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פקודת הפרשנות

חוק כנק ישראל ,תשי״ד—1954

הודעה בדבר הסמכה בסמכות מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חכר מועצה מייעצת

מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להסמיך את יעל ע ו ז א י,
נוזרת ראשית למזכיר הממשלה ,בסמכות מזכירת הממשלה עד למינוי
מביר ממשלה לפי סעיף  1לפקודת הפרשנות!.

מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף ( 23א) לחוק .בנק ישראל ,תשי״ד-
 ,11954מינתה הממשלה את ד ן פטי נ ק י ן להיות מיום ט״ז בחשוןתשי״ח
( 10בנובמבר  )1957ואילך חבר במועצה המייעצת במקום ישעיהו פורדר.
ההודעה על מינוי מועצה מייעצת ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,520חשי״ז ,עמ׳  ,502תתוקן לפי זח.

י ,.בכסלו תשי״ח
חט )73991

יעל עוזאי

( 25בנובמבר )1957

מזכירת הממשלה בפועל

דיני ישראל  ,1תשי״ד ,עמ׳

לקוט הפרסומים

,570

.2

י״ב בכסלו תשי״ח,

ב ,בכסלו
(חמ )72214

תשי״ח ( 25בנובמבר )1957

1

5.12.1957

ס״ח  ,164תשי״ד ,עמ׳

יעל עחאי
מזכירת הממשלה בפועל

.192

237

חוק לעידוד השקעות הון ,תש"י—1950

הוק ארגון הפיקוח על העכורה ,תשי"ד—1954

ר,ודעה על מינוי חבר מרכז ההשקעות

הודעה על מינוי מפקח עבודה׳

מודיעים מה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף ( 27א) ( )2לחוק לעידוד
השקעות הון ,תש״י— ,11950מינתה הממשלה אח חוה אליאסברג
להיות ,מיום ב״ג בחשון תשי״ח ( 17בנובמבר  )1957ואילך ,חברה
במרכז ההשקעות במקום אליהו קרל לבנה.
ההודעה על מינוי חברי מרכז ההשקעות ,שפורסמה בילקוט הפר 
סומים  ,448תשט״ז ,עט'  ,138תתוקן לפי זה.

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח
על העבודה ,תשי״ד— ,11954מיניתי את א ו ר י א ל נ ב ו ג ן
להיות מפקח עבודה לענין חוק עבודת הנוער ,תשי،ג ,2 1953-בענף
החקלאות.

ב,

)1957

שר העבודה

יעל עהאי ,

בכסלו תשי״ח ( 25בנובמבר )1957

מזכירת הממשלה בפועל

(חט )72613

כ׳ בחשון תשי״ח ( 14בנובמבר
(חט )75140

מרדכי נמיר

 1ס״ח  ,41תש״י ,עט ;129 ,ס״ח  ,186תשט״ו ,עט׳

 1ס״ח
 2ס״ח

,164
,128

תשי״ד ,עט׳
תשי״ג ,עט׳ .115

.202

'

.108

חוק נכסי המדינה ,תשי"א—1951

חוק עכודת הגוער ,תשי״ג—1953

הודעה על הרשאה

הודעה בדבר הרשאה

בהתאם לסעיף ( 6ב) לחוק נכסי המדינה,חשי״א— ,! 1951מודיעים
בזה בי הממשלה החליטה להרשות את מרדכי א ט י נ ג ר ביחד
עם אחד מנושאי המשרות במשרד האוצר המפורטים בהרשאה ,שהודעה
עליה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,339תשי״ד ,עט ,761 ,לייצג את
הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  5ו־ 4לחוק
ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות.
ההרשאה למשה חופי ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,403תשט״ו ,עט׳  — 536בטלה.

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 8ב) לחוק עבודת הנוער.
חשי״ג— ,1 1953ייפיתי את כוחו של הרופא ד״ר מ ש ה ש ט י י נ ו
מלוד ,לעשות בדיקות רפואיות על פי הפרק השלישי לחוק.

ב ,בכסלו.תשי״ח
(חט )72840

מזכירת הממשלה בפועל

•

.115

פקודת העדות
י הודעה על הסמכה לפי סעיף 37

.52

תקנות הנכים' (ועדות רפואיות) ,תש״י—1950

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לועדה הרפואית
אני מודיע■ שבתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות הנכים (ועדות
רפואיות); תש״י— • ,11950מיניתי את ד״ר ב י נ י ש ק ש י פ ו ב,
חל־אביב-יפו,־ להיות מיום י״ח בתשון חשי״ח ( 12בנובמבר )1957
חבר נוסף לועדה הרפואית ,שהודעה על הרבבה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,133תשי״א ,עט.484 ,

כ״ז בחשון
(חט )73100

 1ס״ח  ,128תשי״ג ,עט-

שר הבריאות

יעל עחאי

( 25בנובמבר )1957

! ס״ח  <68תשי״א ,עט-

כ״ז בחשון תשי״ח ( 21בנובמבר
(חט )75181

)1957

ישראל ברזילי

דוד בן־גוריון

חשי״ח ( 21בנובמבר )1957

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף ( 37ב) ( )6לפקודת העדות!.
הסמבתי את האנשים ששמותיהם ותפקידיהם מפורטים להלן ,לעני;
סעיף  37האמור:
א .מרחבי■ ,מנהל בית הסוהר המרכזי ברמלה
א .שתר ,מנהל בית הסוהר דמון
צ .גבעתי ,מנהל בית הסוהר תל מונד
ח .צחר ,מנהל בית הסוהר שטה
ש .שושן ,מנהל מחנה מעשיהו
ב,

בכסלו' תשי״ח

(25

בנובמבר  )1957י

(חט )70102

פנחס רוזן
שר המשפטים

שר הבטחון

•

 1חוקי א״י ,כרך א '/פרק נ״ד',עמ׳  ;660ס״ח  ,193תשט״ז ,עט,
1

ק״ת  ,76תש״י ,עט ;643 ,ק״ח

,131

תשי״א ,עט,

.262

תקנות נכי המלחמה בנאצים

חוק התכיעות של קרפגות השואה
(הסדר הטיפול) ,תשי״ז—1957
ביטול היתר לטפל בתביעות

(ועדה רפואית עליונה) ,תשי״ז—1957

מינוי יושב ראש
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה
רפואית עליונה) ,תשי״ז ,11957-אני ממנה את ד״ר ה ר מ ן ז י ם ־
,.
ק י נ ד להיות יושב ראש ,בנוסף לד״ר יעקב חסים .2
ג׳ בכסלו

תשי״ח ( 26בנובמבר )1957

10

לוי אשכול

ההיתר שניתן ליוסף ו ו ל ף לספל בתביעות לפי חוק התביעוו
של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) ,חשי״ז— — !1957בוטל.
רשימת בעלי היתר לטפל בתביעות ,שנתפרסמה בילקוט הפרסומי!
 ,558תשי״ז ,עם׳  ,1414תתוקן לפי זה.

שר האוצר

(חט )73116

חט 70631

 1ק״ת  ,716תשי״ז ,עט,
2י״פ  ,549תשי״ז ,עט,

238

.1651
.1205

1

ס״ח  ,223תשי״ז ,עט,

.74

ילקוט הפרסומים

,570

י״ב בכסלו תשי״ח,

.12.1957

חוק השמות ,תשט״ז—1956

פקודת כנין ערים1936 ,

הודעה על העברת סמכויות

הרכב הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר ,אילת

בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק השמות ,תשט׳׳ז ,11956-אני
מעביר את סמבויותי לפי החוק ,פרט לסמכות לפי סעיף  25לחוק,
לד״ר יוסף גו ל די ן לגבי כל שטח המדינה.

נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה המחוזית לכניה ולתכנון עיר ,מחוז
הדרום ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )1(7לפקודת בנין ערים,
מינתה לועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,אילת ,את האנשים האלה:

כ״ו בחשון תשי״ח ( 20בנובמבר
(חט )76741
0 1׳׳ח

,207

תשט״ז ,עט׳

)1957

ישראל בר־יהודה

,11936

— יושב ראש
סגן המנהל הכללי לתכנון ,משרד הפנים ,או בא כוחו
— חבר
המנהל הכללי של משרד הבריאות או בא כוחו
— חבר
המנהל הכללי של משרד הפיתוח או בא כוחו
מהנדס מחוז הדרוס ,מחלקת עבודות ציבוריות ,או בא כוחו  -חבר
 חברמנהל אגף הנכסים ,מחוז הדרום ,או בא כוחו
— חבר
ראש המועצה המקומית אילת
 חברמאירבית־אש

שר הפנים

.94

חוק השמות ,תשט״ז—1956

הודעה על ביטול העברת סמכויות;
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק השמות,
מבטל את העברת הסמכויות לפי החוק לשלמה גבאי.
ההודעה על העברת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים ,545
תשי״ז ,עט׳  ,1093תתוקן לפי זה.
תשט׳׳ז,11956-

כ״ו בחשון תשי״ח
(חט )76741

(20

בנובמבר

)1957

אני

ישראל בר־יהודה

בחשון חשי״ח ( 15בנובמבר )1957

כ״א
<חמ >76515

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרוס
 1ע״ר  ,1936חוס׳  1מס׳  ,589עט׳ .153

שר הפנים

 1ם־״ח  ,207תשט״ז ,עט׳

.94

פקודה הקרקעות (רכישה לצרכי צימר)1943 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

חוק הנפט ,תשי"ב—1952

הודעה בדבר העברת טובת הנאה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,תשי״ב—
 ,1195:ולאחר התייעצות עם המועצה ,הרשיתי להעביר ביום כ״ה
בחשון תשי״ח ( 19בנובמבר  )1957טובות הנאה בלתי מסויימות ברשיון
( n/1،חלוצה) ,לנפטא ,חברה ישראלית לנפט בע׳׳מ כמפורט להלן:
18.75%
מישראל אמריקן אויל קורפורישן
3.125%
מהסקי אויל קומפני
3.125%
מבאר ,סטרנס אנד קומפני
בעלי טובות ההנאה ברשיון זה יהיו איפוא:
גפטא ,חברה ישראלית לנפט בע׳׳מ
9.375%
הסקי אויל קומפני
9.375%
באר ,סטרנס אנד קומפני
כשישראל אמריקן אויל קורפורישן מחזיקה ב־ 56.25%ברשיון.
25%

ההודעה בדבר מתן רשיונות ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
תשי״ד ,עט׳  ,1454תתוקן לפי זה.
":ה בחשון חשי״ח
:חט )72825
 1ס״ח

,109

?ורדימון

,363

י .ר .קחלוב

( 19בנובמבר )1957

בן נמסרת בזה הודעה ,בי רשות הפיתוח מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,ורשות הפיתוח מורה בזה ,שבל אדס
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

ף

.322

צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א—1950

הודעה בדבר התפטרות סגן ראש המועצה
בהתאם לסעיף ( 46יא) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי״א י-
) ,1195נמסרת בזה הודעה כי סנן ראש המועצה המקומית בפר סבא
זיכאל הלנברג התפטר מתפקידו.
(19

בנובמבר

)1957

ישראל בר־יהודה
שר הפנים'1

 .ק״ת  ,127תשי־׳א ,עט׳  ;178ק״ת  ,140תשי״א ,עט׳

ילקוט הפרסומים

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לרשות הפיתוח — תוך
חדשייס מיוס פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על
טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
שיכללו את פרטי הרישום — אס ישנו — בפנקסי רישום הקרקעות,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מנהל עניני הנפט

תשי״ב ,עט׳

":ה בחשון תשי״ח
חט )8016

בכוח ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח שהוקמה על פי חוק רשות
הפיתוח (העברת נכסים) ,תש״י—( 11950להלן — רשות הפיתוח),
שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,465תשט״ז ,עמ׳ ,626
נמסרת בזח הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
לרשות הפיתוח לצרכי ציבור ובי רשות הפיתות מוכנה לשאת ולתת
בדבר רכישתה.

,570

י״ב בכסלו תשי״ח,

.1367

5.12.1957

תוספת

חטיבת קרקע ,מאדמות הכפר עין כרם ,מחוז ירושלים ,ששטחה
הבולל הוא  850דונם לערך.
חטיבת הקרקע האמורה מותחמת לשם זיהוי ,בצבע בחול בתשריט
מס׳ חפ ,555/3/הערוך בקנה מידה  1:5000והחתום ביד שר האוצר.
' העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום והסדר
הקרקעות ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על מחוז ירושלים ,וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בהס בשעות העבודה הרגילות.
כ״א בתשרי
(חט )72510

תשי״ח ( 16באוקטובר )1957

 1ס־׳ה  ,57תש״י ,עט׳

משה לוין
מנהל רשות הפיתוח

.278

239

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציפור)1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7
בכוח ההרשאה שניתנה לעירית ירושלים! ,נמסרת בזה הודעה,
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית ירושלים לחלוטין לצרבי
ציבור וכי עירית ירושלים מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לעירית ירושלים  -תוך
חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על
טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו אח פרטי הרישום — אם ישנו  -בפנקסי רישום הקרקעות,
והודעה המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע ,וכן חישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,שעירית ירושלים מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה כי היא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשה ושעירית ירושלים מורח בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
שתי חטיבות קרקע הנמצאות בירושלים ששטחן הבולל
מ״ר לערך ,והמהווה חלקות  9,8בגוש  30138וחלקות  87 ,86בגוש ,30157
ירושלים.
הוא 3,748

 1י״פ

,561

חשי״ח ,עמ׳

חטיבות הקרקע האמורות מותחמות בצבע בחול בתשריט מס,
הפ ,322/48/הערוך בקנה מידה  1:1250והחתום ביד שר־האוצר.
העתק מהתשריט האמור מופקד במשרדי עירית ירושלים וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג׳ בכסלו

תשי״ח ( 20בנובמבר )1957

(חמ )72510

תקנות תמתעשקיס כרפואה1947 ,

 .הודעה בדבר רשיון שאבד
בהתאם להוראות תקנה  11לתקנות המתעסקים ברפואה,
מודיעים בזה ,כי ד״ר אדריאגה גולדהבר־גואסטלה הודיעה על
אבידת הרשיון לעסוק ברפואה בישראל מס -ד״ר 02949/מיום א,
בסיון תשי״א ( 5ביוני  )1951שניתן לה על ידי המנהל הכללי של
משרד הבריאות .בל מי שהרשיון האמור בא לידו והוא איננו בעליו,
חייב להחזירו לאלתר למנהל הכללי של משרד הבריאות ,ירושלים.
אם תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא יימצא
הרשיון על ידי בעליו ,או לא יוחזר לידי המנהל הכללי .של משרד
הבריאות ,יראו את הרשיון כמבוטל.
,11947

כ׳ בחשון תשי״ח
<חמ !)7731

(14

בנובמבר

)1957

ש .בטיש
המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1ע״ר  ,1947תום׳  1מם׳

.26

ג .אגרון
ראש עירית ירושלים

,1637

עמ׳

.270

פקודת הקרקעות (סידור זכות הקבין)
הודעה בדבר התחלת סידור קרקעות
מודיעים בזה לקהל ,כי הוצאה הודעה מוקדמת לסי סעיף  )1( 5לפקודה על סידור שמתכוננים לעשותו בקרקע המפורטת להלן:

העיר

המחוז

מספר גוש
השומה

מספר
החלקה

ירושלים

ירושלים

30007

88

אזור
הסידור ،
ירושלים

לשכת
הסידור

תאריך
הוצאת .ההודעה

תאריך התחלת
הסידור (בקירוב)

ירושלים

י״ב בחשון תשי״ח
( 0בנובמבר )1957

י״ב בכסלו חשי׳־ת
( 5בדצמבר )1957

בל התובע טובת הנאה בקרקע זו או בקרקעות הסמוכות הגובלות אותה ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה תנ״ל.

אפשר לעיין בהודעה הנ״ל בלשבת הפקיד המסדר לאזור סידור ירושלים ,בנין הרוסים ,רחוב יפו ,ירושלים.
י״ט בחשון חשי׳ח ( 13בנובמבר

יעקב טרטקובר

)1957

ראש אגף רישום והסדר קרקעות

פקודת הקרקעות (פידור זכות הקנין)
הודעה בדבר הצגת לוח־זכויות
בהתאם לסעיף  )2(33לפקודה
מודיעים בזה לקהל ,בי לוח הזכויות של גוש  ,30313ירושלים,
הוצג לעיון בלשבת הפקיד המסדר לאזור סידור ,ירושלים ,בלשבת
הממונה על מחוז ירושלים ,ובלשכת עירית ירושלים.

ב״ז בחשון תשי־׳ת

(21

בנובמבר

הודעה בדבר אישור מחסן רשוי פרטי
מודיעים בזה ,בהתאם לתקנה  28לתקנות המבס ,בי המחסן של
"תיא" תמרוקי ישראל בע״מ ,תל־אביב ,הנמצא בבית התעשיה ,דרך
פתח־חקוה ,תל־אביב ,אושר במחסן רשוי פרסי ברשיון החל מיום
ה׳ בחשון תשי״ח ( 30באוקטובר )1957

)1957

יעקב טרטקובר
ראש אגף רישום והסדר קרקעות

240

תקנות תמכם

י״ג בתשון תשי״ח ( 7בנובמבר )1957

ש .גפני
מנהל המכס והבלו

ילקוט הפרסומים ' ,570״ג בבטלו תשי״ח,

5.12.1957

הקגות המכס
הודעה בדבר מסירת תשמישי קדושה ללא תובעים
בהתאם לתקנה

( )1לתקנות המכס ,הנני מודיע בזה כי תשמישי הקדושה הרשומים להלן והנמצאים ללא תובעים במחסני המכס,
יימסרו לידי משרד הדתות אס לא ישוחררו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעת זו ברשומות____ -:

63

תיאור הסחורה

מספר במחסן
המדינה

מספר
הגוש

שם האניה

תאריך
בואה

ממ14/57/

א633/56/

נגבה

2.10.56

 1ספר תורה משומש

ממ78/57/

—

ממ193/57/

—

ארצה
—

25.11.56

 1ספר תורה משומש
 1ארגז ספרי דת נוצריים באנגלית

ב ,בחשון תשי״ח ( 27באוקטובר
י

—

׳סימנים

שם המקבל

—
—

אזנגוט נסים ,מעברת
עפולה
נחמיה יוסף ,נהריה .
—

ש .גפני

)1957

מנחל המכס והבלו

תקנות המכס
הודעה בדבר חפצים פרטיים שאין להם תובעים
בהתאם לתקנה  )1( 63לתקנות המכס ,הנני מודיע ,בזה כי החפצים הפרטיים המפורטים להלן והנמצאים במחסנים המפורטים לצדם יימסרו
לסוכנות היהודית לא״י לחלוקה בין נצרכים ,אם לא ישוחררו תוך שלושים יום מיום פרסום זה ברשומות—:

מספר במחסן
המדינה

שם האניה

מספר
הגיש

תאריך
בואה

מחסן ערוב ה לעולה  -קרודגי  -חיפה
59/52
17.11.52
נגבה
ממ23/57/
52/57/88

16/53

עתלית

14.3.53

109/57/88

36/53

ארצה

28.6.53

מחסן
ממ224/57/

11

תיאור הסחורה

שם המקבל

סימנים

_

_

 1ארגז בלי זכוכית והלבשה
משומשים
—
 31אריזות מכילות :כלי בית ,כלי
מטבח ,כלי מיסה ,הלבשה והנעלה,
 11לוחות קיר לבית ספר (הכל
משומש) ו־ 10ק״ג סבון כביסה
—
 1בריכה מכילה  4בסאות

_

—

בנמל חיפה
אקסטון

| 79/57

ב ,בחשון תשי״ח

(27

באוקטובר

18.4.57

 1קרטון בגדים משומשים  81ק״ג

אהרן ינוסניץ ,חיפה

41818

ש .גפני

)1957

מנהל המכס והבלו

תקנות הנמלים1943 ,

הודעה בדבר חפצים פרטיים ללא תובעים
בתוקף הסמכויות שהועברו אלי על ידי שר התחבורה בהודעתו בדבר העברת רשות הנמלים שניתנה לסי סעיף 3ב לפקודת הנמלים
ובהתאם להוראות סעיף 14ד לפקודת הנמלים ותקנה  )1(9לתקנות הנמלים ,1943 ,הננ ימודיע שהחפצים הפרטיים הרשומים להלן הנמצאים ללא
תובעים במחסן המכס בנמל חיפה ,יימסרו לסוכנות לחלוקה בין נצרכים ,אס לא ישוחררו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
מספר
סידורי <

שם האניה

תאריך
בואה

540/57/3

טודור פרינס

18.2.57

נ562/57/
617/57/3

ארצה
בירקלנד

11.3.57

8.3.57

תיאור הסחורה

סימנים

 8ארגזים ו־ 1שק בגדים משומשים
 225ק״ג
 1תיק של גברת
 2ארגזים חפצים פרסיים  78ק״ג

—629/57/3

אניות שונות

תאריכים
שונים

 9אריזות חפצים פרטיים -

נ639/57/
707/57/3

ציון

22.3.57

 1חב ,בגדים משומשים —
 37יחידות חפצים אישיים

623

כ״ט בתשרי תשי״ת ( 24באוקטובר

שם המקבל

74

14

63192

ברינדי יוסף
משרד הסעד המרכזי בגי
ברית תל־אביב
—

UFAG S.K.B. 56952

ק״ג

ק״ג

I.I Haifa 3/11

ליברפרויגד  -כפר אתא

—

;

—

—

ש .גפני

)1957

מנהל המכס והבלו
 .״ ■ .)1

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

241

תקנות הנמלים1943 ,

הודעה בדבר חפצים פרטיים ללא תובעים
בתוקף הסמכויות שהועברו אלי על ידי שר התחבורה בהודעתו בדבר העבדת רשות הנמלים שניתנה לפי סעיף 3ב׳ לפקודת הנמלים
ובהתאם להוראות סעיף 4נד ،לפקודת הנמלים ,ותקנה  )1(9לתקנות הנמלים ,1943 ,הנני מודיע שהחפצים הפרטיים הרשומים להלן הנמצאים ללא
תובעים במחסן המכס בנמל חיפה ,יימסרו לסוכנות לחלוקה בין נצרכים ,אם לא ישוחררו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
מספר
סידורי

שם האגיה

תאריך
בואה

תיאור הסחורה

30.10.56

1

18.12.56

1

נ348/57/

וזלנד

8.11.56

 1הב -בגדים משומשים5| -ק״ג

406/57/1

”1

17.12.56

431/57/1

—

—

482/57/1

מספיה

6.1.57

 2קרטונים בגדים משומשים— ؛ 9ק״ג
בדי יוטה משומשים 1 ,פנימיה
משומשת למכוניות ו־ 1שק בגדים
משומשים— 10ק״ג
אוסף בגדים משומשים 18-ק״ג
 1שק בגדים משומשים— 14ק״ג

483/57/1

מספיה
פ .גרימני

11.2.57
9.10.56

91/57/1

פ .גרימני

9.10.56

502/57/1

אניות שונות

—

556/57/1

פ .גרימני
אקסרמונט

20.2.57

 1מזוודה חפצים משומשים— 10ק״ג
מתוך  5אריזות 165 :ק״ג בגדים ,בלי
מטבח וחלקי רהיטים הכל משומש
מתוך  4אריזות 55 :ק״ג בגדים ,בלי
מיטה ובלי מטבח הבל משומש
 40יחידות דברי הלבשה ,הגעלה,
כלי בית ומטבח—הכל משומש
 1חת׳ הלבשה משומשת
 1חבילה בגדים משומשים— 700גר׳

129/57/1

137/57/1

107/57/1
105/57/1

122/57/1
נ123,57/
127/57/1

134/57/1
139/57/1

141/57/1
186/57/1
341/57/1
345/57/1

28.9.56
20.11.56

1

9.11,57

1

18.9.56

1

9.11.57

1

1.8.56

1

14.10.56

1

9.9.56

1

19.9.56

1

11.9.57

2

421/57/1

90/57/1

510/57/1

ב״ט בתשרי תשי״ח

(24

—

באוקטובר

סימנים

ארגז בגדים משומשים 35-ק״ג
קרטון בגדים משומשים— 8ק״ג
מזוודה בגדים משומשים 10-ק״ג
מזוודה בגדים משומשים— 16ק״ג
מזוודה בגדים משומשים— 25ק״ג
שק חפצי בית משומשים 65-ק״ג
חב ,בלי מיטה משומשים— 25ק״ג
מזוודה בגדים משומשים— 33ק״ג
ארגז בגדים משומשים— 50ק״ג
מזוודה בגדים משומשים— 6ק״ג
מזוודות בגדים משומשים— -19ק״ג
חב ,בגדים משומשים—! ק״ג
חת -הלבשה משומשת

ירושלים
ציון
ירושלים
ירושלים
מספיה
ירושלים
ירושלים
סנטה פה
פדיה
פדיה
פ .גרימני
ירושלים
ירושלים

9.11.56

1
1

שם המקבל

—
—

הרברט דיין
מ התא סוכנות
.

6688

,

6394
—

7796

3622

 16מהתא סוכנות
תא הסוכנות
תא הסוכנות
60016

60389

—

בן סימון מרסל
—
קוסטוקים קיריקום
—
—
אדרי יחיה
שרף יעקב
—
—
דינרמרקוביץ בית שאן
פריזה מיקום ת״א,
דרך עגליני 25
בורטנשטיין משה דאר נע
הולדה יבנה
—
—

—
הסוכנות היהודית לא״י—
חיפה
סטמטייעקב
פרשלוף מיכאל שער
עליה חיפה
לוגדין יוסף ,שער עליה
חיפה
—

—

—

סטמטייעקב
,9299 ,9296 ,9295

93C0 ,9298
9291 ,9286/8

מספרים שונים

אדלה פלטר (תיירת)
—

62668
—

ש .גפני

)1957

מנהל המכס והבלו

תקנות הנמלים1943 ,

הודעה בדבר מכירת סחורות ללא תובעים
בתוקף הסמכויות שהועברו אלי על ידי שר התחבורה ,בהודעתו בדבר העברת סמכויות רשות הנמלים ,שניתנה לפי סעיף 3ב לפקודת
הנמלים ,ובהתאם לסעיף 14ד לפקודת הנמלים ותקנה  )1( 9לתקנות הנמלים ,1943 ,אני מודיע בזה כי הסחורות הרשומות להלן והבמצאות
ללא תובעים בנמל יפו ,יוצאו למכירה ,אם לא ישוחררו תוך שלושים יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות_____________________ .
מספר
סידורי
142/57

507/57
509/57
510/57

שם האניה

תאריך
בואה

ישראל
הדר
שומרון
פלסטיבאן פריבס

9.9.56

2

18.2.57

1

28.2.57

1

28.2.57

1

ט׳ באלול תשי״ז

תיאור הסחורה
תיבות צינורות נחושת
חת ,מכשיר דיוקי
במות שעווה
לשך ת1ור 1פט

סימנים

שם המקבל

Research Counil Glen
—
—
AJB

■

מועצה מדעית ,ירושלים
—
—
ד״ר י .אביעד י־ם

ש .גפני

( 5בספטמבר )1957

מנהל המכס והבלו

242

ילקוט הפרסומים

,570

י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1057

פקודת כנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,תל־אביב־יפו

שטח תכנון עיר ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מתאר והודעה בדבר הפקדת התיקון והתשריט

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים,
 ,11936והסעיפים (14א)ו(2-ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח-
 ,21948הרשיתי את הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־
אביב ,לתת תוקף—כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתבנית מתאר הנקראת ״תכנית מס׳  355תיקון מס׳ 4
לתבנית מתאר ”ל“ שטחים ■מעבר לירקון — שיכון אנשי צבא קבע
בגוש 6636 ,6646 ,6627״ ,שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,תל-
אביב־יפו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,467חשט״ז ,עט ,696 ,ובי
העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה — בצורה
שבה אישרתי אותם  -הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה,
ושם יובל כל אום לעיין בהם.

ט״ז בחשון תשי״ח
(חט )76513

(10

בנובמבר

ישראל בר״יהודה

)1957

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,תל־אביב־יפו,
הופקד העתק של תיקון תבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מס׳ ,408
תקון מס׳  1לשנת  1957של תכנית מפורטת  ,407הכוללת גושים6629 :
חלקי חלקות  ,40 ,47 ,13גוש  6648חלקות  ,33 ,14 ,12חלקי חלקות:
 ;34 ,2 ,1 ,32 ,16 ,15 ,13 ,11 ,10גוש  6649חלקות 22־,35 ,33 ,32 ,30,25
 ,135חלקי חלקות 18־ ;29 ,16 ,12 ,136 ,134 ,34 ,26 ,20וגוש  ,6650חלק
מחלקה 1״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

גבולות התבנית מסומנים בתשריט המצורף בקו כחול.

כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,ובל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שגי
חדשים מיום פרסום הודעה זה ברשומות.

שר הפנים

ב״ו בחשון תשי״ח
 1ע״ר  ,1936תוס׳  1מס׳  ,589עט׳
 2ע״ר ,תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳

(20

בנובמבר

)1957

.153

י .קופרמן

.1

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב

שטת תכנון עיר ,תל־אביב־יפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

שטח תכנון עיר ,תל־אביב־יפו

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,תל־אביב־יפו,
הופקד העתק של תיקון תכנית מפורטת הנקראת "תבנית מס׳ 497־א׳,
תקון מס׳  2לשנת  1957של תב״ע מפורטת "פ" .חלק צפוני של אדמות
מזרח תל־אביב ,תקון  — 1943בגוש  6212חלקות ,156 ,148 — 146 ,39
 — 191הועדה המקומית" ,ביחד עם התשרינז המצורף אליו.

,1936

ואלה הס גבולות התכנית:

רחוב בני דן;

צפון:

מזרת :חלקות  155 ,149בגוש

;6212

דרוס :רח׳ המלבה שלום ציון וחלקות
מערב :חלקות  221 ,190בגוש

,154

 155בגוש

;6212

.6212

בל מעונין יובל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,ובל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

כמו בן נמסרת בזה הודעה ,כי ההודעה בדבר הפקדת תב״ע
מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳  ,497תיקון מס׳  6לשנת  1956של תב״ע
מפורטת ״פ״ ,תיקון  ,1943חלק צפוני של אדמות מזרח ת״א — בגוש
 ,6212חלקות  — 175 ,165 ,166 ,158הועדה המקומית" ,אשר פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,526תשי״ז ,עט׳  — 647בטלה.
כ״ד בחשון תשי״ח

(18

בנובמבר

.

)1957

ילקוט הפרסומים

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב

,570

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,תל־אביב־יפו,
הופקד העתק של תיקון תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס,502 ,
תיקון מס 1 -לשנת  1957של תבנית מפורטת ״D״ — יפו ,הכוללת:
גוש  7053חלקה  ;34גוש  7054חלקי חלקות  ;12/2,12/1,11גוש 7063
חלקות  ,59 ,58 ,57 ,2 ,1חלקי חלקות ( 3דרך)( 28,5 ,דרך),31,30 ,
 ;63 ,60, ,56 ,55 ,52 ,34גוש  7055חלקי חלקות ( 6 ,1דרך); גוש 6991
חלקי חלקות ( 14 ,1דרך) ;16 ,15 ,גוש  7065חלקי חלקות 8 ,7,3 ,2
(דרך); גוש  6988חלקה ( 13דרך) ,חלקי חלקות ( 12 ,5 ,4 ,3 ,1דרך),
( 14דרך) ;17,16 ,גוש  ,6986חלקות  ,35 ,34 ,33 ,31 ,30חלקי חלקות
( 1דרך)( 47 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,32 ,29 ,28 ,24 ,דרך);
גוש  ,6987חלקות ,43 ,42 ,41 ,38 ,37׳ ,50 ,47חלקי חלקות ,16 ,15 ,1
( 52 ,51 ,49 ,48 ,46 ,45 ,44 ,40 ,39 ,30 ,17דרך)( 55 ,דרך)57 ,״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
,1936

גבולות התבנית מסומנים בתשריט המצורף בקו בחול.

כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
ללא תשלום ,וכל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

כ״ו בחשון תשי״ח

י .קופרמן
.

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

(20

בנובמבר

)1957

־י

י .קופרמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב

243

פקודת בנין ערים1936 ,
ואלה הס גבולות התכנית:

שטח תכנון עיר ,תל־אביב־יפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,תל־אביב־יפו,
הופקד העתק של תיקון תבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מם׳ ,463
תיקון מס׳  1לשנת  1957של תב״ע מפורטת ״Q״ — יפו ,הכוללת:
גוש  6980חלקי חלקות  ;7—3גוש  6034חלקי חלקות  ;12—10 ,2 ,1גוש
 6136חלקה  12וחלקי חלקות ;76 ,72 ,65 ,64 ,17-13 ,11 ,10 ,7-5 ,3-1
גוש  6137חלקי חלקות ,83-81 ,75 ,72 ,32—28 ,26-22 ,17 ,6 ,5 ,3
 ;99 ,96 ,94 ,92 ,90-87גוש  6138חלקי חלקות ,29 ,15-12 ,4 ,3 ,1
73 ,72 ,41 ,40 ,38״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
,1936

צפון :דרך ז׳בוטינסקי;
מזרח :חלקה  443מגוש ;6128
דרום :רחוב המתמיד;.
מערב :חלקה  180מגוש .6128
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,ובל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנבטים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חושים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ב״ו בחשון תשי״ח ( 20בנובמבר

גבולות התכנית מסומנים בתשריט המצורף בקו כחול כהה.
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים,
ללא תשלום ,וכל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחריס שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ב״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

שטח תכנון עיר ,הרצליה

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,הרצליה ,הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס 359 -בגוש  7648חלקות
26,25״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם גבולות התכנית:
צפון :גוש  7648חלקות ;22,21
מזרח :גוש  7648חלקה ( 34דרך);
דרוס :גוש  6672חלקות ;54 ,18 ,17
מערב :גוש  6672חלקה .44 ,42 ,40 ,10
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,ובל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
במינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהס ,רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
,1936

)1957

י .קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

שטח תכנון עיר ,רמת־גן

הודעה'בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת
והודעה על הפקדת תיקון לתבנית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
 ,בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב ,הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יוס לאחר פרסום הודעה זו ברשומות—
לתיקון תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית תיקון מס׳  8לתכנית מפורטת
* - •DJבגוש  6158חלקות  388 ,361 ,360 ,359 ,357וחלק מחלקות ,371
,1936

ב״ו בחשון תשי״ח

כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
 ,1936בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יובל בל אדם לעיין בהם.
)1957

י .קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

שטח תכנון עיר ,רמת־גן

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,רמת־גן ,הופקד
העתק של תבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מס׳ ר״ג/כ״ו — בגוש
 6128חלקה 44״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
,1936

244

(20

בנובמבר

)1957

י .קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

400״ ,שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה ,במשרדי
הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,רמת־גן ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,431תשט״ו ,עמ׳ .1117

ב״ו בחשון תשי״ח ( 20בנובמבר

)1957

י .קופרמן

שטח תכנון עיר ,פתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עריס,
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,פתח־תקוה ,הופקד העתק
של תכנית מס ,פת458/ב — גוש  6382חלקה  ,68ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,ובל מעונין — אס בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבניניס או בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליה-׳ ,רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ההודעה בדבר הפקדת תבנית מס ,פת ,458/שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,547תשי״ז  -בטלה.
,1936

כ״ג בחשון תשי״ח

(17

בנובמבר

)1957

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

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,הדר־רמתיים ,מגדיאל ,ירקון ,רמות־השבים,
רמת־הדר

שסח תכנון עיר ,פתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )2( 20לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,פתח־תקוה ,הופקד
העתק של תבנית מס׳ פת — 463 /גוש  6393חלקה  ,13ביחד עם התשריט
המצורף אליו.

כל מעונין יובל בהעתקי התבנית והתשריט האמורים ,ללא תשלום,
ובל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע ,בבניגים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש
התנגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך ששה שבו 
עות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ב״ד בהשון תשי״ח ( 18בנובמבר

)1957

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

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתבנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א ( )2לפקודת כנין ערים,
 ,1936בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתת תוקף — בעבור חמישד .עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתבנית מס ,הר ,102/שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר,
הדר־רמתיים ,מגדיאל ,ירקון ,רמות־השבים ,רמת־הדר ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,495תשי״ז.
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א ( )2לפקודת בנין
ערים ,1936 ,כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף
אליה — בצורה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה —
הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ,ושם יובל כל אדם לעיין
בהם.
כ״ד בחשון תשי״ז

(18

בנובמבר

)1957

י .גוברניק

שטח תכנון עיר ,פתח־תקוה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ',בהתאם לסעיף  18א ( )2לפקודת בנין ערים,
 ,1936בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברש!מות — לתבנית מם׳ פת<7/؛. ,4שהודעה על הפקדתה ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לתכנן ן עיר ,פתח־
תקוה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,550תשי״ז.
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א ( )2לפקודת בנין
ערים ,1936 ,בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה —
הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ,ושם יובל בל אדם לעיין
בהם.
כ״ד בחשון תשי״ח ( 18בנובמבר

שטח תכנון עיר ,נתניה,

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,נתניה ,הופקד העתק של
תבנית מס ,נת — 1/355/בגושים  ,8283 ,8232 ,8285 ,8267ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים,
ללא תשלום ,ובל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבניגים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

כ״ד בחשון תשי״ח

)1957

(18

בנובמבר

)1957

?.גוברניק

י .גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

הזמנות כתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות
תיק ירושות
שנפטר בירושלים ביום כ״ג

226/57

משה אלתי,

בענין עזבון המנוח
באדר ב׳ תשי״ז ( 26במרס

,)1957

והמבקשת שרה אלוני מרמת רחל ,ירושלים ,על ידי בא כוחה
עורך הדין מ .מזובר ,שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב יפו ,38
ירושלים.

להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי .בית המשפט ידון בבקשה ביום ו׳
בטבת תשי״ח ( 29בדצמבר  )1957בשעה  8.30בבוקר.

בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא■ לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאס לא בן יתן בית המשפט צונכטוב בעיניו.
ג׳ בכסלו תשי״ח ( 26בנובמבר

)1957

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו

.מד כהן,
תש י״ח5.12.1957,,

רשם

אפוטרופסות 227/57

תיק
בענין בקשה למינוי אפוטרופוס על הקטינים
סיבתי ,בניהם של יוסף ומסעודה סיבתי,
והמבקשים מסעודה סיבתי ,תופרת מיפו ,אלה נלקן,
מפקחת ראשית באגף לטיפול בילד ובנוער במחלקה לעבודה
סוציאלית של עירית ירושלים ,שתיהן מיוצגות על ידי בא בוחן
עורך הדין צ.הילר ,שמענו למסירת מסמכים הוא :בנין סנסור ,ירושלים.
בתוקף צו בית המשפט שניתן היום ,הריני מזמין בזה בל מעונין
לבוא.לבית המשפט תוך .עשרה ימים מיום,פרסום הזמנה זו ,וליתן
.טעם ,מדוע לא יינתן למבקשות צו אפ־טרופסות הממנה את המבקשת
מם׳ , 2אפוטהופה .יחידה על הקטינים הנ״ל ,שאס ^לא בן יתן בית
המשפט צו• .כטוב בעיניו.

אברהם ומשה

ג׳ בכסלו .תשי״ח (26־בנובמבר

)1957

י מ .בהן,

רשם
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בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות
תיק ירושות
שנפטר באשקלון ביום ח'

228/57

סלמן עיני,

בענין עזבון המנוח
בסיון תשי״ז ( 7ביוני
והמבקש אברהם עיני מאשקלון ,על ידי באי כוחו עורכי הדין
י .בר־שירה ,ד״ר ו .גולדברג ,ח .בר־שירה ,י .מאירוביץ וד .נקדימון,
שמענם למסירת מסמכים משפטיים הוא :ירושלים ,עו״ד ח .קרונגולד,
בנין מצפה ,ירושלים.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום ו׳ בטבת תשי״ח
( 29בדצמבר  )1957בשעה  8.30בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
,)1957

ג ,בכסלו חשי״ח ( 26בנובמבר

)1957

מ.

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוח אריה גרבר מירושלים ,שנפטר ביום
ה ,באב תשי״ז ( 2באוגוסט ,)1957
והמבקשות אביבה רוזן ,יפה נוף בית דגני ,ירושלים ,יתינה
סלמון ,רחוב ביתר  ,2תלפיות ,ירושלים ,צפרירה פינסקר ,רחוב
רש״י ,35ירושלים ,על ידי באי כוחן עורכי הדין א .מרידור והנחשתן,
שמענם למסירת מסמכים הוא :רחוב בן יהודה  ,2ירושלים .־
בתוקף צו שניתן היום בבית המשפט המחוזי בירושלים ,הריגי
מזמין בזה בל אדם להופיע בבית המשפטי תוך עשרה ימים מיום
פרסום הזמנה זאת וליתן טעם ,באס ישנו כזה ,מדוע לא יינתן צו
להנהלת עזבון לאליהו מרידור ,עו״ד ,מורשן של המבקשות ,על בל
נכסי המטלטלים ,הזכויות ,החובות ,והמקרקעים של המנוח הנ״ל,
שאס לא כן יתן בית המשפט את הצו שימצא לנכון.
ג' בכסלו תשי״ח

(26

בנובמבר

מנחם מנדל מתין

בענין עזבון המנוח
ביום כ״ג באלול תשי״ז ( 19בספטמבר ,)1957
והמבקש דוד מרנין על ידי בא כוחו עורך הדין יוסף ברמי,
רה ,הנציב  ,3ירושלים.

להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום ו ,בטבת תשי״ח
( 29בדצמבר  )1957בשעה  8.30בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ג ,בכסלו תשי״ח ( 26בנובמבר

)1957

מ .כהן,

רשם

תיק ירושות
שנפטר בבאר־שבע ביום

תיק ירושות
(הידוע גם בשם

י״ח בשבט חשי״ז ( 20בינואר ,)1957
והמבקשת עדה הרלינג מבאר־שבע ,רחוב סולל בונה  ,73/3על
ידי בא כוחה עורך הדין ש .מכליס ,שמענו למסירת מסמכים הוא:
באר־שבע ,רחוב ההסתדרות .68
להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום ו ,בטבת
תשי״ח ( 29בדצמבר  )1957בשעה  8.30בבוקר.
בל הטובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ג ،בכסלו תשי״ח

(26

בנובמבר

)1957

מ .כהן,

רשם

232/57

יעקב

בענין עזבון המנוח יעקב כשיוף
מאיר ,ובשם יעקב מאיר בן אבא שלום כשיוף ,ובשם
יעקב משיוף ,ובשם יעקב בן אבא כשיוף) ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ג בחשון תשי״ח ( 17בנובמבר ,)1957
והמבקש אבשלום משיוף מרמת־גן ,על ידי בא כוחו עורך
הדין בנציון מורתי ,שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב אגריפם ,8
בנין מן וברמן ,ירושלים.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום ו' בטבת תשי״ח
( 29בדצמבר  )1957בשעה  8.30בבוקר.
כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד ,בכסלו תשי״ח

(27

בנובמבר

)1957

230/57

בענין עזבון המנוח שמואל חרלינג,

מ .כהן,

רשם

כהן ,רשם
229/57

)1957

תיק ירושות
מירושלים ,שנפטר
231/57

מ .מהן,

רשם

תיק ירושות
שנפטר בעכו ביום כ״ה
233/57

בנימין קלטר,

בענין עזבון המנוח
בשבט תשי״ז ( 27בינואר ,)1957
והמבקשת חיה סגל ,על ידי בא כוחה עורך הדין יוסף פרמי,
שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב הנציב  ,3ירושלים.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום ו׳
בטבת תשי״ח ( 29בדצמבר  )1957בשעה  8.30בבוקר.
כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד׳ בכסלו תשי״ח ( 27בנובמבר

)1957

מ .מהן,

רשם

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות
בענין עזבון המנוח יעקב וקסמן ,שנפטר בפתח־תקוה בבית
חולים ״השרון״ ביום כ״ט באייר תשי״ז ( 30במאי ,)1957
והמבקשת שרה וקסמן מרחוב דה־האז  ,11תל־אביב ,על ידי
בא כוחה עורך הדין נ .בן יהודה מרחוב ביאליק  ,71רמת־גן.
1377/57

להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
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המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו.
כל התובע טובת הנאה בעזבון ,יבוא לבית־המשפט או יתנגד
בכתב תוך המועד הנ״ל ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,

כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

ילקוט הפרסומים

)1957

,570

ש .כהן,
י״ב בכסלו תשי״ח,

רשם

5.12.1957

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
הזמנות
תיק עזבונות
בענין עזבון המנוח ד״ר פנחס הולצר ,הידוע גם בשם ד״ר
פאול הולצר מראשון לציון ,שנפטר בציריך ביום  30ביולי ,1957
והמבקשת מרים הולצר ,על ידי באי בוהה עורבי הדין מ .שרף
וד .י .ג׳יניאו מרחוב אחוזת בית  ,3תל־אביב.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור
שלושים יום מיום פרסוס הזמנה זו.
בל התובע טובת הגאה בעזבון ,יבוא לבןת המשפט או יתנגד בבבב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

1406/57

כ״ח חשון תשי״ה

(22

בנובמבר

ש .כהן,

)1957

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוח אריה (ליאון) זאובר מנתניה ,שדר,
בנימין  ,27שנפטר ביום א' באדר תשט״ז ( 13בפברואר ,)1956
והמבקשת שרה זאובר (זיידגברג) ,מנתניה שדר ,בנימין ,27
על ידי בא כוחה עורך הדין י .ליזר ,שמענו למסירת מסמכים הוא:
רה ,שער .הגיא  ,8נתניה.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו. .
בל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
1508/57

רשם

כ״ו בחשון חשי״ח ( 20בנובמבר
תיק עזבונות
בענין עזבון המנוחה רבקה טרוינובסקי מרמת־גן ,שנפטרה
ביום ,כ״ה באב תשי״ז ( 22באוגוסט ,)1957
והמבקשת הדסה אפלבוים מרחוב רוחמה  ,33רמת־גן.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור
עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאד ,בעזבון יבוא לבית המשפט אוי יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאס לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

)1957

ש .כהן,

רשם

1497/57

ב ,בכסלו תשי״ח ( 25בנובמבר

ש .כהן,

)1957

רשם

תיק עזבונות
שנפטר בירושלים ביום

1506/57

ראובן בן צבי,

בענין עזבון המנוח
כ״ז בתשרי תשי״ח ( 22באוקטובר
והמבקש מנחם צבי בן צבי מתל־אביב ,שד ,רוטשילד ,111
על ידי באי כוחו עורבי הדין י .סרלין ,א .אלחנני ד״ר ש .דגני
וע .בן זמרה ,שמענם למסירת מסמכים הוא :רחוב אחוזת בית ,6
.תל־אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאס לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוחה שפרה בורנשטיין מתל־אביב ,שנפטרה
ביום ב״א בסיון תשי״ז ( 20ביוני ,)1957
והמבקש שמואל שמולביץ מבני־ברק ,שיכון ה ,רה ,ריינס
 ,7על ידי בא כוחו עורך הדין מ .קובלר ,שמענו למסירת מסמכים
הוא :רה ,יבנה  ,25חל-אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה כעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך המועד
הנ׳־ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
1509/57

כ״ו בתשון תשי״ח

(20

בנובמבר

)1957

,)1957

כ״ז בחשון תשי״ח ( 21בנובמבר

)1957

ש .כהן

רשם

תיק עזבונות
שנפטר ביום ד ,בתמוז תשי״ז

1510/57

ראובן סגל,

בענין עזבון המנוח
( 3ביולי ,)1957
והמבקשת חיה סגל מיפו ,רחוב  271מס ,4 ,על ידי בא כוחה
עורך הדין מ .יהודה; שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב אלנבי ,108
תל-אביב.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנות ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן פית המשפט צו בטוב בעיניו.
כ״ג בחשון תשי״ח ( 17בנובמבר

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוחה רחל מלאך ,שמקום מגוריה האחרון
היה רה ,הקונגרס  ,2תל־אביב ,ואשר נפטרה ביום ג ,בתמוז תשט״ו
( 23ביוני ,)1955
והמבקש דוד מלאך ,רח ,ביאליק  ,7תל-אביב ,על ידי בא
כוחו עורך הדין ש .הדר (הדריך) ,שמענו לצורך מסירת מסמכים הוא:
רה ,אלנבי  ,94תל-אביב.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה הנ״ל ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ,בעבור עשרה
ימים מיום פרסום מודעה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון ,יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן .בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ש .כהן,

רשם

)1957

ש .כהן,

רשם

1507/57

כ״ג בחשון תשי״ח ( 17בנובמבר

ילקוט הפרסומים

,570

)1957

'״ב בכסלו תשי״ח,

ש .כהן
5.12.1957

רשם

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוח זכריה כהן ,הידוע גס בשם
עותמי ,שנפטר בתל־אביב ביום כ״ח בתשרי תשי״ח ( 23באוקטובר

1511/57

זכריה

,)1957

והמבקש שמואל' כהן מרחוב יום טוב צמח  ,21תל-אביב ,על
ידי בא כוחו עורך הדין י .איזן מרחוב יהודה תלוי  ,39תל-אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המפריז
על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה ימיס
מיום פרסום -הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד 'הנ״ל ,שאס לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

)1957

ש .כהן,

רשם

247

כית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות
שנפטרה ביום ד ,בכסלו

חיק עזבונות

1512/57

חסיה כהן,

בענין עזבון המנוחה
חשי״ז ( 8בנובמבר  )1956בתל-אביב,
והמבקש צבי כהן מדרך פחח תקוה  ,43חל־אביב ,על ידי באי
כוחו עורבי הדין א .המבורגר ,א .גרושקה וא .עברון מרחוב יחודה
הלוי  ,45חל-אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יחן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
)1957

ש .כהן,

שמלל קלשתלת

תיק עזבונות
מפורט־אליזבט ,דרום

כ״ז בחשון תשי״ח ( 21בנובמבר

רשם

מנחם מולקיס,

1517/57

בענין עזבון המנוח
כ״ז באלול תשי״ז ( 23בספטמבר ־,)195
והמבקשת בלה מולקיס ,מרחוב החשמונאים  ,7Gתל־אביב,
על ידי באי כוחה עורכי הדין יעקב הגלר ,משה שויג ,יהושע גלברד
ועמוס פקטור ,שמענם למסירת מסמכים הוא :רחוב מונטיפיורי ,37
תל־אביב.

שנפטר בירושלים ביום

להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן .צו
המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

ש .כהן,

)1957

רשם

1513/57

בענין עזבון המנוח
אפריקה ,שנפטר ביום  23לנובמבר
והמבקש הלצל צוקלמן ,על ידי בא כוחו עורך הדין  .0מלכי,
שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב נחלת בנימין  ,55תל־אביב.
בתוקף צו בית המשפט שניתן היום ,הריני מזמין כל מעונין לבוא
לבית המשפט תוך  8ימים מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא
תאושר (על ידי הטבעת חותמת של בית משפט זה) הצוואה של המנוח
אשר אושרת על ידי בית המשפט העליון בקייפטאון ,דרוס אפריקה,
ביום  30בדצמבר  ,1952ומדוע לא ימונה המבקש באפוטרופוס
על רכוש המנוח בישראל ,שאס לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו במבוקש.

תיק עזבונות

,1952

כ״ז בחשון תשי״ח ( 21בנובמבר

)1957

ש .כהן,

בענין עזבון המנוח צלוק שמחה פליללנל,
גרמניה ,ביום
והמבקשת

2

באוקטובר

שנפטר במינכן,

0

، ,1957

ליטה פליללנל

מרחוב שילה  ,5תל־אביב.

להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור
שלושים יום מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ב״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

ש .כהן,

)1957

תיק ירושות
בענין עזבון המנוח יצחק בילסקי מקייפטאון ,דרום אפריקה,
שנפטר ביום י״ב בתמוז חשט״ז ( 21ביוני ,)1956
והמבקש הלצל צוקלמן ,על ידי בא כוחו עורך הדין  .0מלכי,
שמענו למסירת מסמכים הוא :רחוב גחלת בנימין  ,55תל־אביב.
בתוקף צו בית המשפט שניתן היום ,הריני מזמין בל מעונין לבוא
לבית המשפט תוך שמונה ימים מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם
מדוע לא תאושר (על ידי הטבעת חותמת של בית משפט זה) הצוואה
של המנוח אשר אושרה על ידי בית המשפט העליון בקייפטאון ,דרום
אפריקה ,ביום  27ביוני  ,1957ומדוע לא ימונה המבקש כאפוטרו 
פוס על רכוש המנוח בישראל ,שאס לא בן יגש בית המשפט ליחן
תעודה זו במבוקש.
1514/57

כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

)1957

ישלאל פיקעלני

בענין עזבון המנוח
שנפטר בשנת ,1942
והמבקש יעקב פיקצלני ,על ידי בא כוחו עורך הדין ד״ר s
קורנגרין ,שמענו למסירת מסמכים הוא :תל־אביב ,רחוב אחד־העם
.60

להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור שלושים יום
מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

)1957

ש .כהן,

תיק עזבונות
כץ ,שנפטרה ביום כ״ח באלול

בענין עזבון המנוחה
תשי״ז ( 24בספטמבר
והמבקש זאב כץ מרמת־יצחק ,רחוב האגדה .4
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה זו בעבור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע הנאה בעזבון :יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב תוך
המועד הנ״ל ,שאם לא בן יחן בית המשפט" צו בטוב בעיניו.
,)1957

ב״ז בחשון חשי״ח
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(21

בנובמבר

)1957

רשם

רשם

1515/57

ש .כהן,

1520/57

מעיר סלונים (פולניה)

חיק עזבונות

פלילה

רשם

רשם

חיק עזבונות

ש .כהן,

1519/57

רשם

1521/57

בענין עזבון המנוח לב בן תלף (זאב) מימון ,שנפטר
במושב זקנים בפתח חקוה ביום י״ח באלול תשי״ז ( 14בספטמבר ,)1957
והמבקש אליה מימון רחוב גלוסקין  ,27רחובות.

להווי ידוע כי המבקש הגיש בקשה לבית המשפט למתן צו המכריז
על ירשת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
'תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

ילקוט הפרסומים

)1957

,570

ש .בהן,

י״ב בכסלו תשי״ח,

רשם

5.12.1957

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות

שישה אש,

1522/57

שנפטרה בירושלים ביום

בענין עזבון המנוחה
כ״ח בשבט חשי״ז ( 30בינואר
והמבקשת הלנה זמלסין (לבית אש) מרחוב בועז  ,14רמת-גן.
,)1957

להווי ידוע פי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה ,וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור
עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו.

בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ב' בכסלו תשי״ת

(25

בנובמבר

ש .כהן,

)1957

רשם

יהודה אביאל,

בענין עזבון המנוח
תשי״ח ( 5באוקטובר ,)1957
והמבקשת מלבה אביאל ,מרחוב קורולנקו  ,5חל־אביב ,על
ידי בא כוחה עורך הדין צבי יעקבי ,שמענו למסירת מסמכים הוא:
רחוב ברנר  ,5חל־אביב.

כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ש .כהן,

)1957

,1927

והמבקש מנהל עזבון של המנוחה
קירשנברג ,עורך דין מתל־אביב ,רחוב אלנבי

ד״ר שמעון

.119

להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור שלושים יום
מיום פרסום הזמנה זו.

בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך המועד
הנ״ל ,שאס לא כן יתן.בית המשפט צו כטוב בעיניו.
כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

ש .כהן,

'.)1957

רשם

בענין עזבון המנוחה
ביום כ״ה בתשרי תשט״ו ( 22באוקטובר ,)1954
והמבקש יצחק (אנדריאס) שלזינגר מרחוב הרב קוק ,90
רמת־גן ,על ידי בא כוחו עורך הדין ראובן פתאל ,שמענו למסירת
מסמכים הוא :רחוב נחלת בנימין  ,52תל־אביב.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה כעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.

כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו,
א ,בכסלו תשי״ח

חיק עזבונות

°

והמבקש

(24

בנובמבר

)1957

ש .כהן,

רשם

1524/57

בענין עזבון המנותח יפה לוקסנבורג ,שנפטרה בבית החולים
בילינסון בפתח תקוה ביום ט״ז בתמוז תשי״ז ( 15ביולי ,)1957

פנחס לוקסנבורג

תיק עזבונות
שנפטרה בתל-אביב

1528/57

פלורה שלזינגר,

רוזה שמחוביץ

רשם

1523/57

יעקב נפתלי הרץ שמחוביץ,

בענין עזבון המנוח ד״ר
הנקרא גם שמחתי ,שנפטר בשנת

בתשרי

להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרת
ימים מיום פרסום הזמנה זו.

א' בכסלו תשי״ח ( 24בנובמבר

תיק עזבונות

תיק עזבונות
שנפטר ביום

י׳

1527/57

מרחוב השוק  ,13תל־אביב.

תיק עזבונות
שנפטר בתל־אביב ביום

1531/57

בענין עזבון המנוח יוסף נתן אייזנמן,
י״ט בתמוז תשי״ז

(18

ביולי

,)1957

להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.

והמבקשת חנה (רבקה) אייזנמן מרחוב ארלוזורוב  ,75בת־ים,
על ידי באי כוחה עורבי הדין ש .הורוביץ ושות/שמענם למסירת
׳מסמכים הוא :רחוב יהודה הלוי  ,20תל־אביב.

כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו.
כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ז
א׳ בכסלו תשי״ח ( 24בנובמבר

ש .כהן,

)1957

תיק עזבונות

גוסטב רוזנטל

בענין עזבון המנוח ד״ר
ביום י״ז באלול תשי״ז ( 13בספטמבר

רשם

1525/57

מתל־אביב ,שנפטר

,)1957

והמבקשת יטי־גוסטה רוזנטל מרחוב ג׳ורג׳ אליוט  ,16תל-
אביב ,על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר א .מ .גולד ,רחוב נחלת
בנימין  ,52תל־אביב.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה כעגור עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו.

כל התובע טובת הנאה בעזבון יגוא לפית המשפט או יתנגד בכתב
תוף המועד הנ״ל ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
א' בבסלו תשי״ח ( 24בנובמבר

ילקוט הפרסומום

.,570

א ,בכסלו חשי״ח

(24

בנובמבר

)1957

ש .כהן,

רשם

)1957

י״ב בכסלו תשי״ח,

ש .כהן,
5.12.1857

רשם

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוחה זנה לוריה מיוהנסבורג ,דרוס אפריקה,
.שנפטרה ביום ז׳ באב חשט״ז ( 15ביולי ,)1956
והמבקש ויקטיר ג׳ורג׳ מנסל ,על ידי באי כוחו עורכי הדין
א .צור וש .ז .אברמוב מרחוב אחד העם  ,13תל־אביב.
1532/57

להווי ידוע שלאחר תום שמונה ימים מיום פרסום הודעה זו יעיין
 בית המשפט המחוזי בתל־אביבדיפו .בבקשה לטבוע חותמת על תעודתקיום צח אה של המנוחה הנ״ל ,שניתנה על ידי בית המשפט העליון
בדרום אפריקה ביום  12בנובמבר .1956

א' בכסלו תשי״ח ( 24בנובמבר

)1957

ש .כהן,

רשם

249

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות

בעגין עזבון המנוח
תשי״ז ( 11ביוני

דוד צבי,

1552/57

שנפטר ברמלה ביום י-ב בסיון

,)1957

והמבקש מנשה צבי מתל־אביב ,על ידי באי כוחו עורבי הדין
ד״ר ה .שיפטר ,מ .אור וא .ליפשיץ ,שמענם למסירת מסמכים הוא:
שדרות רוטשילד  ,10תל־אכיב.

להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה בעבור עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו.
כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתנגד בכתב
תוך המועד הנ״ל ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ב ,בכסלו תשי״ח

( 25בנובמבר )1957

ש .כהן ,רשם

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק עזבונות
מקריח ביאליק ,שנפטר

349/57

מאיר פרנצוס

בענין עזבון המנוח
ביום כ״א באלול תשי״ז ( 17בספטמבר
והמבקשת סימה פרגצוס ,על ידי באי כוחה עורבי הדין
א .דודסקו וא .שניצר ,שמענם למסירת מסמכים הוא :רחוב הנביאים
 ,22חיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ז
בכסלו .תשי״ח ( 10בדצמבר  )1957בשעה  10,15בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יגיש
התנגדות בכתב תוך המועד הנ״ל ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו
כטוב בעינו.
,)1957

י״ב בחשון תשי״ח ( 6בנובמבר

ש .רזי,

)1957

רשם

תיק ירושה
(לבית פרלמן) ,שנפטרה

351/57

בענין עזבון המנוחה חנה גולדוסר
בחיפה ביום כ״ג בתמוז תשי״ז ( 22ביולי
והמבקש יהודה גולדוסר מרחוב כ״ז  ,1קרית־חיים ,על ידי
באי כוחו עורבי הדין ד־׳ר חאודור וורצל ומריס טובבין ,שמענם
למסירת מסמכים הוא :רח׳ הרצל  ,44חיפה.
להווי ידע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ז בכסלו
תשי״ח ( 10בדצמבר  )1957בשעה  10,45לפנה״צ.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
,)1957

י״ב בחשון תשי״ח ( 6בנובמבר

)1957

ש .רזי,

רשם

תיק ירושה
בענין עזבון המנוחה בתיה זיו מרחוב נוגה  ,1הר־הכרמל ,חיפה,
שנפטרה בחיפה ביום י״ג באלול תשי״ז ( 9בספטמבר ,)1957
והמבקש ליאו (אריה) זיו מרחוב נוגה  ,1חיפה.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה לתתן צו
המכריז על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ז
בכסלו תשי״ח ( 10בדצמבר  )1957בשעה  11,15בבוקר.
כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יגיש
התנגדות בכתב תוך המועד הנ״ל ,שאס לא בן יתן בית המשפט צו
בטוב בעיניו.
353/57

י״ב בחשון חשי״ח ( 6בנומבר

)1957

ש .רזי,

רשם

תיק ירושות
בענין עזבון המנוח שמואל גוטמן מרחוב ארלוזורוב  ,43חיפה,
שנפטר בחיפה ביום י״ט בתמוז תשי״ז ( 18ביולי ,)1957
והמבקשת פנינה קליימן מחיפה ,על ידי בא כוחה עורך הדין
354/57

250

צבי מנדלמן ,שמענו למסירת מסמכים הוא :דרך העצמאות  ,63חיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ז
בכסלו תשי״ח ( 10בדצמבר  )1957בשעה  12בצהרים.
כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

כ״ד בחשון תשי״ח

(18

בנובמבר

ש .רזי,

)1957

רשם

תיק ירושות
מטבעון ,שנפטר בחיפה ביום

355/57

חיים מילין

בענין עזבון המנוח
כ״ט בשבט תשי״ז ( 31בינואר
והמבקשת אסתר מילין מטבעון ,על ידי באי כוחה עורךי הדין
יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות׳ מדרך המגינים  ,64חיפה.
להווי ידוע גי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י׳-ז
;
בכסלו תשי״ח ( 10בדצמבר  )1957בשעה  11.30בבוקר.
כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
,)1957

ב״ד בחשון חשי״ח

(18

בנובמבר

)1957

ש .רזי

רשם

תיק ירושות
בענין עזבון המנוחה חדות קרופסקי מקרית חיים,
והמבקש פרץ קרופסקי מקרית חיים.
להווי ידוע גי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,וגי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ז בכסלו
תשי״ח ( 10בדצמבר  )1957בשעה  11.45לפנה״צ.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאס לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

357/57

כ״ד בחשון תשי״ח

(18

בנובמבר

)1957

ש .רזי,

רשם

תיק ירושות
• בענין עזבון המנוחה מרגלית פלרולסקה מחיפה,
והמבקשת מינה דווידוביץ מרחוב הפורצים  ,14שבוגת קטמון,
ירושלים.
להווי ידוע פי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום
י״ח בכסלו תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  10.15לפנה״צ.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאס לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
358/57

כ״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

)1957

ש .רזי,

ילקוט הפרסומים  ,570י״ג בכסלו תשי״ח,

רשם

5.12.1957

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק ירושות
בענין עזבון המנוח ד״ר פאול טיפנטל מרחוב קרוון  ,22חיפה,
והמבקשת טאה טיפנטל (לבית אמזל) מרחוב קדרון ,22
חיפה ,על ידי באי כוחה עורבי הדין ג .גוטמן ,ד״ר א .סטופ וא .אפוש,
מרחוב הרצל  ,34חיפה.
להווי ידוע בי'המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה לקיום צוואה
ומתן צו המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום
י״ח בכסלו תשי״ת ( 11בדצמבר  )1957בשעה  10.30לפנה״צ.
כל התובע טובת הגאה בעזבון והרוצה להתנגד לקיום הצוואה,
יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל ,או ?הנגד בכתב בעבור עשרה ימים
מיום הזמנה זו ,ויתן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא תירשם
הצוואה האחרונה של המנות ,ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למבקשת הנזכרת כה ,ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת היורשים
החוקיים לגבי נכסי דלא ניידי של המנוח אשר הצוואה אינה חלה
עליהם ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
359/57

כ״ו בתשון תשי״ח

(20

בנובמבר

ש .רזי,

)1957

רשם

תיק ירושות
בענין עזבון המנוח אוסקר מאירסון מבלטימור מארילנד,
ארצות הברית ,שנפטר בבלטימור ,ביום  21באוקטובר ,1945
והמבקשת סלמה סולבר (לבית מאירסון) מבלטימור,
מארילנד ,ארצות הברית ,על ידי באי כוחה עורכי הדין ברוך רוטמן
ודב ברזלי ,שמענם למסירת מסמכים הוא :רחוב הרברט סמואל ,חדרה.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ת
בכסלו תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  10.45בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

360/57

כ״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

ש .רזי,

)1957

דשם

תיק ירושות
מכרכור ,שנפטרה ביום

363/57

עמליה מאיר

בענין עזבון המנוחה
כ״ה בתשרי תשי״ז ( 30בספטמבר ,)1956
והמבקש ג׳מס מאיר ,על ידי באי כוחו עורכי הדין מרדכי
אבניאל ,יואל סלומון ומאיר לבבי (לבובסקי) מרחוב הרצל  ,33חיפה.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה ,ובי פיח המשפט ידון בבקשה ביום י״ח בכסלו
תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  11.30בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

כ״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

ש .רזי,

)1957

תיק ירושות

רשם

365/57

בענין עזבון המנוחה מרים אשכנזי,
והמבקשת רבקה רייזלר (לבית אשכנזי) ,על ידי באי כוחה
עורכי הדין נחום בהן ויעקב חיון ,שמענם למסירת מסמכים ׳הוא:
רחוב אבן סינא  ,20חיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צי
המכריז על ירושת המנוחה ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ח
בכסלו תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  11.45בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו. .
כ״ו בחשון תשי״ח ( 20בנובמבר

ש .רזי,

)1957

רשם

תיק קיום צוואה
מנהריה ,שנפטר בנהריה
367/57

פייבלמן

בענין צוואת המנוח מק0
ביום ב ,באלול תשי״ז ( 29באוגוסט
והמבקשת עליזה פייבלמן (לבית פייבלמן) מנהריה ,על
ידי בא בוהה עורך הדין פ .גליק מרחוב הרצל  ,47נהריה.

,)1957

תיק קיום צוואה
מקרית־ים ,שנפטר בחיפה
361/57

קורט רייגש

בענין צוואת המנוח
ביום ב ,באב תשי״ב
והמבקשת ליזהלוטה (בת״עמי) ריי1ש מקרית־ים ,על ידי
בא כוחה עורך הדין ד״ר ב .נתן ,מרחוב הרצל  ,33חיפה.
בתוקף צו בית המשפט שניתן היום ,הריני מזמין בזה כל אדם
להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן
טעם לדבר — אם יש לו טעם בל שהוא — מדוע לא תוכח ,לא תקויים
ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח ,ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למבקשת הנ״ל ,שאס לא כן יתן בית המשפט תעודה
באמור.
(24

כ״ו בחשון תשי״ח

(20

ביולי

בנובמבר

,)1952

ש .רזי,

)1957

תיק ירושות
שנפטר ביום ח ,בחשון תשי״ז

( 13באוקטובר ,)1956
והמבקש דוד כהן מעכו ,על ידי באי כוחו עורבי הדין ע.
ברנבלום ,מ .ברנבלום ,א .קומורניק וי .לגדם מדרך העצמאות ,49
חיפה.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ח בכסלו
תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  11.15בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט חוך ־המועד
•־
הנ״ל ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

כ״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

)1957

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

ש .רזי,
5.12.1957

ב״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

)1957

ש .רזי,

רשם

רשם

362/57

בענין עזבון המנוח יעקב כהן,

בתוקף צו בית המשפט שניתן היום ,הריני מזמין בזה כל אדם
להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן
טעם לדבר — אס יש לו טעם כל שהוא — מדוע לא תוכח ,לא תקויים
ולא תירשם הצוואה של המנוח ,ומדוע לאיתינתן תעודת קיום צוואה
למבקשת.
במקרה של אי הופעה תוך המועד הנקוב לעיל ,יתן בית המשפט
תעודה באמור.

רשס .

תיק עזבונות
בענין עזבון המנוח ארגסט קוצינסקי מרחוב רמב״ם
קריח־מוצקין ,שנפטר בחיפה ביום י* בניסן תשי״ז ( 11באפריל ,)1957
והמבקשת אטל קוצינסקי (לבית לוינברון) מרחוב רמב״ם
 ,3קרית־מוצקין ,על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר גרשון הס ,שמענו
למסירת מסמכים הוא :רחוב הבנקים  ,16חיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
המכריז על'ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ח
בכסלו תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  12.15בבוקר.
כל התובע טובה הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

368/57

,3

כ״ו כחשוך תשי״ח

(20

בנובמבר

)1957

• ש'.רזי”,רשם
251

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק ירושות

בענין עזבון המנוח

יעקב גולדנברג

369/57

מניו יורק,

והמבקשת הילדה גולדנברג מניו יורק ,על ידי באי כוחה
עורבי הדין ד״ר י .א .דן וא .פרוינד מרחוב הרברט סמואל ,חדרה.
להווי ידוע בי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו

המכריז על ירושת המנוח ,ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום י״ח
בכסלו תשי״ח ( 11בדצמבר  )1957בשעה  10בבוקר.
בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד הנ״ל,
שאס לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
ב״ו בחשון תשי״ח

(20

בנובמבר

ש .רזי,

)1957

רשם

הזמנות בתי הדין של הרבנות
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הזמנות
תיק/147תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן ירושה על עזבון המנוחה
סולטאנה אבוטבול מירושלים ,שנפטרה ביום י״ד באלול תשי״ז
ג
( 10בספטמבר .)1957
המבקשת :חנה אבוטבול ,מוסררה  ,40/5.3ירושלים.
כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיגה להתנגד לבקשה
הנ׳ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

)1957

ש.ת .פראנק,

מזכיר ראשי

תיק /252תשי״ת
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
יעקב איזן ,שנפטר בירושלים ביום י׳־א בחשו! תשי״ח ( 5בנובמבר
.)1957

המבקש :ראובן איתן ,רחוב ז׳גוטינסקי  ,37ירושלים.
בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעניו
ב״ד בחשון תשי״ח

(18

בנובמבר

)1957

ש.ת .פראנק,

מזכיר ראשי

תיק /285תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
דוד ווינגרטין ,שנפטר בירושלים ביום י״ח באלול תשט״ו (5
בספטמבר .)1955
המבקשת :ברכה .תינגרטין ,כנסת החדשה ,ירושלים.
בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
כ״ז בחשון תשי״ח

(21

בנובמבר

)1957

ש.ת .פראנק,

מזכיר ראשי

תיק/302תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו על ירושה על עזבון המנוחה
חיה לסק ,שנפטרה בירושלים ביום כ״ח בתשרי תשי״ח (23
באוקטובר .)1957
המבקש :אליעזר לסק.
בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יביא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
ב' בכסלו תשי״ח

(25

בנובמבר

)1957

ש.ת .פראנק,

מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב-יפו
הזמנות
תיק מם׳ /8417תשי״ז

הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
מנחם יפה ,שנפטר בפתח־תקוה ביום ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
.)1957

המבקשת:

פנינה יפה,

רחוב ריינם

,15

חל־אגיב.

כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יחן בית הדין צו בפי שימצא לנכון.
א׳ בכסלו תשי״ח

(24

בנובמבר

)1957

י.

קובו ,מזכיר

תיק /8544תשי״ז

הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזגון המנוחה
רחל קלמנטינובסקי ,שנפטרה בתל־אביב ביום י׳־ח באב תשי״ז
( 15באוגוסט .)1957

252.

זלמן קלמגטינובסקי,

קרית שלום ,שיכון הפועל

המבקש:
המזרחי  ,102תל־אביב.
בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו כפי שימצא לנבון.

א ,בכסלו תשי״ח

(24

בנובמבר

)1957

י .קובו,

מזכיר

תיק /286תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
זיגפריד בלנקנשטיין ,שנפטר בפתח־תקוה ביום ח -באב תשט״ו
( 27ביולי .)1955
המבקשת :קלרה בלנקנשטיין ,קבוצת בארות יצחק.
בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו בפי שימצא לנכון.

א' בכסלו תשי״ח

(24

בנובמבר

)1957

י .קובו,

ילשוט הפרסומים ■,570י״ב בכסלו תש י״ה,

מזכיר

5.12.1957

בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב-יפו
הזמנות
תיק /1074תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
אלזה רוביצ׳ק ,שנפטרה בתל־השומר ביום י' בתמוז תשי״ז
( 9ביולי .)1957
המבקשת :הלנה ברסקי ,על ידי בא בוהה עורך הדין ד״ר
יצחק לור ,אחה״ע  ,62תל־אביב

בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
!פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
א ,בכסלו תשי״ח ( 24בנובמבר

)1957

י .קובו ,מזכיר

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הזמנות
תשי״ח6/122/

תיק
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
יהודית וקסמן ,שנפטרה ביום כ״ ה באב חשי״ז ( 22באוגוסט )1957
ונקברה ברמתיים.
המבקשים :יוסף וקסמן מרמתיהדר בשמו ובאפוטרופוס טבעי
גם בשם הקטינות אירית ורינה וקסמן.
בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ה׳ בחשון תשי״ח ( 30באוקטובר

)1957

הרב ש .כץ ,מזכיר ראשי

תשי״ח8/200/

תיק
־ הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
סעיד סאלם בן דוד ,שנפטר ביום ז -בניסן תשט״ז ( 18במרס
 )1956ונקבר .בראש העין.
המבקשים :בניו ובנותיו על ידי בנו יוסף סאלם מראש העין,
מתנה א ,מספר .35
 .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.
י״ט בחשון תשי״ח

(13

בנובמבר

)1957

חרב ש .כץ ,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הזמנות
תיק /223תשי״ח
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה עליעזבון המנוח
הרב מזרחי מאיר צדוק ,שנפטר ביום כ״ב באב תשי״ז (19
באוגוסט .)1957
המבקשים :יונה מזרחי ,יוסף מזרחי צפורה כהן מרחו 
בות רחוב הרצל .77

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 ,שאס לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

כ״ז בחשון תשי׳יה

(21

בנובמבר

)1957

הרב א .שמואלי,

מזכיר

הודעות כרכר מכירת מקרקעין
משרד ההוצאה לפועל של בתי המשפט
בתל”אביב־יפו

תיק הוצאה

,
לפועל 167/55

החלקים :חצי.

הודעה שלישית בדבר מכירת מקרקעין
מוצע בזה למכירה פומבית מחצית הרכוש המתואר להלן של
החייבים שלום ו ק ש ל ק ,מ י כ א ל ה ו ק ש ל ק ,שלמה
מרקוביץ ושיינדל .מרקוביץ ,לכיסוי החוב בסך— 2000
לירות ,בצירוף ריבית ,הוצאות ושבר טרחת עורך הדין ,המגיעים,
לחיים אברהם■ פ א ד ג מרמת 'השרון.
המכירה תוצא לפועל במשרד ההוצאה לפועל בתל־אביב־יפו
בכל יום ששי בשבוע בין השעות  1—10לפני הצהרים במשך שלושים
יום.
ההצעות יתקבלו לאחר תשלום פקדון  10%מסכום ההערכה .מסי
העברה חלים על הקונה.

תיאור הרכוש

תיאור הנכס :על המגרש בנוי בית משותף בן שלוש קומות .קו«ת
הקרקע נבנתה בשנת ' ,1935קומות ב ,וג׳ בשנים  1954ו־.1955
בל הדירות תפוסות .אין עדיין טיח חוץ בקומות ב׳ וג /ולא הושלמו
המעקים במרפסות .בכל קומה שתי־ דירות בנות שלושה חדרים ,הול,
מטבח ונוחיות עם שתי מרפסות .גג הבית שטוח עם מעקה בנוי סביב.
נגרות מלאה .מים חמים בכל דירה בנפרד.
הערכת מחצית הנכס העומד למכירה — ( 5760חמשת אלפים שבע
מאות וששים) לירות ישראליות.

ההצעה עבור מחצית הנכס:
ישראליות.

2600

(אלפים ושש מאות) לירות

,. .

המקום :רחוב חרמן בהן  ,3תל־אביב ,גוש  ,6903חלקה
■
השטח 447.80 :מ״ר (מחצית  223.90מ״ר).
הסוג :מירי.

ך,פרםוטי.ם 0ז ,5ר׳ב בכסלו

הגבולות :צפון :תלקה  ;494דרוס :חלקות  ;491—492מזרח :דרך;
מערב :הלקה .489

תשי״ח5.12.1957:,

.493

י

י״ח.בחשון תשי״ח

(12

בנובמבר

)1957

ברוך ק:
המוציא לפועל
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פקודת החכרות
הודעות בדבר רישום חברות
•1

.2
.3

■4
.5

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
שם החברה
האריך איגוד החברה
מטרות החברה
הון החברה
מספד התיק

חברות פרטיות
! .חלקה  1094בגוש  6158בערבון מוגבל.
י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט
לרכוש חלקת  1094בגוש
הון של ( 1000אלף) לירות ישראליות המחולק ל־ 9900מניות
רגילות בנות  100פרוסה בל אחת ו־סס! מניות בכורה הניתנות
לפדיון בנות  100פרוסה בל אחת.
חפ10797/
.)1957

.2

.3

.6158

.4

.5

 aחברת חלקה  44בגוש  8263בערבון מוגבל.
.2
a

.4

5

י״ד נאב תשי״ז ( 11באוגוסט
לרכוש בכסי דלא גיידי.
הון של ( 2009אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 9900מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־ 100מניות בבורח הניתנות לפדיון
בנוח  1ל״י בל אחת.
חפ16803/
.)1957

 .1חברת חלקה  47בגוש  8263בערבון מוגבל.
 .2י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט
 3לרכוש נכסי דלא ניידי.
 .4הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 1900מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו* 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ל״י בל אחת.
 aחפ16804/
.)1957

 aדירה ברח ,ארלוזורוב  76ר״ג בערבון מוגבל.
 .2י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסס
 aלרכוש חלקה  501בגוש .6128
 .4הון של ( 1000אלף) לירות ישראליות המחולק ל־ 50מניות בבורח
הניתנות לפדיון בנות  1ל،י בל אחת ו־ 950מניות רגילות בנות
 1ל״י בל אחת.
חפ16798/
.5
.)1957

<؛

! .חברת חלקה  563בגוש  8267בערבון מוגבל.
 .2י-ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט
 3לרכוש נבסי דלא ניידי.
 .4הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 1900-מניות
רגילות בנות  1ל،י בל אחת ו־ 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ל״י בל אחת.
 aחפ16805/
.)1957

 aקולנוע כנרת בתל־אביב בערבון מוגבל.
 .2י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט
 aניהול בתי עסק של קולנוע.
 .4הון של ( 2 001אלפיים ואתת) לירות ישראליות המחולק ל־ 55מניות
רגילות סוג א ,בנות  20ל״י בל אחת 15 ,מניות רגילות סוג ב'
בנות  20ל״י בל אחת 30 ,מניות רגילות סוג ג ,בנות  20ל׳י בל
אחת ו־ 1מניח מיוחדת סוג א ,למשכיר בת  1ל׳י.
 aחפ16799/
.)1957

 aשכץ עובדי ב.ל.ל .חיפה בערבון מוגבל.
 2י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט .)1957
 .3לבנות בתים משותפים ,לנהלם ולהשכירם.
 .4הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 2000מניות
בנות  1ל*י בל אחת.
 aחפ16800/

 aפרחי הדר בערבון מוגבל.
 2י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט
 aעיבוד קרקעות ומטעים וניצול אוצרות האדמה.
 .4הון של ( 1550אלף חמש מאות וחמישים) לירות ישראליות
המחולק ל־ 31מניות רגילות בנות  50ל،י בל אחת.
 aחפ16801/
.)1957

 aגן לאה בערבץ מוגבל.
 .2ט״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
 aלרכוש נכסי דלא ניידי.
 .4הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 20000מניות
רגילות בנות  100פרוטה בל אחת.
 aחפ16806/
.)1957

 .1משכן השרץ בערבץ מוגבל.
ס״ו באב תשי-ז ( 12באוגוסט
לרכוש נכסי דלא ניידי בגוש .0667
הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 20000מניות
רגילות בנות  100פרוסה בל אחת.
חפ16807/
.)1957

.2

3
.4
.5

 aאחוזת פניגי בערבץ מוגבל.
2
a

.4
a

ס״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
לרכוש נכסי דלא ניידי בגוש .6667
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 20000מניות
רגילות בנות  100פרוסה בל אחת.
חפ16808/
.)1957

 .1זירו בערבץ "מוגבל.
 aארצגל בערבץ מוגבל.

Siro Limited.
2
a
.4

a

י״ד באב תשי״ז ( 11באוגוסט
לעסוק בייצור מוצרי טכסטיל ופלסטיקה ולסחור בחס.
חון של ( 500חמש מאות) לירות ישראליות המחולק ל 3-מניות
יסוד בנות  5ל׳י גל אחת ו־ 97מניות רגילות בנות  5ל׳י בל אחת.
חפ16802/
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.)1957

.2

3
.4
.5

ט״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
לרכוש נכסי דלא ניידי בגוש .6667
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 20000-מניות
רגילות בנות  100פרוסה בל אחת.
חפ16809/
.)1957

ילקוט הפרסומים

,570

י״נ בכסלו תשי״ת,

5.12.1957

הודעות בדבר רישום חברות
.1

אחוזת גניה בערבון מוגבל.

.1

גוה שדרות העצמאות (בת־ים) בערבון מוגבל..

.2

ט״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
לרכוש נכסי דלא ניידי בגוש .6667
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 20000מניות
רגילות בנות  100פרוטה בל אתת.
חפ16810/

.2

ט״ז באב תשי״ו ( 13באוגוסט
לרכוש חלקות  87 ,86בגוש .7148
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 1900מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת ו־ 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ל״י כל אחת.
חפ16817/

.1
.2

גן צדוק בערבון מוגבל.

.3
.4
.5

.)1957

.3

.4

.5

.3
.4

.5

.1
.2

.3
.4

.5

ט״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
לרכוש נכסי דלא ניידי בגוש .6667
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 20 000-מניות
רגילות בנות  100פרוטה בל אחת.
חפ16811/
.)1957

משכן מיכאל ברחוב מלכי ישראל בערבון מוגבל.
ט״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
לרכוש חלקות  98ו־ 99בגוש .67
הון של ( 1000אלף) לירות ישראליות המחולק ל־ 50מניות בבורח
הניתנות לפדיון בנות  1ל״י כל אחת ו־ 950מניות רגילות בנות
 1ל״י בל אחת.
חפ16812/
.)1957

 .1חלקה  87בגוש  6382בערבון מוגבל.
.2

.3
.4

.5

.1
.2

.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4

.5

ט״ו באב תשי״ז ( 12באוגוסט
לרכוש-נכסי דלא ניידי.
הון של ( 1000אלף) לירות ישראליות המחולק ל 972-מניות בכורה
הניתנות לפדיון בנות  1ל״י בל אחת ו־ 28מניות רגילות בנות
 1ל״י כל אחת.
חפ16813/
.)1957

מכבסה אוטומטית "עדינה" בערבון מוגבל.

.1
.2

.3

.4
.5

.1

.2

.3
.4

.5

 .2ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
 .3לרכוש מגרש  125בנתניה א/
 .4הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 9500מניות
רגילות בנות  200פרוסה בל אחת ו־ 500מניות בכורה הניתנות
• לפדיון בנות  200פרוסה בל אחת.
חפ16820/
.5
.)1957

!" .עולים" שרות לבטוח ולמטענים בערבון מוגבל.
.2

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסס
לרכוש חלקה  120בגוש .6451
הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 19800מניות
רגילות בנות  100פרוטה בל אחת ו־ 200מניות בכורה הניתנות
לפדיון בנות  100פרוטה בל אחת.
חפ16822/
.)1957

!" .אדסגו" חברה למסחר ותעשיה בערבון מוגבל.
"Adesgo" Commercial and Industrial Corporation
Limited.

.1

חברת גוש  ,6905חלקות  70ו 71-בערבון מוגבל.

.2

.2

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
לקנות נכסי דלא ניידי ולהלוות בספים.
הון של ( 1000אלף) לירות ישראליות המחולק ל 998-מניות ב,
בנות  1ל״י בל אחת ו 2-מניות בכורה סוג א ,בנות  1ל״י בל אחת.
חפ16816/

.3
.4

.4
.5

ילקוט הפרסומים

,570

«״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסס
לעסוק בהובלה ובתור סוכני מבס.
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2 000מניות
בנות  1ל״י כל אחת.
חפ16821/
.)1957

גכסי משפחת בר בערבון מוגבל.

>

.3

.)1957

 .1מגרש  125בגוש נתניה א ,הברה בערבון מוגבל.

!.
.2
שמונה
חברה לפתוח תעשייה אלקטרונית קרית
.3
בערבון מוגבל.
.4

.)1957

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט .)1957
ניהול עסקי כריכת ספרים ודברי דפוס.
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 2 000-מניות
בנות  1ל״י כל אחת.
חפ16818/

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
לרכוש מגרש  124בגוש נתניה א.,
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 9500מניות
רגילות בנות  200פרוטה כל אחת ו־ 500מניות בכורה הניתנות
לפדיון בנות  200פרוטה בל אחת.
חפ16819/

.3

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט .)1957
לנהל בתי חרושת למוצרי מתכת ורדיו.
הון של ( 10400עשרת אלפים וארבע מאות) לירות ישראליות
.5
המחולק ל־סססס! מניות רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־ 4מניות
יסוד בנות  100ל״י בל אחת;
הפ16815/

"כריבית ירושלים" בערבון מוגבל.

מגרש  124בגוש נתניה א ,חברה בערבון מוגבל.

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
לנהל מכבסות לניקוי יבש ובימי.
.4
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 2 000מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
.5
.
חפ16814/
.)1957

.)1957

.5

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט .)1957
לעסוק בייצור מוצרי טכסטיל ולסחור בהם.
הון של ( 9066תשעת אלפים) לירות ישראליות המחולק ל־8997
מניות רגילות בנות  1ל״י כל אחת ו 3-מניות יסוד בנות  1ל״י
בל אחת.
חפ16823/
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הודעות בדבר רישום חברות
 .1חברת חלקה  173גוש  6981בערבון מוגבל.

" .1אקרא" בערבון מוגבל.

.2

“Akra” Limited.
 .2ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
 .3לסחור במוצרי טכסטיל וגלנטריה.
 .4הון של ( 25000עשרים וחמישה אלף) לירות ישראליות המחולק
ל־ 229 710מניות רגילות בנות  100פרוטה בל אחת 1996 ,מניות
רגילות בנוח  1ל״י בל אחת 250 ,מניוח פירוק בנוח  100פרוטה
בל אחת ו־ 8מניות הנהלה בנוח  1ל״י בל אחת.
 5חפ16824/
.)1957

.3
.4

.5

.3

.1

מגידו ( 15תל־אביב) בערבון מוגבל.

.4

.2

ט״ז באב תשי״ז ( 13באוגוסט
לרכוש חלקה  50בגוש .6952
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 2000מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת.
חפ16825/

.5

.1

״טירת תל־חי חלקה 106״ בערבון מוגבל.

.4
5

חברת חלקה  174בגוש  6981בערבון מוגבל.

.1

.2

.3

י״ז באב תשי״ 14( 1באוגוסט
לרכוש מגרש בגוש .6981
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 1990-מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־סס! מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  100פרוטה בל אחת.
חפ16830/
.)1957

.)1957

י״ז באב חשי״ז ( 14באוגוסט
לרכוש מגרש בגוש .6981
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 1990מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו 100-מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  100פרוטה בל אחת.
חפ16831/
.)1957

ג חברת חלקה  175גוש  6981בערבון מוגבל.
 .2י״ז באב תשי״ז ( 14באוגוסט
לרכוש מגרש בגוש .6981
.3
 Aהון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 1990-מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו* 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  100פרוטה בל אחת.
 .5חפ16832/
.)1957

.2

.3
.4

.5

.1
.2

.3
.4
.5

.1

י״ז באב תשי״ז ( 14באוגוסט
לרכוש חלקה  106בגוש .6377
הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־350
בכורה א' בנות  1ל״י בל אחת 200 ,מניות בכורה ב ,בנות
בל אחת 200 ,מניות בכורה ג' בנות  1ל״י בל אחת150 ,
בכורה ד׳ בנות  1ל״י כל אחת 200 ,מניות בכורה ה״ בנות
בל אחת 200 ,מניות בבודה ו -בנות  1ל״י בל אחת150 ,
בכורה ז׳ בנות  1ל״י כל אחת 200 ,מניות בבורח ח -בנות
בל אחת 200 ,מניות בכורה ט -בנוח  1ל״י בל אחת ו150-
בכורה י׳ בנות  1ל״י בל אחת.
חפ16826/
.)1957

מניות
 1ל״י
מניות
 1ל״י
מניות
 1ל״י
מניות

.2
.4

.5

 .2י״ז באב תשי״ 14( 1באוגוסט
ג לרכוש מגרש בגוש . .6981
 ' .4הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 1990מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־ 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  100פרוטה בל אחת.
חפ16833/
.5
.)1957

קולנוע אורן בערבון מוגבל.
י״ז באב תשי״ז ( 14באוגוסט
לנהל בחי שעשועים וקולנוע.
הון של ( 1000אלף) לירות ישראליות המחולק ל־ססס! מניות
רגילות בנוח  1ל״י בל אחת.
חפ16827/
.)1957

איסמד ,מעבדות אנטיביוטיות בערבון מוגבל.
Ismed, Antibiotic Laboratories Limited.

.3

I

! .חברת חלקה  178גוש  6981בערבון מוגבל.

! .חברת חלקה  179גוש  6981בערבון מוגבל.
.2
.3
.4

.5

י״ז באב תשי״ז
לרכוש מגרש בגוש .6981
הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־« 199מניות
רגילות בנות  1ל״י בל אחת ו־ 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  100פרוטה בל אחת.
חפ/ו1683
(14

י״ג בחשון תשי״ח

(7

באוגוסט

בנובמבר

.)1957

א .דנציגר

)1957

י״ז באב חשי״ז ( 14באוגוסט .)1957
לנהל מעבדות למוצרים אנטיביוטיים.
הון של ( 2000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל 200-מניות
בנות  10ל״י בל אחת.
חפ16828/

רשם החברות

הודעה על שינוי שם
.1
.2
.3
.4

.5

נוח סירקין  14גבעתיים בערבון מוגבל.
י״ז באב חשי״ז ( 14באוגוסט
לרכוש נכסי דלא ניידי ולבנות עליהם.
הון של ( 2 000אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־ 1900מניות
רגילות בנות  1ל״י כל אחת ו־ 100מניות בכורה הניתנות לפדיון
בנות  1ל״י בל אחת.
חפ16829/

256

.)1957

ניתנת בזה הודעה כי—"Linee Aeree Italiane" Societa Per
 Azioni "L.A.I.".חברה שנתאגדה באיטליה ,שינחה את שמה ל־
”Alitalia" Linee Aeree Italianec S.P.A,

ח .ז.

364

כ״ה בחשון חשי״ח

( 19בנובמבר)1957

א .דנציגר
רשם החברות

ילקוט הפרסומים

.570

י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

הודעה על שינויי שם
ניתנת בזה הודעה ,כי החברות הרשומות מסה שינו את שמותיהן כדלקמן:
תאריך השינוי

השם החדש

השם הקודם

כ״א באב תשי״ז ( 18באוגוסט

)1957

מספר התיק

"נכסים ותעשיות בערבון מוגבל"

"נכסים ותעשיות של פלמין
בערבון מוגבל"

חפ7554/

“Properties and Industries

“Properties and Industries

”Limited

”of Palmin Limited

ב״ב באב תשי״ז ( 19באוגוסט

)1957

חברת ויסלר ושות׳ בערבון מוגבל

חברה לתריסים ובנין בערבון מוגבל

חפ14591/

כ״ב באב תשי״ז ( 19באוגוסט

)1957

ע .לרנר ושות׳ בערבון מוגבל

"דרב-לר" חברה קבלנית לעבודות
בניה בערבון מוגבל

חפ15410/

ה׳ באב תשי״ז ( 2באוגוסט

)1957

"שלם" חברה חקלאית בערבון מוגבל

"אספרגוס" חברה לגידול זרעים
בערבון מוגבל

חפ10306/

ז ,באב תשי״ז ( 4באוגוסט

)1957

“Asparagus” Seed Growing
Company Limited

א ,באלול תשי״ז ( 28באוגוסט

)1957

א' באלול תשי״ז

(28

באוגוסט

)1957

א ,באלול תשי״ז

(28

באוגוסט

)1957

ג ،באלול תשי״ז

(30

באוגוסט

)1957

ג -באלול תשי״ז ( 30באוגוסט

)1957

ג ,באלול תשי״ז ( 30באוגוסט

)1957

בית חרושת לקרח ובתי קירור
חדרה בערבון מוגבל

קורזן — מפעלי הקפאה ,קירור
וקרח בערבון מוגבל

חפ7812/

חברה ארץ־ישראלית לתעשית
קפיצים בערבון מוגבל

"ספרינקו" בערבון מוגבל

חפ3322/

“Sprinco” Limited

Palestine Spring Manufacturing

Co. Limited

רוזנבלום את קלב בערבון מוגבל

"רוזנבלום פרוות בערבון מוגבל"

חפ13650/

Rosenblum & Kalb Limited

"צמד" חברה להספקה הנדסית
וציוד טכני בערבון מוגבל

צ .מ .ד .חברה להספקת ציוד הנדסי
בערבון מוגבל

"‘Cemed"‘ Engineering Supply

חפ16650/

C.M.D. Engineering Equipment

and Technical Equipment

Supplies Co. Limited

Co. Limited

אחים לנברג ,חקירות גיאופיסיות
בערבון מוגבל

שירותים גיאופיסיים בערבון מוגבל

חפ12310/

Geophysical Services Limited

Loehnberg Bros., Geophysical

Surveys Limited

"פמ-אקס" (חברה ליצוא מוצרי
מלאכה ותעשיה) בערבון מוגבל

"פמ-אקספורט" (חברה ליצוא מוצרי
מלאכה ותעשיה) בערבון מוגבל

“Pamex” (Artisans & Manufac-

“Pam-Export” (Artisans & Manu-

)turers Products Export Co.

)facturers Products Export Co.

Limited

Limited

ראם — סוכנויות ומסחר בערבון מוגבל

אטר־מגור טרידינג בערבון מוגבל

חצ2125/

חפ12286/

Ater-Manor Trading Limited

ג ,באלול תשי״ז ( 30באוגוסט

)1957

אשפרה־תוטים — בערבון מוגבל

מצבעת חוטים בערבון מוגבל

ג ,באלול תשי״ז ( 30באוגוסט

)1957

עזבון לייב (לואי) פוליקנסקי -״1״
בערבון מוגבל

חברת חלקה  403גוש
בערבון מוגבל

6205

חפ12575/

חפ11041/

The Late Leib Louis Policansky

'

י״ד באלול תשי״ז

(10

בספטמבר

-Estate “C” Limited

'।

א .שומר

)1957

רשם החברות בפועל

ילקוט הפרסומים

,570

י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957
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פקודת השותפויות

הודעות על רישום שותפויות
.5

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :

.7

שם השותפות
טיב העסק
מקום העסקים הראשי
שמות השותפים ומענם.
תקופת ההתקשרות
המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה
מספר התיק •

.1

מאפית אילת ,

ו.
.2
.3

a
.5
.6

.6
.7

.1

؛

מאפיה לאפיית להם ובל מיני מאפה אחרים.
רחוב  6מס ,2 ,יפו.
א) דב קלימן ,אופה ,רחוב רוחמה  ,44רמת־גן.
אליעזר אבנד ,אופה ,רחוב בן יהודה  ,242תל־אביב.
שלמה גלברד ,אופה ,רחוב איבן גבירול  ,123תל־אביב.
מיום ה׳ באלול תשי״ז ( 1בספטמבר  )1957עד י״ד באלול תשי״ח
( 30באוגוסט  .)1958אם לא תבוא הודעה משותף אחד למשנהו
חדשיים לפני תום תקופת השנה על פירוק השותפות תוארך
תקופת השותפות לשנה נוספת ובך בבל תקופת שנה נוספת.
דב קלימן יחד עם אחד מיתר שגי השותפים יהיו רשאים לנהל
את עניני השותפות ועסקיה ולחתום בשמה.
ש6180/

.2

.3
.4

ב)
ג)
.5

.6
.7

.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7

.1

פרסום "סדיר"

 aפרסום עבודות אומנותיות "אופסט" ,הכפלה ,תרגום ,דפוס ובל
הקשור בכך.
 .3רחוב לילינבלום  ,41תל־אביב.
 .4א) שלמה דיקובסקי ,מנהל משרד לפרסום ,שדרות סמטס ,19
תל-אביב.
ב) מרדכי דיקובסקי ,מנהל משרד לפרסום ,שדרות סמטם ,13
תל־אביב.
 .5מיום כ׳ באלול תשי״ז ( 16בספטמבר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
בל שותף רשאי לדרוש פירוק השותפות על ידי הודעה על פירוקה
שתישלח במכתב רשום לשותף השני .השותפות לא תיחשב
כמפורקת אלא אחר שלושה חדשים מיום מסירת הודעה כנ״ל.
 .6שלמה דיקובסקי ומרדכי דיקובסקי חתימותיהם של השנים יחד
בצירוף חותמת השותפות תחייב את השותפות.
 .7ש6182/

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.1

.2
.3
.4

מסחר כפירות וירקות.
השוק הסיטונאי ,רחוב החשמונאים ,תל־אביב.
א) שמואל ליפשיץ ,סוחר ,רחוב גליצנשטיין  ,1תל־אגיב.
ב) אבא גורדון ,סוחר ,דרך פתח־תקוה  ,110תל-אביב.
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סימון וייסמן ושות׳
מכולת ,משקאות משברים וסיגריות.
שיכון ממשלתי ,נהריה.
א) יעקב פלדמן ,סוחר ,שיכון ממשלתי  ,205נהריה.
ב) סימון וייסמן ,סוחר ,שיכון ממשלתי  ,392נהריה.
מיום ו ,באלול תשי״ז ( 2בספטמבר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
סימון וייסמן.
ש6185/

!" .להיטי געתון" מושקוביץ את זוסמן.

.7

מסחר ברהיטים ובל הקשור בענף זה.
נהריה ,על יד פסי הרכבת.
א) עזרא מושקוביץ ,סוחר,׳ שיכון עמידר מס ,6 -נהריה.
ב) ישעיהו זוסמן ,סוהר ,שיכון עמידר מם׳  ,27נהריה.
מיום ה׳ באלול תשי״ז (נ בספטמבר  )1957עד ב׳ בטבת תשי״ט
( 31בדצמבר  ,)1958בתנאי שהשותפות תוארך בל פעם לשנה
נוספת כל עוד אחד השותפים לא יודיע לשני חודש ימים לפני
התאריך הנ״ל על רצונו לפרק את השותפות.
בל אחו מהשותפים דהיינו :עזרא מושקוביץ או ישעיהו זוסמן
רשאי לחתום בשם השותפות.
ש6186/

.1

בית מרקחת שור  -טבצ׳ניק.

.2

.3
.4
.5

.6

.2
.3

אבא גורדון את שמואל ליפשיץ.

מוסך שמשון

 .2הנהלת בית עסק של מוסך למכוניות ,שימון מכוניות ורחיצתן
וכל העבודות מסוג זה.
 .3גבעת שמשון ,רחוב ההגנה  ,55תל־אביב.
 .4א) נתן בהן ,בלי מקצוע ,שורות המעפילים (שכונת שמשון) !■,6
תל־אביב.
ב) אברהם סעד ,מכונאי ,גבעת שמשון ,בביש ההגנה ,55תל־אביב.
 .5מיום ט״ז באלול תשי״ז ( 12בספטמבר  )1957לעשר שנים .אם לא
ימסור אחד השותפים למשנהו הודעה על רצונו לפרק את השותפות
לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת ההתקשרות תימשך
השותפות תקופה נוספת של עשר שנים ובך בל תקופה נוספת של
עשר שנים.
 .6שני השותפים אברהם סעד ונתן בהן יחדיו רשאים לנהל את עניני
השותפות ועסקיה ולחתום בשמה.
 .7ש6184/

מאפית עוגות "עונג"
מאפיית עוגות.
בית ישראל חדשה ,רחוב בני ציון  ,63ירושלים.
א) דב ליבסטר ,מגדן ,בית ישראל ,רחוב בני ציון  ,63ירושלים.
ב) שאול שיליץ ,מחלק עוגות ,בית ישראל ,רחוב אורבוך ,12
ירושלים.
מיום כ״ד באלול תשי״ז ( 20בספטמבר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת
שגי השותפים יחד.
ש6181/

מיום כ״ז באייר תשי״ז ( 28במאי  )1957לשנה ,כתום השנה הזו
התקופה תוארך אבטומטית מדי פעם בפעם .בל שותף רשאי לצאת
את השותפות על ידי מתן הודעה שלושים יום לפני תום כל תקופה,
והשותפות תפורק אם אף שותף אחד לא ירצה לקנות את חלקו
של השותף היוצא.
שמואל ליפשיץ לבדו.
ש6183/

.4
.5
.6
.7

בית מרקחת.
רחוב המלך ג׳ורג׳  ,54תל־אביב.
א) יוסף שור ,רוקח ,רחוב דיזנגוף  ,48תל־אביב.
ב) סובה (גניה) שור ,רוקחת ,רחוב דיזנגוף  ,48תל־אביב.
מיום ב׳ בניסן תשט״ז ( 1באפריל  )1956לתקופה בלתי מוגבלת.
בל אחד מהשותפים יוסף שור או טובה (גניה) שור.
ש6187/

ילקוט הפרסומים
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י"ב בכסלו תשי״ח,
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הודעות על רישום שותפויות
.1

תחנת המפגש

! .״הבולאי  -באום ושות"

 .2תחנת שירות למכוניות וטרקטורים ,גרירת מכוניות וטרקטורים,
תיקון תקרים ,חשמלאות ומכונאות למכוניות וטרקטורים ,קניית
ומכירת המרים השייכים לעבודה הג״ל ובכלל חמרי מתכת ,טיפול
בעבודות מתכת ,מסגרות ,מוסך ופחחות.
 .3בבית המלאכה שבקרית מלאכי.
 .4א) אברהם מזרחי ,מכונאי ,חבצלת רחובות מס׳ 47ב/
ב) יואב שחם (ברנשטין) ,מכונאי ,בית יהודה ברנשטין ,מזכרת
בתיה.
 .5מיום ה ,באלול תשי״ז ( 1בספטמבר  )1957עד ח ,באלול תש״ב
( 31באוגוסט  .)1960אם לא תישלח הודעה על ידי אחד השותפים
לשותף השני לפחות חדשיים לפני תום תקופת השותפות תימשך
השותפות אבטומטית שנה נוספת ובך כל שנה נוספת שלאחריה.
 .6אברהם מזרחי ויואב שחס (ברנשטין) יחד.
 .7ש. 6188/

““The Stamp Colector Baum & Co.
.2
.3

.4

.5
.6

.7

! .יוסף קוטנר את משה רוסטקר.
.2

3
.4
.5

.1

"גלה"

.2

מסחר בצרכי משרד ,ציוד משרדי ,רהיטי משרד ,מכונות משרדיות
(כולל מכונות כתיבה וחישוב).
רחוב הרצל  ,17תל-אביב.
.1
א) נסים גמבש ,סוחר ,רחוב עליה  ,53תל־אביב.
.2
ב) שלמה אללוף ,סוחר ,רחוב בזל  ,34תל־אביב.
.3
מיום כ״ז בשבט תשי״ז ( 28בינואר  )1957לשלוש שנים ,ותימשך
תקופה נוספת של שלוש שנים אס לא יודיע שותף אחד למשנהו .4
על פירוקה חודש לפני תום התקופה ,וכך כל תקופה נוספת של ב)
ג)
שלוש שנים.
חתימת נסים גמבש או שלמה אללוף תחייב את השותפות ,בצירוף ד)
.5
חותמת השותפות.
ש6190/

.6
.7

.3
.4
.5

.6

.7

.6

טרייביש את ניידורף ,אטליז וביח״ר לנקניק.

.1

 .2אטליז ובית חרושת לנקניק.
 .3רחוב פדויים  ,43תל־אביב.
 .4א) אברהם טדייביש ,קצב ,רחוב שיינקין  ,15תל-אביב.
ב) שלמה ניידורף ,קצב ,רחוב הירקון  ,280תל־אביב.
 .5מיום ב״א באלול תשי״ז ( 17בספטמבר  )1957לחמש שנים ,אם
לא תבוא הודעה מוקדמת שתישילח במכתב רשום לפחות שלושה
חדשים לפני חום המועד הנ״ל ,תוארך תקופת השותפות אבטומטית
לחמש שנים נוספות וכך בל חמש שנים שלאחריהן.
 .6חתימות שני השותפים יחד יחייבו את השותפות בכל עגינית
בלי יוצא מן הכלל.
 .7ש6191/

! .חוהחיאטושות׳
.2
.3

.4

5.

.

.6
.7

מכולת.
רחוב הרב יעקב מאיר  ,1שכונת בית וגן ,ירושלים.
א) חוהיחיאט ,פקידה ,שב ,בית וגן ,רחוב הרב קוק ,ירושלים.
ב) אנדרה שם טוב ,סוחר ,מבשרת ירושלים.
מיום ה׳ באלול תשי״ז ( 1בספטמבר  )1957לשנה אחת ,ותמשיך
את קיומה שנה נוספת אס לא תבוא הודעה על חיסולה חדשיים
מראש וכך בל שנה שלאחריה.
חוה חיאט.
ש6192/

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

קניית בולים ומכירתם.
ס
רחוב אלנבי  ,76תל־אביב.
א) ארתור באום ,סוחר בולים ,רחוב אידלסון  ,5תל־אביב.
।
ב) פפי באום ,עקרת בית ,רחוב אידלסון  ,5תל־אביב.
מיום כ״ט באב תשי״ז ( 26באוגוסט  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
ארתור באום או פפי באום.
ש6193/

.7

הנהלת חנות מכולת בולל מבירת ביסקוויטים ,עוגות ,לחמניות
ממתקים וגזוז.
רחוב בית לחם  ,8תל־אביב.
א) יוסף קוטנר ,פועל ,רחוב מיכאל  ,3תל-אביב.
ב) משה רוסטקר ,פועל ,רחוב ז׳בוטינסקי  ,65תל־אביב.
מיום ב״ד באלול חשי״ז ( 30בספטמבר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת"
שני השותפים יוסף קוטנר ומשה רוסטקר יחד.
ש6194/

שאטר ושות׳
תפירת כותנות ופיז-מות וכל מיני קונפקציה\

•
רחוב יהודה הלוי  ,8תל־אביב.
א) נורי שאטר ,חייט ,רחוב א׳ מס ,120 ,שכונת התקוה ,תל־אביב.
שקורי שמש ,חייט ,רחוב  86מס'  ,16יפו.
ששון חקק ,חייט ,רחוב  118מס ,10 ,יפו.
יחזקאל שבע ,חייט ,רחוב נורדוי  ,22פרדס־בץ.
מיום כ״ד באלול תשי״ז ( 20בספטמבר  )1957לשלוש שנים .לכל
שותף הזכות לדרוש את פירוקה בסוף כל שנה באס יודיע על בך
בכתב לשאר השותפים שלושים יום מראש.
גורי שאטר ויחזקאל שבע יחד.
ש6195/

!" .קלוטקס"  -קלדור את פירסט ,תל־אביב.
.2

.3
.4

.5
.6
.7

בית מלאכה לאריגה ושזירה.
רחוב הגשר  ,23/25תל־אביב.
א) יוסף פירסט ,אורג ,רחוב ז׳בוטינסקי  ,77תל־אביב.
ב) גבריאל קלדור ,מהנדס ,שיכון גג  ,146אזור.
מיום י״ט בתמוז תשי״ז ( 18ביולי  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
יוסף פירסט או גבריאל קלדור.
ש6196/

! .ה .רוטשילד ושות׳
 .2עסק למכירת בדים לדקורציה ולרהיטים ועסק לסחורות טכסטיל
מכל הסוגים ומוצרי ריהוט.
 3רחוב אלנבי  ,100תל-אביב.
 .4א) חנשן רוטשילד ,סוחרת ,רחוב פיירברג ,תל-אביב
מרים רוטשילד ,ללא מקצוע ,רחוב באר שבע  ,44רמת גן ב.,
ב)
נעמי רוטשילד ,ללא מקצוע ,רחוב באר שבע  ,44רמת גן ב.,
ג)
 3מיום כ״ו בתמוז תשי״ז ( 25ביולי  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
השותפות לא תחוסל על ידי מות אחד השותפים ,ותתפרק על ידי
מסירת הודעה של אחד השותפים לאחרים בדבר כוונתו לפרק את
השותפות.
 .6הנשן רוטשילד.
ש6197/
.7
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הודעות על רישום שותפויות
.1

! .ביעם  2 -שותפות לגדולי שדה.

ארמן אברהם וארמן נחמן.

.2

גידול בטנים ,כותנה וצמחי תעשיה אחרים.
במשרד עמיר ביעף בע״מ ,השוק הסטן נאי החדש ,רחוב החשמונאים,
תל-אביב.

 .2מכולת ומכירת יין בסיטונות.
.3
 .3בית שמש.
 .4א) אברהם ארמן ,סוחר ,שיכון  ,96בית שמש.
ב) נחמן ארמן ,סוחר ,שיכון ב ,212/בית שמש.
 .4א) עמיר .ביעף בע״מ ,חברה רשומה ,השוק הסיטונאי ,רחוב
 .5מיום ח בתשרי תשי״ח ( 1באוקטובר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
החשמונאים ,תל־אביב.
 .6כל אחד לחוד.
דניאל בינדר ,חקלאי ,רמתיים.
ב)
 .7ש6198/
אליהו יוגב ,חקלאי ,רמתיים.
ג)
 .5מיום ב״ח באדר א' חשי״ז ( 1במרס  )1957עד ח׳ בטבת תשי״ח
( 31בדצמבר .)1957
" .1מזנון מטרו"
 .6עמיר ביעף בע״מ.
 .2מזנון.
ד .ש6202/
 .3רחוב הרצל  ,1חיפה.
 .4א) אברהם טלוסטי ,סוחר ,שדרות אום  ,48חיפה.
ב) פרומה טלוסטי (לבית גוטליב) ,עקרת בית ,שדרות אום
חיפה.
ג) אלה פישר (לבית כהן) ,עקרת בית ,רחוב טשרניחובסקי 24א',
חיפה.
געמי פישר (לבית שפיצר) ,עקרת בית ,רחוב מסדה 31א׳ ,חיפה.
ד)

המוסד החנוכי של השומר הצעיר בגליל העליון.

,48

.2
.3

לרכוש ,לנהל ,להחזיק ולפתח מוסד חינוכי בעמיר ,לעסוק במתן
הוראה והקניית השכלה והכשרה גופנית לחניכים במוסד.
קיבוץ השוה״צ עמיר.

 .4א) שמיר ,קיבוץ השוה״צ להתישבות שיתופית בע״מ ,אגודה
שיתופית ,שמיר.
 .5מיום ט״ז באב חשי״ז ( 13באוגוסט  )1957עד י״ג בתשרי תש״ב
ב) עמיר ,קבוץ השוה״צ להתישבות שיתופית בע،מ ,אגודה
( 15באוקטובר  .)1959אם אף אחד מהשותפים לא יודיע למשנהו
שיתופית ,עמיר.
במכתב רשום לפחות ארבעה חדשים לפני תום התקופה הנ״ל,
ג) להבות הבשן ,קבוץ השוה״צ להתישבוח שיתופית בע״מ,
.על רצונו לפרק את השותפות ,תימשך תקופת השותפות אבטומטית
אגודה שיתופית ,להבות הבשן.
שנתיים נוספות ובך כל שנתיים.
 .6פרומה או אברהם טלוסטי יחד עם אלה או נעמי פישר רשאים  .5מיום ה' בתשרי חשי״ח ( 30בספטמבר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
 .6גבריאל שטרן בצירוף החותמת.
לחתום בשם השותפות.
 .7ש6203/
 .7ש6199/

.1
.2

.3

"ש .אטיה את מ .ששון"
בית מלאכה ובית מסחר להלבשה.
רחוב סוקולוב  ,19חולון.

.4

א) משה ששון ,סוחר ,רחוב פרוס -שור  ,27תל־אביב.
ב) שמואל אטיח ,סוחר ,נוה ישראל  ,4/6הרצליה.

.5

מיום כ׳ בתשרי תשי״ח ( 15באוקטובר  )1957לשנתיים ,ותוארך
אבטומטית כל שנתיים ולתקופה של׳שנתיים ,אלא אם אחד השו 
תפים יודיע לשני במכתב רשום-חדשיים לפני חום תקופת השותפות
שאין ברצונו לחדשה.
בל אחד מהשותפים דשאי לחתום בשם השותפות.
ש6200/

.6
.7

ז
.1

"רמה" שותפות להובלה וטיולים.

.2

הובלה כללית וארגון טיולים בכל חלקי הארץ.
רחוב ז׳בוטינסקי  ,30רמח־גן.

.3
.4

ב)
ג)
ד)
.5

.6
.7

א) דוד סופר ,נהג ,רחוב  250מס ,4 ,יפו.
יהודה עזרא ,נהג ,רחוב קפלן  ,40קרית אונו.
יחזקאל מחלב ,נהג ,פינת תל־השומר  ,71בני־ברק.
בני אהרון ,נהג ,רחוב דב  -,2'8רמת־גן.
מיום ו ,בתשרי תשי״ח ( 1באוקטובר  )1957לתקופה בלחי מוגבלת.
השותף אשר ירצה בפירוקה יודיעילשאר השותפים על רצונו בכך
חודש ימים מראש.
דוד סופר ויהודה' עזרא יחד רשאים לחתום ,בשם השותפות
וחתימתם מחייבת את השותפות;•
ש6201/
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.1
.2

.3

.4

ליפשיץ את יגרמן.
מבירה וקניה של צרכי צילום ,מעבדה למלאכת צילום ,מבירת
וקניית צרכי אופטיקה וניהול מעבדה לצרבי אופטיקה.
רחוב אלנבי 83א' ,תל־אביב.
א) דב ליפשיץ ,סוחר ,רחוב רופין  ,15תל־אביב.
ב) חרמן יגרמן ,סוחר ,רחוב הרצל  ,84רמת־גן.

 .5מיום ב -בתמוז חשי״ז ( 1ביולי  )1957לשנתיים .אם לפחות שלושה
חדשים לפני תום התקופה לא יודיע שותף אחד לשני על ביטול
השותפות תימשך השותפות תקופה נוספת של שנתיים באותם
התנאים ,ובך בבל שנתיים נוספות.
 .6דב ליפשיץ והרמן יגדמן יחד רשאים לחתום בשם השותפות
בצירוף חותמת השותפות.
 .7ש6204/

.1

אלוף ומרכז הפלפל.

.3

עסק של פלפל ומסעדה עם משקאות חריפים וקרים.
רחוב אגריפס גוש  ,48חלקות  ,4-5ירושלים.

.2

.4

א) חיים משה בדיחי ,מומחה לעשיית פלפל ,רחוב ברעם ,שב,
זברון אחים ,ירושלים.
ב) יחיאל יוסף חוברה ,מומחה לעשיית פלפל ,רחוב אוסישקין
 ,56ירושלים.

.5

מיום י' באלול תשי״ז ( 6בספטמבר  )1957לתקופה בלתי מוגבלת.
עם זכות לבל שותף להפסיק את השותפות אתרי מסירת הודעה
בכתב לשותף האחר בדואר רשום• חודש ימים מראש.
חיים משה בדיתי ויחיאל יוסף חוברה יחד.
ש6205/

.6
.7

ילקוט הפרסומיים' ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

512.1957

הודעות על רישום שותפויות
.1

זיפשטין את רייטמן אוטופרק.

 aמסחר בבלי רבב.
 .3רחוב בוגרשוב  ,7תל־אביב.
 .4א) פאול מרדכי רייטמן ,סוחר ,רחוב שבטי ישראל  ,14רמת
השרון.
ב) אביגדור זיפשטין ,סוחר ,רחוב בוגרשוב  ,7תל-אביב.
 .5מיוס כ״ג באלול תשי״ז ( 19בספטמבר  )1957לחמש שנים; אם
חודש לפני תום התקופה הנ״ל לא תבוא הודעה בכתב משותף
י אחד לשני המסיימת את השותפות ,תימשך השותפות שנה נוספת
וכך בבל שנה נוספת.
 .6שני השותפים יחד.
 .7ש|6206

!" .דורונטורס" סוכנות נסיעות ותיירות.
 aסוכנות נסיעות ותיירות.
 .3רחוב אלנבי  ,134תל־אביב.
 .4א) אברהם גוץ ,סוחר ,רחוב אלנבי  ,134תל־אביב.
ב) יעקב דורון ,סוחר ,רחוב הרצל  ,33רמת-גן.
 .5מיום י״ג בתשרי תשי״ח ( 8באוקטובר  )1957לשלוש שנים ,והיא
תוארך מפעם לפעם אבטומטית לתקופת נוספת של שלוש שנים,
אלא ,אם אחד השותפים יודיע לשותף השני בכתב בהודעה מוקדמת

.6

.7

של ששה חדשים על רצונו לסיים את השותפות ואז תיחשב
השותפות כמחוסלת בתום התקופה הנדונה.
שני השותפים אברהם גוץ ויעקב דורון רשאים שניהם יחד לנהל
ולחתום בשם השותפות.
ש6207/

!" .אחים לוי"
.2
.3

.4

.5

.6
.7

חנות מכולת בסיטונות.
רחוב יפו־תל־אביב  ,41תל־אביב.
א) משה לוי ,חנווני ,רסקו ג /שיכון עירוני ,בית מס 5 ,דירה ,12
חולון.
ב) יוסף לוי' ,חנווני ,רסקו ג׳ ,שיכון עירוני ,בית מס 5 ,דירה ,12
חולון.
מיום ב״ו באלול תשי״ז ( 22בספטמבר  )1957עד י״ב בתשרי תשכ״ב
( 22בספטמבר  ,)1961ותוארך אבטומטית אם לא תבוא בחודש
האחרון הודעה על פירוקה.
משה לוי ויוסף לוי.
ש6208/

ט ,בחשון תשי״ח

( 3בנובמבר )1957

א .דנציגר
רשם השותפויות

הודעות על שינויים בשותפויות
.1
.2
.5
.4
.5
.6
.7
.6

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלח :
שם השותפות.
טיב העסק,
מקום העסקים.
שמות השותפים ומענם.
,
תקופה ההתקשרות.
המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה.
תארי! השינוי.
מספר התיק.

סלון "פיגרו" מספרה לגברות ולגברים
.3

.8

.4

.7

עמר ,סירי ועוזרי
.7

משה עמר נפטר.
שמו הנכון של השותף שלמה יחיה עוזרי הוא :שלמה יחיה סירי.
כ״א בשבט תשי״ב ( 17בפברואר .)1952

.8

5995

.4

עמר ,סירי ועוזרי
! .עמיר ,סירי ועוזירי ביח״ר לטומבק הרחה וטומבק
.3

רחוב חיים פרחי ,תל־ארזה ,ירושלים.
ה׳ באלול תשי״ז  1(-בספטמבר .)1957

.8

5995

.7

רחוב אבן גבירול  ,31תל־אביב.
מענם החדש של השותפים:
נסים (מזרחי) קדמי ,רחוב חרא״ה  ,167רמת־גן.
יוסף רוזנברג ,רחוב הרא״ה  ,119רמת־גן.
ח ,בתמוז תשי״ז ( 7ביולי .)1957

.4
.7

פרידה דרותי (נפקדת ,מיוצגת ע״י המפקח על נכסי נפקדים
ירושלים) יצאה את השותפות.
י״ג באלול •תשי״ז ( 9בספטמבר .)1957

3252

.8

6272

"מנדרין"

׳"שבלים" מלמן ,זיגלמן את אנגל
!" .שבלים" זיגלמן את אנגל

"עדן" תעשית גבינה ארץ ישראלית לאקספורט
.3

רחוב לבנדה  ,2תל־אביב.
ט״ז באלול תשי״ז ( 12בספטמבר

.8

5080

.4

צבי רוזין יצא את השותפות.
אליעזר רוזן ,אופה ,רחוב פלורנטין
הצטרף לשותפות .־
י״ד באלול תשי״ז 10(-בספטמבר )1957

.7

.8

5125

.8

.7

 .4יחיאל זיידל יצא את השותפות.
 .6יצחק אנגל וחיים זיגלמן יחד רשאים לחתום בשם השותפות.
ד׳ בתשרי תשי״ח ( 29בספטמבר .)1957
.7
ש661/
.8

.)1957

מאפית זיידל ושות/
,29

.7

ילקוט הפרסומים  ',570י״ב.בכסלו תשי؛׳ת,

תל־אביב,

5.12.1957

.1
.5

 חיה רוזן ובניהביח״ר לנדותז "הכוכב" חיה■ רוזן ובניה
לתקופה בלתי מוגבלת.
ד׳ באב תשי״ז ( 1באוגוסט
ש1427/

.)1957

261

הודעות על שינויים בשותפויות

מ .אקון ושות׳

י .פרנקל וש .פרת
 .4משה רוזנטל ,עורך דין ,שיכון עמידר ,בית  ,6דירה  ,2קרית
יובל ,ירושלים ,הצטרף לשותפות.
 .6יהודה פרנקל לבדו או שני השותפים האחרים יחד.
י״ז באב תשי״ז ( 14באוגוסט .)1957
.7
ש1476/
.8

.4

.5

הצטרפו לשותפות:
רבקה אקון ,עקרת נית ,זכרון מאיר ,נני־נרק.
חברת עזבון מ .אקון בע״מ ,חברה רשומה ,רחוב חזון איש 21
אצל רבקה אקון ,בני ברק.
לעשר שנים .השותפות לא תתפרק במקרה של מות אהד השותפים,
פירוק החברה או ביטול הנהלת העזבון.

י .פרנקל וש .פרת

.6

דוד קורלנדסקי ינהל בפועל את עניני השותפות ויהיה רשאי
לחתום בשם השותפות על שיקים בסכום מצטבר של  2,500ל״י.
לחודש .ענינים שאינם מסורים לסמכותו של דוד קורלנדסקי
טעונים חתימת שלושה אנשים מתוך ארבעת האנשים הבאים:
השותפה רבקה אקון ,השותפה לאה קורלנדסקי ,ושני נציגים
של תברח עזבון מ .אקון בע״מ.
במקרה של היעדרות אחד האנשים הנ״ל מישיבות השותפות הדנות
בעגינים הטעונים חתימות השותפים ,תחייב חתימתה של אחת
השותפות הנ״ל ביחד עם חתימתו של אחו מנציגי החברה.
י״א באב תשי״ז ( 8באוגוסט .)1957
ש4117/

שמחה פורת יצא את השותפות.
יהודה פרנקל לבדו ,או שני השותפים יחד.
ו ,בתשרי תשי״ח ( 1באוקטובר .)1957
ש1476/

.4
.6
.7

.8

ניאוגרפיקה
אסתר אלישב ,פקידה ,רחוב הנגב  ,11חל־אביב,
הצטרפה לשותפות.
שפרה מרים קאופמן יצא אח השותפות.
בל אחד מהשותפים לחוד.
י״ט באליל תשי״ז ( 15בספטמבר .)1957
ש2557/

.4

.6
.7

.8

.7

.8

"הרמטיק" שרות לקרור חיפה

שמעון ורתח וינברגר
ע״י גשר "של" ,חיפה.
מענם החדש של השותפים שמעון ורוזה וינברגר הוא :רחוב
קיסריה  ,14חיפה.
א ,בתמוז תשי״ז ( 30ביוני .)1957
ש3188/

.3
.4

.7
.8

בית חרושת לקרח "קטמון" ירושלים
.4

■
.6
.7
.8

משה דוד יצא את השותפות.
יוסף אנגלשטיין ,מכונאי ,רחוב מלבי ישראל
ירושלים ,הצטרף לשותפות.
ישראל ביאלע ,יוסף אנגלשטיין ומשה אנגלששטיין—שנים
מבין שלושת השותפים הנ״ל יחד.
ה ,באלול תשי״ז ( 1בספטמבר )1957
ש3412/
,14

שב ,גאולה,

 .4אליעזר זינגר יצא את השותפות.
 .6שמחה זינגר או יוסף גלילי רשאים לחתום בשם השותפות בצירוף
חותמת השותפות.
ד .כ -בכסלו חשט״ו ( 15בדצמבר .)1954
 .8ש4361/

"הרמטיק" שרות לקרור חיפה
 .4שמחה זינגר יצא את השותפות.
כרמלה גלילי ,עקרת בית ,נשר  40ע״י חיפה ,הצטרפה לשותפות.
 .6בל אחד מהשותפים רשאי לחתום בשם השותפות בצירוף חותמת
השותפות.
ח -בתמוז תשי״ז ( 7ביולי .)1957
.7
ש4361/
.8

טננהויז את שטרנברג
.3

שוק עכו ירקות ופירות בסיטונות מסחר ועמילות
.4

.7

.8

יצאו את השותפות:
חיים שחין ואליהו שריטי.
הצטרפו לשותפות:
חיים גרנדל ,פועל ,רחוב החלוץ  ,7חיפה.
אריה כץ ,פקיד רחוב בן־עמי  ,4עבו.
ב ,בסיון תשי״ז ( 1ביוני .)1957
ש3591/

.7

.8

סוכנות והספקה איזמן ושות׳
Agency and Supply Eismann & Co.
.3
.4

בית חרושת לקרח גבעת שאול
.4
.7

.8

חיים מרדכי נוטי ,פקיד ,רחוב הרצל  ,13פתח־תקוה,
הצטרף לשותפות.
ה ,באלול תשי״ז ( 1בספטמבר .)1957
ש4026/

262

רחוב הגיבורים  ,28חיפה.
ה׳ בתשרי תשי״ח ( 30בספטמבר .)1957
ש4592/

.6
.7

.8

דרך העצמאות
יצאו את השותפות:
ארנולד איזמן ,נתן צבי ובלה צבי (לבית אפשטיין).
הצטרפו לשותפות:
שלמה זוננשיין ,סוחר ,דרך העצמאות  ,126חיפה.
טובה זוננשיין ,עקרת בית ,דרך העצמאות  ,126חיפה.
שלמה זוננשיין וטובה זוננשיין בל אחד לחוד.
ט״ז בתמוז תשי״ז ( 15ביולי .)1957
ש4836/
,126

חיפה.

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

הודעות על שינויים בשותפויות
אליהו חסיד ובנו
.4

.6

.7
.8

״הנסיך״ ,

אליהו חסיד נפטר.
הצטרפו לשותפות:
חנה חסיד ,ללא מקצוע ,רחוב גאולה  ,32חיפה.
דב חסיד ,סוחר ,רחוב ארלוזורוב  ,34חיפה.
מרדכי חסיד ודב חסיד בל אחד לחוד.
י״ב באדר ב' תשי״ז ( 15במרס .)1957
ש5087/

ישראל זילביגר יצא את השותפות.
חיה-לבטנשטיין ,בעלת עסק ,רחוב אבן יהושע ,בית פרשן,
ירושלים ,הצטרפה לשותפות.
חיה לבטנשטיין לבדה.
כ״א באלול תשי״ז ( 17בספטמבר )1957
ש5974/

.4

.6
.7

.8

מכרות המלה בסדום Sodom Sait Mines

ב.ר.צ .תעשית מוצרי מלט

! .מפעלי פיתוח בנגב

.3

כנען ע״י צפת.
י״ט באלול תשי״ז
ש5188/

.3

מקוה ישראל  ,18תל־אביב.
שלמה אייזקס ודוד אייזקס יצאו את השותפות.
יוסף אפשטיין או ישראל דיסקין (ב״ב יצחק דיסקין בע״מ)
כל אחד לבדו בצירוף חותמת השותפות.
ב ,בתמוז תשי״ז ( 1ביולי .)1957
ש5409/

.7

.8

The Negev Development Enterprises
(15

בספטמבר

.)1957

.2

י .אפשטיין ושות׳
.4
.6
.7
.8

.7
.8

"אלקטפרום" אלבס ושות׳

.7

כ״א באלול תשי״ז
ש5160/

.4

שרה וינברגר ,פועלת ,שיכון א ,מס-
הצטרפה לשותפות.
חתימת שלושת השותפים יחד תחייב את השותפות.
ו -בתשרי תשי״ת ( 1באוקטובר .)1957
ש5486 /

.8

(17

דן לוי יצא את השותפות.
שבתאי אלבס ובנימין אלכס.
כ״א באלול תשי״ז ( 17בספטמבר )1957
ש6024/

.4
.6
.7

ברזל וכלי עבודה
! .מ .בש אח א .רבסקי ,ברזל וכלי עבודה.
בספטמבר

להקים ,לייסד ולבנות מפעלים תעשייתיים ,כימיים ,בנגב וביחוד
בערבה .לערוך מחקרים בשטחי הנגב והערבה ולהתאימם למפעלי
יסוד לתועלת הכלכלית של המדינה ,ולפתח יצוא לחוץ לארץ.
ו -בתשרי תשי״ח ( 1באוקטובר )1957
ש6021/

.8

״כרמל״ משרד לבטוח Carmel Insurance Bureau

.)1957

! .משרד לעבודות אדמיניסטרטיביות
Business Administration Bureau

"זקומא"
.6
.7
.8

,7

עבודות אדמיניסטרטיביות והנהלת נכסים.
יצאו את השותפות:
יוסף חיים דאר ואורי תיאודור טהון.
אבלין ודיע שלהוב (לבית שלום) ,חופרת ,רחוב מיכליס  ,19חיפה,
הצטרפה לשותפות.
כ״ג באב תשי״ז ( 20באוגוסט .)1957
ש6093/
השינויים בשם השותפות ובטיב העסק חלו ביום .12.10.57

.2

בית דגון,

.4

.7

.8

משרד להובלה עמק־אילון.
.4

.6
.7
.8

ירחמיאל רוטקובסקי ,מנהל משרד להובלה ,רחוב פרישמן
תל־אביב1 ,הצטרף לשותפות.
משה לוסטיג ,יצחק קוטקובסקי וידחמיאל רוטקובסקי ,שנים מתוך
שלושת השותפים הנ״ל.
י״ח באב תשי״ז ( 15באוגוסט • .)1957
ש5582/
,22

"בגדי שרד" פניכל את רונד.
חנוך היינץ פניכל יצא את-השותפות.
יהודה פניבל ,סוחר ,שיכון הפרוגרסיבים ,הרצליה ב/
הצטרף לשותפות.
ד׳ באב תשי״ז ( 1באוגוסט )1957
ש6118/

.4

.7

ישראקולור Isracolor
.3
.7

.8

רחוב מונטיפיורי  ,2תל־אביב.
כ״ז באלול תשי״ז ( 23בספטמבר
ש5616/

.8

אפרים חרל״פ ובניו.

.)1957

.3

.4

 1הקוצרים רעננה

.6

 .4יצאו את השתפות:
אליהו (אורליך) יעקובסון וצבי וולמוט.
נתן יגודניק ,עובד תקלאי ,שיכון עממי  ,20רעננה,
הצטרף לשותפות'.
ar
א׳ באלול תשי״ז ( 28באוגוסט )1957
.7
ש5723/
.8

■ילקוט הפרסומים

,570

י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

.7

.
.8

רחוב הרצל ,רחובות.
אמנון חרל״פ ,סוחר ,רחוב סמילנסקי ,רחובות,
הצטרף לשותפות.־'
בל אחד מהשותפים רשאי לחתום בשם השותפות בצירוף חותמת
השותפות.
אוגוסט 1937
.־ .
؛
ש/ב 6189/־

י״ט בחשון תשי״ח

(13

בנובמבר

)1957

א .דנציגר.
רשם השותפויות

263

פקודת החברות
הודעה על מינוי מפרק
שם החברה :מפעלי קנפילם בע״מ בפירוק'.
מען המשרד הרשום :רחוב יבנה א /חל-אניב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אניב־יפו.
מספר החיק האזרחי.1220/57 :
שם המפרק ,תיאורו ומענו :א .סוחובולסקי ,עו״ד ,רחוב יהודה הלוי
 ,31תל־אניב.
תאריך המינוי :י״ג בתשרי תשי״ח ( 8באוקטובר .)1957
כ״ח נחשון תשי״ח

(22

בנובמבר

)1957

בית המשפט המחוזי של :חיפה.
מספר הענין :חיק אזרחי  ;99/56המרצה
שם הנאמן ומענו :ד״ר יונה אנגל ,עו״ד ,רחוב הרצל  ,41חיפה.
חאריך הדיון :ב״ג נטגח תשי״ח ( 15נינואר  )1958נניח המשפט
המחוזי גחיפה.
.867/57

ח .קדמון
מקנל הנכסים הרשמי

צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :מחצבי "ארבל" מפעל למוצרי אבן וחצץ בע״מ בפרוק
מען המשרד הרשום :רח ,נצרת טבריה ,ת.ד182 .
 .בית המשפט המחוזי של :חיפה
תאריך הגשת הבקשה :י״ד באייר תשי״ז ( 15במאי )1957
מספר התיק האזרחי267/57 :
תאריך צו הפירוק :ב״ו נחשון תשי״ח ( 20בנובמבר )1957
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ג נכסלו תשי״ח ( 16נדצמגר )1957
במשרד מקנל הנכסים הרשמי רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה.
שעת האסיפות :א .נושים בשעה  9.00נבוקר;
נ .משתתפים נשעה  9.30בבוקר.

כ״ח נחשון תשי״ח

(22

ננונמנר

ח .קדמון

)1957

מקנל הננסים הרשמי
ו

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בעלי דין קדימה
שם החיינ המנוח ומענו לשענר :קרל גולדשלגר ,רח׳ ארלוזורוב
פתח־תקוה
תיאורו :נעל נית חרושת לסנון ,נני נרק
נית המשפט המחוזי של :תל־אנינ״יפו
מספר התיק האזרחי952/57:
הסכום לגל לירה i960 :פרוסה
זמן פרעונו :ט״ו נבסלו חשי״ח ( 8נדצמנר )1957
מקום פרעונו גמשרד הנאמן :אריה בהן ,רואה חשבון ,רח׳ הרצל
תל אנינ
א׳ נכסלו

,53

,61

ח .קדמון

תשי״ח ( 24ננונמנר )1957

מקנל הננסים הרשמי

הודעה על מינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר

שם החברה" :ויקו" מפעלים כימיים בע״מ בפרוק
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה מפרץ חיפה
שם החיינ ,תיאורו ומענו:
בית המשפט המחוזי של :חיפה
דוד שלמה דוד ,פקיד ,רח 6 ,מס 30 ,יפו.
.1
תאריך הגשת הבקשה :ה׳ בסיון תשי״ז ( 4ביוני )1957
יעקג סופר ,שומר ,נפר גנות ,על יד נית דגון.
.2
מספר החיק האזרחי314/57 :
נית המשפט המחוזי של :תל־אבינ-יפו
מספר החיק האזרחי803/57 .2 ; 672/57 .!,:
תאריך צו הפירוק :כ״א בחשון תשי״ח ( 15בנובמבר )1957
היום והמקום לאסיפות ראשונות :נ״ג בכסלו תשי״ח ( 16בדצמבר )1957
שם הנאמן שהתפטר ,תיאורו ומענו :נרוך נוגן ,עו״ד ,שדרות רוטשילד
במשרד מקבל הננסים הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה.
 ,37תל־אנינ.
שם הנאמן החדש ,תיאורו ומענו :אנואר שינה ,עו״ד ,רח׳לילינבלום
שעת האסיפות :א .נושים בשעה  10.00בבוקר;
ב .משתתפים בשעה  10.30בבוקר.
 ,32חל־אנינ.
תאריך המינוי .1 :ב״ז גתשרי תשי״ח ( 22נאוקטונר )1957
ח .קדמון
ג ,בבטלו תשי״ח ( 26בנובמבר )1957
 .2ד׳ נחשון תשי״ח ( 29נאוקטונר )1957
מקבל הננסים הרשמי
שם החברה; "סולגה" נע״מ בפירוק
מען המשרד הרשום :אזור החעשיה ,רוממה ,ירושלים
נית המשפט המחוזי של :ירושלים.
תאריך הגשת הבקשה :ב ,באייר חשי״ז ( 21במאי )1957
מספר החיק האזרחי.86/57 :
נ״ו בחשון חשי״ח ( 20בנובמבר )1957
תאריך צו הפירוק:
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ס״ז בנסלו חשי״ח ( 9נדצמבר
 )1957במשרד מקבל הננסים הרשמי ,רחוב יפו בנין מצפה,
ירושלים.
׳
שעת האסיפות :א .גושים בשעה  9.00בבוקר.
ב .משתתפים נשעה  9.30בבוקר.
ד׳ נכסלו תשי״ח ( 27ננובמנר

)1957

ח .קדמון
מקנל הננס ים הרשמ

א ,ננסלו תשי״ח

ח .קדמון ׳

( 24ננונמנר )1957

מקנל הננסים הרשמי

פקודת האפוטרופוס הבללי1944 ,

הודעה
להווי ידוע כי יש נדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לניח המשפט
המחוזי נקשות למתן צווים לפי סעיף  35או 35א לפקודת האפוטרופוס
הכללי ,1914 ,כפי שתוקנה ,בנוגע לעזנונות המפורטים מטה:

לבית המשפט המחוזי בירושלים:
צאלחה דויירי; דאוד טרזי פישר;

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב:
פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה על דיון בבקשת נאמן למתן הוראות
בדבר ביצוע פשרה
שם החיינ ומענו :פנחס יעקני ,רחוג דוד פינסקר  ,57חיפה.
תיאורו :נעל ניח מלאגה לשמלות וחלוקים "תעשיה יעקני" ,רחונ
סירקין  ,35חיפה.
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ליזה ברדר; ברבה גרונונסקי; אוזיאס נכס; פדורה נכט; יצחק
יחזקאל צ׳תיאת; חיים רוגסשוב.

לבית המשפט המחוזי בחיפה:
ליאון אברמוביץ; מקסימיליאן שורץ.

ד׳ נכסלותשי״ח

( 27בנובמבר )1957

ה .קדמו!..
האופוסרופוס הכללי

ילקוט הפרסומים

,570

'״ב נכפלו תשי״ח,

5.12.1957

חוק המילווה העממי ,תש"י—1950

חוק .כנק ישראל ,תשי״ד—1954

הודעה על מועד ההגרלה העשרים ושתיים ומקומה

תשי״ר—,1954

בהתאם לסעיף ( 3ה) לחוק המילווה העממי ,תש״י ,1950-מודיעים
בזה בי ההגרלה של המילווה הנ״ל ,סדרה א /תתקיים ביום שני ,כ״ג
בכסלו תשי״ח ( 16בדצמבר  ,)1957בשעה  16.15באולם בנק ישראל
ירושלים ,בנין מצפה ,רחוב יפו.

ריז וחשבון לפי סעיף  )1(58של חוק בנק ישראל,
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום י״א בכסלו תשי״ח ( 4בדצמבר )1957
ל״י

תקנות שטרי אוצר ,הש"ט—1948

הסכום הכולל של שטרי אוצר
 .1שהיו במחזור ביום כ״ט באדר ב,
תשי״ז ( 1באפריל  )1957־
—208,200,000.
 .2שהוצאו אחרי התאריך האמור
—208,200,000.
 .3שנפרעו אחרי התאריך האמור

—69,400,000.

 .4הנמצאים במחזור ביום י״א בכסלו
תשי״ח ( 4בדצמבר )1957

פר'
עטרי בנק במחזור ....................................
מעות (מטבעות קטנות) במחזור . . .
סר כל המטבע במחזור ...............................
זהב ..............................................................
יתרות במטבע חוץ ..................................
שטרי מקרקעי! של הממשלה......................
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפין...........................
סר בל הנכסים .......................................

249,418,154 500

3,799,786 784
253,217,941 284

6,274,362 652

69,665,334 891
— 77,249,000
—

73,420,000

741

26,609,243

253,217,941 2S4

—69,400,000.

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

הודעה עפ״י סעיף  216לפקודת החברות
בענין מעונות עמנואל  11בע״מ

הודעה עפ״י סעיף  216לפקודת ההכרות
בענין מעוגות עמנואל  21בע״מ

מודיעים בזה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל מיום כ״ו בחשון
תשי״ח ( 20בנובמבר  )1957נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
ולמנות את אברהם רביב במפרק.

מודיעים בזה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל מיום כ״ו בחשון
תשי״ח ( 20בנובמבר  )1957נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
ולמנות את אברהם רביב כמפרק.

-

כ״ז

א .רביב

בחשון תשי״ה ( 21בנובמבר )1957

מפרק

הודעה עפ״י סעיף  216לפקודת החברות
בעגין מעונות עמנואל  18בע״מ
מודיעים בזה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל מיום כ״ו בחשון
תשי״ת ( 20בנובמבר  )1957נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
ולמנות את אברהם רביב כמפרק.

כ״ז

א .רביב

בחשון תשי״ח ( 21בנובמבר )1957

מפרק

הודעה עפ״י סעיף  216לפקודת החברות
בענין מעונות עמנואל  19בע״ט
מודיעים בזה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל מיום כ״ו בחשון
תשי״ח ( 20בנובמבר  )1957נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
ולמנות את אברהם רביב כמפרק.
כ״ז בחשון

תשי״ת ( 21בנובמבר )1957

■

א .רביב
מפרק

ב״זבחשוןתשי״ח ( 21בנובמבר )1957

■

א .רביב
מפרק

הארגז בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,כי לפי החלטת ההנהלה מיום כ״ב בסיון תשי״ז
( 21ביוני  ,)1957ניתנת זכות חתימה בשם החברה לפי הסדר הקבוע
להלן:
' .1

יבניאל משולם

 .2קיציס יוסף
לבנה יעקב
.5
 .3גורן שרגא
קלוסקי ישראל
.6
רוכבדג ישראל
 .4גולדמן שמואל .7
 .8שטינפלד דן

חתימתו של יבניאל משולם ביחד עם חתימה אחת מ־ 7חברי
ההנהלה הנותרים ,וכן חתימת אחד מהקבוצה הראשונה ()4 ,3 ,2
ואחד מהקבוצה השניה ( )8,7 ,6,5בצירוף החותמת ,מחייבת את
החברה.

מאפית הקישון בקרית עמל בע״מ
(בפירוק מרצון)

הודעה עפ״י סעיף  216לפקודת החברות
בענק מעונות עמנואל  20בע״מ

נמסרת בזוז הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של מאפיית
הקישון בקרית־עמל שנתקיימה ביום ט ,בחשון תשי״ח ( 3בנובמבר
 )1957נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ואריה
לביא נתמנה מפרק החברה.

 .מודיעים בזה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל מיום כ״ו בחשון
תשי״ח ( 20בנובמבר  )1957נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
ולמנות את אברהם רביב במפרק.

כל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מתבקש להגיש את
תביעתו למפרק תוך  21יום 'מיום פרסום הודעה זו לפי המען :אריה
לביא ,משרדי מרכז הקואופרציה בחיפה ,רה ,הרצל  ,2ת .ד.4148 .

כ״ז

בחשון תשי״ח ( 21בנובמבר )1957

ילקוט הפרסומים  ,570י״כ בכסלו תשי״ה,

א .רביב

אריה לביא

מפרק

מפרק

5.12.1957
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קופת מלוה וחסכון של העובדים ברחובות
בערבון מוגבל בפירוק

קופת מלוה וחסכון של העובדים בנתניה
בערבון מוגבל בפירוק

ניחנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ד ,בחשון תשי״ח ( 29באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

ניתנת בוה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ה ,בחשון תשי״ת ( 30באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

אליהו מרגלית

דוד קרניאלי,

עו״י

מרדכי רפפורט

המפרקים

המפרקים

קופת מלוה וחסכון של העובדים בעפולה
בערבון מוגבל בפירוק
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ד -בחשון חשי״ת ( 29באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

דוד קרניאלי,

יוסף זמיר

עו״ד

המפרקים

קופת מלוה וחסכון של העובדים בגליל
בערבון מוגבל בפירוק
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ה׳ בחשון תשי״ח ( 30באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק אח החברה בפירוק מרצון.

ישראל ויטלין

קופת מלוה וחסכון של העובדים ברמתים־מגדיאל
והסביבה בערבון מוגבל בפירוק
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ד׳ בחשון תשי״ח ( 29באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון;

אליהו קוברובסקי

דוד קרניאלי,

עו״ד

המפרקים

קופת מלוה וחסכון של העובדים בגדרה
בערבון מוגבל בפירוק

בנימין קרומר

עו״ד

המפרקים

קופת מלוה וחסכון של העובדים בקדימה
בערבון מוגבל בפירוק
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ה׳ בחשון תשי״ח ( 30באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.
המפרקים

קופת מלוה וחסכון של העובדים בגן־יבנה
בערבון מוגבל בפירוק

ניחנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הבלל של החברה,
שהתקיימה ביום ד׳ בחשון חשי״ח ( 29באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

משה קהת

קופת מלוה וחסכון של העובדים בראשון־לציון
בערבון מוגבל בפירוק
ניתנת בזח הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ד' בחשון תשי״ח ( 29באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

גרשון מן

עו״ד

המפרקים

קופת מלוה וחסכון של העובדים בחדרה
בערבון מוגבל בפירוק

יעקב גביש

המפרקים
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המפרקים

"עמידר" החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל
בע״מ
נמסרת בזה הודעה בי בישיבת מועצת המנהלים של החברה
שנתקיימה ביום ז׳ בחשון תשי״ח ( 1בנובמבר  )1957הוחלט בי החל
מיום ט ,בחשון תשי״ח ( 3בנובמבר  )1957יהיו סדרי החתימה בחברה
כדלהלן:

(א) חתימה של בל שנים מבין אל .פרי ,ב .בסין ,ש .אפשטיין
ומ .בר־אילן;

או —

ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ה׳ בחשון תשי״ת ( 30באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

דוד קרניאלי,

אברהם רויטברג

דוד קרניאלי,

עו״ד

עו-ד

המפרקים

דוד קרניאלי,

דוד קרניאלי,

עו״ד

ניחנת בזח הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ה ,בהשון תשי״ח ( 30באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון■ .

קופת מלוה וחסכון של העובדים בהרצליה
בערבון מוגבל בפירוק

דוד קרגיאלי,

דוד קרניאלי,

עו״ד

המפרקים

מרדכי רפפורט

ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שהתקיימה ביום ד• בחשון תשי״ח ( 29באוקטובר  )1957נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון.

דוד קרניאלי,

דוד קרניאלי,

עו״ד

עו״ד

(ב) החתימה של בל אחד מבין אל .פרי ,ב .בסין ,ש .אפשטיין,
מ .בר־אילן ביחד עם החתימה של בל אחד מבין א .סרברניק,
י .נויפלד ו־ח .רייזל
תחייב את החברה בבל עסקיה.

החלטה זו מבטלת בל החלטה קודמת בדבר זבות החתימה בשם
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,570י״ב בכסלו תשי״ח,

5.12.1957

צבי בורשטיין בע״מ

סופרה תעשית ניר ( )1951בע״מ

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בי המפורטים להלן משמשים כמנהלי החברה:

ניתנת בזה הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שהתקיימה ביום ו׳ בחשון תשי״ח ( 31באוקטובר  ,)1957הוחלט על
פירוק החברה מרצון ועל מינוי צבי בורשטיין והלל פחטר במפרקי
החברה.

צבי בורשטיין

הלל פחטר

מפרק

מפרק

"משכנות של היאס והפרוגרסיבים"
חברה למעונות עולים של שירותי היאס המאוחדים
באמריקה והמפלגה הפרוגרסיבית בישראל בע״מ
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  )2( 206לפקודת החברות,
תתקיים האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל במשרד החברה,
רחוב אלנבי  ,94תל־אביב ,ביום ח׳ בטבת תשי״ח ( 31בדצמבר )1957
בשעה  9.00בבוקר ,במטרה להגיש בפני האסיפה דין וחשבון סופי,
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ובד/
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובמסמכים של החברה ושל הפירוק.

מנחם קרייצר,

ילקוט הפרסומים

,570

י״ב בכסלו .תשי״ח,

5.12.1957

מפרק

 .הירש צ׳רנובילסקי חיים ליברמן
שמעון שיפר
שמעון קבטינסקי
צבי קצנגולד.
יהודה ליברמן

דב רוזרברג משמש כממלא מקומו של המנהל שמעון קבטינסקי.
בהתאם לתקנות ההברה רשאים בל שלושה מנהלים לחתום בשם
החברה על ש-קים ,שטרות ,חוזים ,יפויי־בוח והתחייבויות אחרות.
כמו בן יובל דב רוזנברג ,ממלא מקומו של שמעון קבטינסקי לחתום
בשם החברה יחד עם עוד שני מנחלים של החברה פרט לשמעון
קבטינסקי.

תיקון טעויות
בהודעות בדבר רישום חברות פרטיות ,שנתפרסמו בילקוט
הפרסומים  ,565תשי״ח ,עט׳  ,131בפרט  1לחברה חפ ,16551/במקום
"מעון הכרמל בערבון מוגבל" צ״ל "מעין הכרמל בערבון מוגבל".

בהודעות בדבר שינויי־שם של חברות ,שנתפרסמו בילקוט
הפרסומים  ,497תשי״ז ,עט ,8 ,יש לקרוא את שינוי השם הלועזי של
החברה שמספרה חפ 13635/כך.,,Colombia plantations Limited“ :
בכותרת ההודעה הראשונה של הודעות מאת הציבור ,שנתפרסמה
בילקוט הפרסומים  ,565תשי״ח ,עט׳  ,136במקום "כתר רשנון בע״מ"
צ״ל "כתר ושנון בע״מ".
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משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

Usw
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משרד המשפטים (התימה מוסדית).
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