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פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—1948
הודעה בדבר סמכויות השרים
הממשלה החליטה בהתאם לסעיף ) 2ד( ו־)ה( לפקודת סדרי
■השלטון והמשפט׳ ווש״ח11948-׳ למלא את ידי שר האוצר לבצע
מיום ח׳ באדר תש׳״ך) 7במרס  (1900את התפקידים של ראש הממשלה׳
שר הבטחון ושר הדואר כל ימי העדרו מן הארץ ולהשתמש במילוי
תפקידים אלה בסמכויותיו של ראש הממשלה׳ שר הבטחון ושר הדואר.
ה׳ באדר תש׳״ך) 4במרס (i960
)חמ (78311
 1ע״ר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מם׳ 2׳ עט׳ .1

כתריאל כ״ץ
מזכיר הממשלה

חוק רשות הפיתוח)העברת נכפים(,
תש״י1950-
צו בדבר מינוי חבר רשות הפיתוח
בתוק ף סמ כותה לפ י סעיף ) 2א( ל חוק רשו ת הפי תוח ) העברת
נכסים (׳ תש״י 11950-׳ מ ינתה המ משלה א ת מ א י ר ס י ל ב ר ס ט ו ן
•
לחבר רשות הפיתוח במקום י .שבו.
הצו בדבר מינוי רשות הפיחות׳ שפ ורסם בילקוט הפרס ומים 313׳
.
תשי״ד׳ עמ׳ 38׳ יתוקן לפי זה.
מינויו של י .שבו כחבר רשות הפיתוח׳ שפורסם בילקוט הפרסומים
545׳ תשי״ז׳ עמ׳  - 1091בטל.
ד׳ באדר חש׳* ך ) 3במרס (i960
)חמ (78499
 1ס״ת 57׳ חש״י׳ עמ׳ .278

כתריאל כ־׳ץ
מזכיר הממשלה
י

תקנות שירות כטחון)פטור( ,תשי״ב—1952
הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת פטור מספר 3
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות שירות בטחון)פטור(׳
חשי״ב —11952׳ מיניתי אח ש א ו ל קרן להיות׳ מיום יי* ד בשבט תש׳* ן
) 12בפברואר (i960׳ יושב ראש ועדת פטור מם׳  3במקום שלום ברנע.
ההודעה בדבר מינוי ועדות פטור׳ אזורן ומענן2׳ תתוקן לפי זה.

דוד בן־גוריון

כ״ה בשבט חש״ך) 23בפברואר (i960
)המ (73028
 1ק״ת 270׳ חשי״ב׳ עמ' .1024
 2י״ם 475׳ תשט״ז׳ עמ׳  ;914י׳*פ 703׳ תש״ך׳ עט׳ .26

שר הבטתון

פקודת ועדות חקירה
צו מינוי חבר לועדת חקירה
? הואי ל ו ביום י־י׳ז באדר ב ׳ חשי״ ט ) 27במר ס  (1959מינ יתי ועדת
סטור מם׳  3כועדת חקירה כמשמעותה בפקודת ועדות חקירה ) 1להלן —
הפקודה( ׳ אשר ה רכבה ו תפקידה צויינו ב צווי ה מינו י שפורסמו
בילקוטי הפרסומים 661׳ תשי־־ט׳ עמ׳ 690 ; 930׳ תשי״ט׳ עמ׳ ;1034
ו־703׳ חש״ך׳ עט׳ ;26
והואיל ושלום ברנע פרש מראשות הועדה; ■
לכן בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודה והסעיפים ) 14א( ו)2-ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח21948-׳ אני ממנה אח ש א ו ל
ק ר ן להיות יושב ראש הועדה במקום שלום ברנע.

דוד בן־גוריון

כ״ה בשבט תש״ך ) 23בפברואר (I960
ראש הממשלה
•
.
.
)חמ(70442
 1חוקי א׳*י׳ כרך א'׳ פרק כ״׳א׳ עט׳  ;152ע׳*ר 1945׳ חום׳  1מם׳
1423׳ עט׳ .89
 2ע׳*ר חש״ח׳ חום׳ א׳ מם׳ 2׳ עט׳ .1
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חוק השופטים ,תשי״ג—1953
הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע.לנשיא
בית המשפט העליון
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים׳ תשי״ג11953-׳ אני מודיע
שנשיא המדינה מינה׳ בתוקף סמכותו לפי סעיף  5לחוק האמור׳ את
ד׳-ר ש מ ע ו ן א ג ר נ ט להיות ממלא־מקום קבוע לנשיא בית
המשפט העליון׳ מיום א׳ באדר תש׳״ך) 29בפברואר  (1960ואילך.
פנחס תזן
א׳ באדר חש״ך) 29בפברואר (I960
שר המשפטים י
)חט (70070
 1ס׳-ח 132׳ תשי״ג׳ עט׳ .149

תקנות הביטוח הלאומי
)קביעת דרגת נכות לנפגעי־עכודה(,
תשט״ז—1956
רשימה נוטפת של פוסקים רפואיים
בהתאם לתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה(׳ תשט״ז—11956׳ אני קובע כי:

) (1המפור טים להלן׳ ייכללו ברשימת הפוסקים הרפוא יים בנוסף
לפוסקים הרפואיי ם׳ ששמו תיהם כלול ים ברשימות שפורסמו
בילקוטי הפרסומים 483׳ חש ט״ז׳ עט ׳ 496 ; 1092׳ תש ט״ז׳ עט׳
522 ;1426׳ תשי׳־ז׳ עט׳ 549 ;546׳ תשי׳*ז׳ עט׳ 595 ;1204׳ חשי״ח
עט׳ 667 ; 832׳ תשי׳־ט׳ עט׳ :1154
ירושלים י
דיר איזידור אלקלעי
ד*ר אפרים בנטל
ד״׳ר שמאי דוידסון
ד״׳ר מכבי זלצברגר
ד״ר מכבי זלצברגר
ד־*ר פסקל טיברין
ד*ר יוסף רקובר
חיפה
ד״ר אלכסנדר נוימן
ד׳*ר אליעזר רוטשילד
ד״ר שלמה סונים

תל־אביב
ד*ר שמחה אפנשטיין
ד*ר בנימין אקרלינג
ד׳״ר אהרן גוטמן
ד*ר אלכסנדר גולדשמידט
ד׳״ר שמואל גרינברג
ד-ר עמנואל זידנמן
י ד*ר זולי זילברמן
ד״ר יוסף זליצקי
ד״ר אלכסנדר כצנלסון
ד״ר אויגן נוימן
ד״ר פואד נסים
ד״ר ישעיהו פליקס
ד״ר בונים פרוז׳ינסקי
ד״ר עזריאל שמפן

) (2שמותיהם של הרופאים המפורטים להלן יימחקו מהרשימה:
תל־אביב
ירושלים
ד״ר יוסף הלר
ד׳־׳ר פנחס ויל
ד׳*ר ארנולד סינקובר
ד״ר קרל רוזנברגר
ד״ר משה סמט
ד׳-ר אלכסנדר פליק
חיפה
ד״ר מקם פרוים
ד׳*'ר יצחק אלפנדרי
ד׳״ר מקם שטרייפלר
ד׳*ר יהודה בלנקשטיין
ד״ר פאול רדט
ד״ר ברוך גלי י
ד״ר שמואל שלוסברג
) (3איזי כור עיר ב רשי מת הפוסקי ם הרפואי ים בא ל ציין את מקום
מגוריו של'הפוסק הרפואי ולא להגביל את תחום הפעולה.
א׳ באדר חש״ך) 29בפברואר (I960
)חט (750306
 1ק״ח 612׳ חשט״ז׳ עט׳ .864

גיורא יוספטל
שר העבודה

יהשוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ו׳ 10.3.1960

תקנות הביטוח הלאומי
)קביעת דרגת נכות לנפגעי־עבודה(,
תשט״ז—1956
רשימה נוספת של חברי ועדות רפואיות לערעורים
בהתאם לתקנה ) 27ב( לתקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה(׳ תשט״ז11956-׳ אני קובע כי —

הודעה על שינוי בהרכב המועצה לייצור
ושיווק של אגוזי אדמה
אנו מודיעים ׳ שמינינו אח י ו ס ף פ ו ל ק חבר ב מועצה ל ייצור
ושיווק של אגוזי־אדמה.
מינויו של מיכאל פסויג כחבר במועצה האמורה — בטל.
ההודעה על מינוי חברי המועצה שפורסמה בילקוט הפרסומים׳
609׳ תשי״ט׳ עט׳ 1212׳ תתוקן לפי זה.

) (1המפורטי ם להלן ייכלל ו ברשימ ת חברי הועדו ת הרפואיות
לערעורי ם׳ בנוס ף לחברי ה ועדות ש שמותיה ם כלול ים ברשימות
שפורסמו בילקוטי הפרסומים 483׳ תשט״ז׳ עמ׳ 49(1; 1092׳ תשט״ז׳ )חמ(74140
עט׳ 522 ;1425׳ תשי״ז׳ עט׳ 59s ;546׳ תשי״ח׳ עמ׳ 068 ;832׳
.
תשי״ט׳ עמ;1134 ,

כ״ג בשבט תש״ך ) 21בפברואר (1960

ירושלים
ד״ר פנחס ויל
ד״ר צבי ויניק
ד״ר יוליום צלרמאיר
חיפה
ד״ר יצח ק אלפ נדרי
ד״ר יהודה בלנקנש טיין
ד״ר ברוך גלי

תל־אביב
ד״ר ישראל אורקה
ד״ר ולטר דודזון
ד״ר יוסף הלר
ד״ר ישראל הרמן
ד״ר זאב טבע
ד״ר משה מישורי
ד״ר ארנולד סינקובר
ד״ר משה סמט
ד״ר אלכסנדר פליק
ד״ר מקם פרוים
ד״ר שלמה קולצ׳ר
ד״ר פאול רדט
ד*ר מקם שטרייסלד

) (2איזכ ור עיר ברשימ ת חברי ו עדות ר פואיו ת לערעו רים בא לציין
את מקום מגוריו של חבר הועדה ולא להגביל אח תחום הפעולה.
א' באדר חש״ך) 29בפברואר (I960
)חמ(750305
 1ק״ח 612׳ חשט״ז׳ עמ׳ .864

גיורא יוספטל
שר העבודה

חוק שירות התעסוקה ,תשי״ט—1959
הודעה בדבר מינוי נציג הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק שירות התעסוקה׳ חשי״ט־־11959׳
מיניתי את צבי ב ר ־ נ י ב ׳ הי וע ץ המ שפ טי למש רד העבודה׳
להיות הבר במועצת שירות התעסוקה  2באחד מנציגי הממשלה.
א׳ באדר חש״ך) 29בפברואר (I960
)חט (75280
 1ס״ח 270׳ תשי״ט׳ עט׳ .32
 2י״ם 657׳ תשי״ט׳ עט׳ .853

משה דיין

שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

הודעה על שינוי בהרכב המועצה לייצור ושיווק
ביצים ועופות )מועצה מייעצת(
אנו מוד יעים כי מי נינו את משה מ ו נ ב ז לחבר במועצה
לייצ ור ושיווק ביצים ועו פות )מו עצה מיי עצת(׳ במקומו של חיים
שלומברג שנפטר.
ההודעה על מינ וי מוע צה לייצ ור ושיו וק ביצ ים ועו פות )מועצה
מייעצת( שפורסמה בילקוט הפרסומים 511׳ תש י ״ז׳ עט׳ 275׳ תתוקן
לפי זה.
א׳ באדר תש״ך ) 29בפברואר (1960
)חט (73998
שר החקלאות שר המסחר והחעשיה

פנחס ספיר

משה דיין

הודעה על שינוי בהרכב המועצה לייצור ושיווק
ביצים ועופות)מועצה מייעצת(
אנו מו דיעי ם כ י מי ני נו א ת צ בי ב ן -א ד ם חבר במ ועצה
ליי צור ושיווק ביצים וע ופות )מ ועצה מי יעצת(׳ במקומו של דוד
אורי שמינויו בטל.
ההודעה על מינ וי מוע צה לייצ ור ושיו וק ביצ ים ועו פות )מועצה
מייעצת(׳ שפורסמ ה בילקוט הפרסומים 511׳ תש י״ז׳ עט ׳ 275׳ תתוקן
י
לפי זה.
א׳ באדר תש״ך ) 29בפברואר (1960
>חמ (?3998
שר החקלאות שר המסחר והחעשיה
י

פנחס ספיד

משה דיין

גיורא יוספטל
שר העבודה

הודעה על שינוי כהרפב המועצה לייצור ושיווק
ביצים ועופות)מועצה מייעצת(

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי״ד1954-
הודעה על מינוי מפקח עבודה ראשי בפועל.
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח
על העבודה׳ תשי״ד11954-׳ מיניתי אח א ב ר ה ם מ י י ב ו ם כמפקח
עבודה ראשי בפועל מיום א' באדר תשיך ) 29בפברואר  (1900עד יום
ח׳ באדר חש״ך ) 7במרס  (1960ועד בכלל.
א׳ באדר תש״ך) 29בפברואר (I960
)חט (75140

פנחס ספיר

גיורא יוספטל

 1ס״ח 164׳ תשי״ד׳ עט׳ .202

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ד׳ 10.3.1000

שר העבודה

אנו מודיעים כי מינינו את י ו ס ף ג ב ר י א ל י ׳ כנציג הסוכנות
היהודית במועצה לייצור ושיווק ביצים ועופות )מועצה מייעצת(.
מינויו של מיכה טלמון! במועצה האמורה  -בטל.
ההודעה על מינוי מועצה לייצור ושיווק ביצים ועופות )מועצה
מייעצת( שפורסמה בילקוט הפרסומים 511׳ תשי״ז׳ עמ׳ 275׳ תתוקן
לפי זה.
•

א׳ באדר תש״ך) 29בפברואר (1960
)חמ (73998
שר החקלאות שר המסחר והחעשיה

משה דיין

פנחס ספיר

 1י״פ 689׳ תשי״ט׳ עט׳ .1619
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חוק אימות מסמכים)תביעות פיצויים
מיוחדות( ,תש״י—1949

חוק המרכז הישראלי לקידום תרגוו! האדם,
תשי״ט—1858
הודעה על מינוי החברים הראשונים של המרכז

הודעה על ביטול מינוים של פקידי אימות

בהתאם לסעיף  4להוק המרכז הישראלי לקידום חרבות האדם׳
תשי״ט11958-׳ אני מודיע כי
נשיא המדינה מינה את החברים
הראשונים של המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם כלהלן:
י אבא אבן
פרום ,בנימין מזר
פרום׳ מ .אולנדורף
פרום׳ שמואל סמבורסקי
פרום׳ אפרים אורבך
יזהר סמילנסקי ■
יהודה בורלא
פרום' אברהם הלוי פרנקל
פרופ׳ יעקב טלמון
פרום׳ אהרון קציר
א ,באדר תש״ך ) 29בפברואר (i860
)תמ (73695
 1ס״ח 265׳ תשי״ט׳ עמ.10 ,

אני מודי ע שבתוק ף סמכות י לפי סעיף  1לחוק אימות מסמכים
)תביע ות פיצויים מיוחדות (׳ תש״י11946-׳ ביטלתי את מינוים של
האנשים ששמותיהם ומענם נקובים להלן בטור א׳< שפרשו מתפקידם
ושהודעה על מינוים פורסמה בילקוט הפרסומים שצויין לצדם בטור ב׳:
טור א׳ .
השם והמען

זלמן ארן •
שר החינוך והתרבות
ק

בהתאם לסעיף  2לפקודת מם הכנסה׳ 11947׳ מתפרסם בזה מינוים
של הא נשים ש שמותיהם מפורטי ם להלן׳ כעוזרים ל פקיד שו מה׳
שהורשו על ידי הנציב לשמש החל מיום כ״ד בטבת תש״ך) 24בינואר
 (1960בסמכויות של פקיד שומה ולמלא תפקידיו לפי הסעיפים (4) 48׳
יחזקאל גבאי
 55ו־ 59לפקודה:
אברהם הרץ
לוי אשכול
כ״ה בשבט תש״ך ) 23בפברואר (i960
שר האוצר י
)חמ (72310

ד״ר פריץ מנדרסהאוזן׳ חיפה

ד״ר ברונו פישר׳ .תל־אביב־יפו

513׳ תשי״ז׳ עמ׳ 330

ד״ר רודולף קלנר׳ ירושלים

614׳ תשי״ת׳ עט׳ 1402

ג׳ באדר תש״ך ) 2במרס (1960
)חט (70300

פנחס רוזן
שר המשפטים

 1ס״ח 29׳ חש״י׳ עמ׳ .25

חוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי״ז—1957
הודעה על שינוי הרכב המועצה ליחסי עבודה

בהתאם לסעיף  2לפקודת מם הכנסה׳ 11947׳ מתפרסם בזה מינויו
של יעקב בן־משה )ח.ז (279011 .כעוזר לפקיד שומה׳ שהורשה על ידי
הנציב לשמש החל מיום א׳ בטבת חש״ך ) 1בינואר  (i960בסמכויות
של פקיד שומה ולמלא תפקידיו לפי הסעיפים (4) 48׳  55ו־ 59לפקודה.

בהתאם לסעיף ■) 39ג( לחוק יישוב סכסוכי עב־דה׳ חשי״ז—11957׳
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף)39 .ב( לחוק מיניתי לחבר
במועצה ליחסי עבודה את ד ו ד ם ר ו ם י במקומו של אליהו בן־תור.
ההודע ה על מינו י המוע צה ליח סי עבוד ה ועל שמו ת חבריה
שפורסמה בילקוט הפרסומים 537׳ תשי׳״ז׳ עמ׳ 2894׳ תתוקן לפי זה.

לוי אשכול \
שר האוצר

בהתאם לסעיף  2לפקודת מס הכנסה׳ 11947׳ מתפרסם בזה מינויו
של סלים כהן )ת.ז .ג (215271/כ עוז ר לפקיד שומה׳ שהורש ה על י די
הנציב לשמש החל מיום ל׳ בתשרי תש״ך ) 1בנובמבר  (1959בסמכויות
.
של פקיד שומה לצורך הגשמת הפקודה.
כ״ג בשבט חש״ך) 21בפברואר ״(19°
)חני • (72310
(

ד״ר אריך צרף׳ תל־אביב־יפו

338׳ תשי״ד׳ עמ׳ 729
■ 451׳ תשט״ז׳ עמ׳ 230
479׳ תשט״ז׳ עמ׳ 1005
513׳ תשי״ז׳ עמ׳ 330

ד״ר ראול ויסן׳ תל־אביב־יפו
זיגברט הירשברוך׳ ירושלים

פקודת מס הכנסה1947 ,
מינוי עוזרים לפקיד השומה _

כ״ג בשבט חש״ך )! 21בפברואר ’ (I960
)חמ (72310

טור ב׳
ילקוט הפרסומים

ליי אשכול
שר האוצר

א' באדר חש״ך) 29בפברואר (I960
)תמ (75221

גיורא יוספטל
שר העבודה

 1ס״ח 221׳ חשי״ז׳ עמ׳ , .58
 2י״פ 633׳ תשי״ט׳ עט׳ .319

 1עיר 1947׳ תום׳  1מס׳  1568עט׳ .77

חוק נכסי המדינה ,תשי״א— 1951י
הודעה על הרשאה
אני מודי ע שבתוק ף סמכות י לפי סעיף ) 6א () (3לחו ק נכסי
המדינה ׳ תשי״א 11951-׳ ה רשי תי את מ  .פ ל ג י לייצג את הממשלה
ברישום מ שכנתה לט ובת המד ינה על האנ יות "נ תניה" ו ״נהריה"
שנרכשו על יד י "צים" ה ברח ה שיט ה ישראלי ת בע ״מ באמצעות
חברת השיל ומים לפי תנאי הה וזים שנ חתמו ביום כ״ה בשבט תש״ך
) 23בפברואר  (1960בין הממשלה לבין "צים" חברת השיט הישראלית
בע״מ׳ ו לחתום בש ם המדינה על כל המסמכי ם הנ וגעים ל עסקאות
האמורות.
כ״ח בשבט תש״ך) 26בפברואר (I960
)חמ, (72840
 1ס״ח 68׳ תשי״ח׳ עמ׳ .52
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לוי אשכול

,

חוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי״ז—1957
הודעה על שינוי הרכב המועצה ליחסי עבודה
בהתאם לסעיף ) 39ג( לחוק יישוב סכסוכי עבודה׳ תשי״ז11957-׳
אני מודי ע שבתוק ף סמכות י לפי סעיף ) 39ב( לחוק 'מ יניתי לחבר
במו עצה לי חסי עב ודה את ■ י צ ח ק ב ן ־ מ ש ה במקו מו של נפתלי
בן־יהודה החל מיום כ״ד בכסלו תש״ך) 25בדצמבר .(1959
ההודע ה על מינו י המוע צה ליח סי עבוד ה ועל שמו ח חבריה
שפורסמה בילקוט •הפרסומים 537׳ תשי״ז׳ עט׳ 894׳ תתוקן• לפי זה.
א׳ באדר תש״ך ) 29בפברואר (I960
)הט (75221

גיורא יוספטל
שר העבודה

שר.האוצר
 1ס״ת 221׳ תשי״ז׳ עט׳ .58

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ו10.3.1900 ,

/

חוק שירות התעסוקה ,תשי״ט—1959

חוק שירות התעסוקה ,תשי״ט—■ 1959

הודעה בדבר הרכב מועצת לשכת העבודה בחדרה

הודעה בדבר הרכב מועצת לשכת העבודה
בראשון־לציון

אני מודיע שהרכב מועצת לשכת העבודה בחדרה כאמור בסעיף
 27לחוק שירות התעסוקה׳ תשי״ט1.195!;-׳ הוא כזה:
יושב ראש — אליהו מאיר עמיאל
נציגי המעבידים
נציגי העובדים
כהנא אברהם
בן אבא הרצל
דוליצקי חיים
תורן דבורה
קריסטל הרץ
ויונטה אברהם
כץ בנימין
מילגרום בן ציון
וים יהושע
סדובניק אברהם
כרבני משה
בן מואיס יצחק
גוטמן צבי
רבי יצחק
שחר משה
ברנס שאול
אוקון משה
בני שאול
שמואל הר־ציון
לוינטל שלמה
א׳ באדר תש״ך ) 29בפברואר (1960
י
)חט (75269

אני מודיע'שהרכב מועצת לשכת העבודה בראשון־לציון כאמור
בסעיף  27לחוק שירות התעסוקה׳ תשי״ט11959-׳ הוא כזה:

נציגי העובדים
ימין ראובן
כתריאל יצחק
מזרחי אברהם
כהן אלישע
רויז יוסף י
אדלשטיין יוסף

גיורא יוספטל
שר העבודה

הודעה בדבר הרכב מועצת לשכת העבודה בטבריה
אני מודיע שהרכב מועצת לשכת העבודה בטבריה כאמור בסעיף
 27לחוק שירות התעסוקה׳ תשי״ט11959- -׳ הוא כזה:

זילברשטיין יעקב

מזרחי יצחק
סגל דוד

מנדל ברוק
אברמוביץ יוסף

חיים מיורובסקי
לבזובסקי יעקב

א׳ באדר תש״ך ) 29בפברואר
)חט (75289

 .גיורא יוספטל

 1ס״ח 270׳ תשי״ט׳ עט׳ .32

חוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
הודעה בדבר תכנית יזומה
בהתאם לסעיף ) 3ב( לחוק א יגודי ע רים׳ תשט״ ו—11955׳ הנני
מודיע כי הוכנ ה ת כנית יזומה של איגוד ערים ב ו עומד ות להתאגד
העיריות רמת־גן׳ גבעתיים ובני־ברק לענין שירותים וטרינריים.
לכל רשות מקומית הנוגעת בדבר ניתנת האפשרות לעיין בתכנית
היזומה האמורה ובנספחיה במשרד הממונה על מחוז תל־אביב.

גיורא יוספטל

כ״א בשבט תש״ך) 19בפברואר  (!900חיים משה שפירא

שר העבודה

)חט (76530

הודעה בדבר הרכב מועצת לשכת העבודה בקדימה
אני מודיע שהרכב מועצת לשכת העבודה בקדימה כאמור בסעיף
 27לחוק שירות התעסוקה׳ תשי״ט11959-׳ הוא כזה:
יושב ראש — אבן־טוב אליהו
נציגי המעבידים
נציגי העובדים
פינקלמן יואל
קירה מרדכי
צבע מרדכי
לוי נאגי
.
הניג אברהם
סמין יוסף
פרימן יונה
וינברוד חיה
פדלון קלמנט
גלאט שלום
א' באדר תש״ך ) 29בפברואר (1900
)חמ (75289

גיורא יוספטל

 1ס״ח 270׳ תשי״ט׳ עט׳ .32

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ו10.3.1060.,

שר העבודה

■

יושב ראש  -סחייק שלמה
נציגי המעבידים
נציגי העובדים
אדלר זאב
אליהו עוזי
'
אטיאס חניתה •
אמזלג סמי
גורביץ דב
בן־שלום יעל
גל ליפא
לחדב מאיר
דודלסון יהודה
יונה ביבי
לוי אהרן
ראשוני משה
עמיאל אהרן
שוען מנשה
קימל יוסף
אברהם לוריא
רביב לבאיש
צבי קוגל
שלמון אייזיק
זכאי יהושע
ט ,בשבט חש״ך ) 7בפברואר (1960
)תמ(75285

נציגי המעבידים
מזל אליעזר
מדמוני דוד
לסר משה
מצליח שלמה
האס יוסף

שר הפנים

 1ס״ח 176׳ תשט״ו׳ עט׳ .48

צו המועצות המקומיות)כ( ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
רכסים
בהתאם לסעיף ) 6ח( לצו המועצות המקומיות )ב(׳ תשי״ג53-נ11׳
נמס רת בז ה הודע ה כי ביש יבת המו עצה המק ומי ת רכסי ם מי ום י״ג
בכסלותש״ך) 14בדצמבר(1959נבחר י צ ח ק פ ל ד לסגן ראש המועצה.
.

כ״ו בשבט תש״ר) 24בפברוא ר (i860
)חט (8002

חיים משה שפירא
שר הפנים

שר העבודה
 1ק״ת 369׳ חשי״ג׳ עט׳  ;1174ק״ח 942׳ תשי״ט׳ עט׳ .2004
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חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—1951

פקודת עורכי הרץ1938 ,

הודעה על מינוי מפקדי הגא,מחוזיים

הודעה על החלטת המועצה המשפטית

אני מודי ע שבתוק ף סמכות י לפי סעיף ) 5א( לחוק ההתגו ננות
האזרח ית׳ תשי״א— /U951מינ יתי ה חל מ יום י ״ז ב שבט תש״ ך )15
בפברואר  (1960אח א לוף מ שנה ש מ ו א ל ג ו ד ר כמ פקד הגא
מחוזי למחוז הגא המרכז במק ומו של סגן אלוף זאב יצתיקי ומיום
ב׳ ב אדר תש״ך ) 1במר ס  (1960את א לוף מ שנה ש מ ו א ל ס ו ח ר
כמפקד הגא מחוזי למחוז הגא חיפה במקומו של סגן אלוף יעקב
קפלו•
ההודעות על מינו י מפקדי ה גא מ חוזיים ׳ שפור סמו בילקוטי
הפרסומים 475׳ תש ט״ז׳ עמ ׳ 635 ; 917׳ חש י״ט׳ עט ׳  ;371ו ־063׳
'
תשי״ט׳ עט׳ 1035׳ יתוקנו לפי זה.

י.

בתוק ף סמ כותה לפ י סעיף 1) 20א( לפ קודת ע ורכי הד ין׳ 1938׳
מפרסמת המועצה המשפטית החלטה זו:
עורך הדין ד״ר ה .קוגלמן׳ נמצא אשם בהתנהגות שאיננה הולמת
את כבוד מק צוע עו רכי־ הדין׳ ב זאת ש הזניח ללא הצ דקה אח הטיפ ול'
בעניניה של לקוחתו ושלא נתן לה ידיעות ברורות על גורל תביעתה.
בתוקף סמכותה לפי סעיף  20לפקודת עורכי הדין׳ 1938׳ ובהיותה
סבורה כי למען הגן ע ל שמו הטו ב של מקצו ע ע ורכי ־הדין מן הצורך
לעשות כן׳ הח ליטה ה מועצ ה המשפטי ת לתת ל עו״ד קו גלמן נזיפה
אף לחייב אוחו בתשלום הוצאות החקירה בסכום של  100לירות!

יוסף קוקיה
כ״ז בשבט תש״ך) 25בפברוא ר  (i960שמואל איל ,אלוף משנה
ראש הגא
)חט (73177

יושב ראש המועצה המשפטית בפועל

 1ם־׳ה 71׳ תשי״א׳ עט׳ .78

חוק ההגכלים העסקיים ,תשי״פז1959-
הודעה על רישום הסדר כובל

י פקודת העיריות1934 ,
הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה
נמסר ת בז ה הודעה ששר ה פנים צי ווה׳ ב תוקף סמכות ו לפ י סעיף
 (1)5לפקודת העיריות׳ 11934׳ לערוך חקירה בדבר שינוי תחומה של
עירי ת ירוש לים׳ ומינה לצורך זה ועדה שמענה הוא :מינה ל מחוז
ירושלים׳ בנין ג׳נרלי׳ ירושלים.
מי שמעונ ין לה שמיע דע תו בפ ני הו עדה׳ רש אי להגיש את
עצומותיו עד יום ג׳ בניסן תש״ך) 31במרס .(1960
כ״ח בשבט תש״ך) 26בפברואר (i960
)חט (8071
הממונה על מחוז ירושלים י
יושב ראש ועדת החקירה לענין .שינוי תחומה
.
של עירית ירושלים ■

ש.ב .ישעיה

 1ע״ר 1934׳ חוס׳  1מם׳ 414׳ עט׳ .1

הודעה על רישום הסדר כובל ■

הצדדים להסדר הם:

נמסר ת בזה הודעה׳ כי הוע דה המחוז ית לבנ יה ולתכנון עיר ׳ מחוז
חיפה׳ ביטלה בתוקף סמכותה לפי סעיף  (1) 7לפקודת בנין ערים׳ 11936׳
וב תוקף שא ר ה סמכוי ות הנת ונו ת ל ה על פי כל דין׳ א ת מי נויה של
הו עדה המ קומי ת לבניה ו לתכנו ן עיר׳ כ פר־אתא ׳ אשר הו דעה על
הרכבה פורסמה בילקוט הפרסומים 621׳ חשי״ח׳ עט׳ .1541
-י

כ״ח בשבט חש״ך ) 26בפברואר (1960
)חט (76515
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

970

 1ס״ח 286׳ תשי״ט׳ עט׳ .152

'1

הודעה בדבר ביטול מינויה של הועדה המקומית
לבניה ולתכנון עיר ,כפר־אתא י

 1ע״ר 1936׳ תום׳  1מם׳ 589׳ עט׳ .153

ל׳ בשבט תש״ך) 28בפברואר (i960
)חט (70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים ה עסקיים׳ תשי״ט 11959-׳ א ני
מודיע שנר שם הסדר כובל לגבי קרח הנוגע לשיו וק לפי מכסות
'
קבועות.

 vפקודת כנין ערים1936 ,

יעקב ברגמן י

בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים׳ תשי״ט-פ1195׳ אני
מודיע שנרשם הסדר כובל לגבי צמר־גפן רפואי סופג׳ הנוגע לקניית
חומר גלם ומכירת התוצרת לפי מכסות.
הצדדים להסדר הם:
 .1איסר גרינפלד ובניו;
־
" .2צמר־גפך בע״מ;
" .3סניטס" בע״מ׳ חב׳ בת של ליבטקם ליברנט ושות׳ בע״מ;
 .4ביח״ר לצמר־גפן "הדר".
ההסדר האמת/פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והחעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בית״ר לקרח "גבעת שאול"׳ ירושלים; ׳
״חל־ארזה״ בע״מ;
"קריר" חברה לקירור בע״מ;
"קור־זול" בע״מ;
"קטמון";
"סירוטקיך;
״מעק״ בית״ר לקרח בע״מ.

•
י

.

•

ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והחעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.
ל׳ בשבט תש״ך) 28בפברואר (i960
)חט (70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

 1ס״ח 286׳ תשי״ט׳ עט׳ .152

ילקוט הפרסוטים  ,744י״א באדר.תש״ו10.8.1000 ,

תקנות הארכיונים )כיעור חומר ארכיוני
כמוסדות המדינה וברשויות המקומיות(,
תשי״ז—1957

חוק ההגכלים העסקיים ,תשי״ט—1959
הודעה על רישום הסדר כובל
בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים׳ תשי״ט11959-׳ אני
מודיע שנרשם הסדר כובל לגבי כוהל המופק מקליפות וממיצים
של פרי הדר׳ הנוגע למכסות בייצור ולארגון המכירה.
הצדדים להסדר הם:

הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
בהתאם לתקנה  7לתקנות הארכ יונים ) ביעור חומר ארכיוני
במוסד ות המדינה ו ברשויות ה מקומיות (׳ תשי״ז—11957׳ אני מודיע
שבית המשפט המחוזי בתל־אביב׳ הגיש בקשה לביעור התיקים של.
 -משרד ההוצאה לפועל׳ יפו׳ מהשנים  1947-1926כמפורט להלן:

י

 .1חברת "פרי סוכר" בע״מ;
 .2תברת "פרי תנובה* בע׳־מ;
 .3תעשיית "עסיס* לכוהל בע׳־מ;
 .4חברת "פאקא" בע״מ.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳
בנין פלס׳ ירושלים.
ל׳ בשבט תש״ ך ) 28בפברואר (1960
)חמ(70120

י .יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

 1ס״ח 286׳ תשי״ט׳ עמ׳ .152

חוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו—1955
הודעה בדבר חישוב תקופת שירות של שוטרים
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  63לחוק שירו ת המדינ ה )גימ לאות(׳
תשט״ו11955-׳ אני מו רה כי תק ופה של  66חדשים מתקופת שירותו
של מם׳  1825סמל שני ש מ ו א ל ז י ג ל ש י פ ר ת יח שב׳ לצורך
קביעת זכויותיו על פי החוק׳ ככפולה משהיחה למעשה.
כ״ד בשבט תש״ך ) 22בפברואר (i960
)חמ(720604

י .נהמיאם
המפקח הכללי של המשטרה

 1ס״ח 188׳ תשט״ו׳ עמ׳ .135

פקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה
הודעה בדבר סחורות נטרפות
בהתאם לסעיף  (2)11לפקודת סתורות נטרפות ודמי הצלה!׳
אני מודיע׳ כי העוזר■ למקבל סחורות נטרפות באזור הצפון׳ נמל
חיפה׳ נטל לרשותו את הסחורות המתוארות להלן:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

6407 — 1
6156 - 1
5815-1
6004— 1
8029— 1
8042—1
8050- 1
7159 - 1
5660 - 1
7832 - 1
19484—1
19260 - 1
13808 - 1
11820 - 1
13808 - 1
4998— 1
5319 - 1
2790-1
4294 — 1
1649-1
1727 - 1
3843 -1

חיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״פ
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״פ
תיקי הוצל״פ
חיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
חיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
חיקי הוצל״פ
תיקי הוצל״פ
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם 1
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם
תיקי הוצל״ם

ט״ז בשבט חש״ך ) 14בפברואר (1960
חמ (78341

תיאור הסחורה
 1מיכל "שלח"
 1צמיג
 2סירות משוטים נזוקות
 1סירת מנוע נזוקה
כ״ה בשבט חש״ך ) 23בפברואר (i960
)חמ(75571
 1חוקי א״י׳ כרך ב׳׳ פרק קנ״ת׳ עמ׳ .1544

 .מספר
הפריט

מספר
התיק
המקורי

תיאור
החומר
הארכיוני

-

ע .לנדמן
■

מודיע ים בזה בהת אם לתקנה  28ל תקנות המכ ס׳ כי המחסן של
חברת המזרח למכונ יות בע ״מ׳ רחוב נחלת־ב נימין 52׳ תל־אביב׳
הנמצא בד רך פת ח־תקוה 78׳ תל־א ביב׳ אושר כ מחסן רשוי פרטי׳
החל מיום ה׳ בשבט תש״ך ) 3בפברואר .(1960

ש .גפני

ט״ז בשבט תש״ך) 14בפברואר (i960

מנהל המכס והבלו

י?9וט הפרסומים  ,744י״א באדר ת׳ט״ך10,3.1060 ,

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

א .ביץ
הגנז

ץ——
 1ק״ת 725׳ תשי״ז׳ עמ׳ .1794

פקודת הרשויות המקומיות)מס עסקים(1945 ,

מקבל סחורות נטרפות

תקנות המכס
.
הודעה בדבר אישור מחסן רשוי פרטי

זמני
החומר י
הארכיוני

הודעה בדבר שינוי בהרכב בית הדין הראשון
למס עסקים בתל־אביב־־יפו
נמסרת בזה הודעה כי בהרכב בית הדין הראשון למס עסקים חל
שינוי זה:
במקום "צבי שש" יבוא "אביגדור ורשה,׳.
ההודעה׳ בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
הפרסומים 232׳ תשי״ב׳ עמ׳ 757׳ תתוקן לפי זה.
י׳ בשבט תש״ך ) 8בפברואר (i960
.
)חמ (76520

מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־יפו

971

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למס עסקים
נמ סרת בז ה הודע ה׳ כ י הרב ב בי ת הדי ן ל מס עסקי ם שה וקם על
ידי המועצ ה ה מקומי ת פרד ם־תנה שונ ה מיום ו ׳ בשבט תש״ך )4
בפברואר  (1960במפורט בזה:
י במקו ם ״ד ״ד זא ב הויד ד - ,יושב ראש״ י בוא ״ חיים שניידר -
יושב ראש".
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים׳ שפורסמה בילקוט .
הפרסומים 598׳ תשי״ח׳ ענד 908׳ תתוקן לפי זה.

י״ב בשבט תש״ך) 10בפברואר  (I960בנימין שרון
 .ראש המועצה המקומית פרדס-חנה
)חמ (76520

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
הודעה בדבר אגרת בקשה לבית הדין למס עסקים
בכפר־גנים
מודיעי ם בזה׳ כי המועצה המקומית כפר־גני ם׳ באישו ר הממונה
על מחו ז המרכ ז׳ קב עה בהתא ם לסע יף 3ב) (4לפקודת הרשויות
המקומיו ת )מ ם עסקים(׳ 11945׳ אח אגרת הבקש ה לבית הדין למס
עס קים בכפ ר־גנים בשי עור של  5%מהסכ ום שב ית הד ין נתבקש
להפחי תו ממ ס ה עסקים׳ ובלבד שאגרה הבקשה ל א תפ חת משלוש
לירות :לא צויין בבקשה הסכום שב ית הדי ן נתבק ש להפחיתו כאמור׳
תיקבע האגרה על פי סכום חמם שנדרש מן המבקש.
הפחית בית הדין את סכום המס או החליט שהמבקש אינו חייב
במם׳ תוחזר למבקש האגרה.
ד׳ בשבט תש״ך ) 2בפברואר (1960
)חמ(76998

יוסף פלדמן
ראש המועצה המקומית כפר־גנים

 1ע״ר 1945׳ תום׳  1מס׳ 1436׳ עמ' .115

הודעה בדבר אגרת בקשה לבית הדין למס עסקים
בעתלית
מו דיעים ב זה׳ כי המועצה המקומית עתלית באי שור ה ממונה על
מחוז חיפה׳ קבעה בהתאם לסעיף  3ב) (4לפקודת הרשויות המקומיות
)מם עסקים(׳11945׳ את אגרת הבקשה לבית הדין למס עסקים׳ בעתלית׳
בש יעור של  5%מהסכו ם שב ית .הדין נתבקש להפח יתו ממ ם עסקים׳
ובלבד שאגרת הב קשה לא תפחת מ שלוש ליר ות; לא צויין בבקשה
הס כום שבית הדין נ תבקש לה פחיתו כא מור׳ ת יקבע האגרה על פי
סכום המם הנדרש מן המבקש.
הפחית בית הדין אח סכום המם או החליט שהמבקש אינו חייב
במם׳ תוחזר למבקש האגרה.
משה זמל
י״ח בטבת חש״ן■ ) 18בינואר (i960
ראש המועצה המקומית עתלית
)חמ (76998
 1ע״ר 1945׳ תום׳  1מם׳ 1436׳ עמ׳ .115

פקודת כיטוח כליי רכס של מנוע
)סיכוני צד שלישי(1947 ,
הודעה בדבר הרשאה לעסוק בעסקי ביטוח
כלי־רכב ממונעים
הננו מוד יעים בזה ׳ שבתוק ף סמכ ותנו לפי סעיף  (1)3לפקודת
ביטוח כ לי רכב של מ נוע ) סיכ וני צד ש לישי(׳ 11947׳ ה רשינו את
הדר ח ב ר ה לביטוח ב ע ״ מ לעסו ק ב ישראל בעסק ש ל ביטוח
.כלי רכב ממונעים )סיכוני צד שלישי(.
ההרשאה אשר ני תנה ל״ה דר חב רה לבי טוח בע ״מ״> שהודעה
עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 729׳ תש״ך׳ עמ׳  — 640בטלה.
י״ח בשבט חש״ך) 15בפברואר (1960
מרדכי זגגי"
)חמ!(7203

יוסף לרון מיכאל בר

 1ע״ר 1947׳ תום׳  1מם׳ 1568׳ עמ׳ .41

פקודת מעריכי ,קרקע1947 ,
הודעה בדבר בחינות למעריכי קרקע
אני מ ודיע ׳ כי בחינות ל מעריכ י קרקע י תקיימו ביו ם י״א ב סיון
חש״ך ) 6ביונ י  (1960ובי ום י״ב בסי ון חש״ ך ) 7ביונ י (i960׳ החל
משעה  8.30בבוקר ׳ בלשכתי הראש ית׳ בנין הרוסים ׳ קומה ג,׳ רח וב
יפו׳ ירושלים.

כ״ד בשבט תש״ך) 22בפברואר  (I960יעקב טרטקובר
ראש אגף רישום והסדר הקרקעות
)חמ (70250
פקודת הקרקעות )סידור זכות הקנץ(
הודעה בדבר הצגת לוח־זכויות בהתאם לסעיף
 (2)33לפקודה
מודיעים בזה לקהל׳ כי לוח הזכויות של גוש מס׳ 30131׳ ירושלים׳
הוצג לעיון בלש כת הפק יד המס דר לאז ור סיד ור ירו שלים׳ בלשכת
הממונה יעל מחוז ירושלים׳ ובלשכת עירית ירושלים" .

כ״ג בשבט תש״ך ) 21בפברואר  (i960יעקב טרטקובר
.

,

ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

הודעה בדבר הצגת לוח־זכויות בהתאם לסעיף
 (2) 33לפקודה
.
מודיעים בזה לקהל׳ כי לוח־הזכויות של גוש מם׳  7073חל־אביב־
יפו הוצג לעי ון בלש כת הפק יד המס דר לאז ור סיד ור תל־ אביב־ יפו׳
בלשכת הממונה על מחוז חל־אביב׳ ובעיריח תל־אביב־יפו.

כ׳ בשבט חש״ך) 18בפברואר  (i960יעקב טרטקובר
ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

י פקודת כנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ברנר׳ גן־רוה׳ גדרות׳ נתל־שורק׳ יבנה׳ כפר־יבנה
:

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית

נמסרת בזה הו דעה׳ בה תאם לסעיף 18א ) (2לפקו דת בנ ין ערים׳
1936׳ בי ה ועדה ה מחוזי ת לבנ יה ולתכנ ון עיר ׳ מחוז ה מרכז ה רשתה
לתת תוקף — כ עבור ח מישה .עשוי יום לאחר פרסום ה ודעה זו
ברשומות — לתכנית מס' בר — 4/חות זרעים׳ שהודעה על הפקדתה
ביחד ע ם התשריט המצור ף אליה במשרד י הועדה המקומי ת ל תכנון
עיר׳ ב רנד׳ גן־רו ה׳ גדר ות׳ נחל־שו רק׳ יבנ ה׳ כפר־י בנה׳ פ ורסמה
בילקוט הפרסומים 495׳ תשט״ז■ .
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מפורטת והודעה על הפקדת תכנית מפורטת י
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1939׳ כייהעחקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
ביצורה שבה אישרה אותם הועדה'המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

י .גוברניק
ז׳בשבטתש״ך)5בפברואר(1960
יוש ב ראש הו עדה המ חוזית לב ניה ול תכנו ן עיר
מחוז המרכז
•
■ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר -תש״ו10.3.1060 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטת תכנון עיר גלי1,י׳ מחוז המרכז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי במ שרדי ה ועדה המקומית לתכ נון עיר גלילי׳ מחוז ה מרכז הו פקד
העתק של תכנית מם׳ גכז - 578 /חברת מהדרין בגושים 7630—7528׳
7532׳ 7675-7670׳ 7670׳  7680ביחד עם התשריט המצורף אליו.
כל מעונין י וכל לעיי ן בהעתק התכני ת והתש ריט ה אמורים ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע׳
בבנינ ים או בנכסים שהתכני ת האמור ה משפיעה עליהם׳ רש אי להגיש
התנגדות ל תכני ת במשרדי הועדה ה מקומית האמורה ׳ תוך ש ני חדשים
מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

במשרדי הועדה המקומית לתכנ ון ע יר קרית ־מוצקין׳ קריח־ ביאליק׳
קרית־ים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 634׳ תשי״ט.
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי ה עתקים ש ל התכני ת הא מורה וש ל התשרי ט ה מצורף א ליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י״א בשבט תש״ך ) 9בפברואר (1960

יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה
שטח תכנון עיר׳ כפר־אתא

ט׳ בשבט תש״ך ) 7בפברואר (1960

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

שטח תכנון עיר׳ חיפה

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשר די הוע דה המק ומית לתכנון עיר׳ חיפ ה׳ הופ קד העתק של
תיק ון ל תכנית מ פורטת ה נקראת ״ תכנית מ ם׳ חפ811/ב׳ — רמת־
החא נים׳ גוש 11188״׳ ביחד עם התש ריט המצ ורף אלי ו; התכנית
האמורה מהווה׳ תיקון לתכנית תיכון עיר מם׳ 811׳ חיפה — בחי דירות
ברמת־החאנים׳ שהודעה על מחן תוקף לה פורסמה בעחון הרשמי 139
מיום  1בפברוא ר  1951ומב טלת את תכנ ית תיכ ון עיר מם׳ 811א'
המה ווה תיקון לתכנית תיכון עיר מס׳811.׳ שהודע ה ע ל הפקדתה
פורסמה בעחון הרשמי  552מיום  22באוגוסט .1957

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי ב משרדי הועדה המק ומית לתכנון עיר׳ כפר ־אתא׳ הופקד ה עתק
של תיקון לתכנית מפורטת׳ הנקראת ״תכנית מס׳ כ — 54/בנוי בחלקות
16׳  17בגוש 11010״ המהוה תיקון לתכנית בנין ערים מם׳  - 31כפר"
אתא ׳ שהו דעה על מתן תו קף לה פו רסמה בע חון רשמ י מם׳ 1090
מ־ 17באפריל  1941ולתכנית בנין ערים מס׳ כ — 13/שוני עולה חדש׳
שהודעה על הפקדת ה׳ פורס מה בילקוט ה פרסומים 483׳ תשט ״ז׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש 11010׳ חלקות 16׳ .17
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והתשר יט הא מורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין  -אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת  -בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית ה אמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להג יש ה תנגדות ל תכנית במ שרדי ה ועדה המ קומית ה אמורה׳ ת וך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
כ״ה בשבט חש״ך ) 23בפברואר (1960

ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  11188חלקות 52׳ 53׳ 54׳ 57׳ 58׳ 59׳ 63׳ 65׳ 66׳ 67׳ 68׳ 72׳ 77
וחלק מחלקה  15ו־.45
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והחשר יט הא מורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע׳
בבני נים או בנכסים אתרים שהתכנית האמורה משפיעה על יהם רשאי
להג יש ה תנגדות ל תכנית במ שרדי ה ועדה המ קומית ה אמורה׳ ת וך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״א בשבט תש״ך ) 9בפברואר (i960

(

יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

שטח תכנון עיר׳ קרית־מוצקין׳ קרית־ביאליק׳ קרית־ים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת התיקון והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזי ת לבנ יה ול תכנון עי ר׳ מחו ז חיפה׳ הרשתה לחת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתיקון לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ק43/א — שיכון צ.ה.ל.
קרית־ ים"׳ שה ודעה על הפ קדתה ביחד עם הת שריט המ צורף אליה׳

י?קוט הפרסומיס  ,744י״א באדר תש״ו10.3.1060 ,

יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
,׳׳
מחוז חיפה
שטח תכנון עיר׳ טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במ שרדי הו עדה ה מקומית ל בניה ו לתכנון ע יר׳ טב ריה׳ הו פקד
העתק תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית בנין ערים מם׳  — 351קרית־
שמואל׳ טבריה)תיקון לתכנית מיחאר מם׳ (583/40״ ביתד עם התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
כל מעונין יו כל לעיין בהעתקי התכנית והחשר יט הא מורים׳ ללא
חשלום וכל מעונין — אם כבעל וא ם מב חינה אחר ת — בקרקע׳
או בנ כסים אחרים ש התכנית האמורה משפיעה ע ליהם׳ רשאי לה גיש
התנגד ות ל תכני ת במשרדי הועדה ה מחוזית האמורה ׳ תוך ש ני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י׳ בשבט חש״ך ) 8בפברואר (1960

אברהם כלפון
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון
.
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הזמנות כהי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים.
ה ז.מ נ ו ת
צבדול ק רים

תיק עזבונות 45/60
י צחקוף מפרס׳ שנפטר

בענין עזבון המנוח
במשהד׳ פרם׳ ביום  15באוקטובר 1956׳
והמבקשות אסנת א הרוני )לבית יצחקוף( מבני־ברק׳ יפה
ישראלי )לבית יצחקוף( מתל-אביב׳ תמר יצח קוף מתל-
אביב ,ומירוד י)מרים( גוהרי ממיל נו׳ איט ליה ׳ על ידי בא כוחן
עורך הדי ן מאי ר מצא ׳ שמענו למסירת מסמני ם הוא  :רחו ב בן־ יהודה
3׳ ירושלים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהו א —
מד וע לא יינ תן ל מאי ר מצא ׳ עור ך דין ׳ בא כ וח המב קשו ת׳ צו
הנהלת העזבון של המנוח׳ שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו האמור.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר  . (i960א.מ .שמחה,

רשם

'
בענין עזבון המנוח
ביום ט״ו בטבת תש״ך ) 15בינואר (i960׳
והמבקשת רהה אגסי )לבית שריאד( ,ירושל ים׳ נ חלת שבעה׳
רחוב ליפק ין׳ ע ל יד י באי נוחה עורבי הדי ן ד -ר א הרן וינר וחנה
פרנק׳ שמענם למסירת מסמנים הוא :רחוב בן־יהודה 1׳ ירושלים.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
י
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם י ש ל ו טע ם כ ל ־ שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

שמעון אגסי

תיק ירושה 48/60
מירושלים׳ שנפט ר בירושלים

י-ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

לוגה מז רחי,

א.מ .שמחה,

רשם

בעגין צ וואת ה מנוחה
כ״ה בניסן תשי״ט ) 3במאי .(1959
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו׳ ול יתן ט עם׳ מ דוע לא תוכ ו/׳ לא תקויי ם ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לאליהו
מזרחי׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודת זו כאמור.
י״׳ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

שנפט רה בירושל ים ביום

א.מ .שמחה,
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בענין צוואת המנוחה
)לבית כהן( מירו שלים׳ שנפט רה בי רושלים בי ום י״ז בכסלו חש״ך
'
) 18בדצמבר .(1959
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ ו ליתן טעם׳ מדוע ל א תו כח׳ לא תקויי ם ולא
תירש ם הצוו אה הא חרונה ומדוע לא תינתן תעודת קי ום צווא ה לד״ר
אלכסנ דר י .אמדוד ׳ עו ״ד׳ שאם לא כן יגש בי ת המשפט לי תן תעודה
זו כאמור.

א.מ .שמחה,

כ״ו בשבט תש״ך) 24בפברואר (i960
.

בענין צוואת המנוח א 1:פרד אברהם

רשם

תיק צוואה 59/60
בונה ,שנפטר בירושלים

ביום י״ז בכסלו חש״ך ) 18בדצמבר (1959׳
והמבקשת תדע בונה)לבית שטיין( מרחוב רמב״ן 49׳ ירושלים ׳
על י די באי כוחה ע ורכי ה דין צבי ש ורץ׳ א רנולד שפא ר׳ ש למה
תוסיי ה-כהן׳ יצחק תוס ייה־כהן ׳ עמיהוד בן־ פורת ויונתן הימן׳
שימענם למסירת מסמכים הוא :רחוב בן־יהודה 2׳<’ירושלים.
הריני מזמין־בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט ת־ך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ ו ליתן טעם׳ מדוע ל א תו כח׳ לא תקויי ם ולא
תירשם הצווא ה האחר ונה ומ דוע לא תי נתן תעוד ת קיום צוואה׳
למבקשת׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
כ״ו בשבט תש״ך) 24בפברואר (I960

א.מ .שמחה,

רשם

 תיק צוואות 61/60בענין צ וואת ה מנוחה צפורה )היד ועה גם בשם פיגה או
פייגל( ז לצברג ,שנפט רה ביו ם י -ג בכס לו תש״ך ) 13בדצמבר

(1959׳

והמבקש דב זלצב רג מרחוב בן ־יהודה 19׳ יר ושל ים׳ על ידי
בא כוחו עורך הדין משה יצחק לוי׳ בנין סנסור׳ ירושלים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ ו ליחן טעם׳ מדוע ל א תו כח׳ לא חק־יי ם ולא
תי רשם הצווא ה האחרונה ו מדוע לא ת ינתן ת עודת קיו ם צוואה על כל
המטלטל ין׳ המקרקעי ן׳ הזכויות והחובות של המנוחה לבן המנוחה
דב זלצ ברג מ ירושלי ם׳ ש אם ל א כ ן י גש ב ית המשפט ל יתן התע ודה
הנ״ל כאמור.
.
ז
א.מ .שמחה ,רשם
א׳ באדר תש״ך') 29בפברואר (i960

רשם

תיק קיום צוואות 50/60
בענין צוואת המנוח יוסף פרלשטיץ מפורסט־הי לם׳ ניו־יורק׳
ארה ״ב׳ שנפטר בבית הח ולים אס ף הר ופא׳ צר יפין׳ ביום כ״ב באב
.
תשי׳״ט ) 26באוגוסט .(1959
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ ו ליתן טעם׳ מדוע ל א תו כח׳ לא תקויי ם ולא
תירש ם הצוו אה האח רונ ה של ה מנוח ו מדו ע לא תינ תן תעוד ת קיום
צוואה וצו הנהלת עזבון עם הצוואה המצורפת לד״ר א.י .אמדור עו1ד
מירושלים׳ שאם לא כן ייגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
י״ט בשבט תש״ך) 17בפברואר (i960

תיק צוואה 58/60

טא״בה )הידועה גם בשם יוגה( גויברג

א.מ .שמחה,

רשם

חנה בר,

תיק ירושות 62/60
ש נפטרה ביום ז ,באדרא׳

בענין י רושת ה מנוחה
חשי״ט ) 15בפברואר (1959׳
והמבקש אבר הם בר מירו שלים׳ על י די בא כ וחו עורך הדין
משה ברקה .מרחוב בן־יהודת  ,9ירושלים.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה;למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
.י
המשפט צו כטוב בעיניו.
■/
א.מ ,שמחה ,רשם
א' באדר תש״ך ) 29בפברואר (I960

ילקוט הפרסומים  ,744י׳.׳א באדר תש״ד10,8.1960.,

בית המשפט חמחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות

ד*ב בורו*

תיק עזבונות 111/57
מחל־אביב׳ שנפטר ביום

בענין קיום צוואת המנוח
ט״ז בטבת תשי״ז) 20בדצמבר (1956׳
והמבקש יצחק פר ידמן מחל־א ביב׳ על י די ב אי כוחו עורכי
הדין ג .מאירי וצ .רוזן מרחוב אחד־העם 41׳ חל-אביב.
להווי ידוע כ י המב קש הגי ש לבי ת המש פט בקש ה ל קיום צוואה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהו א —
מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא תירשם הצוואה של המנוח מיום נדז
באייר חש׳״ט ) 15במאי  (1049ומדו ע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למבקש׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

ש .כהן,

כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (I960
שלמה שריאן,

רשם

תיק עזבונות 307/60
שנפטר בפתח־תקוה ׳ ביום

בענין צוואת המנוח
ב׳ פסיון תשי״א ) 6ביוני .(1951
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ ו ליחן טעם׳ מדוע ל א תו כח׳ לא חקויי ם ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
לרבקה שריאן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור,
*/

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

חיק ירושות 432/60
בענין עזבון המנוח נסים מג׳ר מיפו׳ שנפטר בבית התולים
דונולו יפו׳ ביום ט׳ באייר תשט״ו) 1במאי (1955׳
והמבקשת קלינה מג׳ר מיפו ׳ על ידי ב א כ וחה עור ך הדין
אברהם סלנט׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :שדרות ירושלים 24׳ יפו.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ וליח ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנות׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ייח בשבט תש״ך ) 16בפברואר (I960
משה מזל,

ש .כהן,

רשם

חיק ירושות 433/60
מחל־ אביב׳ שנפטר במלבן ביום

בענין עזבון המנוח
ז׳ בניסן חשי״ד ) 3במאי (1954׳
והמבקשת לוי פלורה מחל־ אביב׳ על י די בא כ וחה עורך הדין
אברהם סלנט׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :שדרות ירושלים 24׳ יפו.
 .הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו טעם בל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ ח בשבט תש״ך ) 16בפברואר (I960
י

ש .כהן,

רשם

•
בענין• עזבון המנוחה
בכסלו תשי״ד ) 5בדצמבר (1953׳
והמבקש גברי אל לוי מתל־ אביב׳ על י די בא כ וחו עורך הדין
אברהם סלנט׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :שדרות ירושלים 24׳ יפו.

אמדה לוי

תיק ירושות 434/60
מיפו׳ שנפטרה ביפו ביום ב״ח

ילקוט חפרסומים  ,744י״א באדר תש״ו10.8.1960 ,

להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט יקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ח בשבט תש״ך ) 16בפברואר (i960

ש .כהן,

רשם

תיק ירושות 435/60
בענין עזבון המנוחה אסתר קרסו מתל־אביב׳ שנפטרה בשער־
מנשה ביום י״ז בסיון תשט״ז) 27במאי (1956׳
והמבקש משול ם לוי מתל־ אביב׳ על י די בא כ וחו עורך הדין
אברהם סלנט׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :שדרות ירושלים 24׳ יפו.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהוא —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י״ח בשבט חש־׳ך ) 16בפברואר (i860

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 436/60
בענין עזבון המנוחה הלנה קרינדלר ,מבת־ים ״עמידר״ 142/3׳
שנפטר ה בבית החו לים א סף הרו פא ב יום כ״ב בסיו ן תשי״ח) 10ביוני
■
(1958׳
והמבקש יואחרים קרינדלר מבת־ים ״עמידר״  ,142/3על
ידי בא כוחו עו רך הד ין י .ע מנו אל כה ן׳ מש דרות רוט שילד 31׳ תל־
אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
.
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב רבית המשפט תוך ארבע עשרה
ימים.מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ח בשבט חש״ך ) 16בפברואר (i960
י
בענין עזבון המנוח
י־ח באלול תשי״ט ) 21בספטמבר (1959׳

דוד 0רוג 1ביץ,

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 437/60
שנפט ר ככפר־סב א ביום

והמבקשת סימה מצול סקי ,על י די באי כוחה עור כי ה דין
נ .רודי׳ ו .נוי ונ .עמית מרחוב אחד העם 48׳ תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני י זמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה■ זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו■ .

י״ח בשבט תש״ך ) 16בפברואר (I960

' ש .כהן ,רשם

975

מ

כית ׳המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות

תיק עזבונות 438/60
בענין עזבון המנוח נפתלי רבי נוביץ מרחוב ארל וזורוב 116׳
חולון׳ שנפטר ביום י״ג בחשון תש״ך ) 14בנובמבר (1959׳
והמבקש משה רבינוב יץ׳ על יד י בא כוחו עור ך הד ין א.
חורנשטין׳ רחוב אחד העם 38׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז _ןזל י רושת המנוח׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
י״ח בשבט תש״ך ) 16בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 441/60
.
בענין ע זבון ה מנוחה מזל־ טוב קחי מגבעתיי ם׳ רח וב כצנלסון
26׳ שנפטרה ביום ו׳ בניסן תשט״ז) 18במרס (1956׳
והמבקש אליעז ר קחי ,על י די בא י כוחו עורכ י הד ין י וסף
סמואל׳ שמואל סמואל ואהרן פרנטה מרחוב לבונטין 2׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
'
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ וליח ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

ש .כהן,

רשם

• תיק עזבונות 442/60
בענין עזבון המנוחה ביא קפוגי בת יעקב׳ שנפטרה בכפר־י בנת
ביום ט ,בכסלו תשט״ו ) 4בדצמבר (1954׳
והמב קש מנ חם קפ תימ כפר־ יבנ ה׳ על ידי בא כו חו עו רך הדין
מ .פסי׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב נחלת־בנימין 87׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (1960

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 443/60
בענין עזבון המנוח בן ציון אבנצהל ,בן סמן־טו ב מתל־אב יב׳
מעבר ת סלמ ה ״א״ ׳ צריף 150׳ שנפטר ביפו ביום כ״ב בסיון תשי׳״ד
) 23ביוני (1954׳
והמבקש סמן־טוב אבנצהל מתל־אביב׳ רחוב אבן־גבירול

.115

להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
,
על ירושת הנינוח.
, ,הר יני מ זמין בזה כ ל אדם להתייצב בבי ת ה משפט תוך ע שרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I960

976

יש .כהן ,רשם

תיק עזבונות 444/60
,
בענין ע זבון ה מנוחה לחה לוי מפ חח־תקו ה׳ שיכון עי רוני
פג׳ה 80׳ שנפטרה בפתח־תקוה׳ ביום כ״ח באלול תשט״ ז) 4בספטמבר
(1950׳
והמבקש ישראל לוי מפתח־תקוה׳ שיכון עירוני פג׳ה .80
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו. .
י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I860

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 445/60
י
בענין עזבון המנוח חיים לויי מקיבוץ עין־השופט׳ שנפטר
בקיבוץ עין־השופט ביום ט״ז בחשון תשט״ז ) 31באוקטובר (1955׳
'
והמבקשת רות לוי■ מקיבוץ עין־השופט.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנות׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 446/60
בענין עזבון המנוחה וואראן בו0ה ממושב גאליה 78׳ שנפטרה
במושב גאליה 78׳ ביום ח' בטבת תשי״ד ) 11בדצמבר (1953׳
והמבקשת מינדוש יוסף ממושב גאליה .78
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין ,בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסום הז מנה זו ׳ וליח ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

י תיק עזבונות 447/60
,
בענין עזבון המנוח חיים אשר משיבו ן עמידר 10׳ בת־ים׳
שנפטר בב ית הח ולי ם הדסה׳ תל־אב יב׳ביו ם ד׳ בא דר א' תשי״ז
. .
.
) 4בפברואר (1957׳
והמבקש יוסף אשר משיכון רמת־אביב 96׳ חל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים'
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן .יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I960

ש .כהן,

ילקוט הפרסוטים  ,744י״א כאדר תש״ו10.3.1960 ,

רשם

כית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 448/60
בענין ע זבון ה מנוחה ויקטוריה קונורטי ,ממושב זקנים
מלב ״ן׳ פ תח״תקוה׳ שנפטרה בנית החולים בפרדס־כץ ב יום י״ח
בכסלו תשי״ז ) 22בנובמבר (1956׳
והמבקש אריה )לאון( כגורי)קונירטי( מתל-אביב׳ רחוב
ריינס .29
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

ש .כהן,

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960
בענין עזבון המנוחה לגינה נויגרטן,

רשם

חיק עזבונות 450/60
שנפטרה בבת־ים ביום כ״ט

בכסלו תש״ ך ) 30בדצמבר (1959׳
והמבקש צבי הרבר ט נויגרטן מחל־ אביב ׳ על יד י באי כוחו
עורכי ה דין יז הר הררי׳ יצח ק יחיאל ׳ צבי טויסט ר׳ אל יהו ו ינוגרד
ודוד פוריסמן מרחוב אחד העם 38׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א—
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

ש .כהן,

.

ר 1זה

תיק עזבונות 453/60
גיל ,שנפט רה בי ום י״ד באלול

בענין ע זבון ה מנוחה
תשט״ז ) 21באוגוסט (1956׳
והמבקש מורים 1יני ממושב־גאליה.
להווי ידוע ני המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (I960

־ ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 454/60
שנפטר בי ום י׳ בתמוז

•
בענין עזבון המנוח שמואל ברוך,
חשט״ז) 15ביוני (1956׳
והמבקש מורים ברוך מתל־אביב׳ קריח־שלום לסקר .21
להווי ידוע ני המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ט בשבט חש״ך ) 17בפברואר (i960

ש .כהן,

רשם

רשם

חיק עזבונות 451/60
בענין עזבון המנוחה יפה סטפניה זומלשטין מחל־אביב׳
רחוב יהודה הלוי 90׳ שנ פטרה בבית החול ים בילי נסון ביום כ״ז
בניסן חשי״ז) 28באפריל (1957׳
והמב קש ד״ר חיים זומרי 18טץ מתל־ אביב׳ רחוב יהודה הלוי
90׳ על יד י בא כו חו עור ך הדין אל .קישון ׳ שמע נו למ סיר ת מס מכים
הוא :רחוב לילינבלום 41׳ חל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
.
על ירושת המנוחה.
 הרי ני מז מין בזה כל אדם להתייצב בבית המ שפט תוך עש רה ימיםמיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
-:י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר  - — (1960׳ ש .כהן ,רשם

;-י^ןוטהפדםופי& •,744י״אנאדד תש״ר׳ 10.8!1960

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

ש .כהן,

רשם

רשם

תיק עזבונות'449/60
בענין עזבון המנות טולדו י הושוע מחולו ן׳ רח וב תל־חי 9׳
שנפטר בחולון רחוב חל־חי 9׳ ביום ט״ז בטבח ת ש ט ״ ז) 31בדצמבר
(1955׳
■
והמבקשת אבואף אידה מחולון׳ רחוב תל־הי .9
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנות.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנות׳ שאם לא כן יח ן בית
.
המשפט צו כטוב בעיניו• .

ש .כהן,

תיק עזבונות 452/60
בענין עזבון המנוח שמעון בן שלום ישורון ,שנפטר ביום
 27בספטמבר  1957בעיר טהרן אשר בפרס׳
והמבקש• חליל בן שמעון ישורץ.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנות.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך שלושים יום
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות 455/60
בעני ן עזבו ן המנו ח ד״ר משה קר אום מרחוב ה נביאים 15׳
חל־אביב׳ שנפטר ביום י״ב באלול חשי״ט) 15ביולי (1959׳
והמבקשת אליזבט קראום מרחוב הנביאים 15׳ תל־אביב׳
על ידי באי כוחה עור כי ה דין ד ״ר ד .הרמן׳ ל.א ,.םי נקו0׳ ד״ר ו.
שור ץ׳ ד״ר ש .פל ד׳ א .לפיד וצ .מית ר׳ מר חוב אחו זת בית 6׳ תל־
אביב׳ שמענה למסירת מסמכים יהא באמצעות עורך הדין הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ו ליתן טעם׳ מדוע ל א יי נתן לא ליזבט קראום
צו הנ הלת עזבון ע ל כל המט לטלים׳ הזכ ויו ת ו החובות של המ נוח
ד״ר משה קראום׳ ש אם לא כן יגש ב ית המשפט ל יתן את הצו הנ״ל
כאמור .י
י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (i960

ש .כהן ,רשם
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בית המשפט חטחוזי בתל-אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 457/60
בענין עזבון המנוחה בתיה רוזגשיץ מתל־אביב׳ שנפטרת בתל־
אביב ביום י״ד באב תשי״ט) 18באוגוסט (1959׳
והמבקשת ירתה ברומן )בו־־א מוץ( מק יבוץ ה צור׳ על
ידי בא י כוחה עורכי ה דין נח טוניק וח יים ד י־נור׳ שמענ ם למ סירת
מסמכים הוא :רחוב לילינבלום 41׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 .המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע' ל א י ינת ן צו המכריז על ירו שת המנוחה׳ שא ם לא כ ן י תן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ייט בשבט חש״ך ) 17בפברואר (i960
.

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 459/60

בענין עזבון המנוחה שושנה וילנציק)הידועה גם בשם שושנה
וילנצ׳וק( ,שנפט רה ביו ם כ־ ד בחש ון חש״ך ) 25בנובמב ר (1959
בבית חולים תל־השומר׳
והמבקש אהיץ ויל נצ״ק משכ ונת הפועלים ׳ הרצליה׳ על ידי
'באי כ וחו עו רכי הד ין חיים יני ב וה .אינג בר ינ יב׳ שמ ענם ל מסירת
מסמכים הוא :רחוב לילינבלום 32׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כלי אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ב׳ בשבט חש״ך ) 18בפברואר (I960

בענין עזבון המנוח נסים ארואטי,

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 460/60
שנפטר בתל־אביב׳ ביום ׳

י״ז בניסן תשי״ד ) 20באפריל (1954׳
והמבקש יצחק ארואטי ,עו־ד׳ משיכון סלע 128׳ חל־אביב׳
על ידי בא כוח ו עורך ה דין י .מזן׳ מו רשה ל הוצל״ ם ולק בלת כספ ים׳
מדרך יפו־תל־אביב 41׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
’
על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 .מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע' לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יתן בית
■
המשפט צו כטוב בעיניו.

•כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 461/60
בענין ע זבון ה מנוחה טרזה קורן מיד־ המיעביר׳ צריף 380׳
שנפטר ה בב ית ה חולים "הדסה* בת ל־אביב׳ ביום י ׳א בא ב תשי״ת
') 28ביולי (1958׳
’ י והמבקשת ברטה הספל )לבית קורן( מיד־המעביר׳ צריף 380׳
על יד י באי כוח ה עור כי הד ין ישר אל וי נר וד* ר א .חרבו ן מר חוב
■אלנבי 123׳ חל־אביב .י — ......................
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לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם י ש ל ו טע ם כ ל ש הוא —י
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית -
המשפט צו כטוב בעיניו.

כ ,בשבט תש״ך ) 18בפברואר (1960

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 464/60
בענין עזבון-ה מנוחה סולטנה צרפתי בת יהו דה׳ שנפ טרה
בחל אביב ביום ה׳ בתשרי תשט״ו) 23בספטמבר (1955׳

רחל בנגי אט,

מעבר ה א' ׳ צריף 34׳ כפר־שלם׳

והמבקשת
תל־אביב.
להו וי יד וע כי המבקש ת הגי שה לבי ת המשפט בק שה למ תן צו•
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם'הז מנה זו׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.
כ׳ בשבט תש״ך) 18בפברואר(1960-

ש .כהן,

רשם

ץ חיק עזבונות 465/60
בענין ע זבון ה מנוח׳ יחיאל מילר מאביחיל ׳ שנפט ר במגדיאל
ביום ה׳ בכסלו תשי״א ) 14בנובמבר (1950׳
והמבקשת רבקה מ ילר ,על ידי ב א נוח ה עור ך ה דין ארי
בוקששתר׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :בנין "אגד"׳ נתניה.
.ל הווי ידוע כי המב קשת ה גישה ל בית המש פט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 466/60
בענין עזבון המנוחה פרומה פינקלשטיין מקריח־ישראל,
ע׳־ י בני־ברק ׳ בלוק 21׳ דיר ה 8׳ שנפט רה בי ום ט ״ו בש בט חשי״ח
•
) 5בפברואר (1958׳
והמבקשת חנה חיטמן ׳על ידמא כוחה מורך הדין אשרו יסברג
.י
.
מרחוב אלנבי 119׳ תל־אביב' .
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
■
המכריז על ירושת המנוחה .י ’ י
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —־
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
יי
המשפט צו כטוב בעיניו.
ב׳ בשבט תש״ך 18).בפברואר. (1960,

. .ש .כהן,

ילקוט הפוסוטים ',':,744׳א נאדר תש׳זן׳ 10.8.1960

רשם

יביח המשפט הטחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 472/60
־
י
בענין ע זבון ה מנוחה לגינה ג ולדבת לח יצחק׳ מבני־ב רק׳
שיכ ון הסתד רות העוב דים הכלל ית מם׳ 29׳ שממ ן האחרו ן היתה
גרה זמנית ב בת־ים׳ שיכון ״ עמידר* מס׳ 207׳ שנפטר ה בבת־ים
.
ביום כ״ה באייר תשי״ז ) 26במאי (1957׳
והמבקש שמעון גולדברג מבת״ים׳ שיכון "עמידר" מס׳ 207׳
על ידי בא כוחו עורך הדין ד״ר יצחק ברבה׳ רחוב נחלת־בנימין 75׳
חל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
.
המשפט צו כטוב בעיניו.

ש .כהן,

ב״א בשבט תש־ך ) 19בפברואר (1960

רשם

חיק עזבונות 473/60
בענין עזבון המנוח לאובן יצחק מתל־א ביב׳ רחוב מסילת
ישרים 56׳ שנפטר בירושלים׳ רחוב ימין בשה מם׳ 30/78׳ ביום כ״ד
י
באדר ב׳ תשי״ד ) 29במרס (1954׳
והמבקש ראובן נסים מתל״ אביב׳ ש יכון ב צרון׳ שביל
־
גינסבורג .10
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
'
על ירושת המנוח..
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ב״א בשבט תש״ך ) 19בפברואר (1060

 .ש .כהן,

רשם

תיק עזבונות 474/60
בענין ע זבון ה מנוחה קרענצי ג וטפריד )הי דוע ה גם בשם
קרנציה גוט פריד(׳ שנפטר ה בת ל־ אביב ביום ל׳ בא ב תשי״ט
) 10באוגוסט (1959׳
והמבקשת שרה שו רץ ,על ידי בא כו חה עו רך הדין ב.
דיאמנדשטיין מרחוב הרצל 36׳ תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם — אם יש לו טעם כלי שהוא —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא בן יח ן בית
•
המשפט צו כטוב בעיניו.

כ״א בשבט תש״ך ) 19בפברואר 60ס(1

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 475/60
בענין עזבון המנוח יהודה אלמלח ממושב חרוביח׳ שנפטר
'
ביום ג׳ באלול תשי״ט) 6בספטמבר (1959׳
והמבקשת מזל אלמ לח ,ממוש ב חר וביח ׳.על ידי בא י כוחה

.ילקוט הפרסוטים44.ז׳ י" א באדר תש״ד׳ 10,3.1860

עורכ י הדין חיים גו שן ובר וך מושב י׳ שמע נם למ סירת מסמכי ם הוא:
דרך יפו־תל־אביב ) 9בית תמנו(׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
•4

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ב״א בשבט תש״ך ) 19בפברואר (I960

ש .כהן,

רשם

חיק עזבונות 477/60
בענין עזבון המנוחה ריבה )רבקה( גרינבאום ,שנפטרה
ביום כ״ד בניסן חשי״ח ) 14באפריל (1958׳
והמבקש ישראל גרינבאום ,כפר-אונו׳ רחוב ז׳בוטינסקי 15׳
על ידי באי כוחו עורכי הדין ו .ימפולסקי ודיר ש .מחוק־זי ם מר חוב
אלנבי 113׳ תל־אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו ט עם כל שהוא —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ש .כהן,

כ־א בשבט חש״ך ) 19בפברואר (I960

רשם

חיק עזבונות 478/60
בענין עזבון המנוחה רחל בדיסק מרמת־גן ,רחוב יוסף
הגלילי 9׳ שנפטרה ביום כ״ה בטבח תש״ך ) 25בינואר (i960׳
והמבקשת מרים וים׳ על ידי באי כוחה עורכי הדין ד־׳רז.
בלקני ויהודה רוחם מרחוב אלנבי 97׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא בן ית ן בית
,
המשפט צו כטוב בעיניו.

כ״א בשבט תש״ך )19

ש .כהן,

בפברואר (i960

י

בענין עזבון המנוחה ביה אברהם,

רשם

חיק עזבונות 479/60
שנפטרה ביפו ביום ב״ו

באייר חשט״ו) 18במאי (1955׳
והמבקש דוד צמברם מכפר־אתא׳ על ידי בא כוחו עורך הדין
מ .פסי׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :רה׳ נחלת בנימין 87׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
.
.
המשפט צו כטוב בעיניו.

כ״א בשבט חש״ך ) 19בפברואר (i960

 .ש.

כהן.,רשם

979

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 480/60
בענין עזבון המנות שמעץ קונה •מקרית־משה ,ליד פחח־תקוה׳
שנפטר'בפתת־חקוה ביום כ״ד בחשון תש״ך ) 24בנובמבר (1959׳
והמבקשת שרה קונה מקרית־משה׳ ליד פתח־חקוה׳ על ידי
באי כוחה עורכי הדין י .הראל וא .בריר׳ שמענם למסירת מסמכים
הוא :שדרות רוטשילד 20׳ תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
•
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ןיטעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

ש .כהן,

כ״א בשבט חש״ך ) 19בפברואר (i960

תיק עזבונות 545/60
בענין עזבון המנוח ליב גריגולז־ מרחוב המפנה 4׳ גבעתיים׳
שנפטר בפחח־תקוה ביום כ״ח בטבת תש״ך ) 28בינואר (i960׳
והמבקשת ארנה גריגולד ,על ידי בא כוחה עורך הדין א.
פריינד מרחוב יבנה 17׳ תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהוא -
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנות׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י כ״ח בשבט תש״ך ) 26בפברואר (1960

ש .כהן,

רשם

רשם

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
י
בענין ע זבון ה מנוחה
ט״ז באייר תשי״ד ) 19במאי (1954׳
והמבקשת רחל כהן מכפר ״אתא׳ על י די בא כ וחה עורך הדין
מ .פסי׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב נחלת בנימין 87׳ תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
י
המכריז על ירושת המנוחה.

רגינה לוי,

תיק עזבונות 48/60
שנפט רה בכפר־א תא ביום

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום ה זמנה זו׳ולית ן טעם—אם יש לו טעם־כ ל ש הוא—מדוע
לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יחן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.

ש .רזי,

י״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (i960

לינדה עו זיאל,

רשם

תיק עזבונות 49/60
שנפט רה בטי רה ביום

בענין ע זבון ה מנוחה
כ׳״ג בחשון תשט״ז) 28באוקטובר (1956׳
והמבקש יוסף עו זיאל מטיר ת הכר מל׳ על ידי בא כוח ו עורך
הדין מ  .פסי ׳ שמע נו למ סירת מס מכים הו א :רחו ב נחל ת ב נימין 87׳
•
תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו בטוב בעיניו.

ש .חי,

י״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (i960

רשם

תיק עזבונות 50/60
בענין ע זבון ה מנוחה דיעה אל קלאי בת רחמ ים׳ שנפ טרה
בכפרקאתא ביום י״ט באב תשי״ד) 18באוגוסט (1954׳
והמבקש מנחסאלקלאי מקרי ת־א ליעז ר׳ על ידי בא כוחו
עורך הדין מ .פסי׳ שמענו למסירת מסמכים הוא  :רחוב נ חלת ב נימין
87׳ תל־אביב.

980

■

י

להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכרי
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (i960

עזרא פרץ

ש. .חי,

רשם

תיק עזבונות 51/60
בן יצ חק ,שנ פטר בח יפה

בענין עזבון המנוח
ביום ב' באב תשי״ד) 1באוגוסט (1954׳
והמבקשת בולי סה פרץ מחיפ ה׳ על ידי בא כוחה עו רך הדין
מ .פסי׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב נחלת בנימין 87׳ תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים׳
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא— ,
מדו ע לא יי נתן צו המכריז על ירו שת המנוח׳ שאם לא כן ית ן בית
.
י
המשפט צו כטוב בעיניו.

י׳״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (i960

ש .רזי,

רשם

תיק עזבונות 52/60
בענין ע זבון ה מנוחה מלכה חסיד בת אלי עזר׳ שנפ טרה
בתל־השומר ביום י״ג בסיון תשט״ו) 3ביוני(1955׳
והמבקש נסים חסיד מחיפה׳ על ידי בא כוחו עורך הדין מ .פסי׳
שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב נחלת בנימין 87׳ תל־אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
,י
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (1960

ש .חי,

רשם

■ילקוט-הפרסוטים ,744-י״א באדר׳ תש i960,r.3!10

בית המשפט המחוזי כחיפח
הזמנות
דודה ו רסנו

תיק עזבונות 53/60
בת נס ים׳ שנפ טרה בט ירה

°

עמליה זיסמן

תיק עזבונות 54/60
בת מש ה׳ שנפט רה בח יפה

בענין ע זבון ה מנוחה
ביום כ״ה בתמוז תשט״ו) 15ביולי (1955׳
והמבקש סלמון ורסנו מטירה׳ על ידי בא כוחו עורך הדין מ.
טסי׳ שמענו למסירת מסמבים הוא :רהוב נחלת־בגימין 87׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
המשפט צו בטוב בעיניו.
ש .רזי ,רשם
י*ח בשבט תש״ך) 10בפברואר (1960

בענין ע זבון ה מנוחה
ביום ז' בניסן תשט״ז) 19במרס (1956׳
והמבקשת רחל זי סמן מקרי ח עיר -גנ יס׳ע ל ידי בא נוח ה עורך
הדין מ  .פסי ׳ שמע נו למ סירת מס מכים הו א :רחו ב נחל ת ב נימין 87׳
תל־אביב.
לה ווי י דוע כ י המבק שת הג ישה לב ית המשפ ט ב קשה ל מתן צו
המכריז על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
.
המשפט צו כטוב בעיניו.

י»ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (1960

ניקה ניניו

ש .רזי׳

רשם

תיק עזבונות 55/60
בת יוסף׳ שנפטרה בחיפה ביום

בענין עזבון המנוחה
י״א באייר תשט״ו) 3במאי (1955׳
והמבקש אשר נינינו מנהריה׳ על ידי בא נוחו עורך הדין מ .פסי׳
שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב נחלת־בנימין 87׳ חליאביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים,
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן ית ן בית
י
המשפט צו כטוב בעיניו.

י״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (1960

ש .רזי,

רשם

תיק ירושה 73/60
בענין ע זבון ה מנוחה מרים קפץ מרח וב יצ חק שדה 2׳ חיפה׳
והמבקש אברה ם קפץ מרח וב יצ חק שדה 2׳ ח יפה׳ על ידי בא
כוחו עורך הדין י .וסר מן׳ שמע נו למס ירת מסמ כים הוא :רחוב הרצל
88׳ חיפה.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסום הז מנה זו ׳ ולית ן טעם — אם יש לו ט עם כל שהו א —
מדו ע לא יי נתן צו המכריז ע ל ירוש ת ה מנוחה׳ שאם לא כן יח ן בית
המשפט צו כטוב בעיניו.

י׳״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (i960

ש .רזי,

רשם

תיק עזבונות 86/60
בענין צוואת ו עזבון המנוח עמנואל פולצ׳ק מחיפה ׳ שנפטר
ביום ט״ו בתשרי תש״ך ) 17באוקטובר (1959׳
והמבקש אוטו פולסון מקודם פולצ׳ק מלו ם־א נג׳לם׳ על ידי
בא נוח ו עורך הדין ד ״ר ו.י .בוכ סוייל ר׳ ש מענו למסיר ת מסמ כים
הוא :רחוב הרצל 35׳ חיפה.
להווי ידוע בי המ בקש הג יש לב ית המ שפט בק שה לקיום צוואה
ולמתן צו המכריז על ירושת המנוח.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיו ם פרסו ם הז מנה זו ׳ וליח ן טעם  -אם יש לו ט עם כל שהו א —
מד וע לא תוכח לא תקויים ולא תי רשם הצוואה האח רונה ומד וע לא
תינתן תעו דת ק יום צו ואה למבקש׳ שאם לא כן י גש בית המשפט
ליחן תעודה זו כאמור.

י״ח בשבט תש״ך) 16בפברואר (1960

ש .רזי,

רשם

הזמנות ברני הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

הזמנות

הזמנות

תיק תש״ך711/
הוגשה בפני ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על ע זבון המנוחה
ד״ר מרים ברוד־ז ילר ,שנפט רה ב ירושל ים ביום כ ״ט בטבת
תש״ך ) 29בינואר (i960׳

תיק תש״ך2397/
הוגשה בפני בית הדין בקש ה למת ן צו ירושה על עזבון המנוח
שאבן אודג׳י זדה ,שנפטר בשער-מנשה ביום י״א בכסלו תשייט
) 23בנובמבר .(1958

המבקש :ורדימום זילר ,בית המעלות ג׳׳ ירושלים.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ח וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

המבקשת :מהסולטן אות׳יזדה מהר־טוב' .
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש ל ו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע לותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

ב; באדר תשיר) 1במרס (1960

ש.ת .פראנק ,מזכיר ראשי ט״ז בשבט תש״ך ) 14בפברואר  (i960י .קובר,

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר-תש״-ך10.3.1060 ,

ע/ר למזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב-יפו
הזמנות
י
1

• I״״I

תיק תש״ך3040/
הוגשה בפני ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על ע זבון המנוחה
צילה אשר. ,שנפט רה באר צות הברית ביום כ״ב בתש רי חשי״ט
_
) 6באוקטובר (1958
המבקש :אהרן אשר ,רחוב המתמיד 32׳ רמת־גן.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ׳ יל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום יום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

ט׳ בשבט תש״ך) 7בפברואר  (1900י .קרבו,

ע/ר למזכיר הראשי

המבקשת :רחל שורץ מטירת־יהודה. . .
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית' ה דין וימסור ט ענותיו תוך ח מישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ע/ר למזכיר הראשי

חיק תש״ך3545/
יי
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יואן קליין ,שנפטר באושביץ ביוסכ״ו באייר תשיה) 9במאי .(1945
המבקש :אנדרה קליין ,על ידי בא כוחו עורך הדין ד״ר משה
י
זאובר׳ רחוב אלנבי 65׳ תל״אביב.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ׳ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו:

ט״ז בשבט תש״ך) 14בפברואר  (i960י .קובו,

ע/ר למזכיר הראשי

חיק תש״ך3550/
הוגשה בפני בית הדין בקש ה למת ן צו ירושה על עזבון המנוח
משה מרד כי ,שנפטר בתל ־אב יב בי ום ה׳ באב תרצ״ז ) 3ביולי
 (1937ויוכבד כהן ,שנפטרה ביום כ׳ באלול חשי״ט )'23בספטמבר
'
.(1959
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תיק תש״ך3664/
הוגשה בפני'ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על עזבון המנוחה
בוצ׳ה ג רדיה ,שנפטר ה בבית ־דגו ן ביו ם כיד באלו ל תשט״ו)11
בספטמבר .(1955
המבקש :חיים גרדיה ,על ידי בא כוחו עורך הדין לאון פרחי׳
■
■ רחוב הרצל 88׳ חל־אביב.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה יזו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

כיג בשבט חשיך) 21בפברואר  (i960י .קובו,
י

ע/ר למזכיר הראשי

חיק תשיך3665/

הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנדה
יקים יקים ,שנפטר בעכו ביום י״ח באב תשייח) 15באוגוסט .(1957
המבקשת 1 :ליה יקים ,על ידי בא כוחה עורך הדין א .לפיד׳
רחוב אחוזת בית 6׳ תל־אביב.

חיק חש״ך3660/
י
'
הוגשה בפני ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על ע זבון המנוחה
שרה ק פץ ,שנפטר ה ב בית ה חולים אסף הרופא ב יום י ׳ בכסלו
חש״ך ) 11בדצמבר .(1959

אברהם ואדמונד קפץ,

המבקשים:
הדין לפיד׳ רחוב אחוזת״בית 6׳ תל־אביב .י

תיק תש״ך3608/
.
■ .
...
• הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
קדנה בנבסט ,שנפטרה ביפו ביום כ״ח בסיון חשי״ד ) 29ביוני
' .(1954
 .המבקשת :רחל בנבנישתי ,על ידי■ בא כוחה עורך הדין לב-
. , .
כהן׳ דרך יפו 9׳ תל־אביב . . .׳ ■ ■ •

כ״ג בשבט תש״ך) 21בפברואר  (1960י .קובל ,ע/ר למזכיר הראשי

כ״ג בשבט חש״ך) 21בפברואר  (1960י .קובו ,ע/ר למזכיר הראשי

ע/ר למזכיר הראשי

:

תיק תש״ך3609/
הוגשה בפני בית הדין בקש ה למת ן צו ירושה על עזבון המנוח
רפאל פר נקו ,שנפטר בחל־א ביב ביום י״ב בכסלו תשי״ז )6
בנובמבר (1956׳

כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

המבקש :שלמה חיים כהן מרעננה.
־
כל התובע טיבח הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן,יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

.ט״ז בשבט חש״ך) 14בפברואר  (1960י .קובו,

י כ״ג בשבט תש-ך) 21בפברואר  (1960י .קובו ,ע/ר למזכיר הראשי

המבקשת :לבנה בכר ,רחוב הר־ציון 14׳ תל-אביב.
כל התובע טובח הנאה וכל מ עונין שיש ל ו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

תיק תש״ך3175/
,
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יעקב סמט ,שנפל בקרב בסיני ביום כ״ז בחשון תשי״ז) 1בנובמבר
'.(1956

כ״ג בשבט חש״ך) 21בפברואר (1960י .קובר,

כל התובע טובח הנאה וכל מעונין שיש ל ו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ ל׳ יבו א לב ית הדין וימסור טענות יו תו ך חמי שה עשר־יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

על י די בא כו חם ע ורך
יי•י

כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש ל ו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.
1

ב״ג בשבט חש״ך) 21בפברואר  (i960י .קובר.,

ע/ר למזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים 44ז-:י״א באקר תש״ד-,ס10;8/198

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
 .תיק תש״ך1476/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנות
גרשון גרינברג ,שנפטר ביום י׳ בטבת תש״ך ) 10בינואר .(i960
המבקשים :רחל גרינברג ,שמואל גרינברג.
כל התובע טובח הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ט׳ בשבט תש״ך ) 7בפברואר (i960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק חש״ך1477/
י
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
שלמה גורני ,שנפטר ביום ז׳ באב חשי״ט ) 10באוגוסט .(1959
המבקשים :שרה גורני ,חנה ,אברהם.
כל התובע טובח הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו. .
ט׳ בשבט תש״ך ) 7בפברואר (i960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק תש״ך1479/
 .הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יעקב פוקס ,שנפטר ביולי .1958
המבקשת :רוזליה פוקס.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ׳״ ל׳ י בוא לבית ה דין וימסור ט ענותיו תוך ח מישה עשר י ום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ט׳ בשבט תש״ך ) 7בפברואר (I960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק תט״ך1486/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן אישור צוואה על עזבון המנוח
זאב קפלן ,שנפטר ביום י״ט בכסלו תש״ך ) 20בדצמבר (1959
המבקשת :חנה לאה קפלן ,על ידי בא כוחה עורך הדין ז.
שוהם מחיפה׳ שמענו למסירת מסמכים הוא :שדרות המגינים 44׳ חיפה.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

ז' בשבט חש״ך ) 5בפברואר (i960

ר .טולדנו,

מזכיר

• חיק תש״ך1491/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן ■צו ירושה על עזבון המנוחה
עליזה בן משה ,שנפטר ה ב יום ז ׳ ב אדר א ׳ תשי״ט) 15בפברואר
.(1959
המבקשים :יהודה בן משה ואברהם בן משה.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.
י״א בשבט חש״ך ) 9בפברואר (I960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק חש״ך1545/
הוגשה בפני .בית הדין בקש ה למת ן צו ירושה על עזבון המנוח
משה בנימין ,שנפטר ביום ו׳ בשבט תש״ך ) 4בפברואר .(1960

המבקשים,:מרים שיינבך׳..אברהם ושמואל שיינבך.
■ *?קזט־הפרסוטים  ,744י ׳'א באדר תש״ו,׳ 10.8.1860

כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ׳״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו. .
ר .טולדנו ,מזכיר
י״ז בשבט תש״ך ) 15בפברואר (i960
חיק חש״ך1559/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יעקב הניק זיסרמן ,שנפטר בשנת  1941—12בפולין.
המבקשים :שלמה זיסרמן ואסתר מאיר)לבית זיסרמן(.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

י״ז בשבט חש״ך ) 15בפברואר (I960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק חש״ך1564/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
משה היון ,שנפטר ביום ו' בשבט תש״ך ) 3בפברואר .(1960
המבקשים :מכלוף חיץ ,ראובן היון ן רבקה אלבז,
חנה יל וז ,יה ודית שר יקי ,שו שנה עק ריש והאלמנה

מסעודה ווענונו.
כל התובע טובה הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הניל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן ב3ת הדין צו כטוב בעיניו.

י״ז בשבט_תש״ך ) 15בפברואר (i960

ר .טולזעו,

מזכיר

חיק תש׳׳ך1508/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
פסח מילכיגר ,שנפטר ביום ד׳ באדר ב׳ תשי״ט) 14במרס .(1959
המבקשים :איטל מילכיגר ,פיבל מילכיגר ,סימה

שפירר ציביה שיוביץ.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

י״ז בשבט תש״ך ) 15בפברואר (I960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק חש״ך1575/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
צבי בן עמי ,שנפטר ביום כ״ה בתשרי תש״ך ) 27באוקטובר .(1959
המבקשים :שושנה בן עמי שולמית שטרן ורחל ניצה

בן עמי.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור טע נותיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

י״ז בשבט תש״ך ) 15בפברואר (I960

ר .טולדנו,

מזכיר

תיק תש״ך1635/
י
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יצחק צהלר ,שנפטר ביום ל׳ בתשרי חש״ך ) 1בנובמבר .(1959
המבקשים :שרה לייכשטיין מרים לזינגר.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הג״ל ׳ יב וא ל בית הד ין ו ימסור ט ענתיו ת וך חמ ישה ע שר יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

כ' בשבט תש״ך ) 18בפברואר (I960

ר .טולדנו,

מזכיר
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזטנות
תיק חש״ך1630/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יעקב כהן ,שנפטר ביום כ״ד בטבח תש״ך ) 23בינואר .(1960
המבקשים :האלמנה :רוזה כהן ,בניו :יוסף כהן׳ שלמה
כהן ,בתו :שרה כהן.

כל התובע טובח הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ׳ יב וא לב ית הדי ן וי מסור טענ ותיו תו ך חמי שה עש ר' יו ם מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו בטוב בעיניו.

ר .טולדנו,

כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (I960

מזכיר

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות

-

תיק תש״ך37/724/
.
הוגשה בפני ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על ע זבון המנוחה
קטרינה רייכמן מרח וב חי ים כהן 10׳ פתח ־תקוה׳ שנפטרה ביום
ד׳ בכסלו תש״ך ) 5בדצמבר .(1959

המבק שים :בעלה ד״ר יעקב' ר ייכמן
בשמו וכאפוטרופוס טבעי גם בשם בנם הקטיז יוסף רייכמן.

מקיב וץ באר ות יצחק

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

י״-ז בשבט תש״ך ) 15בפברואר  (1960הרב ש .כץ

מזכיר ראשי

תיק תש״ך38/755/
■
הוגשה בפני ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על ע זבון המנוחה
שולמית יעקבי ממושב ירחי ב׳ שנפטר ה ביום ו' בשבט תשי״ט
■
י
׳) 15בינואר .(1959

המבקשים :בעלה סעדיה יעקובי

ממושב ירחיב 4׳ דואר נע

מרכז׳ אחיה ואחיותיה.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה .
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו■ .
כ״א בשבט תש״ך ) 19בפברואר  (1960הרב ש .כץ ,מזכיר ראשי
 ,תיק תש״ך758/
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יחיא בן סלם לוי ,שנפטר ביום כ״ט בטבת תש״ך ) 29בינואר .(1960
המבקשים :אלמנתו :סעידה לוי משיכון הפועל המזרחי 6׳
פתח־חקוה׳ בניו ובנותיו.
כל התובע' טובח הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

כ״ג בשבט חש״ך ) 21בפברואר  (1960הרב ש .כץ,

מזכיר ראשי

בית הדין הרבני־ האזורי־ ברחובות
הזמנות
חיק תש״ך545/
■י־
הוגשה בפני' בית הדין בקש ה למת ן צו ירושה על עזבון המנוח
שמואל טאובר ,שנפטר ביום כ״ט בשבט תשי״ח ) 19בפברואר
.(1958

המבקשים :אלמנתו מתיטה טאובר
יהודה ודבורה מרחוב הרשנזון׳ רחובות.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
,הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימי ם מיום פרסום
י'
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
בשמה ובשם בניו הקטינים

כ״א בשבט תש״ך ) 19בפברואר (1960

הרב א .שמואלי,

מזכיר ראשי

תיק חש״ך555/
•
הוגשה בפני ב ית הדין ב קשה למתן צו י רושה על ע זבון המנוחה
זאב )מקסימיליאן( ליגדגר ,שנפטר ביום י׳ בשבט חש״ך
) 7בפברואר .(1960
המבקשים :רחל לעדנר מרחובות׳ רחוב ש .בן ציון 47׳
יבנו שלמה להט )ליגתר( מחיפה׳ רחוב צרניתובסקי .30
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כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש ל ו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל׳ יבוא ' לבי ת הדי ן וי מסור טענ ותיו תו ך עשר ה ימי ם מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם ן לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
.■1
כ״א בשבט חש׳זך ) 10בפברואר (1960
הרב א .שמואלי ,מזכיר ראשי
|
חיק חש״ך559/
|
הוגשה בפני בית הדין בקש ה למת ן צו ירושה על עזבון המנוח
שלום בן סעדיה חתרוש ,שנפטר ביום ט״ו באב תשי״ב) 6באוגוסט
I.
.(1952

שרה חתר וש,

ובניו

שמעון ו שושנה

 .המבקשים:
■■
רחוב שבזי 1.9
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לב קשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימ סור טענו תיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
כ״א בשבט חש״ך ) 19בפברואר (1900

j

י הרב א .שמואלי,

מרחובות׳

י
מזכיר ראשי

ילקוט הפרסומים ,744׳ י״א באדרי ת׳פ״ר10.8.1960 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אבלב־יפו
תיק המרצה 5386/59
בפני כב׳ הנשיא התורן ד״ר ז .צלטנר.
בענין בקשה לפי סעיף  119א לפקודת החברות׳
ובענין Trading Company (Israel) (1

Paz Oil and
Limited
Paz Oil and Trading Company Limited (2
שתי הן על יד י באי בוח ן עור כי הד ין ד.מ  .שלו סברג ׳ ע .אפ רת וא.
לרון׳ שמענם למסירת מסמכים הוא :שדרות רוטשילד 25׳ חל־אביב.
המבקשות
נגד
היועץ המשפטי לממשלת ישראל׳ משרד המשפטים׳ ירושלים.
המשיב
v

צו

לא חר הדי ון ב בקשה הנ ״ל ני תן בז את על ידי ב ית המש פט צו
כדלקמן:

)א( לאשר א ת הס ידור ה כולל ב הסכם ו בכתב ה עברה ב׳ ץ ה מבקשת
מם׳  1לב ין המבק שת מם ׳  2שני תם מיו ם כ״ ד בתש רי תש״ך
) 26באוקטוב ר  (1959בדבר העברת מ פעלה׳ ע סקיה׳ רכושה׳
זכויותיה וחובותיה של המבקשת מס׳  2למבקשת מס׳ :1
)ב( כי ה חל מיו ם כ״ ד בתש רי ת ש״ך ) 26באוקטוב ר  (1959באה
המב קשת מם׳ ) 1הח ברה ה ישראל ית( לכל ענין ו דבר וללא
הפס ק במקום המבקש ת מם׳ ) 2ה חברה ה נכרית( כ אילו שתי
החברות היו זהות:
)ג( כי ב כפוף לקבלת הא ישורים והר שיונות הד רושים עלפי ה חוק
תגדיל המבקשת מס׳  1את הונה עד לסכום של  508/660ליש-׳ט
וזאת על ידי יצירת  489/900מניות חדשות בנות  1ליש״ט כל אחת
ותקצה אותן כמניות משולמות במלואן לחברת Paz Properties

.(Israel) Limited
ניתן והודע בתל״אביב /י״ג בשבט חש״ך ) 11בפברואר .(1960

י .גלעדי,

רשם

הודעות כרכר כקשות לפירור ,הכרות
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק פירוק 454/60

הבקשה׳ והעתק מן הבקשה יימסר לכל נושה או משתתף של החברה
הרוצה בכך על ידי החתום מטה לאחר תשלום המם הקבוע.

בענין פקודת החברות/

ובענין חברת מעוגות פיתוח בע״מ,

רחוב רמח״ל• 2׳

תל״אביב.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק ההברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המ חוזי של תל־ אביב־יפו /הוג שה ביום כ׳ בשבט תש״ך
) 18בפברואר  (1960וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני
בית המשפט היושב בדין בתל־אביב בי ום א׳ בניסן תש״ך ) 29במרס
.(1960
כל נושה או מש תתף של ההבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בע נין הבקש ה או להתנגד לכך י כול להופיע בשע ת הביר ור /אם
בעצ מו או באמצעו ת ע ורך הד ין של ו׳ וה עתק מ ן הבקשה יינ תן לבל
נושא או משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו את
התשלום הקבוע בעדו.
י נציג היועץ המשפטי לממשלה
לשכת פרקליט מחוז תל־אביב
דרך יפו־ת״א ) 9בית רומנו(
ה ע ר ה  :כל הרוצה ל הופיע בשעת ב ירור הבקשה ה אמורה חייב
למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה .הה ודעה תצ יין את השם ו המע ן של ה איש או׳ אם זו היא פי רמה׳
אח השם והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש
או הפירמה או על ידי עורך דין שלו או שלה)אם יש להם עורך דין(׳
וצ ריך למ סרה או  -אם ה יא נ שלח ת על י די ה דוא ר  -צריך.לשלחה
בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00אחה״צ
של יום כ״ט באדר חש״ך ) 28במרס .(1960

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
־

׳

תיק פירוק חברות 488/60

בענין פקודת החברות׳
ובענין חברת השרון לגאמנות בע״מ.
נמס רת בזה ה ודעה ש בקש ה לפירוק ה של ה חברה ה נ״ל על ידי
בית המשפט המח וזי ב תל־אבי ב־יפו הוגשה ב יום ב״ד בשבט תש״ך
) 22בפברואר  (1960לבית המשפט הנ״ל על ידי חנה הבס׳ דינה אטינגר
)לבית הבס ( ודנ יאל הב ס׳ וש הבקשה הנ ״ל תי שמע לפנ י בית המשפט
הנ״ל ביום א׳ בניסן תש״ך ) 29במרס  .(i960י
כל נושה או משתתף של החברה הרוצה לתמוך במתן הצו המבוקש
או להתנגד לו׳ רשאי להופיע בעצמו או על ידי בא כוחו בעת שמיעת

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ד׳ 10.3.1860

אמנון רוזנשטין עו״ד
בא-כוח המבקשים
רחוב אחוזת בית 3׳ חל־אביב

ה ע ר ה  :כל ה רוצה להופיע בעת ש מיעת הבקשה חייב ל מסור
או לשלו ח באמצ עות ה דואר ל בא כוח ה מבקש ה נ״ל הודע ה בכתב על
רצונ ו זה .ה הוד עה תצ יין את שמ ו ומ ענו של הא יש או ה פירמ ה ותהא
הח ומה על י די הא דם או הפירמה או בא כו חו ו תימ סר׳ או  -באם
המשלו ח הו א ע ל יד י הדואר  -תישל ח תו ך זמן מספי ק כד י שתגיע
לידי הנ״ל לא יאוחר משעה  13.00ביום כ״ט באדר חש״ך ) 28במרס
.(I960
V

■בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
פרסום בקשת פירוק 491/60
בענין פקודת החברות׳
ובענין מפעלי תל־אביב להלבשה בע״מ)להלן  -החברה(.
נמס רת ב זה הודעה ׳ שבקש ה לפירו ק החבר ה הנ״ל על י די בית
המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו׳ הוגשה ביום ב״ו בשבט תש״ך )24
בפברואר  (1960לבית המשפט הנ״ל ע״י הנושה ארגון בנות החמד על
שם סט .וינסנט דה פאול׳ ובי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר
בפני בית ה משפ ט היו שב לדין בחל־אב יב־יפ ו׳ ביו ם ח׳ ב ניסן תש״ך
) 5באפריל (i960׳ בשעה .08.30
כל נושה או מש תתף של החבר ה הזאת הר וצה לת מוך במתן צו
בע נין הבקש ה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשע ת הביר ור׳ אם
בעמ צו או באמצעו ת ע ורך הד ין של ו׳ וה עתק מ ן הבקשה יינ תן לכל
נושה או משתתף של החברה הדורש אותו מן החתום מטה בשלמו אח
התשלום הקבוע בעדו.
י .ק־ישי ,עו״ד
רחוב השוק 6׳ תל״אביב
 ,ה ע ר ה :כל הרוצה לה ופיע ב עת ביר ור ה בקשה הא מורה׳ חייב
למסור או לשלוח ע״י ה דואר׳ לאיש התחום ל עיל׳ הודעה על רצונו
זה .ההו דעה תצ יין אח הש ם והמע ן של הא יש׳ או של הפי רמה׳
והיא צריכ ה לה יות חתומה ע״י האיש או הפירמה או ע״ י עורך הדין
שלו או שלה )אם יש להם עו״ד( וצריך למסרה — או אם היא נשלחת
ע״י ה דואר  -צרי ך לשלח ה ב זמן שת ספיק לה גיע א ל החתו ם לעיל
לא יאותר משעה אחת אחה׳׳צ של יום ו׳ בניסן חש״ך) 3באפריל .(1960

985

הודעות כרכר מכירת מקרקעין
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק ההוצאה לפועל 145/57

'

מוצע בזה למהירה פומבית הרנוש המתואר בתוספת להלן של ■ מ ח מ ד מ ר ע י ח ס ן • י ו ס ף ) ב ש י ר ( מכפר סננין׳לניסוי חוב
בסך  1144ל״ י׳ בציר וף הוצא ות ונ ו ,המגי ע לאוצ ר המ דינה ..המכי רה תוצ א לפועל במשרד ההוצא ה לפו על בחיפה בכל יו ם מימו ת השבוע
)פרט לשב תות( בין השעת  9בבו קר ושע ה  1אחה״צ בתקופ ת  30יו ם מיום הפרסו ם .הה צעות ית קבלו לא חר חשלום פקדו ן בס ך  10%מסכום
ההערכה .מסי ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים על הקונה .בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.

התוספת
המקום :נפר סכנין במקום הידוע בשם אל־כזוים
חלקה

שטח

חלקים

575
660
682
692
720

 1דונם
 800מ״ר
 3דונם
 3דונם
 400מ״ר

בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות י
בשלמות

גוש
/־2
C

2
2.
2
2

 .סכום ההערכה

הערות

 300ל״י
 240ל»י
 900ל״י
 900ל״י
 120ל״י

.

י נטועים עליה  8עצי זית
נטועים עליה  5עצי זית
נטועים עליה  3עצי זית
נטועים עליה  70עצי זית
נטועים עליה  3עצי זית

ה ,בשבט תש״ך ) 3בפברואר (i960

א.י.אלקאיים
מנהל ההוצאה לפועל היפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

■

תיק ההוצאה לפועל 320/58

'

מוצ ע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת להל ן של א י ו ב ש ח א ד ה ז י נ ה מכ פר ע ילבון ל ניסוי ח וב בס ך  1033.67ל״י
בצירוף הוצאו ת וכד המגיע לאוצ ר המ דינה .המכירה תוצא ל פועל ב משרד ה הוצאה לפועל בחיפה בכ ל יום מימות השבו ע )פרט לשבתות(
בין ה שעות  9בבו קר ושע ה  1אחה״צ בתקופ ת  30יו ם מיום הפרסו ם .הה צעות ית קבלו לא חר תשלום פקדו ן בס ך  10%מס כום ההער כה .מסי
.
ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים על הקונה .בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.

התוספת
המקום :כפר עילבון
חלקה ' שטח

גוש
15412
15814

41
22

12.915
14.447

ד,
ד,

חלקים

סכום ההערכה הערות

בשלמות ’
בשלמות

 1620ל״י • אדמה סלעית נטועה עצי פרי וזית
אדמה הררית
 720ל״י

א.י .אלקאיים,

ה ,בשבט חש״ך ) 3בפברואר (1960

מנהל התוצאה לפועל חיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק ההוצאה לפועל 322/58

,

מוצ ע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת להל ן של ס ע י ד כ ל י ל ט ה א מכ פר ע ראבה׳ ל ניסוי ח וב בס ך  844ל״י ב צירוף
הוצאות וכד המגיע לאוצר המדינ ה .ה מכיר ה תוצא לפועל במשרד ההוצאה לפועל בחיפ ה בכל י ום מימות השבוע )פרט לשבת ות(.בין
השעות  9בבו קר ושע ה  1אחה״צ בתקופ ת  30יו ם מיום הפרסו ם .הה צעות ית קבלו לא חר חשלום פקדו ן בס ך  10%מסכ ום ההערכ ה .מסי׳
ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים על הקונה .בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.

התוספת
המקום :כפר עראבה

1

.

•■

גוש

חלקה

שטה

חלקים

3

13

 13דונם בערך

בשלמות

סכום ההערכה הערות
 2875ל״י

 10דונם מהם נטועים עצי זית

ה ,בשבט תש״ך ) 3בפברואר (1960

א.י .אלקאיים
מנהל ההוצאה לפועל חיפה

986

ילקוט הפרסוטים  ,744י״א באדר תש״ו׳ 16.85966
/

1

הודעות בדבר מכירת מקרקעין
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק ההוצאה לשועל 371/58

,

מוצ ע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת דלהל ן של ס א ל ח מ ו ס ה כ נ ע ן מכ פר ט מרה׳ לכ יסוי ח וב בס ך  589ל״י
בצירוף הוצאו ת ובו׳ המגיע לאו צר ה מדינה .המכיר ה תוצא לפועל במשרד ההוצא ה לפועל בחיפה ב בל יום מימות השבו ע )פרט לשבתות(
בין ה שעות  9בבו קר ושע ה  1אחה״צ בתקופ ת  30יו ם מיום הפרסו ם .הה צעות ית קבלו לא חר תשלום פקדו ן בס ך  10%מס כום ההער כה .טסי
ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים על הקונה .בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.

התוספת
המקום :כפר טמרה
גוש

חלקה

שטח

חלקים

סכו ההערכה

הערות

1
1

342
328

 1.500דונם
 1.500דונם

בשלזות
בשלמות

 1200ל״י
 1200ל״י

עליו עצי פרי וצבר
עליו עצי פרי וצבר

א.י .אלקאיים

ח׳ בשבט תש״ך ) 3בפברואר (i960

מנהל ההוצאה לפועל חיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

חיק ההוצה לפועל 402/58

.

מוצ ע בזה למכירה פומבית חרנוש המתואר בתוספת דלהל ן של ח ס י ן ו ו ח ש מ ח מ ד ב ן ח ס ן מכ פר מ גאר׳ לכ יסוי ח וב בכך
 2288.60ל״י בצירו ף הוצא ות ו כו׳ המגיע לאוצר המדינה .המכיר ה תוצא לפוע ל במשרד ההוצאה לפועל בחיפה בכל י ום מימו ת השבוע )פרט
לשבתות( בין השעות  9בבוקר ושעה  1אחה״צ בתקופת  30יום מיום הפרסום .ההצעות יתקבלו לאחר חשלום פקדון בסך  10%מסכום ההערכה
מסי ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים על הקונה .בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.

התוספת:
המקום :כפר מגאר
גוש

15625

חלקה

שטח

חלקים

סכום ההערכה

הערות

12

 23.140דונם

בשלמות

 5800ל״י

על כל דונם נטועים  10עצי זית

א.י .אלקאיים

ד בשבט תש״ך ) 3בפברואר (1960

מנהל ההוצאה לפועל חיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק ההוצאה לפועל 223/59

מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת דלהל ן של ת ו ר ק י א ב ו ט פ ל ה מכ פר ר אמה< לכ יסוי ח וב בס ך 11589.59ל״י
בצירוף הוצאו ת וכו׳ המגיע לאו צר ה מדינה .המכיר ה תוצא לפועל במשרד ההוצא ה לפועל בחיפה ב כל יום מימות השבו ע )פרט לשבתות(
בין ה שעות  9בבו קר ושע ה  1אחה״צ בתקופ ת  30יו ם מיום הפרסו ם .הה צעות ית קבלו לא חר תשלום פקדו ן בס ך  10%מס כום ההער כה .מסי
ההעברה במשרד ספרי האחוזה חלים על הקונה .בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.

התוספת
המקום :כפר ראמה
,

גוש

18843
י
׳'״ 18847
/ץ 18872
18872 1/

י
חלקה

שטח

חלקים

סכום ההערכה הערות

13
2
1
22

 68802מ״ר
 125330מ״ר
 24830מ׳־׳ר
 5616מ״ר

בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות

9־ 68ל״י
 7057ל״י
 4951ל״י
 1123ל׳י

בשבט תש״ך) 3בפברואר (i960

אדמה סלעית נטועה עצי זית
אדמהסלעית
אדמה סלעית נטועה עצי זית
אדמה סלעית נטועה עצי זית

א.י .אלקאיים
מנהל ההוצאה לפועל חיפה

ילקוט הפרסוטים  ,744י״א באדר תש״ה 10.8.1060

פקודת החכמת י
הודעות בדבר הגדלת הון
י .1החברה הישראלית לייצוא ונאמנות בע״מ

המספרים בהודעות מציינים פרטים אילה ;
1
ו .שם החברה.
ההון הרשום של !החברה.
.2
■
סכום הגדלת ההון.
.3
מספר התיק.
.4

) 500000חמש מאות אלף( לירות ישראליות
.2
) 500000חמש מאות אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חפ16209/

_

" .1דלק" חברת הדלק הישראלית בע״מ
) 4 735000ארבע מליון שבע מאות שלושים וחמישה אלף( לירות
.2
י
ישראליות
) 500000חמש מאות אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חצ1894/

 .1בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע״מ
) 30000שלושים וששה אלף( לירות ישראליות
.2
) 6 000000ששה מיליון( לירות ישראליות
.3
 .4חצ2192/

 .1יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות׳ עו״ד

 .1תעשיות נאיר בע״מ

 .2הון של ) 100000מאה אלף( לירות ישראליות
) 300000שלוש מאות אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חצ1134/

) 1000אלף( לירות ישראליות
.2
) 9 000 .3תשעת אלפים( לירות ישראליות
 .4חפ20000/
/

 .1פיא אגודת נאמנות להשקעות משותפות בע״מ

 .1מיצהד בע״מ

) 1000אלף( לירות ישראליות
.2
) 2 000 .3אלפיים( לירות ישראליות
 .4הצ1293/

) 30016שלושים אלף ושש עשרה( לירות ישראליות
.2
) 9000תשעת אלפים( לירות ישראליות
.3
.
 .4חפ14884/

( " .1אדוגאי" מפעלי טקסטיל בע״מ

 .1בית ברחוב ארלוזורוב  63בע״מ

\ ) 52800 .2חמישים ושנים אלף ושמונת מאות( לירות ישראליות
) 105000מאה וחמישה אלף ושש מאות( לירות ישראליות
.3
 .4תפ392/

) 1000אלף( לירות ישראליות
.2
) 1000אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חפ6215/

" .1רצף" חברה למסחר בחמרי בנץ בע״מ

! .חברת ברזברין בע״מ
) 100000מאה אלף( לירות ישראליות
.2
) 25000עשרים וחמישה אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חפ6045/

.

.

 .1אליאנס מפעלי צמיגים וגומי בע״מ
) 500000חמש מאות אלף( לירות ישראליות
.2
) 250000מאחים וחמישים אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חצ1811/

 .1קולנוע "רם" ברמת־חייל בע״מ
) 10000עשרת אלפים( לירות ישראליות
.2
) 1000אלף( לירות ישראליות
.3
׳
 .4חפ20441/

 .1קולנוע "רם•” ברמת־החייל בע״מ
) 11000אחד עשר אלף( לירות ישראליות
.2
) 995 .3תשע מאוח תשעים וחמש( לירות ישראליות ■
 .4חס ]20441

) 3000שלושת אלפים( לירות ישראליות
.2
) 5000חמשת אלפים( לירות ישראליות
.3
 .4חפ2466/

 .1אלקטרה בע״מ
) 25012עשרים וחמש אלף ושתים עשרה( לירות ישראליות
.2
) 50 .3חמישים( לירות ישראליות
 .4חפ2749/

 .1בנק הפועלים בע״מ
.2
.3
 .4חצ11/

 1500000ל״י)מליון וחמש מאוח אלף( לירות ישראליות
) 4500000ארבעה מיליון וחמש מאות אלף( לירות ישראליות י

 .1פנת הלל בע״מ

.

) 1000אלף( לירות ישראליות
.2
) 9000תשעת אלפים( לירות ישראליות
.3
 .4חפ6659/

w
/

 .1בנק ישראלי לתעשיה בע״מ

 .1מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע״מ v

) 500006חמש מאוח אלף ושש( לירות ישראליות
.2
) 500001חמש מאות אלף ואחת( לירות ישראליות
.3
י
 .4חצ1198/

) 310000שלוש מאות ועשרת אלפים( לירות ישראליות
.2
) 96 000 .3תשעים וששה אלף( לירות ישראליות
 .4חפ12144/

988

ילקוט הפרסוטים  ,744י״א באדר תש״ו10.3.1060 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
! .ריפל בע״מ

) 200 .3מאתיים( לירות ישראליות
 .4חפ8129/

) 1000אלף( לירות ישראליות
.2
) 2000אלפיים( לירות ישראליות
.3
 .4חפ5630/

 .1אוגום חברה לאומית לביטוח בע״מ

) 125000מאה עשרים וחמישה אלף( לירות ישראליות
.2
) 75000שבעים וחמישה אלף( לירות ישראליות
.3
! .בנק החקלאות לישראל בע״מ
) 17730000שבע עשרה מליון שבע מאוח וחמישיסאלף( לירות  .4חפ5185/
.2
ישראליות
•
) 12230000שנים עשר מליון מאתים וחמישים .אלף( לירות  .1״גן ראובן״ חברה בע״מ
.3
) 5140חמשת אלפים מאה וארבעים( לירות ישראליות
.2
ישראליות
') 2040 .3אלפיים וארבעים( לירות ישראליות
 .4חצ1855/
 .4חפ16443/

! .א .פולני ושות׳ בע״מ

 .1ברלט בערבון מוגבל

) 130000מאה וחמישים אלף( לירות ישראליות
.2
) 30000חמישים אלף( לירות ישראליות
.3
 .4חפ2330/

) 2000אלפיים( לירות ישראליות
.2
) 8000שמונת אלפים( לירות ישראליות
.3
 .4חפ19135/

א בחשוןתש״ך) 2בנובמבר (1959

! .אוצר הארגזים גע״מ
.2

א .שומר
רשם החברות בפועל

) 80800שמונים אלף ושמונה מאות( לירות ישראליות׳

הודעה על שינויי שם
ניתנת בזה הודעה׳ כי החברות הרשומות מטה שינו את שמותיהן כדלקמן• :
תאריך השינוי
י״ט בחשון תש״ך) 20בנובמבר (1959

השם הקודם
"אוניברסל" תעשית רהיטי מתכת
בערבון מוגבל
“Universal” Metal Furniture
Industry Limited.

השם החדש

מספר התיק

אוניברסל חעשיח רהיטי מתכת ועץ
בערבון מוגבל

חפ13857/

י״ט בחשון חש״ך) 20בנובמבר (1959

ונטה בערבון מוגבל
Venta Limited

יפא בערבון מוגבל
Ifa Limited

י״ט בתשון תש״ך) 20בנובמבר (1959

כספי וגורלי בערבון מוגבל

א .גורלי בערבון מוגבל

הפ20278/

י״ט בחשון חש״ך) 20בנובמבר (1959

חברה חלקה  115בגוש 7135
בערבון מוגבל

חברה חלקה  115בגוש 7136
בערבון מוגבל

חפ20643/

י״א בחשון תש״ך) 12בנובמבר (1959

הברת גוש  3091חלקות  3ו־4
בערבון מוגבל

"פרדס נחמה ברחובות"
בערבדן מוגבל

תפ15474/

י׳ בחשון תש״ך) 11בנובמבר (1959

מעון דן ומילכה בערבון מוגבל

מעון ד.מ.נ .בערבון מוגבל

חם10748/

י׳ בחשון תש״ך) 11בנובמבר (1959

נוה אלישע  115בערבון מוגבל

נוה חלקה  115בגוש  0538בערבון מוגבל הפ10208/

י׳ בכסלו תש״ך ) 11בדצמבר (1959

א .דנציגר
י

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ו10.3.1960 ,

,

חם17023/

רשם החברות

989

י הודעה לפי סעיף (3) 242
נמסרת בזה הודעה׳ כי לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברות׳ אלא אם יוגשו
סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17

שם החברה

חברת בית חוף התכלת בע״מ
ודרה בע" מ
י
קבלני נתניה בע״מ
מבחר בע׳ ׳מ
טרקלין רחוב התורשה בע״מ
חברה לתעשית מוצרי מלט "לבנים" בע״מ
בית "יד" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "טו" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "טז" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "ד בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "ח" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "ט" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "יג" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "א" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "ב" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "ג" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
בית "ד" בחלקה  4בגוש  8238בע״מ

.

שם החברה

י

 .מספר
התיק

מספר
התיק

מספר
' סידורי

חפ1196/
חפ1303/
חפ6601/
חפ7053/
חפ7284/
חפ7413/
חפ, 8030/
חפ8031/
חפ8032/
חפ8036/
חם8037/
חפ8038/
חפ8043/
חפ8044/
חפ8045/
חפ8046/
חפ8047/

 18בית ״ה״ בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
 19בית ״ו״ בחלקה  4בגוש  8238בע״מ
 20מרחבי הארץ בע״מ
 21י משגיב הלל מם 5 ,בע״מ
 22חברה לארדיכלות והנדסה בע״מ
 23חברת ציון שאול באשי את שאול ציון באשי
• חם9049/
.
בע״מ
 24ליאון גרודל בע״מ Leon Grodei Ltd.
חפ9313/
חפ9631/
■
 .25נכסי ש.ז.א .בע״מ
ש .ריזל)ישראל( בע״מ s. Riesel (Israel) Ltd.חפ10166/
2G
חפ10904/
 27שירות הקולנוע הארצי בע״מ
חפ10972/
 28מעון מם׳  12ברחוב סירקין  34בע״מ
 29סינברון בע״מ sincron Ltd.
חפ10981/
חפ11015/
 30נכסי חבשוש בע״מ

חפ.8048/
חפ8049/
חפ8070/
חפן8711
חפ8885/

כ" ט בחשון תש״ך) 30בנובמבר (1959

א .דנציגר
רשם ההברות

פקודת וזשותפויות
הודעות על שינויים בשותפויות
המספרים בהודעות מציינים את השינויינו בפרטיס אלה:
שם השותפות
טיב העסק
מקומו העסקים
שמות השותפים ומענם
תקופת ההתקשרות ■
המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה
תאריך השינוי 4
מספר התיק

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Abraham & Mordecai Warshavsky Bros.
.2
.3
.7
.8

ניהול בית מלון פלטין וניהול חגות לרהיטים "נוי".
רחוב אגריפם 4׳ ירושלים.
כ״ז באלול תשי״ט) 30בספטמבר .(1959
3907

אמנון הרמתי׳ מכונאי׳ רח׳ בורוכוב 9׳ גבעתיים׳ הצטרף לשותפות
'
שלשת השותפים יחד.
כ״א בטבת תשי״ט ) 1בינואר .(1959
■
.
5154

גוטפורכט את פניג

'

 .4פניג אנשל נפטר.
צבי גורית׳ סוחר׳ שיכון אזרחי 54׳ חדרה׳ הצטרף לשותפות.
 .6אריך יצחק גורית או צבי גורית.
 .7ה׳ בתמוז תשי״ח) 23ביוני .(1958
8011
.8

990

 .4חיים ש .אנג׳ל יצא את השותפות.
נעים משה אהרן ׳ סוחר ׳ רחוב בן יהודה 242׳ תל־א ביב׳ הצטרף
לשותפות.
 .0יוסף פילו ושלמה פרנקו יחדיו׳ יחד עם יוסף ש .אנג׳ל או נעים
משה אהרן בצירוף חותמת השותפות.
י
 .7י״ט באלול תשי״ט ) 22בספטמבר .(1959
8547
.8

אברהם ז׳בנר ושות׳
 .4אברהם ז׳בנר יצא את השותפות.
 .7כ״ת באב תשי״ט ) 1בספטמבר .(1959
 .8ש800/

מאפיה חדשה  -שותפות .

אריה ובן־ציון)הוכמן( הרמתי
! .שותפות הרמתי
.4
.0
.7
.8

עתידה ,תעשית טחינה ,חלבה וממתקים י

 .4רוזנשטיין יוסף׳ נפרסטק אדולף ושטמברג יעקב יצאו את השותפות.
הצטרפו לשותפות הרץ מרדכי׳ אופה׳ רחוב מכבי׳ נם־ציונה.
.
גרסטל שמואל׳ אופה׳ רחוב תל־אביב׳ נס־ציונה.
 .6חתימות הרץ מרדכי וגרסטל שמואל'יחד בצירוף חותמת השותפות
יחייבו את השותפות.
 .7י׳ בטבת תשי״ט 21),בדצמבר .(1958
 .8ש925/

.

מאפית ״לחם רמלה״
•

 .4דורנבוש משה יצא את השותפות. .
 .0משה יעקב׳ יצחק גרוסשטרן׳ חיים גרייבר יתד רשאים לחתום
■
בשם השותפות בצירוף חותמת השותפות.
 .7כ״ו בתמוז תשי״ט ) 1באוגוסט .(1959
 .8ש2552/

ילקוט הפרסוטים  ,744י״א באדר תשז׳ך׳ 10,8,1000

הודעות על שינויים בשותפויות
תעשית טרנספורמטורים "לבנט" מ .לבנטר ושות׳
”Transformators Manufacturing “Levant
M. Leventer & Co.

"עמי" בית חרושת לייצור ומכירת נקניק ,בשר ומוצריו

 .8חתימות מנדל לבנטר ואנריקו אליאס יחל /יחייבו את השותפות.
 .7כ״ב באלול תשי״ט ) 25בספטמבר .(1959
 .8ש4338/

"עמי" בית חרושת לייצור ומכירת נקניק ,בשר ומוצריו

תעשיית טרנספורמטורים "לבגט" מ .לבנטר ושות׳
”Transformators Manufacturing “Levant
M. Leventer & Co.

 .4הרמן כץ יצא את השותפות.
 .7י״ז באב תשי״ט ) 21באוגוסט .(1959
 .8ש6608/

 .4מנדל לבנטר יצא את השותפות .אשר פרויד׳ סוחר׳ רחוב ארלו־
זורוב 65׳ תל־אביב׳ הצטרף לשותפות.
 .0אנריקו אליאס או אשר פרויד רשאים לחתום בשם השותפות.
 .7ז׳ בתשרי תש״ך ) 9באוקטובר .(1959
 .8ש4338/

 .2בית מלאכה לתעשיית ארגזים לאריזה׳ חביות וחפצים שונים
אחרים מעץ.
 .4דוידזון פנחס)פינקו(׳ פקיד׳ רחוב עלומים 42׳ תל־גנים׳ רמת־גן׳
הצטרף לשותפות.
 .6קרפל ארונוב׳ כהן ברנהרדט ודוידזון פנחס)פינקו(׳ יחד׳ ינהלו
את השותפות ויחתמו בשמה.
.
 .7כ״ח באלול תשי״ט) 1באוקטובר .(1959
׳
 .8ש0887/

 .7כ״א בתשרי חש״ך ) 23באוקטובר .(1959
 .8ש4996/

 .3נחלת יהודה פינת בית דגון.
 .7כ״ח באלול תשי״ט ) 28בספטמבר .(1959
 .8ש5486/

"

י״ז בחשון תש״ך) 18בנובמבר (1959

י

הודעה על הפיכת חברות ציבוריות לפרטיות
מספר

ייצור וייצוא של בגדי גברות.
שני השותפים יחד.
י״ב באלול תשי״ט ) 15בספטמבר .(1959
ש5784/

״איריס״  -סלון ליופי ולתמרוקים
.4
.6
.7
.8

שרה מושלין יצאה את השותפות.
חיים מושלין׳ פרדסן׳ רחוב יהואש 9׳ רחובות׳ הצטרף לשותפות.
חיים מושלין או עליזה מושלין.
ב״ח באלול תשי״ט ) 1באוקטובר .(1959
ש.6294/

בקנרוט את שינדלר ,אטליז
 .1שינדלר ושינדלר  -קרית ביאליק.
 .4אברהם בקנרוט יצא את השותפות.
מרים שינ דלר׳ קצבית׳ רחוב הנר קיסים 13׳ קרית־ביאליק׳
הצטרפה לשותפות.
 .6לאון שינדלר בלבד רשאי לחתום בשם השותפות׳ ובהעדרו
•
מרים שינדלר.

 .7כ׳ בסיון תשי״ט ) 20ביוני .(1959
 .8ש6553/

ילקוט הפרסומים  ,744׳״א באדר תש״ד10.3.1000 ,

א .דנציגר
רשם השותפויות

״סלון צפורה״ Salon zipora -
 .1צפורה אוסנת יצוא Zipora Fashion Export -
.2
.6
.7
.8

,

ארנוב קרפל את כהן ברנהרדט
 .1ארונוב ,כהן ודוידזון.

גד אשר אח חקק עזרא
!" .דחף" לאופנועים

"זקומא"
 .1מרכז הבשר והנקניק "בית דגוך

 .4אליעזר ליבוביץ נפטר.
שוש נה לי בוביץ ׳ עקר ת בית׳ רח וב ת״י 38׳ רמלה׳ הצטרפה
לשותפות.
 .7י״א בתמוז חשי״ט ) 17ביולי .(1959
■
 .8ש0608/

תאריך הפיכת
החברה לציבורית

שם החברה

מספר
התיק

.1

הובלת יגע בערבון מוגבל

ט״ז בשבט תשי״ט
 25בינואר 1959

חפ19077/

.2

חברת השמש בערבון מוגבל
Hashcmesh Co. Ltd.

ח׳ באדר א׳ תשי״ט
 16בפברואר 1959

חפ19852/

"אוניברסל" חברה להפצת
.3
כ״ג באדר ב' תשי״ט
צרכי רפו אות ותמ רוקים
 2באפריל 1959
בערבון מוגבל
Universal Drug & Toilet
Distributing Co. Ltd.

חפ18445/

צוריאל בערבון מוגבל ו׳ בניסן תשי״ט
 14באפריל 1959

חפ18446/

כ׳ בניסן חשי״ט
 28באפריל 1959

חפ18447/

 Aאלוף נהגי אביב
בערבון מוגבל
Aloof Nahagey Aviv
Limited
י

י״ג בכסלו תש״ך) 14בדצמבר (1959

א .דנציגר
רשם החברות

991

פקודת האגודות השיתופיות
 .רישום אגודות ש־תופיות
 .1אגודה שיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי
המשביר המרכזי ירושלים בע״מ

רישום אגודות שיתופיות
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
 .1שם האגודה
.
 .2המען הרשום
 .3תארי[־ הרישום
■ .4סוג האגודה
מספר תיק האגודה
.5

.2
.3
.4
.5

!" .הדק /קואופרטיב לעבודות עץ בקרית־-שמונה
בע״מ

י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (1900
,

.2
.3
.4
.5

קריח־שמונה.
י' בשבט חש״ך ) 8בפברואר .(i960
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה יצרנית.
5107

י
'

5108

נם־ציונה.
י׳ בשבט תש״ך ) 8בפברואר .(i960
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
5109
י
נם־ציונה.
י׳ בשבט תש״ך ) 8בפברואר .(1900
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
5110

 .1צפרירים מושב עובדים
שיתופית בע״מ

י•

׳־
חקלאית " ד י " ,
להתיישבות-------־־

 .2צפרירים.
 .3י׳ בשבט חש״ך ) 8בפברואר .(1900
 (1 .4חקלאות;  (2מושב עובדים.
5111 .5
י״א בשבט תש״ך ) 9בפברואר (1900

ו

ל .גרפונקל

 .2כפר־מצר.
' י״ב בשבט תש״ך ) 10בפברואר .(1960
.3
י
 (1 .4חקלאות;  (2אגודה להשקאה.
5112
.5
ל .גרפונקל
י״ב בשבט תש״ך ) 10בפברואר (i960
רשם האגודות השיתופיות

 .1גורן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית
.
בע״מ

992

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

השם הקו דם :קופת תגמולים של עובדי חברת אמקור
לאמאיל וצפוי בע״מ )תיק מספר .(4855
השם הח דש :קופת תגמולים של עובדי אמאץ אגודה
,
שיתופית בע״מ.
השם הקו דם :קופ ת תגמו לים של פק ידי הולנ ד בנק
אוניון אגודה שיתופית חיפה בע״מ)תיק מס׳ .(2585
השם הח דש :קופ ת תגמו לים של פק ידי הולנ ד בנק
אוניון אגודה שיתופית בע״מ.
ל .גרפונקל .
רשם האגודות השיחוסיוה

הודעה על גמר מיזוג בהתאם להוראות סעיף ) 13ב(

" .1אלראזק" אגודה שיתופית למים בכפר מצר בע״מ

.2
.3
.4
.5

י״ב בשבט תש״ך ) 10בפברואר (1900

כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (1900

רשם האגודות השיתופיות

גורן.
ט״ז בשבט תש״ך ) 14בפברואר (1900
 (1חקלאות;  (2מושב עובדים.
5113

)תיק מם׳ ;(010
השם הח דש:

-

" .1הדוביות" אגודה חקלאית שיתופית בע״מ
.2
.3
.4
.5

השם הקו דם" :נחלת יהושע" אגודה הדדית לפיתוח
ישוב חקלאי של ציונים כלליים בעמק־חפר בע״מ
חבצלת השרון )נחלת־ יהושע( אגודה
שיתופית להתיישבות חקלאית בע״מ.

" .1פרי־שקד" אגודה שיתופית חקלאית בחלץ בע״מ
.2
.3
.4
.5

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

נמסרת ב זה הו דעה כ י באוש ורי מהיו ם ש ונו שמ ות ה אגודות
הרשומה מטה כדלקמן:

 (1 .4יצרנות ושירותים;  (2אגודה יצרנית.

.5

ירושלים.
י״ח בשבט תש״ך ) 10בפברואר (1900
אגודה לעזרה הדדית וחסכון.
5114

הודעות בדבר שינויי שם

 .1קואופרטיב עובדי .״היוצק״ בתל־אביב בע״מ' -
 .2תל־אביב.
 .3י׳ בשבט תש״ך ) 8בפברואר .(1900

rי"

•

נמסרת בזה הידעה שביום י״ד בשבט תש״ך ) .12בפברואר (1900
נשלמ ה העברת האקטיבה והפסיב ה של :קרן בי טוח לע ובדי
אריזה אגודה ש־תופיתבע״מ )תיק מס׳  (2802לקרן ביטוח

לפוע לים חקל אים בלתי מקצוע יים ביש ראל קופת
תגמולים אגודה שיתופית בע״מ )תיק מם׳ .(2700
■הודעה מוקדמת על כך פורסמה בילקוט הפרסומים 710׳ חש״ך.
י״ד בשבט תש״ך) 12בפברואר (1900

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

נמסרת בזה הודעה׳ שביום י״ט בטבח תש״ך ) 19בפברואר (1900

נשלמה העברת האקטיבה והפסיבה של :קרדיט עממי א״י חברה
הדדית בע״מ )תיק מספר  (!90להלו אה וחסכ ון חיפה
.
אגודה הדדית בע״מ )תיק מספר .(33
הודעה מוקדמת על כך פורסמה בילקוט הפרסומים 718׳ תשי״ט.
כ״ה בשבט חש״ך) 23בפברואר (I960

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

י5קוט הפרסומים  ,744י״א באדר.תש״ו10.3.1960 ,
ט■ :

פקודת האגודות השיתופיות
׳ פקודת הפרשנות

העברת האקטיבה והפסיבה
) (2לפקודת

בהתאם להורא ות ולנו הל הקבוע בסעיף 13
האגודות השיתופיות החליטה האגודה" :שבולת" מאפיה קואו 
פרטיבית בפתח־תקוה בע״מ )תיק מספר  (2208ל העביר את
האקטיבה והפסיבה שלה ל״קמה" מאפיה וקונדטוריה קואו 
פרטיבית בפתח־תקוה בע״מ )תיק מספר .(1048
ניחנת בזה הודעה לגושי האגודות הגוגעות בדבר שככלות שלושה
חדשים למן תאריך פרסום הודעה זו תקבל העברת האקטיבה והפסיבה
דלעי ל תוקף על ידי אישורי מל בד אם יומצאו לי תוך המוע ד הנ״ל
סיבות ונימוקים המחייבים אחרת.
כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (1900

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  (1) 10לפק ודת ה פרשנות ה נני מבטל
את הצו מהיום  10בספטמבר  1959על עיכוב לזמן בלתי מוגבל של
פירוק הא גודה" :עוגית" מגדניה קואופ רטיבית בירושלים
בע״מ )תיק מספר (3922׳ שפורסם בילקוט הפרסומים 711׳ תש״ך.
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  (1) 48לפקודת ה אגודות ה שיתופיות
הנני ממנה את שמחה הופר׳ משרד העבודה׳ המחלקה לאיגוד שיתופי׳
ירושלים ועו״ד ד״ר א .צלניק ר׳ מרכז הקואופרצ יה׳ ירושלים למפרקי
האגודה הנ״ל.
מינוי מפרקים אלה בא במקום המינוי על פי הצו מיום  25בינואר
1959׳ שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 054׳ חשי״ט.

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות  .י״ט בשבט תש״ך ) 17בפברואר (1900

ל .גרפונקל
רשם האגודות.השיתופיות

׳(

פקודת החברות _
י הודעה לפי סעיף (4) 256

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד(

הו איל ורשם ה חברות הוד יע ל י׳ כי נתקבל ר שיון מאת שר
המשפ טים לר שום את" :הדר" אגודה שי תופית לביטוח
הדדי בע״מ )חיק מם׳  (4799בחור חברה׳ הריני מוסר בזה הודעה
שביום י״ז בשבט תש״ך ) 15בפברואר  (1900ביטלתי אח הרישום של
האגודה הנ״ל כאגודה שיתופית.

י״ז בשבט תש״ך) 15בפברואר (1900

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק והודעות לנושים
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  47לפק ודת האגודות השיתופי ות׳ הנני
מצווה בז ה על פ ירו ק הא גודה :מוצרי מתכ ת קוא ופרטיב
לייצור חלקי שרברבות ויציקת מתכת בע״מ׳ רחוב 329
מם׳ 4׳ יפו)תיק מספר (3108׳ וממנה למפרקים את ש .הופר׳ המחלקה
לאיגוד שיתופי׳ משרד העבודה׳ ירוש לים; ש .גל׳ מרכז הקואופרציה׳
ת.ד877 .׳ תל־אביב.
בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות׳ 1934׳ נדרש
כל בעל תביע ה מן האגודה להג יש את תביעתו בכת ב למפר קים תוך
חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי המען :משרד העבודה׳ המחלקה
לאיגוד שיתופי׳ רחוב יפו׳ ירושלים■ .

י״ט בשבט תש״ך) 17בפברואר (1900

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

צו על פי סעיף ) 48א(
בעניו שיכון אנשי צבא בשדות קבע נתניה אגודה
■
שיתופית בע״מ )תיק מס׳ .(4372
הואיל וביום כ״ה בתמוז תשי״ט ) 31ביול י  (1959ה וצאתי צו
לסירוק האגודה הנ״ל׳ אשר נתפרסם בילקוט הפרסומים 094׳ תשי״ט;
והואיל ואני משוכ נע שישנה הצדקה לעכב אח המשא ומתן המשפטי
בדבר ה פירוק ׳ אני מ צווח בזה שה משא ומתן ה משפט י בדבר ה פירוק
יעוכב לזמן בלחי מוגבל.
כ״ח בשבט תש״ך) 20בפברואר (1900

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ו10.3.1080 ,

•

הואיל וביום י״א בחשון תש״ך) 12בנובמבר  (1959פורסמה בילקוט
הפרסומים 710׳ הוד עה שאם תוך מ ועד של ש לושה חדש ים מיום
פרסומה לא יראו לי סיבות המחייבית אחרת יימחק שמה של האגודה:

בע״מ

מעונות היסוד אגודה שיתופית לשיכון בתל־אביב
)תיק מם׳  (3200מפנקס רישום האגודות השיתופיות והאגודה

תבוטל.
והוא יל ולא הובאו בפני כל סיבות המח ייבות אחרת׳ הרי ני מוסר
בזה הוד עה ששמ ה של ה אגודה הנדונה נמחק מ פנק ס ריש ום האג ודות
השית ופיות והא גוד ה בוטלה׳ בת נאי שה תחייבות ו של כל מנהל׳ מנהל
עסקים וחבר ב אגודה הנ״ל מ קום ש היא ק יימת תתמיד ו יוסיף להיות
לה תוקף כאילו לא בוטלה כאגודה.
הואיל וביום י״א בחשון תש״ך) 12בנובמבר  (1959פורסמה בילקוט
הפרסומים 710׳ הוד עה שאם תוך מ ועד של ש לושה חדש ים מיום
פרסומה לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת יימחק שמה של האגודה:

קופת תג מולים לע ובדי המ ועצה המ קומית בנ ימינה
אגודה ש״תופית בינ״מ

)תיק מם׳  (4278מפנקס רישום האגודות

השיתופיות והאגודה תבוטל.
והוא יל ולא הובאו בפני כל סיבות המח ייבות אחרת׳ הרי ני מוסר
בזה הוד עה ששמ ה של ה אגודה הנדונה נמחק מ פנק ס ריש ום האג ודות
השית ופיות והא גוד ה בוטלה׳ בת נאי שה תחייבות ו של כל מנהל׳ מנהל
עסקים וחבר ה אגודה הנ״ל מ קום ש היא ק יימת תתמיד ו יוסיף להיות
לה תוקף כאילו לא בוטלה כאגודה.
הואיל וביום י״א בחשון תש״ך) 12בנובמבר  (1959פורסמה בילקוט
הפרסומים 710׳ הוד עה שאם תוך מ ועד של ש לושה חדש ים מיום
פרסומה לא יראו לי סיבות המחייב־ת אחרת יימחק שמה של האגודה:

מעונית עובדים "נוי" אגודה ש־תופית לש-כון בחיפה
בע״ מ )תי ק מס׳  (3542מפנקס רישום האגו דות השית ופיות והאגודה
תבוטל.
והוא יל ולא הובאו בפני כל סיבות המח ייבות אחרת׳ הרי ני מוסר
בזה הוד עה ששמ ה של ה אגודה הנדונה נמחק מ פנק ס ריש ום האג ודות
השית ופיות והא גוד ה בוטלה׳ בת נאי שה תחייבות ו של כל מנהל׳ מנהל
עסקים וחבר ב אגודה הנ״ל מ קום ש היא ק יימת תתמיד ו יוסיף להיות
לה תוקף כאילו לא בוטלה כאגודה.
י״ד בשבט תש״ך ) 12בפברואר (1900

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות
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פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף (2)50

הודעה לפי סעיף ) 59ד(
הנני מודיע בזח׳ שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום
הודעה ז ו יימח ק שמ ה של הא גודה הנ זהר ת מט ה מפנק ס ה אגודות
השית ופיות׳ והא גוד ה תבו טל מלבד אם ירא ו לי תוך המועד הנ״ל
סיבות המחייבות אחרת.
תאריך הרישום מען רשום

שם האגודה

כ״ז בשבט חש״ך) 25בפברואר (1900

קואופרטיב עובדי ׳*מעריב״  3בפברואר  1953תל־אביב
בע״מ
.
)תיק מספר (4310
כ׳ בשבט תש״ך ) 18בפברואר (1900

הואיל וביום י״ב באדר חש״י ) 1במרס  (1950ניתן צו על פירוק
האגודה" :רמתיים" אגודה שיתופית חקלאית כללית
בע״מ )תיק מם*  ;(880והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים .׳'",
ניחנת בזה הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה נמחק
מספר הרישום של האגודות השיתופיות.

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

הואיל וביום א׳ בשבט חש״ך) 3בפברואר  (1959ניתן צו על פירוק
האגודה :קופת תגמולים ש ל עובד י " המשווק" אגודה
שיתופית בע״מ )תיק מם׳  (4341והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים.
ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ,ושמה נמחק
•
מספר הרישום של האגודות השיתופיות.
י״ג בשבט חש״ך ) 11בפברואר (19C0
•
.

ביטול רישום אגודה שיתופית לפי סעיף (2) 50

ל .גרפונקל
 ,רשם האגודות השיתופיות

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

הואיל וביום נ״ה בתמוז תשי״ח) 13ביולי  (1958ניחן צו על פירוק

האגודה :קופת מ לוה "סעד " אגוד ה שיתו פית ל אשראי
בתל״אב יב בע״ימ )תיק מספר (1299׳ והו איל והפי רוק הנ״ל
נסתיים.

י

■

ניתנ ת בזה הודעה שרישו ם האגוד ה הנ״ל נתבטל ו,שמ ה נמחק
מספר הרישום של האגודות השיתופיות.
כ״ד בשבט תש״ך ) 22בפברואר (1900
.

ל .גרפונקל

הואיל וביום י׳׳ח בסיון תשי״ט) 24ביולי  (1959ניחן צו על פירוק
האגודה :קופת תג מולים ש ל פקיד י ה טחנות הג דולות
חיפה אגודה שיתופית בע״מ )מם׳ התיק .(2324
והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים .ניחנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מספר הרישום של האגודות השיתופיות.
י׳ בשבט תש״ך) 8בפברואר (19,00

רשם האגודות השיתופיות

ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מאו 1מקבל הנכסים הרשמי
פקודת החברות
צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה»:פניקם תעשיות הימיות בע׳׳מ בפירוק. .
Phoenix Chemical Industries Ltd. in liqvidation
מען המשרד הרשום :רחוב אחד־העם 28׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי97/00 :
תאריך הגשת הבקשה :י״ג בטבת חש״ך ) 13בינואר .(1900
תאריך צו הסירוק :כ״ד בשבט תש״ך ) 22בפברואר .(1900
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ט באדר תש״ך ) 18במרם.(1900
במשרד מקבל הנכסים הרשמי רחוב נחלת־בנימין 39׳ חל־אביב.
1
שעת האסיפות :א( נושים בשעה  9.30בבוקר
ב( משתתפים בשעה  9.45בבוקר.
.

ג׳ באדר תש״ך ) 2במרס (1900
י

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

שם ההברה :פלקס בע״מ בפירוק Paiex Ltd. in liqvidation
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה׳ קרית אריה׳ על יד פחח־חקוה
)מקודם רחוב אחד־העם 28׳ תל־אביב(.
י
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי90/00 :
תאריך הגשת הבקשה :י״ג בטבת תש״ך ) 13בינואר .(1900
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תאריך צו הפירוק :כ״ד בשבט תש״ך) 22בפברואר .(1900
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ט באדר תש״ך ) 18במרס (1900
במשרד מקבל הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלת־בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות :א( נושים בשעה  8.30בבוקר
ב( משתתפים בשעה  8.45בבוקר.

ג׳ באדר חש״ך) 2במרס (1900

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

שם החברה :סמפר בע״מ בפירוק Semper Ltd. in liqvidation
מען המשרד הרשום :רחוב רבי נחמן 0׳ יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
.
מספר התיק האזרחי08/00 :
תאריך הגשת הבקשה :ח׳ בטבת חש״ך ) 8בינואר .(1900
תאריך צו הפירוק :ב״ד בשבט תש״ך ) 22בפברואר .(1900
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ט באדר תש״ך ) 18במרס (1900
במשרד מקבל הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלת־בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות :א( נושים בשעה  10.30ברוקר
ב( משתתפים בשעה  10.45בבוקר.

ג׳ באדרתש״ך) 2במרס (i960

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ה 10.8.1060

הודעות מאת מקבל הנכסים הרשמי
פקודת החברות
צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה" :בחירה" מתנות לישראל בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הגשר 13׳ תל״אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל״אביב־יפו.
מספר התיק האזרחיco/189 :
תאריך הגשת הבקשה :כ״א בטבת תש״ך ) 21בינואר .(i960
תאריך צו הפירוק :א׳ באדר חש״ך ) 29בפברואר .(1960
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ו באדר תש״ך ) 25במרס (1960
במשרד מקבל הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלח־בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות :נושים :בשעה  10.00בבוקר
משתתפים :בשעה  10.15בבוקר.

ד׳ באדר תש״ך) 3במרס (i960

פקודת החברות
י הודעה על כוונה להכריז דיבידנד
שם החברה :שמן יהודה בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הגדוד העברי 22׳ תל״אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
.
מספר התיק האזרחי1720/58 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ו באדר תש״ך ) 25במרס (1960
שמות המפרקים׳ תיאורם ומענם :מתתיהו לינדרמן ואליהו גיצלטר׳
עו״ד׳ רחוב הר־סיני 2׳ תל־אביב.

א׳ באדר תש״ך ) 29בפברואר (I960

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

ח .קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

שם החברה :חברה קבלנית לציוד מכני והובלה בערבה ובאילת בע״מ
בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב דם־המכבים 41׳ ע״י ציטרון׳ גבעת רמב״ם.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו.
מספר התיק האזרחי128/60':
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בטבת תש״ך ) 15בינואר (1960
תאריך צו הפירוק :כ״ה בשבט חש״ך ) 23בפברואר .(1960
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ו באדר תש״ך ) 25במרס (1960
במשרד מקבל הנכסים הרשמי׳ רחוב נחלח״בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות :נושים :בשעה  9.00בבוקר
משתתפים :בשעה  9.30בבוקר.

ח .קדמון

ד׳ באדר חש״ך) 3במרס (i960

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה על כוונה להכריז דיבידנד
שמות החייבים ותיאורם :שותפות מפעל מכונות לנעלים פופר׳
,
ששוחפיה הם:
 (1יוסף לאסלי פופר׳ מהנדס:
.
 (2לודויג פופר׳ חרשתן.
מענם :רחוב המלך ג׳ורג׳ 33׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של':ירושלים.
מספר החיק האזרחי122/56 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ו באדר תש״ך ) 25במרס .(1960
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :אליהו מרידוד׳ עו״ד׳ רחוב בן־יהודה 2׳
ירושלים.

ד׳ באדר חש״ך) 3במרס (I960

ח .קדמץ
מקבל הנכסים הרשמי

מקבל הנכסים הרשמי

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעה לפי סעיף 19
להווי י דוע כי ני חנו צוו ים להנ הלת רכ וש לפי הסעיפים  10א ו 35
או 35א או  37לפקודת האפוטרופוס הכללי׳ 1944׳ כפי שתוקנה׳ נבוגע
לעזבונות המפורטים בזח:

לבית המשפט המחוזי בירושלים
־ ביום כ״ח בסיון תשי״ח) 16ביוני :(1958

ביום ד׳ בכסלו חשי״ט ) 16בנובמבר :(1958
שרה ברזקה.
ביום ו׳ בכסלו תשי״ט) 18בנובמבר :(1958
רכוש ■שב עליו א ינם יד ועים המ הווה מח צית ע זבון של המנוח
מיקי שמילוב יץ והמ גיע לסופיה שמילוב יץ׳ ליד יה אברמן וראול
שמילוביץ :רינה אסס; מרדכי ברנהולץ.

לודויג פישר.
ביום י״ח בתמוז תשי״ח ) 6ביולי :(1958
יעקב רייף.
י ביום י״ד באב חשי״ח) 31ביולי :(1958
טוגו מזרחי :יוסטי סרני )הי דועה גם בשם משפחה טשרני(; יונס
בן שלמה ביטמ ן; עטיל ש טרנברג ; דבורה ב ורוכו ב; שרה בורוכ וב:
שלמה בורוכוב; יהודה בורוכוב; ברונה בורוכוב; זולאי בורוכוב:

חיים מרגלית.

ביום ז׳ בכסלו תשי״ט ) 19בנובמבר :(1958
■

ביום י״א בכסלו חשי״ט ) 23בנובמבר :(1958
יחזקאל איינבינדר; רחל משהיוף :שרח משהיוף; לואיז יונה משיח.

ביום כ׳ באב תשי״ח ) 6באוגוסט :(1958

ביום כ״ז בכסלו תשי״ט ) 9בדצמבר :(1958
פולי נה מוצ קין; אלי הו פרץ ; מיכ אל פלו סוף; אלב רט מראד
עבאדי;
ביום י״ב בטבת תשי״ט ) 23בדצמבר :(1958
בת יה אבר מוביץ; זיגפרי ד לוו ה; כתו ן שמטוב סלימן; דני אל ש.
לוי; מלכיאל.מני; אלכסנדר בינדם;

ביום י״ב בחשון תשי״ט) 26באוקטובר :(1958
ג׳יוהנמרטי)ג׳ון  -מרדי( חורשית;

ביום ד בשבט תשי״ט ) 15בינואר (1959
ליזה יעקובוף; אגריפין אושקוף;

סלה שרה בנק;
ביום ב׳ באלול תשי״ח) 18באוגוסט :(1958
יוסוף סמואל אליאס.

ילקוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ד10.3.1060 ,
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ביום י״ז באדר א׳ חשי״ט) 25בדצמבר :(1959

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט—1948
הסכום הכולל של שטרי אוצר .

■ "שושנה )רוזניקה( וולף.
׳ ביום כ״ה באדר א' תשי״ט) 5במרס :(1959
חנה קדוש; חנניה חרוש :איברהים חרוש :יהודה מאיר אברמוביץ:
יצחק גרינבלט;
ביום כ״ג באדר ב׳ חשי״ט) 2באפריל :(1959
בלור שלומיוף;
ביום י״ב בניסן תשי״ט ) 20באפריל :(1959
עלי ה או א ליה עמר ; דוד ו יזנפלד; א ליעז ר בבי וף :א ברה ם דוד
יעקובסון; יצחק זלמן יעקובסון.

■
—000.׳400׳69

ז .שהיו במחזור ביום כ״ב באדר ב׳
חשי״ט) 1באפריל (1959
 .2שהוצאו אחרי התאריך האמור 000.-׳600׳277
 .3שנפרעו אחרי התאריך האמור —000.׳600׳277
 .4שנמצאים במחזור ביום י ,באדר
תש״ך) 9במרס (1960

—000.׳400׳69

ביום ג׳ בסיון תשי״ט ) 9ביוני :(1959
שיינה צונץ;
תביעות על העזבונות הנ״ל יש להגיש בצירוף הוגחות על נכונותן
לאפוטרופוס הכללי׳ ת.ד1254 .׳ ירושלים׳ תוך חודש ימים מיום פרסום
מודעה זו בילקוט הפרסומים.
בת ום הת קופה הנ״ל י היה האפוטרו פוס ה כללי חפשי לח לק את
האקטיב או הלק כל שה וא ממנו׳ ל שם פרע ון או תן התבי עות שהוכחו
בפניו וזאת בדרך שצויינה בפקודה.
ד״ באדר תש״ך ) 3במרס (i960

ח• קדמין .
האפוטרופוס הכללי בישראל

'

הודעה

להווי ידוע כי יש בדעת ה אפוטרופוס ה כללי׳ לה גיש לבית המשפט
המחוזי בקש ות למת ן צוו ים לפי סעיפים  10׳  35׳  35א ,לפקודת
האפוטר ופוס הכללי׳ 1944׳ כפי שתו קנה בנוגע לעזבו נות המפ ורטים
1
בזה:
:

לבית המשפט המחוזי בתל־אביב

סופי ה א וקונוב סקי; חממה בוסני א ו בסני);(Bussani, Bassani
משה דניאל טבח או טבוח) ;(Moshe Daniel Tabach, Tabochיונה
ישנה) ;(Jeshnaיש ראל יעקב גינזברג)א ו גינסברג( הידוע גם בשם
יעקב לייב גינזבר ג)או גי נדסבר ג(; חיים יש ראל; דבורה הורנש טיין;
סולומון משביץ ) ;(Machbitzברנה רוזנבלום;.

לבית המשפט המחוזי בחיפה '

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

חברת האו״שיםטן בע״מ
^

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ..
נמסרת בז ה הודעה שבא סיפה הכ ללית שלא מהעני ן של החברה
הנ״ל שהתק יימ ה ביו ם כ׳ בשבט חש״ך ) 18בינוא ר  (1960נתקבלה
הח לטה מיוחדת לפ רק את ה חברה מ רצון ו למנ ות את העו״ד ד״ר ג.
רדט׳ חיפה׳ דרך העצמאות 63׳ כמפרק החברה,.
ד״ר 'ג .ר ד ט ׳ מפרק

' חברת'האז שיפטן בע״מ
)בפירוק מרצון(

ה׳ באדר תש״ך) 4במרס (i960

חו5ן בנק ישראל ,וצשי״ד—, 1954
דיו וחשבון לפי סעיף  (1)58ש? חוה בנה ישרא? ,תשי״ר—,1954
על מחזור המטבע והנכסים המוחוהים לעומתו בסיום העבודה
ביום י׳ באדר תש״ר ) 9במרס (1960
שטרי בנה במחזור .................................. • .
טעות )מטבעות המנות( במחזור . . .
סד כל המטבע במחזור .................................
זהב .........................................................
יתרות במטבע חוץ ......................................
שטרי ט הרה עיו של ה ממשלה . . . .
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפין...............................
סד כל הנכסים ............................................

________________________ 996
 -המחיר  48אגורות

אג׳

ל״י

—
92
92
59
43

206,008,675
5,549,878
301,558,553
3,439,749
142,900,214
77,274,000
73,500,000
4,444,589
301,558,553

—
_

90
92

■

ניחנת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  (2)206לפקודת החברות׳
שהאסי פה הכללית הסופית של ההב רה תתקיים במשרדו של המסרק
העו״ד ד״ר ג .רדט׳ מחיפה׳ דרך העצמאות 63׳ ביום רביעי׳ כ״ג בניסן
תש״ך ) 20באפריל  (1960בשעה4אחה״צ במטרה להגיש בפני האסיפה
דין וחש בון סופ י המרא ה כיצד מתנה ל פירו ק העס קים ומה עשו
בנכסי החברה וכדי לשמוע בירורים נוספים מאח המפרק וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל הפירוק.

ישראל הנני ; סל ומון נחמיאם; וולף פרייזרו ביץ; רח ל פריי זרוביץ
לבית בננסון; ישעיהו סליק )שליק(;

 ,ח• קדמיז .
האפוטרופוס הכללי בישראל

'

ד״ר ג .ר ד ט ׳ עו״ד׳ מפרק י

הוצאת שולמית בע״מ .
ניתנת בז ה הודע ה׳ שבאס יפה הכל לית שלא מן המני ן של החברה
הנ״ל שהתק יימה ביום י״ד בטבת תש״ך ) 14בינוא ר  (1960נתקבלה
החלט ה מ יוחדת ל פרק אח החברה מרצון חב רים ו למנות א ת יצחק
פיש מח יפה׳ רחוב נו רדוי 3׳ ואת פ רידה נרקיס׳ רחוב י שראל ם;8׳
ירושלים׳ למפרקי החברה.
כל מי שיש לו תביע ות נג ד החבר ה הנ ״ל יגיש תב יעתו למ פרק
תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו.
לא ידונו בתביעות שיוגשו אתרי תאריך זה.
יצחק פיש פרידה נרקיס
מפרקים.

תיקון טעות
בהודעה בדבר בחירת רא ש המועצ ה הא זורית גזר׳ שפורסמה
בילקוט ה פרסומים 743׳ חש ״ך׳ עמ ׳ 946׳ במקום "נפתלר אונגר"
צ״ל "נפתלי אונגר".
__________י?סוט הפרסומים  ,744י״א באדר תש״ר10.3.1060 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

משיד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
Oectis I*r
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משרד המשפטים)התימה מוסדית(.

