתשרי תשי״ט ( 4באוקטובר .)1958
המבקשים :נורי צלח שיכון הפוע״מ  13פג״ה סחח־תקוה׳ בגו
ושלושת בנותיו.
תיק /1543תשכ״ב
בענין עזבון המנוח זלמן ליב בן משה סין־אדלה ,שנפטר
ביום ב״ו בתשרי תשי״ח ( 21באוקטובר .)1957
 .המבקשים :גולדה סין־אדלה מרחוב רוטשילד 73׳ פתח־
׳
תקוה ובנו.

מאיר אפלבאון

בענין עזבון המנוח
שנפטר ביום ג ,באייר תשכ״ב.
המבקשים :שרה אפלבאון,
ובילה ,אביו ישראל אלימלך
י״ב בסיון תשכ״ב ( 00ביוני

תיק /1604תשכ״ב
מגן שלמה פתח־תקנה׳

שושנה לבני (אפלבאון)
אפלבאון ואמו גיטלה.
הרב ש .כץ ,מזכיר ראשי
)1962

בית הדין הרבני האזורי בבאר-שבע
הזמנות■
בענין עזבון המנוחה חנה בת
בשבט תש״ך ( 18בפברואר .)1960
המבקשים :מאיר נסים לייב,׳מיכאל,

אהרן לייב,

תיק /724תשכ״ב
שנפטרה ביום כ,

בל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא.כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

מאיר יהודה

וגדליהו מבאר-שבע.
ילקוט הפרסומים  ;942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

י״ח בסיון תשכ״ב ( 20ביוני )1962

מ .קינן,

מזכיר ראשי

1673

הודעות ברבר בקשות לפירוק חברות

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
חיק פירוק חברה 1868/62

בעני[ פקודת החברות׳ 1929׳

בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזאת יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

ש .בר־נתן ,עו،ד

ובענין חברת אולפני הולילנד (ישראל־הולנד) בע״מ,

רחוב הרצל 61׳ תל־אביב

אצל עו״ד יצחק שאול׳ רחוב לילינבלום 22׳ תל־אביב.

נמסרת בזה הודעה׳ שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של ת״א־יפו׳ הוגשה ביום  22ביוני  1962על ידי
דוד בנימיני (בנימינוף) באמצעות בא־כוחו ש .בר־נתן׳ עו״ד׳ ■רחוב
הרצל 61׳ תל־אביב׳ ובי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי
בית המשפט היושב בדין בתל־אביב ביום  3בספטמבר  1962בשעה
 08.30בבוקר.
בל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או.להתנגד לכך יכול להופיע בשעת הבירור׳ אם

הערה :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה .ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אם זו היא פירמה׳
את השם והמען של הפירמה והיא צריבה להיות חתומה על ידי האיש
או הפירמה או על ידי עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם עורך דין)
וצריך למסרה או — אס היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלחה
בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של
יום  2בספטמבר .1962

הודעות ברבר מבירת מקרקעין
משרד ההוצאה לפועל של בתי המשפט
בתל־אביב־יפו

תיק הוצל״פ 15331/61

הודעה ראשונה בדבר מכירת מקרקעין
מוצע בזה למכירה פומבית זכויות חבירה על הנכס המתואר מטה
של עזבון המנוח דוד (דגוברס) לוי ומרים (וילהלמינה) לוי
לכיסוי חוב בסך 832.88׳ 58ל״י (חמישים ושמונה אלף שמונה מאות
שלושים ושתים ל״י  88 +אג׳) בצירוף ריבית והוצאות לזכות הלוואה
והסבון יפו־תל־אביב אגודה הדדית בע״מ.

המכירה הפומבית תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל־אביב׳
רחוב יהודה הלוי 14׳ במשך  30יום.

U-

פרטי הרישום :זבות חבירה על אדמת קק״ל בחלקה מס׳  527בגוש
מס׳  6020בחולון.

תיאור זבות החבירה העומדת למכירה :מגרש פינתי בחולון רסקו ב׳
בהצטלבות הרחוב הראשי .ורחוב ההסתדרות ועליו בנין של שתי קומות
הבנוי על שטח של  75בערך מן המגרש הנ״ל.
קומה א׳ :משמשת למאפיה והשטח הבנוי הוא ב־ 500מ״ר בערך.

קומה ב׳ :מהווה דירה בת  2חדרים׳ הול גדול׳ מטבח וחדר רחצה
גדול.

הערכת הנכס :הנכס העומד למכירה המתואר לעיל הוערך על ידי
השמאי הרשמי בסך של 000׳ 45ל״י (ארבעים וחמישה אלף ל״י)
כשהוא תפוס.
הערה :פרטים נוספים בתיק ההוצל״פ.

כ׳ בסיון תשכ״ב ( 22ביוני )1962

יוסף ריקלץ
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו

משרד ההוצאה לפועל של בתי המשפט
בתל־אביב־יפו

תיק הוצל״פ 18192/61

הודעה ראשונה בדבר מכירת מקרקעין
מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר להלן של החייבים
נדיב עזרא ונדיב ג׳וליט׳ לכיסוי חוב משכנתה בסך של 500׳5
ל״י׳ בצירוף ריבית והוצאות׳ המגיע לנושה יעקב רשל־רחל׳ ע״י
ב״ב עוה״ד סלמן שינה ו־במאל  .0שינה׳ מדרך יפו־ח״א 45׳
תל־אביב.
המכירה תתקיים במשרד ההוצל״פ ברחוב יהודה הלוי 14׳ חל־
אביב׳ במשך שלושים יום .הצעות יתקבלו בבל יום ששי בשבוע
בין השעות  12—10לפני הצהרים במשרד זה .על המציע להפקיד
פקדון  10%משווי ההערכה .דמי ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים
על הקונה.

תיאור הרכוש
המקום :בגי־ברק׳ רחוב המלך דוד .21
מספר הרישום :חלקה  284/8בגוש .6124.החלכים :בשלמות.
שסח הרצפה 50 :מטרים מרובעים.
תיאור הנכס :דירה של שני חדרים׳ מטבח׳ אמבטיה׳ בית שימוש׳
הול קטן׳ פרוזדור׳ ושתי מרפסות .הדירה נמצאת בקומה ב ,מעל קומת
העמודים (וחדר אחד פונה לצד הרחוב) .הבית נבנה לפני ב־ 5שנים
לפי הסטנדרט המקובל בבתים משותפים בסביבה .לדירה צמודים
 50/484חלקים ברכוש המשותף בחלקת משנה מס׳ .284/13
הערכת הנכס :הוערך על ידי השמאי הרשמי מטעם ההוצל״ם בתל־
אביב:
 .1במצב פנוי—בסך 000׳( 15חמישה עשר אלף) לירות ישראליות.
 .2במצב תפוס — בסך 000׳( 5חמשת אלפים) לירות ישראליות).
פרטים נוספים בתיק ההוצאה לפועל.
ט׳ בסיון תשכ״ב ( 11ביוני )1962

יוסף ריקלין
המוציא לפועל בחל־אביב־יפו
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ילקוט הפרסומים  ,942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

פקודת החברות
הודעות בדבר רישום חברות

.1
.2
.3
.4
.5

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
שם החברה
תאריך איגוד החברה
מטרות החברה
הון החברה
ממכר התיק

חברות פרטיות
•1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

היללה חברה להשקעות בערבון מוגבל ■
ג׳ באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש נכסי דלא ניידי׳ ניירות ערך׳ מניות ואגרות חוב.
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ססס  20מניות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30340/

אראלה חברה להשקעות בערבון מוגבל
ג׳ ■באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש נכסי דלא ניידי׳ ניירות ערך׳ מניות ואגרות חוב.
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ססס  20מניות
בנות  1ל״י בל אתת.
חפ30341/

טירת חלקה  46בגוש  7155בבת־ים בערבון מוגבל
ג׳ באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  46בגוש .7155
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ססס  20מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
הפ30342/

חלקה  44בגוש  7155בבת־ים בערבון מוגבל
ג ,באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  44בגוש .7155
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ 20 000מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
הפ30343/

! .יחדיו חברה להספקה במחוז תל-אביב בערבון
מוגבל
.2
.3
.4

ג־ באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
לנהל עסקי מסחר ומרכזי מבירה.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 2 000מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30344/

.1
.2
.3
.4

א .פיגקלשטיין ושות׳ בערבון מוגבל

.5

.5
.1
.2
.3
.4
.5

ג׳ באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
לעסוק בקבלנים כלליים לעבודות בנין.
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־סססס! מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
תפ30345/

שבא ,חברה קבלנית בערבון מוגבל
ג׳ באב חשכ״א ( 16ביולי .)1961
לעסוק בקבלנים כלליים לעבודות בנין.
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ 5מניות הנהלה
בנות  1ל״י בל אחת ו־ 9995מניות רגילות בנוח  1ל״י בל אחת.
חפ30346/

ילסוט הפרסומים 942די' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4

.5
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4

.5

מטעמי רקפות בערבון מוגבל
ג ,באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש קרקעות׳ להקים בתים ומיבנים אחרים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות רגילות
בנות  10אגורות כל אחת.
חפ30347/

חברת חלקות  11ו־ 12בגוש  6909בערבון מוגבל
ג ,באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש חלקות 11׳  12בגוש .6909
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  6מניות רגילות
בנות  25אגורות בל אחת ו־ססס  2מניות דחויות בנות  25אגורות
בל אחת.
חפ30348/

טירת הכרך בערבון מוגבל
ג -באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש נכסי דלא ניידי ולהקים עליהם בתים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30349/

מעון בדירה  220/6בגוש  30025בערבון מוגבל
ג׳ באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש חלקות  220/13 220/6בגוש .30025
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ 2 000מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ל״י בל אחת ו־ססס  18מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30350/

 .1אחוזת פינשטיין (אלנבי  )76בערבון מוגבל
.2
.3
.4

ג׳ באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש חלקה ברחוב אלנבי  76תל־אביב.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1994מניות רגילות
סוג א -בנות  1ל״י בל אחת׳  4מניות רגילות סוג ב ,בנות  1ל״י
בל אחת ו־ 2מניות רגילות סוג ג -בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30351/

.1
.2
.3
.4

חלקה  4בגוש  6383בערבון מוגבל

.5

.5

ג ,באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  4בגוש .6383
הון של ( 1 000אלף) לירות מחולק ל־ססס  1מניות רגילות בנות
 1ל״י בל אחת.
חפ30352/

 .1חלקה  38בגוש  6536בערבון מוגבל
.2
.3
.4

ג -באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לרכוש הלקה מספר  38בגוש .6536
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1 500מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת ו־ 500מניות בכורה הניתנות לפדיון בנות
 1ל״י בל אחת.
חפ30353/

.1
.2
.3
.4

מפגש קראוון בערבון מוגבל

.5

.5

ג' באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
פיתוח וניהול עסקי בידור ואומנות.
הון של ( 1 002אלף ושתיים) לירות מחולק ל 2-מניות יסוד בנות
 1ל״י בל אחת׳  500מניות רגילות א' בנות  1ל״י בל אחת׳ 350
מניות רגילות גנות  1ל״י בל אחת ו־ 150מניות רגילות ג ,גנות
 1ל״י בל אחת.
חפ30354/

1675

הודעות בדבר רישום חברות

חברת חלקה  36בגוש  7136בערבון מוגבל

.1
.2
.3
.4

ג ,באב תשב״א ( 16ביולי .)1961
עסקי מקרקעין ופיתוחן.
הון של ( 6 000ששת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  6מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30355/

.5

.1

Limitet.
.2
.3
.4

.5
.1
.2
.3
.4

.5

חמו-קשת" אילת בערבון מוגבלד-באב חשב״א ( 16ביולי .)1961
פתיחת בית מסחר למזון.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות בנות  1ל״י
בל אחת.
חפ30336/

.1
.2
.3
.4

.5
.1
.2
.3
.4

.5

ביתכים בערבון מוגבל
ד'באב תשכ״א ( 16ביולי .)1961
לעסוק במסחר ולרכוש נכסי דלא ניידי וחומרי בנין.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות בנוח  1ל״י
בל אחת.
חפ30357/

! .חלקה  903בגוש  6213בערבון מוגבל
.2
.3
.4

ד׳ באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לעסוק בעסקי בנין׳ קבלנות׳ פיתוח קרקעות ופרצלציה.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות רגילות
בנות  10אגורות בל אחת.
חפ30358/

.1

חלקה  76בגוש  30028בערבון מוגבל

.2
.3
.4

ד׳ באב תשב״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש מגרשים ולבנות עליהם מבנים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 2 000מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30359/

.5

.5

 .1בר־כהן ושות׳ כערבון מוגבל
Bar-Cohen & Co. Limited.
.2
.3
.4

ד ,באב חשב-א ( 17ביולי .)1961
לעסוק בעסקי פרסום׳ הסברה ויחסי ציבור.
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל 20 000-מניות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30360/

.1
.2
.3
.4

חברה ישראלית לבגין באשדוד בערבון מוגבל

.5

.1
.2
.3
.4

.5

A.M.A. Investment

ד -באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לפעול כמשקיעי הון.
הון של ( 100 000מאה אלף) לירות מחולק ל־ססס  100מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30363/

עמי מוצרי חן בישראל בערבון מוגבל
ד׳ באב חשכ״א ( 17ביולי .)1961
לטהור בתכשיטים׳ חפצי נוי׳ קישוט ודקורציה.
הון של ( 1001אלף ואחת) לירות מחולק ל 1001-מניות בנוח 1
ל״י כל אחת.
חפ30364/

 .1רהיטי "פלד" בערבון נזוגבל
.2
.3
.4
.5

ד׳ באב חשכ״א ( 17ביולי .)1961
לסחור ברהיטים.
הון של ( 5 000חמשת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  5מניות בנוח
 1ל״י בל אחת.
חם30365/

 .1חברת חלקה  54/8בגוש  30024בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד ,באב חשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30366/

בנינים.

 .1חלקה  145בגוש  6378בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד׳ באב חשב״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהחזיק עליהם בתים׳ גינות׳ דירות ומשרדים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30367/

 .1חלקה נאה בגוש  3946בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד׳ באב תשב״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30368/

 .1חברת ״רכישות -בגוש  6044בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

.5

א.מ.א .השקעות בערבון מוגבל

ך ,באב תשב״א
לרכוש הלקוח
הון של 2 000
בנות  1ל״י כל
חפ30369/

( 17ביולי .)1961
בגוש .6044
(אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות רגילות
אחת.

אחוזת גוש  7142חלקה  41בערבון מוגבל .

ד׳ באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש זכויות ב־ 50דונם קרקע באשדוד ולפתחם.
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  10מניות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30361/

.1
 .2ד׳ באב חשב״א ( 17ביולי .)1961
 .3לרכוש קרקעות ולהקים בנינים על רכוש החברה.
 .4הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ססס  20מניות
י רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
 .5חפ30370/

"קורתי" חברה קבלנית בערבון מוגבל

 .1חלקה  4בגוש  6380בערבון מוגבל

ד ,באב תשב״א ( 17ביולי .)1961
לעסוק בקבלנים כלליים לעבודות בנין.
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ 20מניות הנהלה
בנות  1ל״י בל אחת ו 8 980-מניות רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
חפ30362/

1676

.2
.3
.4
.5

ד׳ באב תשב״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  4בגוש .6380
הון של ( 1 000אלף) לירות מחולק ל־ססס  1מניות רגילות בנוח
 1ל״י בל אחת.
חם30371/

ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז תשב״ב12.7.1962 ,

הודעות בדבר רישום חברות

 .1חלקה  55בגוש  6365בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד׳ בתמוז תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30372/

.1
.2
.3
.4
.5

 .1חלקה  35בגוש  6195בערבון מוגבל
.2
.3
.4

ד' באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  35בגוש .6195
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1 500מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אתת ו־ 500מניות בכורה הניתנות לפדיון בנוח
 1ל״י בל אחת.
חפ30373/

.1
.2
.3
.4

אדמת רחמים עזיזו בערבון מוגבל

.5

חלקה  343בגוש  6666בערבון מוגבל
ד׳ באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  343בגוש .6666
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1900מניות א ,בנות 1
ל״י בל אחת ו־ 100מניות ב׳ בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30380/

 .1חלקה  471בגוש  6127בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ה' באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  471בגוש .6127
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות .בל אחת.
חפ30381/

 .1חלקה  356בגוש  6158בערבון מוגבל

.5

ד׳ באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30374/

 .1אחוזת  7155/45בבת־ים בערבון מוגבל
.2
.4
.5

ד ,באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ססס  20מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30375/

 .1נאות מרחב בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד׳ באב תשכ״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש קרקעות׳ נכסי דלא ניידי ובל הבנוי עליהם.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות רגילות
י
בנות  10אגורות בל אחת.
חפ30376/

 .1חנות "ביצק" בערבון מוגבל
.2
.3
.4

ד׳ באב תשב״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש חלקה מס 439 ,בגוש .6217
הון של ( 3 000שלושת אלפים) לירות מחולק ל־ 3 000מניות
רגילות גנות  1ל״י בל אחת.
חפ30377/

.1

קטיף בערבון מוגבל

.5

 .2ד ,באב חשכ״א ( 17ביולי .)1961
 .3לסחור במוצרי מזון׳.לנהל ביח״ר למוצרי מזון ולשווק את
תוצרתם.
 Aהון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ 19 000מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־ססס  1מניות הנהלה בנות  1ל״י
בל אחת.
 .5חפ30378/

.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4

.5

.2
.3
.4
.5

ד׳ באב תשב״א ( 17ביולי .)1961
לרכוש חלקה  332בגוש .7051
הון של ( 1000אלף) לירות מחולק ל־ססס  10מניות בנות 10
׳
אגורות בל אחת.
חפ30379/

ילקוט הפרסומים 942די' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

חלקה  671בגוש  6190בערבון מוגבל
ה׳ באב תשב״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  671בגוש .6190
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30383/

.1

אחוזת  3בגוש  3947בערבון מוגבל

.2
.3
.4

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  6בגוש .3947
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30384/

.5

חלקה  133בגוש  6605בערבון מוגבל

.1
 .2ה -באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
 .3לרכוש חלקה מספר  133בגוש .6605
 .4הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
,
 .5חפ30385/

 .1אדמת נחמיה בגוש  6106בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ה' באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30386/

 .1בית יונה לוי בחלקה  185גוש  7170בערבץ מוגבל
.2
.3
.4

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי ' .)1961
לרכוש חלקה  185בגוש .7170
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 2 000מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30387/

.1
.2
.3
.4

חברת רח׳ הזמיר  ,6רמת־גן בערבון מוגבל

.5

 .1בית רח׳ עמק יזרעאל  10בערבון מוגבל

ה׳ באב תשב״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה  356בגוש .6158
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30382/

.5

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  301בגוש .6203
הון של ( 1 000אלף) לירות מחולק ל־ססס  10מניות רגילות בנות
 10אגורות כל אחת.
חפ30388/

1677

הודעות בדבר רישום חברות

 .1הדירה ברחוב הירשנברג  11ת״א בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

חברה לקרור וקרח אשדוד בערבון מוגבל

.1
.2
.3
.4

ה -באב חשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 6 000ששת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  6מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30389/

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לנהל ביח״ר לקדה.
הון של ( 35 900שלושים וחמשה אלף) לירות מחולק ל־34 996
מניות רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־ 4מניות הנהלה בנות  1ל״י
בל אחת.
חפ30397/

.5

 .1חברת גוש  30121חלקה  21בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ה' באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  21בגוש .30121
החברה מוגבלת בערבות.
תפ30390/

 .1חלקה  108בגוש  6105בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים גינות׳ מוסבים ובתים משותפים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30398/

!• חלקה  295בגוש  6195בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ה׳ באב תשב״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  295בגוש .6195
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1 500מניות רגילות בנות
 1ל״י כל אחת ו־ 500מניות בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ל״י
בל אחת.
חפ30391/

1,

 •1חלקה  293בגוש  6195בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

.

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  293בגוש .6195
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1 500מניות רגילות
בנות  1ל״י כל אחת ו־ 500מניות בכורה הניתנות לפדיון בנות
 1ל״יבל אחת.
חפ30392/

.2
.3
.4

.5

.1
.2
.3
.4

.5

חיים בית יוסף בערבון מוגבל
ה ,באב תשב״א ( 18ביולי .)1961
להחזיק במקרקעין ולרכוש זכויות או טובות הנאה במקרקעין׳
בנינים׳ מיבנים ומטעים.
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־מנית יסוד אחת
בת  1ל״י׳ מנית הנהלה אחת בת  1ל״י ו־ 19 998מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30399/

חלקה מס 200 ,גוש  6667בערבון מוגבל
ח -באב תשב״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה  200בגוש .6667
הון של ( 1 000אלף) לירות מחולק ל־ססס  1מניות רגילות בנות 1
ל״י כל אחת.
־ חפ30400/

 .1חלקה  294בגוש  6195בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  294בגוש .6195
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1 500מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת ו־ 500מניות בכורה הניתנות לפדיון בנות 1
ל״יכל אחת.
חפ30393/

.1

"סביונית" חברה לחקלאות ולפרדסנות בערבון
מוגבל

.2
.3
.4

ה׳ באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקות 18׳ 19׳ 20׳ בגוש  6175ולפתחן.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות רגילות
בנות  1ל״י כל אחת.
חפ30401/

.1
.2
.3
.4

דירה ברחוב הפרדס  6בערבון מוגבל

.5

 .1חלקים בחלקה  1בנכסי גוש ( 6896נ.מ ).בערבון
מוגבל
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

ה ,באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  1בגוש .6891
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30394/

דירה  220/4בגוש  7051בערבון מוגבל
ה ,באב תשב״א ( 18ביולי .)1961
לרכוש דירה מספר  4בגוש  7051חלקה .220
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  10מניות
בנות  1ל״י כל אחת.
חפ30395/

- .1מיכון חקלאי בצרון -בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ה' באב תשכ״א ( 18ביולי .)1961
לייסד ולקיים תחנת טרקטורים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות בנות 1
ל״יבל אחת.
חפ30396/

1678

.5
.1
.2
.3
.4

.5
.1
.2
.3
.4

.5

ו ,באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה  49בגוש  6953ולפתחה.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30402/

מעונות של אחוד מנגני התזמורת בערבון מוגבל
ו -באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה 31׳ 35׳ ו־ 112בגוש  6658ולפתחה.
הון של ( 10 006עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  10מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30403/

גוש  6538חלקה  251בערבון מוגבל
ו ,פאב חשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  251בגוש .6538
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ססס  10מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
הפ30404/

ילקוט הפרסומים  ,942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

הודעות ،בדבר רישום חברות
 .1חברת גוש  6910חלקה  28בערבון מוגבל

 .1חלקה  14בגוש  7140בערבון מוגבל
.2
.3
.4

ו׳ באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה  14בגוש .7140
הון של ( 2 500אלפיים חמש מאות) לירות מחולק ל־ 500מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ל״י כל אחת׳  1 800מניות א' בנוח
 1ל״י כל אחת ו־ 200מניות ב ,בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30413/

.2
.3
.4

ו' באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  28בגוש .6910
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ 1.900מניות רגילות
בנות  1ל״י בל אחת ו־ 100מניות בבורח הניתנות לפדיון בנוח 1
ל״י בל אחת.
חפ30405/

.5

.1
.2
.3
.4
.5

פאר חלקה  63בגוש  8240בערבון מוגבל

.1

חלקה  234בגוש  6546בערבון מוגבל

ו ,באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30406/

.2
.3
.4

ו ,באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  234בגוש .6546
הון של ( 2 500אלפיים חמש מאות) לירות מחולק ל־ 200מניות
בכורה הניתנות לפדיון בנות  1ל״י בל אחת׳  1 800מניות רגילות
סוג א -בנות  1ל״י כל אחת ו־ 500מניות ב ,בנות  1ל״י כל אחת.
חפ.30414/

.5

! .גוש  6667חלקה  204בערבון מוגבל
.2
.3
.4
1
.5

ו׳ באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה מספר  204בגוש .6667
הון של ( 1 000אלף) לירות מחולק ל־ססס  1מניות רגילות בנות
ל״י בל אחת.
חפ30407/

•1
.2
.3
.4

חלקה  13בגוש  6614בערבון מוגבל

.5

.1
.2
.3
.4

.5

ו׳ באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה  13בגוש .6614
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות כל אתת.
חפ30408/

ו׳ באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש קרקעות עירוניות׳ לסחור בבתים ובבל רכוש אחר.
הון של ( 2120אלפיים מאה ועשרים) לירות מחולק ל־ 12מניות
רגילות בנות  10ל״י בל אחת ו־ 200מניות רגילות בנות  10ל״י
בל אחת.
חפ30409/

.2
.3
.4

ו ,באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקות 122׳  123בגוש .7069
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  2מניות בנות
ל״י כל אחת.
חפ30410/

.1
.2
.3
.4

הנכס גוש  6517חלקה  46בערבון מוגבל

.5

.1

ו -באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30411/

סלה סוכנויות לציוד השקעה בערבון מוגבל
Sella Investment Equipment Agencies Limited.

.2
.3
.4

.5

 .1מעון  477/7ברחוב ריינס  24בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ו׳ באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לנהל סוכנות בקומיסיון ליבוא׳ יצוא׳ קניה ומכירה של מכונות
תעשייתיות מכל הסוגים.
הון של ( 10 000עשרת אלפים) לירות מחולק ל־ 100מניות
בנות  100ל״י כל אחת.
חפ30412/

ילהוט הפרסומים 7942י' בתמו< תשב״ב; 12.7.1962

ו' באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקת משנה  477/7בגוש .6903
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות רגילות
בנות  10אגורות בל אחת.
חפ30415/

 .1חלקה  75גוש  7070בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ו ,באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30416/

.1
.2
.3
.4
.5

אדמת חוה בגוש  6621חלקה ! בערבון מוגבל

חברת חלקה  308בגוש  3702בערבון מוגבל

 .1חלקות  122ו־ 123בגוש  7069בערבון מוגבל

.5

.5

.1
.2
.3
.4

.5

ו׳ באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30417/

חברת גדרות להובלה בערבון מוגבל
ו׳ באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לסחור׳ להשכיר׳ להעסיק בשכירות משאיות נגררות׳ מכוניות
תובלה׳ הסעה ובלי רכב מכל סוג.
הון של ( 6 000ששת אלפים) לירות מחולק ל־ 6 000מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ30418/

 .1חלקה  95בגוש  7149בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

■ו ,באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חפ30419/

 .1א .מילשטיין ,מהנדסים בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ו -באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לנהל משרד לתכנון מיבנים׳ קונסטרוקציות ולעבודות הנדסה
,
ואדריכלות.
הון של ( 6 000ששת אלפים) לירות מחולק ל־ 4 000מניות
רגילות א' בנות  1ל״י כל אחת ו־ססס  2מניות רגילות ב׳ בנות 1
ל״י בל אחת.
חפ30420/

1679

הודעות בדבר רישום חברות

 .1חלקה  6בגוש  3630בעלבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ו׳ באב תשב״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30421/

 .1נחלת אברון בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ו ,באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לרכוש חלקה אחת בגוש  6896בשטח של דונם אחד.
הון של ( 20 000עשרים אלף) לירות מחולק ל־ססס  20מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ)30422

.1

אור־יש בערבון מוגבל

.2
.3
.4

.5

ו ,באב תשכ״א ( 19ביולי .)1961
לעסוק בייצור מוצרי חשמל מכל המינים.
הון של ( 100 000מאה אלף) לירות מחולק ל־ 2 500מניות רגילות
סוג א ,בנות  10ל״י בל אחת׳  2 500מניות רגילות סוג ב -בנות
 10ל״י בל אחת׳  2 500סוג ג ,בנות  10ל״י בל אחת ו־2 500
מניות סוג ד׳ בנות  10ל״י כל אחת.
חפ30423/

.1

חלקות  118,528גוש  6636בערבון מוגבל

.2
.3
.4
.5

ז׳ באב חשב״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה *מוגבלת בערבות.
חפ30424,

יהלם דבורה בת משה בערבון מוגבל

.1
 .2ז׳ באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
 .3לרבוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
 .4החברה מוגבלת בערבות.
 .5חפ30430/

.

 .1חלקה  175גוש  6755בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ז ,באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30431,

1

! .יהלם אייויק בן שלמה בערבון מוגבל
ז׳ באב תשב״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30432/

.2
.3
.4
.5

•1
.2
.3
.4
.5

יהלם שולמית בת יצחק בערבון מוגבל
ז -באב תשב״א ( 20ביולי )1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חס30433,

!• יהלם ראובן בן יעקב בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

 .1חלקה  242גוש  6623בערבון מוגבל

ז׳ באב תשב״א (■ 20ביולי ')1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חם30434,

!■ יהלם נטי בית דוד בערבון מוגבל

.2
.3
.4
.5

ד באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולבנות עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30425/

.2
.3
.4
.5

ז׳ באב תשכ״א ( 20ביולי )1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חס30435,

.1

חלקה  229גוש  6623בערבון מוגבל

.2
.3
.4
.5

ז׳ באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולבנות עליהם מבנים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30426,

•1
.2
.3
.4
.5

יהלם שרה בת נחמן בערבון מוגבל .

 .1חלקה  93גוש  6388בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ז ,באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות מחולק ל־ססס  20מניות בנות 10
אגורות בל אחת.
חס30427,

 .1רכש בגוש  6618בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ז ,באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חס30428,

 .1יהלם יצחק בן אברהם בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ז' באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30429,

"16810

1
.2
.3
.4
.5

ז׳ באב תשכ״א ( 20ביולי )1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30436/

יהלם חוה בת יצחק בערבון מוגבל
ז׳ באב תשכ״א ( 20ביולי )1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות,.
חפ30437/

!• יהלם יחזקאל בן יצחק בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חפ30438/

•1
.2
.3
.4
.5

יהלם נילי בת יצחק בעבון מוגבל
ז׳ באב תשכ״א ( 20ביולי .)1961
לרכוש מקרקעין ולהקים עליהם בנינים.
החברה מוגבלת בערבות.
חם30439/

ב״ח בכסלו תשכ״ב ( 6בדצמבר )1961

א .דנציגר
רשם החברות

יל?ומ הפרסומים  ,942י' בתמוז תש־ב״ב12.7.1962 ,

פקודות השותפויות
הודעה לפי סעיף )5( 68
נמסרת גזה הודעה׳ בי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס השותפויות.

מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

שם השותפות

המכין
מלון בלפוריה
קופרברג את אוגורק
סקובסקי ורגון
האחים משה ואבא ,מזרחי
Garage Hamifratz
גרג׳ המפרץ
Kadima
קדימה
Grinberg Bros
אחים גרינברג
שותפות כפפות בלומנטל
Aharon Riemer & Sons
אהרן .רימר ובניו
בר־בהן
שותפות מסחרית לשפרעם והמחוז
אמרה את בורג׳
"הדגל" יצחק ש .דוד ובנו
מילר׳ נסר ושות׳
"אלסטיקה" בית מלאכה למוצרי גומי
"שמי" שותפות מובילי ירקות
"אטומיק"
אחים קופידלובסקי ושות׳
קפה ומסעדה "הדר" א .אפלאויג ומ .אייזלר
יצחק פבזנר
"אחים קושניר"
עזרא מאירוביץ ובנו
יצחק פרץ ריגל ובנו אליעזר יהושע רון
מרכז זמני לתחבורה א.ש.ד.
קושלין מכשירי בתיבה׳ ספרים וצעצועים
ברשטל את מילברג
"בית מסחר לנעלים פנחס וייל רמת־גן"

מספר
התיק

מספר
סידורי

2171
4094
5007
5917
6432
6530
6878
6899
6911
8037
8429
ש441/
ש528/
ש667/
ש831/
ש1083/
ש1561/
ש1803/
ש'1873/

29
30
31
32
33
34
35
36
37

ש3797/
ברובסקי את גורניצקי
ש3973/
"המפיץ"
סם טוסמן ושות׳ ליליגבלום  19תל־אביב
ש4149/
"מאפית רמב״ם"
ש4650/
סנטריום נחת
ש4741/
מלון רמה ירושלים
ש4907/
סלון "ג׳ולייט"
 Salon Julietteש5177/
מאפית סל לחם
ש5395/
ביית ספר לנהגות א.ב( .אלטשולר־

38
39
40
41
42
43
44
45

בנדקובסקי)
ש5645/
״פוטו גיל־אור"
 Foto Gill-orש5707/
"גלידה אילת"
ש5751/
״מלון יפה נוף״
 ש5775/סטפגיק את וולמן
ש5856/
יוסף פורציה את אלפרד שטהל
ש5886/
מאפית גונה
ש5938/
צבי ליימן ו؟ות׳
ש5972/
 .0חליו את ג .בובשרייבר בית מסחר
לרפואות בסיטונות
ש6023/

46
47
48
49
50
51
52

ש6128/
ש6140/
ש6217/
ש6219/
ש6241/
ש6268/
1255

ש1892/
ש1943/
ש1987/
ש2376/
ש2392/
ש2861/
ש3461/
ש3570/
ש3645/

מספר
התיק

שם השותפות

חיים יוטקו ושות׳
חלובה־עבדל
נגריה מכנית זילברבוק ו־הלברייך
זבות יוצרים ומשרד לעתוגות מנצר את מנצר
דפוס "טל" שומנטל וקמגושנאי
"אנפה"
אחים אישרעלסק׳

י״ג באייר תשב״ב ( 17במאי )1962

א .1דנציגר
רשם השותפויות

פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על גמר מיזוג בהתאם להוראות סעיף ( 13ב)
נמסרה בזה הודעה׳ שביום  15ביוני  1962נשלמה באישורו של

רשם האגודות השיתופיות העברת האקטיבה והפסיבה של :שיכון
פועלים ותיקים בהרצליה אגודה שיתופית בע׳׳מ
תיק מם׳  3612ל:״נוה עמל" אגודה שיתופית לשיכון
בהרצליה בע״מ תיק מס׳ .4033
הודעה מוקדמת על ההתמזגות פורסמה בילקוט הפרסומים 198׳
תשכ״ב.

ט*ו בסיון תשכ״ב ( 17ביתי )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה לפי סעיף  )4( 256לפקודת ההברות

הריני מוסר בזה הודעה שביטלתי היום את רישום האגודה הנ״ל
באגודה שיתופית.

י״ח בסיון תשכ״ב ( 10ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

מינוי מפרק
בתוקף הסמבויות המוקנות לי בסעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות׳ הנני מבטל את הצו שפורסם בילקוט הפרסומים 901׳
תשכ״ב׳ בענין מינוי המפרקים של :שלוחות קואופרטיב
להובלת משאות בזכרון יעקב בע״מ (תיק מס )3654 -וממנה
בתור מפרק את יעקב איסלר׳ משרד העבודה׳ המחלקה לאיגוד
שיתופי׳ ירושלים.

הואיל ורשם החברות מסר לי הודעה׳ בי שר המשפטים אישר

לרשום בחברה את "ארזים" קבוצה קואופרטיבית
לעבודות נגרות בחדרה בע״מ (תיק מס׳ )2875׳

ילקוט הפרסומים  ,942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

י״ז בסיון תשכ״ב ( 19ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

1681

פקודת האגודות השיתופיות
מינוי מפרקים חדשים
בתוקף הסמכויות המוקנות לי בסעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות׳ אני ממנה בזה את האנשים ששמותיהם ומעניהם מפורטים להלן
בטור א' להיות בל אחד מהם מפרק האגודה השיתופית המפורטת בטור ב ,מול שמו ובמקום האנשים שמינוים פורסם בילקוט הפרסומים
במפורט בטור ג׳.

טור א,
שמות המפרקים

.1

יעקב איסלר׳
משרד העבודה׳
המחלקה לאיגוד
שיתופי׳ ירושלים
שמואל זלצמן

טור ג,ילקוט הפרסומים
(קודם)

טור ב,
שם האגודה

-״אריאל״ קואופרטיב לחומרי בנין בבפר־סבא בע״מ ()3358

901

4.1.62

מרכז הקואופרציה׳
ת.ד877 .׳ תל־אביב
.2

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״שירותים״ קואופרטיב לשימון וסיבה ביפו בע״מ ()3190

.3

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״קמה״ מאפיה קואופרטיבית ביפו בע״מ ()3096

901

4.1.62

.4

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״הבורה״ קואופרטיב להובלת חול ולברייח זיפזיף בת״א בע״מ ()4623

901

4.1.62

.5

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״יהודה״ אגודה קואופרטיבית לאפיה ברחובות בע״מ ()538

901

4.1.62

.6

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״ממש״ קואופרטיב של חיילים משוחררים לייצור חמרי בנין בע״מ ()2172

901

4.1.62

.7

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

קואופרטיב עובדי יהלומים משבית בנתניה בע״מ ()2547

901

4.1.62

.8

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״שער הדרום״ קואופרטיב להובלת המרי בנין באילת בע״מ ()5014

901

4.1.62

.9

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״רסס״ קואופרטיב לשירות תברואה לחקלאות באפקים בע״מ ()4858

901

4.1.62

.10

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

מכבסת קיטור קואופרטיבית ״זק״ בחולון בע״מ ()2718

901

4.1.62

״מוצרי מתכת״ קואופרטיב לייצור חלקי שרברבות ויציקת מתכת ביפו בע״מ ()3168

901

4.1.62

.12

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״מאפה״ מאפיה קואופרטיבית בחדרה בע״מ ()3097

901

4.1.62

.13

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״גזית״ קואופרטיב לתעשית בל מיני חמרי בנין בקרית גת בע״מ ()5018

901

4.1.62

.14

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״התנור״ מאפיה קואופרטיבית בבפר־יבנה בע״מ ()3028

901

4.1.62

.15

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״השק״ קואופרטיב לעיבוד שקי יוטה ותוצרת ניר בבאר־שבע בע״מ ()4881

901

4.1.62

.16

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

מאפיה וקונדיטוריה קואופרטיבית ״שיפון״ ביהודיה בע״מ ()2924

901

4.1.62

.17

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

מאפיה קואופרטיבית ״האופה״ בלוד בע״מ ()2857

901

1.4.62

.18

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״ספרא״ קואופרטיב לעבודות כריכה בתל־אביב בע״מ ()4976

901

4.1.62

 .11יעקב איסלר
■שמואל זלצמן

1682

ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז תשב״ב12.7.1962 ,

פקודת האגודות השיתופיות
טור א,
שמות המפרקים

טור ג\ ,
ילקו! tהפרסומים
(קודם)

טור ב,
שם האגודה

.19

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״דימונה״ קואופרטיב להובלה בע״מ ()4950

901

4.1.62

.20

יעקב איסלר
שמואל זלצמן י

״מתיקה״ קואופרטיב לממתקים וסוכריות בלוד בע״מ ()3182

901

4.1.62

.21

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״אפרתי״ מאפיה קואופרטיבית בחולון בע״מ ()3224

901

4.1.62

.22

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

מסגריה קואופרטיבית ״סגר״ בראשון־לציון בע״מ ()2138

901

4.1.62

.23

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״משמר השבעה״ מאפיה קואופרטיבית באזור בע״מ ()4829

901

4.1.62

.24

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״הנגר״ נגריה מבנית ברמלה בע״מ ()2906

901

4.1.62

.25

יעקב איסלר
שמואל זלצמן

״עומס״ קואופרטיב לעבודות סבלות והובלה בירושלים בע״מ ()3328

901

4.1.62

.26

יעקב איסלר י-
שמואל זלצמן

״ארז״ אגודה שיתופית לחרושת עץ של חיילים משוחררים בתל־אביב בע״מ ()2190

901

4.1.62

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי הסעיף  47לפקודת האגודות השיתופיות/
הנני מצווה בזה על פירוק האגודה" :המשא" קואופרטיב
להובלה בכפר יונה בע״מ (תיק מס׳  )4986וממנה למפרקים
את יעקב איסלר /משרד העבודה /המחלקה לאיגוד שיתופי /ירושלים
ואת ש .זלצמן /מרכז הקאופרציה ת.ד /877 .תל־אביב.
בהתאם לתקנה ( 11ה) לתקנות האגודות השיתופיות/1934 /
נדרש בל בעל תביעה מן' האגודה להגיש את תביעתו בכתב'למפרקים
תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו /לפי המען :משרד העבודה/
המחלקה לאיגוד שיתופי /רח׳ יפו /ירושלים.
ט׳ בסיון תשכ״ב ( 11ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(46לפקודת האגודות השיתופיות/
הנני מצווה בזח על פירוק האגודה :אגודה צרכנית שיתופית
רמלה־לוד בע״מ (תיק מס׳  )2772וממנה למפרקים את ד״ר
א .קליין /משרד העבודה /המחלקה לאיגוד שיתופי ירושלים /את
חדש מאיר /ברית הקואופרציה הצרכנית ת.ד /130 .תל־אביב/
ואת אטלסוביץ /ברית הקואופרציה הצרכנית ת.ד ,130 .תל־אביב.

ילסוט הפרסומיים ",942י׳ בתמוז חשב״ב12.7.1962 ,

בהתאם לתקנה ( 11ה) לתקנות האגודות השיתופיות,1934 /
נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרקים
תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו /לפי המען :משרד העבודה/
המחלקה לאיגוד שיתופי /ירושלים.
י״ג בסיון תשב״ב ( 15ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

בתוקף סמבותי לפי הסעיף  47לפקודת האגודות השיתופיות /הנני

מצווה בזה על פירוק האגודה :רויה — קואופרטיב לייצור
ופלים גלידה ונזוז בנתניה בע״מ (תיק מס׳  )3286וממנה
למפרקים את י .איסלר /משרד העבודה /המחלקה לאיגוד שיתופי/
ירושלים /ואת ש .זלצמן /מרכז הקואופרציה /ת.ד /877 .תל־אביב.
בהתאם לתקנה ( 11ה) לתקנות האגודות השיתופיות ,1934 /נדרש
בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרקים תוך
חודש ימים מיום פרסום הודעה זו /לפי המען :משרד העבודה /המחלקה
לאיגוד שיתופי /רחוב יפו /ירושלים.
י״ח בסיון תשכ״ב ( 20ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

1683

פקודת האגודות השיתופיות

הודעה לפי סעיף ( )1(59ד)
ופקודת החברות סעיף )3( 242

ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף )2(50
הואיל וביום  6באוקטובר  1952ניתן צו על פירוק האגודה:

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

שם האגודה

מען רשום

תאריך הרישום

 11בדצמבר 1950
קופת תגמולים של עובדי
,
מוסד חינובי חקלאי בבפר
הירוק אגודה שיתופית בע״מ ()3665

בפר הירוק

קופת תגמולים של עובדי
בית הספר התיכון החקלאי
פרדס חנה אגודה שיתופית
בע׳־מ ()3183

 20בינואר 1950

פרדס חגה

קופת תגמולים של עובדי
מקוה ישראל אגודה
שתופית בע״מ ()3311

 21במרס 1950

מקרה ישראל

אגודה צרכנית יצרנית
שתופית ד׳בא בע׳׳מ ()3834

 9באפריל 1951

ד׳בא

קופת תגמולים של עובדי
גלר גרטנברג וטיבר
אגודה שיתופית בע״מ ()2204

 7בינואר 1946

תל־אביב

 25בפברואר 1946

תל־אביב

קופת תגמולים של פועלי
הטחנות הגדולות חיפה
אגודה שתופית בע׳׳מ ()2354

 8באוגוסט 1946

חיפה

קופת תגמולים של עובדי
אמבית פרדס־חנה
אגודה שיתופית בע״מ ()3152

 3בינואר 1950

פרדס חנה

קופת תגמולים של עובדי
"חוס בר" אגודה
שיתופית בע״מ ()4526

 14ביולי 1954

הדר יוסף

פורסם בילקוט הפרסומים 261׳ חשי״ג.
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ניתנת בזה הודעה׳ שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש בגוף מאוגד.

הואיל וביום  21ביולי  1952ניתן צו על פירוק האגודה :קרית
נחום אגודה שיתופית בע״מ תיק מס׳  1044וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים 243׳ חשי״ב׳
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ניתנת בזה הודעה׳ שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותת שעה חדלה להיות האגודה לשמש בגוף מאוגד.
ט״ו בסיון תשב״ב ( 17ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה לפי סעיף ( )1(59ד)
הואיל וביום  8במרס  1962פורסמה בילקוט הפרסומים 916
הודעה׳ שאם תוך מועד של שלושה חדשים מיום פרסומה לא יראו
לי סיבות המחייבות'אחרת יימחק שמה של האגודה :קופת תגמולים

קופת תגמולים של עובדי
חברת "ליבו־" אגודה
שיתופית בתל־אביב בע״מ ()2225

ל׳ בסיון חשב״ב ( 2ביולי )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף )2( 50
הואיל וביום  11במרס  1962ניחן צו על פירוק האגודה" :זבולנו"
אגודה שיתופית לשיכון תל-אביב בע״מ (תיק מס׳ )3459
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 921׳ תשב״ב.
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם׳ ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש בגוף מאוגד.

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

1684

קרית בנימין אגודה שיתופית בע״מ

תיק מם׳  923וצו זה

של עובדי הקרן למפעלים קונסטרוקטיביים (מיסודה
של הציונות הכללית) אגודה שיתופית בע״מ (תיק מס־
 )4028מפנקס רישום האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל׳
והואיל ולא הובאו בפני בל סיבות המחייבות אחרת׳ הריני מוסר
בזה הודעה ששמה של האגודה הנידונה נמחק מפנקס רישום האגודות
השיתופיות והאגודה בוטלה׳ בתנאי שהתחייבותו של בל מנהל׳ מנהל
עסקים וחבר באגודה הנ״ל מקום שהיא קיימת תתמיד ויוסיף להיות
לה תוקף באילו לא בוטלה באגודה.

הואיל וביום  15במרס  1962פורסמה בילקוט הפרסומים 918
הודעה׳ שאם תוך מועד של שלושה חדשים מיום פרסומה לא יראו
לי סיבות המחייבות אחת יימחק שמה של האגודה :אגודה צרכנית
יצרנית שיתופית סתריה בע״מ (תיק מס׳  )4082מפנקס
רישום האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל׳
והואיל ולא הובאו בפני בל סיבות המחייבות אחרת׳ הריני מוסר
בזה הודעה ששמה של האגודה הנידונה נמחק מפנקס רישום האגודות
השיתופיות והאגודה בוטלה׳ בתנאי שהתחייבותו של בל מנהל׳ מנהל
עסקים וחבר באגודה הנ״ל מקום שהיא קיימת תתמיד ויוסיף להיות לה
תוקף באילו לא בוטלה באגודה.

הואיל וביום  8במרס  1962פורסמה בילקוט הפרסומים 916
הודעה׳ שאם תוך מועד של שלושה חדשים מיום פרסומה לא יראו

לי סיבות המחייבות אחרת יימחק שמה של האגודה" :אלרג׳יף"
אגודה שיתופית למאפיות בכפר קרע בע״מ (תיק מס׳
 )5164מפנקס רישום האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל׳
והואיל ולא הובאו בפני בל סיבות המחייבות אחרת׳ הריני מוסר
בזה הודעה ששמה של האגודה הנידונה נמחק מפנקס רישום האגודות
השיתופיות והאגודה בוטלה׳ בתנאי שהתחייבותו של בל מנהל׳ מנהל
עסקים וחבר באגודה הנ״ל מקום שהיא קיימת תתמיד ויוסיף להיות
לה תוקף באילו לא בוטלה באגודה.

ס״ו בסיון תשכ״ב ( 17ביוני )1962

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,042יי בתמוז תשכ״ב12.7.1902 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

פקודת החברות
הודעה על תשלום דיבידנד

הודעה על מינוי מפרק

שם החברה" :ברליט׳ סוכנויות׳ יבוא ויצוא" בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב פינסקר 2׳ תל-אביב.
בית המשפט המחוזי'של :תל־אביב-יפו׳ תיק אזרחי 3471/60

י

הסכום לבל לירה 30 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ב -בתמוז תשכ״ב ( 22ביולי .)1962
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :נפתלי רוזנטל׳ עו״ד׳ רחוב אחוזת בית 5׳
,
תל-אביב.

ג ,בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ה .קדמץ

שם החברה" :מפגש חפר" בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :תחנת דלק "פז"׳ בביש החוף תל־אביב־יפו׳
ליד בפר ויתקין.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 972/62
שם המפרק ומענו :בונם הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת בורש׳
ירושלים.
תאריך המינוי :כ״ט בסיון תשכ״ב ( 1ביולי .)1962
ג׳ בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד סופי

הודעה על מינוי מפרק

שם החברה" :לבור" תעשיה חימית וצרכי מזון בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ נחלת בנימין 107׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 3844/59
הסכום לבל לירה24 :׳ 5אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י״ג בתמוז תשב״ב ( 15ביולי .)1962
מקום פרעונו במשרד המפרק :משה שייער עו״ד׳ רחוב אחוזת בית 5׳
תל-אביב.

1

ג׳ בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ח .קדמון
 .כונס הנכסים הרשמי

שם החברה :קרטונל בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה גב־ים׳ אזור.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 668/62
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :יהודה ברמי׳ עו״ד שדרות רוטשילד 31׳
תל־אביב.
תאריך המינוי :י״ז בסיון תשכ״ב ( 19ביוני .)1962
ג -בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ה .קדמון

ח .קדמץ

כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

הודעה על מינוי מפרק

שם החברה :הצמיג בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב גחלת בנימין 75׳ אצל עו״ד אמנון
ארנשטיין׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2909/61
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ה בתמוז תשכ״ב ( 27ביולי .)1962
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :עזריאל ז׳רדינובסקי׳ רחוב ברנדיסי 28׳
תל-אביב.

שם החברה :הסובניות המאוחדות בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ החלוצים 6׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 428/62
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה׳ פינת בורש׳
ירושלים.

ג׳ בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ה .קדמון

תאריך המינוי :ב״ט בסיון תשב״ב ( 1ביולי .)1962
ג,

בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ח .קדמון
כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

שם החייבת׳ תיאורה ומענה :זלטה וייס׳ בעלת בית קפה׳ רחוב ווג־ווד
26׳ אצל גריפל׳ חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .185/60
היום האחרון להגשת הוכחות :כ״ה בתמוז תשכ״ב ( 27ביולי .)1962
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :ד״ר יונה אנגל׳ עו״ד׳ רחוב הרצל 14׳
חיפה.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :דב ישראל קליין׳ סוחר ומתווך׳ רחוב הלל
10׳ חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי 104/60
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ה בתמוז תשב״ב ( 27ביולי .)1962
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת
בורש׳ ירושלים.

ל' בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962

ח .קדמון
כונס הנכסים הרשמי

ילסוט הפרסומים ,942־'' בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

ג׳ בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ח .קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

1685

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

צו הכרזת חייב כפושט רגל ומינוי נאמן

שם החייב /תיאורו ומענו :הנס מורגנשטרן /סוחר /רחוב דיזנגוף ,23
נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו /תיק אזרחי .884/58
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ה בתמוז תשכ״ב ( 27ביולי .)1962
שם הנאמן /תיאורו ומענו :יוסף מוסקונה /עו״ד /רחוב אלגבי /103
תל־אביב.

שם החייב /תיאורו ומענו :אימרח אנרדש /מחלק עוגות /רחוב הירקון

ח .קדמון

ג' בתמוז תשב״ב ( 5ביולי )1962

כונס הנכסים הרשמי

 /61תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו /תיק אזרחי 1416/61
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :ה -בתשרי תשכ״ב ( 18בספטמבר
.)1961
שם הנאמן /תיאורו ומענו :שמואל משה קובלר׳ עו״ד /רחוב יבנה
 25א ,תל־אביב.
תאריך המינוי :כ׳ בשבט תשכ״ב ( 25בינואר .)1962

ד׳ בתמוז תשכ״ב ( 6ביולי )1962

י

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החייב /תיאורו ומענו :שרגא ברקוביץ /בעל בית מלאכה למילוי
'
בקבוקים רחוב  24א ,מספר  /3באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים /תיק אזרחי 176/60
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י-ג בתמוז תשכ״ב ( 15ביולי .)1962
מקום פרעונו במשרד הנאמן :אליהו צוקר עו״ד /רחוב הדסה_/74
באר־שבע.

ח .קדמת

ל׳ בסיון תשב״ב ( 2ביולי )1962

כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה בלבד
שם החייב /תיאורו ומענו :נח לוי /קבלן להובלה /שכונת אבן ישראל/
.
בית עץ חיים /ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים /תיק אזרחי 186/57
הסכום לכל לירה 70 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :שני וסופי.
זמן פרעונו :י״ג בתמוז תשכ״ב ( 15ביולי .)1962
מקום פרעוגו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי /רחוב ידידיה
פינת בורש /ירושלים.
ד,

ה .קדמון

בתמוז תשכ״ב ( 6ביולי )1962

כונס הנכסים הרשמי

צו הכרזת חייבים כפושטי רגל ומינוי נאמן
שמות החייבים ותיאורם:
היים קרלו /לשעבר בעל בית־מלאכה
)1
היים מרגריטה /עקרת בית
)2
רץ דגמר׳ עקרת בית.
)3
מענם :רחוב אחד העם  /72תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו /תיקים אזרחיים ,420/62 )1
422/62 )3 ,421/62 )2
תאריך צווי הכרזת החייבים כפושטי רגל :י׳ באייר תשכ״ב ( 14במאי
.)1962
שם הנאמן /תיאורו ומענו :אברהם מישר /עו״ד /שדרות רוטשילד /20
תל־אביב.

תאריך המינוי :י״ב בסיון תשכ״ב ( 14ביוני .)1962
א ,בתמוז תשכ״ב ( 3ביולי )1962

ח .קדמון
כונס הנכסים הרשמי

צו קבלת נכסים ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב /תיאורו ומענו :חנוך זיסמן (זוסמן) /סוחר /שדרות או״ם
 /61חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה /תיק אזרחי 705/62
תאריך צו קבלת הנכסים :י״ז בסיון תשב״ב ( 19ביוני .)1962
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה /השעה והמקום :כ״ד בתמוז חשכ״ב (26
ביולי  )1962בשעה  8.30בבוקר /במשרד כונס הנכסים הרשמי/
רח׳ שמריהו לוין  /3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית /השעה והמקום :כ״ח בתמוז תשכ״ב (30
ביולי  )1962׳בשעה  8.30בבוקר /בבית המשפט המחוזי בחיפה.
ל׳ בסיון תשכ״ב ( 2ביולי )1962

כונס ־הנכסים הרשמי

צו קבלת נכסים ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב /תיאורו ומענו :אליהו וקנין (אועקנין) /סוחר /שיכון עממי/
רה -הבנים  /2רחובות.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב*יפו׳ תיק אזרחי 1882/62
תאריך צו קבלת הנכסים :כ״ב בסיון תשכ״ב ( 24ביוני .)1962
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה /השעה והמקום :ג ,באב תשכ״ב ( 3באוגוסט
 )1962בשעה  8.30בבוקר /במשרד כונס הנכסים הרשמי /רחוב
נחלת בנימין  /39תל־אביב.
תאריך החקירה הפומבית /השעה והמקום :כ״ט בחשון תשכ״ג (26
בנובמבר  )1962בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בתל־
אביב־יפו.
ג ,בתמוז תשכ״ב ( 5ביולי )1962

ח .קדמון
כונס הנכסים הרשמי

צו שחרור בתנאי
שם החייב /תיאורו ומענו :שמואל מרכוס /חקלאי /אצל ירון מרדכי/
שדה יצחק  12ע״י חדרה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו /תיק אזרחי 749/60
תאריך הצו :כ״ח בתשרי תשכ״ב ( 8באוקטובר .)1961
מהות הצו :שחרור שייכנס בתקפו ביום  8בפברואר .1962

כ״ט בסלון תשכ״ב ( 1ביולי )1962

ח .קדמון

ח .קדמון

ח .קדמון
כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי

1686

י?סוט הפרסומים  ,942י' בתמוז חשכ״ב12.7.1062 ,

תקנות מילווח מלחמה (איגרות חוב למוכ״ז),
תשי"א—1951

תקנות מילווה מלחמה (איגרות חוב למוכ״ז),
תשי״א—1951
הודעה על תוצאות ההגרלה ,הוצאה רביעית

בהתאם לתקנה ( 6ג) לתקנות מילווה מלחמה (איגרות חוב למוכ״ז)׳
תשי״א—1951׳ מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה מס 69 ,שהתקיימה
ביום רביעי׳ ב ,בתמוז תשכ״ב ( 4ביולי .)1962

בהתאם לתקנה ( 6ג) לתקנות מילווה מלחמה (איגרות חוב למוכ״ז)׳
תשי״א—1951׳ מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה מס 65 ,שהתקיימה
ביום רביעי׳ ב ,בתמוז תשכ״ב ( 4ביולי .)1962

הודעה על תוצאות ההגרלה ,הוצאה שניה

א.

איגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה בסך 000׳ 1ל״י . :א .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה בסך 620.51׳1
ל״י:
י 196920
758507

ב.

איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  500ל״י:
ב .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  330.81ל״י

186790

767974

ג.

שתי איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריה וייסדו בסך  250ל״י
בל אחת:
137592 162660

ד.

עשר איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך  100ל״י
בל אחת:

ג.

איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  169.60ל״י:
605629

149898
128776
ה.

181064
188626

176659
142483

108202
191338

117652

142597

614233

עשרים איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 50
ל״י בל אחת:

174079
164989
124968
141232

187189
112552
154350
133067

184380
120983
186082

143007
107951
162658

172509
149568
189264

174415
193028
195983
189083
139755
195361
160328
167088
101033
171574
138352
188237
105992
161316
151787
141791
164237
173597
128985
124894
159416

136671
152933
181053
194436
152063
183009
130465
199869
132679
133825
146865
120277
107235
101790
193484
127959
194521
175127
103116
125337
124970

192577 131582
118601 114212
134472 195508
190859 176450
121799 153764
101280 190799
131422 161250
111153 138706
122318 155885
102136 115237
139690 . 124797
150227 152497
150121 108187
180917 148416
185435 114712
129550 176709
145167 159807
178783 159413
130125 128432
108872 103297
165014 181760

101483
160565
125204
106904
134830
170960
176388
110404
199878
173709
191149
190844
196640
158422
114773
171277
180725
165776
129226
114044

איגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אחרי ייום כ״ה בשבט
תש״י ( 12בפברואר  )1950ייפרעו׳ לפי דרישה .בעבור עשרים ואחד
יום מיום פרסום הודעה זו ואילך.

ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז חשב״ב12.7.1962 ,

750486

570884

610944

780664

ה .חמש עשרה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך
 48.69ל״י בל אחת:

191456
154009
147778

ו .מאה עשרים וחמש איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו
בסך  20ל׳"י כל אחת:
190687
108737
153193
118434
116150
146943
144802
182475
195191
153960
145757
147503
124301
186789
100523
109400
194300
103225
135048
129158
103420

ד .חמש איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריה וייפדו בסך  88.99ל״י
בל אחת:

ו.

778919

779785

776861

751763

530693

555101

535773

571555

676857

671905

755387

551043

692648

776886

727511

מאה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 24.51
ל״י בל אחת:
755228

780287

773834

707265

572906

785554

504630

572093

575457

605607

606133

767465

685060

610558

609621

728995

532028

615330

714835

676805

760685

535106

778224

775523

692005

573960

692322

550689

607023

713601

551763

574189

760286

609402

754662

610027

714991

752946

555146

554745

553588

573402

553031

784258

676151

552894

760690

774289

573109

675181

767310

536985

752124

727798

748481

614795

769295

748471

757166

534189

727739

537331

615122

680161

676724

663107

618799

680087

574153

621349

784405

537146

665419

680436

727724

507754

610904

595626

552822

774443

685437

570890

776377

536739

626293

772354

729072

748099

554754

607523

619119

533954

504116

759223

550172

725028

536305

715060

572603

779262

איגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אתרי כ״ה בשבט
תש״י ( 12בפברואר )1950׳ ייפרעו׳ לפי דרישה׳ בעבור עשרים ואחד
יום מיום פרסום הודעה זו ואילך.

1687

חוק בנק ישראל ,תשי"ר—1954

תקנות מילווה שיכון עולים ,ונשי"ז—1957

הודעה על תוצאות ההגרלה
בהתאם לתקנה ( 9ה) לתקנות המילווה לשיכון עולים ,תשי״ז—
 ,1957מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה ה־ 20שהתקיימה ביום חמישי
כ״ו בסיון תשב״ב ( 28ביוני .)1962

די! וחשבו! לפי סעיף  )1(58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1054
על מחוור המטבע והנכסים המוחזקים לעוטתו בסיום העבודה
ביום ט' בתמוז תשכ״ב ( 11ביולי )1.062

ל-י

אג׳

שטרי בנק במחזור ................

— 407,019,020

. . .
מעות (מטבעות קטנות) במחזור
פך בל המטבע במחזור..............

8,846,030 43
415,805,050 43

71686

134612

109757

185722

130697

99648

זהב .............. ............
יתרות במטבע חוץ ................

59,917,149 2G

22578

96889

193014

121133

102176

134307

שטרי מקרקעין של'הממשלה .........

79943

92251

74048

72209

12044

145087

שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה

159296

32408

164463

103785

198482

126625

שטרי חוב ושטרי חליפי!............

— 73,500,000
—
—

5099

50738

131927

105765

49600

175519

סד בל הנכסים ...................

415,865,050 43

17209

146702

20678

129883

103043

138124

68036

שמונים איגרות החוב הבאות עלו בגורל ראשונה וייפדו בסך

 400ל״י בל אחת:

225,195,901 17
— 57,252,000

80201

195882

186309

89995

165592

33641

81352

140548

41740

44575

45140

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט—1948

47962

75576

74979

40575

155621

166147

הסכום הכולל של שטרי אוצר

86094

11435

116744

145380

106340

132966

25608

60979

133686

39330

158922

34144

166945

61363

57771 .129830

106169

121322

14454

136399

104386

58382

165584

69389

111679

49333

שלוש עשרה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו

ל-י
.1

שהיו במחזור ביום כ״ו באדר ב,
חשכ-ב ( 1באפריל )1962

.2

שהוצאו אחרי התאריך האמור —69,400,000

ל-י
— 69,400,000

.3

שנפרעו אחרי התאריך האמור —69,400,000.

.4

הנמצאים במחזור ביום ט ,בתמוז
חשכ״ב ( 11ביולי )1962

— 69,400,000

בסך של  1,000ל״י כל אחת:
97686
68126
123838

ג.

191851
57516

66869
157772

4644
179157

49867
38412

98942
11457

ארבע איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך של

ד.

138412

172806

177574

איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך של 10,000
ל-י:

99693

ה.

איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך של 20,000
ל-י:
195576

ו.

איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך של 30,000

ל״י:
81479

איגרות החוב שעלו בגורל ייפדו ,לפי דרישה ,החל ביום י״ג

בתמח תשכ״ב ( 15ביולי .)1962
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פנחס רוזנברג ושות׳ בערבון מוגבל
(בפירוק מרצון)

 2,500ל״י בל אחת:

165408

הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
משוס מתן תעודה על נכונותן

ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה,
תתכנס ביום  12באוגוסט  1962בשעה  3אחה״צ במשרד החברה ברחוב
ישראלים  ,8תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ובדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרקים.
פנחס רוזנברג ,מפרק

חברת פיגמנט בע״מ
(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה ,בי החברה הנ״ל נמצאת בפירוק מרצון החל
מיום  15ביוני .1962
החתום מטה מונה למפרק החברה לצרבי הפירוק.
החברה יבולה לשלם חובותיה ולמלא התחייבויותיה במלואם.
כל מי אשר לו תביעות מאת החברה מתבקש להתקשר עם המפרק
ולהגיש לו תביעותיו בהקדם האפשרי במשרד של המפרק ע״י חברת
דשנים ותמרים הימיים בע־מ ,מפרץ חיפה ,ע״י עיר גנים ,חיפה.

משה רוזנברג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,942י' בתמוז ■תשב״ב12.7.1962 ,

גלבר את גולדשטיין בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את הח״מ למפרק
החברה.
על בל הנושים ובני אדם שיש להם תביעות לחברה הנ״ל ,להגיש
תביעותיהם למפרק הח׳׳מ ,תוך שלושים יום מתאריך פרסום מודעה
זו למשרד גלבר את גולדשטיין בע׳׳מ רחוב עמק יזרעאל  ,43תל־
אביב.
גולדשטיין יוסף ,מפרק

משרד הפנים
מינהל מחוז היפה
לכבוד
האגודה הישראלית לבירורגיית — הפה והלסטות
לידי ד׳׳ר דוד גוטמן
רחוב יפו־נוף מם׳ 4

חיפה.
א.נ,.

הנני מתכבד לאשר בזה קבלת הודעתכם ,מתאריך  3באפריל 1962
לפי סעיף  6לחוק העותומני לאגודות ,על ייסוד האגודה כדלקמן:

חברת העובדים העברים השתופית הכללית
בארץ ישראל בערבון מוגבל
נמסרת בזה הודעה ,כי הוחלט לתת זבות חתימה בשם חברת
העובדים השתופית הכללית בארץ ישראל בע״מ לאנשים אלה:
.1
.2
.3

אהרן בקר
זאב און
יהושע לוי

 .4דוד ויטנשטין  -עו״ד
׳ .5אפרים יוציס
 .6משה שליט

א .שם האגודה :האגודה הישראלית לבירורגיית — הפה והלסתות.

ב.

המען :ע״י ד״ר דוד גוטמן ,רחוב יפה־נוף  ,4חיפה.

ג.

מטרות האגודה:

()1

()2

חתימתם של שנים מששת האנשים הנ״ל תחייב את האגודה.

ד.

דירות בת־ים ( )1958בע־מ
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית היוצאת מן המנין של
ההברה הנ״ל הוחלט לפרק את החברה ע״י החברים ולמנות את א.
וינשטין ,מבנין פלטין ,רחוב אחד העם  ,28תל־אביב ,למפרק החברה.
על כל איש שיש לו תביעות נגד החברה ,להגיש את תביעותיו
למפרק תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.

א.

וינשטין ,מפרק

ילתוט הפרסומים  :942י׳ בתמוז תשכ״ב12.7.1962 ,

 .לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חבריה.

()3

הודעה זו באה במקום ההודעה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,817
תשכ״א׳ עט׳ .663

לקדם את בריאות הציבור על ידי התמחות הענף זה של
רפואת השיניים.

לפקח על ההשתלמות המקצועית של בוגרי בתי ספר לרפואת
שיניים במוסדות ובתי חולים בשטח כירורגיית — הפה
והלסתות.

שמות חברי הועד:
ד״ר יעקב לוין — אפשטיין ,רחוב עמק הרפאים  ,33ירושלים.
ד״ר מרדכי אוברמן ,שד׳ אברהם  ,7רמת־גן.
ד״ר דוד גוטמן ,רחוב יפה־נוף  ,4חיפה.
ד״ר ולטר צוקר ,רחוב ויתקין  ,48חיפה.
ד׳׳ר משה מישורי ,רחוב אלנבי  ,65תל־אביב.
ד״ר יוחנן רמון ,רחוב קפלן ,הרצליה ב׳.

יעקב ברגמן
הממונה על מחוז חיפה

1689

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום
משרד המשפטים (התימה מוסדית).

Usw

■

