
 רש־ומות

 ילקוט הפרסומים
 11 ביוני 1971

 עמוד
 הודעה בדבר תוספת אחוזים בשומות של קיבוצים ומושבים

 שיתופיים לפי חוק הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) . 1887
 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 . . 1887
 הזמנות בתי המשפט . 1892
 הזמנות בתי הדין הרבניים 1904
 בקשות לפירוק חברות 1906
 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי . . . . . 1906
 דו״ח חדשי של בנק ישראל 1910
1910 . . . . . . .  מועדי הגרלות . .
 תיקון טעות בתוצאות הגרלה 1910
 תוצאות הגרלה 1911
 הודעות מאת הציבור 1912

1727 

 עמוד
886 

886 

886 

887 

887 

887 

 י״ח בסיון תשל״א

1887 

 הודעה על שובה של ראש־הממשלה לארץ י.
 הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים
.  הודעות על שובם של שרים לארץ . י

 הודעה על הענקת אישור לכהן כסגן קונסול .
 הודעות בדבר פטור ממכרז לפי חוק שירות המדינה

 (מינויים) . . .
 הודעה על מינוי שופט . , . .

 הודעה על מינוי שופט בית דין לעבודה .
 מינוי מפקח על מטבע חוץ . . . . . .
 הודעה בדבר ניירות ערך שאינם מאושרים לענין תקנות מם

 הכנסה . .



 חוק־יסוד: הממשלה חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״לו-959ז

 הודעה בדבר פטור ממכרז
 מודיעים בזה, כי כתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לחוק שידות
 המדינה (מינויים), תשי״ט-11959, החליטה הממשלה, על־פי הצעת

 ועדת־השירות:
 (א) כי על המשרות דלהלן לא תחול חובת המכדז האמודה בסעיף
 19 לחוק לתקופה של שנה מיום כ״ג בניסן תשל״א(18 באפריל 1971):
 (1) משרה לה ימונה אדם אשר קיבל מאוצר המדינה, במשך
 שנה אחת לפחות, מילגה ללימודים בבתי־םפר להנדסאים או
 לטכנאים המוכר על־ידי נציב שירות המדינה, אם אותו אדם
 ימונה לאותה משרה תוך שנה אחת מהיום בו היה זכאי לקבל
 תעודת גמד מאת בית־־ספר כאמור, בהתאם להתחייבותו

 בעת קבלת המילגה;
 (2) משרה לה ימונה אדם אשר קיבל מאוצר המדינה, במשך
 שנה אחת לפחות, מילגה ללימודים בחוץ־לאדץ לקבלת תואר
 אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
 תשי״ח־-21958, ובכללים שנקבעו על־פיו, אם אותו אדם
 ימונה לאותה משרה תוך שנה אחת מהיום בו היה זכאי לקב

 את התואר המוכר כאמור, בהתאם להתחייבותו בעת קבלת
 המילגה;

 (ב) להאריך את תוקף הפטור ממכרז לגבי פיסקה(2) של החלטת
 הממשלה שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1437, תשכ״ח,
 עמ׳ 1054, לשנה נוספת מיום כ״ג בניסן תשל״א (18 באפריל 1971).
 (ג) כי תוקף הפטור ממכרז לפי פיסקה א׳ של החלטת הממשלה
 שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1602, תש״ל, עמ׳ 1302,
 הוא לתקופה של ששה חדשים מיום כ״ג בניסן תשל״א (18 באפריל

.(1971 
 ג׳ בסיון תשל״א(27 במאי 1971) מיכאל אתון
 (חמ 720805) מזכיר הממשלה

 ! ס״ח תשי״ט, עמ׳ 86.
 2 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 191.

 הודעה על שובה של ראש־הממשלה לארץ
 מודיעים בזה, לענין סעיף 19 לחוק־יםוד: הממשלה, כי ראש־

 הממשלה שבה ארצה ביום ט׳ בםיון תשל״א (2 ביוני 1971).
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) מיכאל ארנון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 חוק־יסוד: הממשלה

 הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי ראש הממשלה
 תכהן כממלאת מקומו של שר החוץ מיום ט׳ בםיון תשל״א (2 ביוני

 1971) עד שובו של שר החוץ לארץ.
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) מיכאל אתון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר הדתות יכהן
 כממלא מקומו של שר הפנים מיום ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971)

 עד שובו של שר הפנים לארץ.
 ח׳בסיוןתשל״א(1 ביוני 1971) מיכאל ארנון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי סגן ראש־הממשלה
 ושר החינוך והתרבות יכהן כממלא מקומו של שר החוץ, מיום ד׳
 בסיון תשל״א (28 במאי 1971) עד שובה של ראש־הממשלה לארץ.

 ז׳ בסיוןתשל״א(31 במאי 1971) מיכאל אתון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 ! ס״ח תשכ״ח, עמי 226.

 הודעה בדבר פטור ממכרז
 מודיעים בזה, בי בתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לחוק שידות
 המדינה (מינויים), תשי״ט-1959!, החליטה הממשלה, על־פי הצעת
 ועדת השירות, כי חובת המכרז האמורה בסעיף 19 לחוק לא תחול

 על המשרות דלהלן:
 (1) עובדי הוראה באגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד
 העבודה, בתנאי שהמשרות יפורסמו בפומבי בעת חיפוש מועמדים

 למילוין;
 (2) חוקרים במינהל למחקר חקלאי שליד משרד החקלאות,
 במינהל למחקר תעשייתי שליד משרד המסחר והתעשיה ובמינהל
 למחקר סביבתי שליד משרד הפיתוח, בתנאי שהמשרות יפורסמו

 בפומבי בעת חיפוש מועמדים למילוין;
 (3) מנהל המינהל למחקר תעשייתי שליד משרד המסחר והתעשיה.
 תוקף הפטור לפי פסקאות (1) ו־(2) הוא לתקופה של שנה מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) מיכאל אתון
 (חמ 720805) מזכיר הממשלה

 ! ס״ח תשי״ט, עמ׳ 86.

 חוק־יסוד: הממשלה

 הודעות על שובם של שרים לארץ
 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה, כי שר
 התחבורה והתקשורת שב ארצה ביום ט׳ בסיון תשל״א(2 ביוני 1971).

 ט׳ בםיון תשל״א(2 ביוני 1971) מיכאל ארנון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 מודיעים בזה, לעגין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי שר
 הסעד שב ארצה ביום ד׳ בסיון תשל״א (28 במאי 1971).

 ז׳ בסיון תשל״א(31 במאי 1971) מיכאל ארנון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום ב׳ בסיון תשל״א (26 במאי 1971),
Mr. Douglas הוענק אישור למר דתלם ג׳ורג׳ פרקר 
 George Parker לכהן כסגן קונסול של בריטניה הגדולה בתל־

 אביב.
 ב׳ בסיון תשל״א(26 במאי 1971) גדעון רפאל

 (חמ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

 1886 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11.6.1971



 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול

ז 9 6 4 - ד ״ כ ש  קופות גמל), ת
 הודעה בדבר ניירות ערך שאינם מאושרים

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(1) לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור
 ולניהול קופות גמל), תשכ״ד-1964!, אני קובע כי איגרות החוב
 המפורטות להלן אינם ניירות ערך מאושרים לענין התקנות האמורות:
 איגרות חוב רשומות על שם של חברה להשקעות של בנק לאומי
 לישראל בע״מ, בסכום כולל של 6 מיליון'פרנקים שוויצריים, נושאות
 ריבית בשיעור של 6% לשנה, עומדות לפדיון בשנים 1985-1973,
 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ד׳ בםיון תשל״א(28 במאי 1971)

 (סדרה 71).
 איגרות חוב רשומות על שם של טפחות בנק משכנתאות לישראל
 בע״מ, בסכום כולל של 5 מיליון דולר של ארצות הברית, נושאות
 ריבית בשיעור של 7% לשנה, עומדות לפדיון בשנים 1985-1973,
 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ג׳ בסיון תשל״א (27 במאי

 1971) (סדרה 34).
 ז׳ בםיוןתשל״א(31 במאי 1971) פנחס ספיר

 (חמ 723118) שר האוצר
 * ק״ת 1583, תשכ״ד, עמ׳ 1302

 חוק הכיסוח הלאומי [נוסח משולב],

ן 9 6 8 - ח ״ כ ש  ח
 הודעה בדבר תוספת אחוזים בשומות של קיבוצים

 ומושבים שיתופיים
 בהתאם לתקנה 5ב(ב) לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח),

 תשי״ד-1954!, אני מודיע על תוספת אחוזים כדלהלן:
 השנה לגביה התוספת באחוזים
 נערכה השומה לשנת 1971/72

59% 
53% 
42% 
33% 
28% 
23% 
15% 
14% 
11% 
8% 

 יוסף אלמוגי
 שר העבודה

1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 

 כ״ח באייר תשל״א(23 במאי 1971)
 (חמ 75033)

 ! ק״ת תשי״ד, עמ׳ 649; תשכ״ח, עמ׳ 2007.

1953 - ג ״ י ש  חוק השופסים, ת

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953!, אני מודיע
 כי נשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, מינה את
 ורדימום זילר להיות שופט של בית משפט שלום מיום כ׳יד

 באייר תשליא (19 במאי 1971).
 ב״ד באייר תשל״א(19 במאי 1971) יעקב ש׳ שפירא

 (חמ 70070) שר המשפטים

I .149 ם״ח תשי״ג, עמ׳ ! 

ו 9 6 9 - ס ״ כ ש  חוק בית הדין לעבודה, ת

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ״ט-1969!, אני
 מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק, ובהתייעצות עם שר העבו
 דה ועם נשיא בית הדין הארצי, מיניתי את מנחם גולדברג,
 שופט בית דין אזורי, בהסכמתו, לכהן בפועל כשופט בית הדין הארצי
 לעבודה מיום ח׳ בסיון תשל״א(1 ביוני 1971) עד יום ח׳ באב תשל״א

 (30 ביולי 1971).
 ח׳ בסיון תשל״א(1 ביוני 1971)

 (חמ 70070)
 יעקב ש׳ שפירא

 שר המשפטים

 ! ס״ח תשכ׳י׳ט, עמ׳ 70.

 תקנות ההגנה (כספים), ז94ז

 מינוי מפקח על מטבע חוץ
 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־11 לתקנות ההגנה (כספים),

-11941 
 (1) אני ממנה את דב קנטרוביץ להיות, מיום כ״ג בםיון
 תשל׳׳א (16 ביוני 1971), המפקח על מטבע חוץ ולפעול
 בשמי לצורך הפיקוח על ביצוע התקנות, ומעביר אליו את

 םמכויותי לפי תקנה 11 לתקנות האמורות.
 (2) אני מבטל את מינויו של יוסף כץ2 מיום כ״ג בםיון תשל״א

 (16 ביוני 1971).
 ז׳ בםיון תשל׳״א(31 במאי 1971) פנחס ספיר
 (חמ 72201) שר האוצר

 ! ע״ר 1941, תוס׳ 2, מס׳ 1138, עמ׳ 1380.
 2 י׳י׳פ תשכ״ז, עמי 2164.

ז 9 6 5 ־ ־ ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת
 גוש 30156 חלקות 39, 40, 41, 42, 45, 46, חלקי חלקות 43,

.95 ,94 ,49 
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אתו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסום של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 כ״ג באייר תשל״א(18 במאי 1971) ר׳ לוי

 יושב־דאש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה/
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 1651 שינוי מס׳
 43/70 לתכנית מתאר מקומית 62״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 ירושלים בשטח שמדרום לבניני האומה.

 גוש 30137 חלקות 8, 104, 105, 106, 107, 108 חלקי חלקות
,72 ,62 ,59 ,48 ,47 ,44 ,42 ,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,12 

;109 ,103 ,102 ,101 ,98 ,96 ,94 

 ,ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1887



1 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, גבעתיים,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ 236 שינוי

 לתכנית מפורטת מס׳ ח/1״, ביתד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 6161 חלקות 235, 236.
 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או הגובל אתו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסום של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה׳ המחוזית לתכנון ולבניה, ,מחוז
 תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, גבעתיים, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 228 שינוי לתכנית מיתאר

 מקומית״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 6167 חלקה 28.
 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה האמורה.
 י״א באייר תשל״א(6 במאי 1971) ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, בני-ברק,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ 231 שינוי מם׳ 2

 לתכנית מפורטת מס׳ 107״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 6187 חלקה 192.
 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או הגובל אתו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 י״א באייר תשל״א(6 במאי 1971) ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תל־אביב-יפו,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ 1465 שינוי מס׳ 1
 לשנת 1970 לתכנית מפורטת מס׳ 691״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 7097 חלקה 129;
 גוש 6150 חלקה 775.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או הגובל אתו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״א באייר תשל״א(6 במאי 1971) יד׳ רזניק ,
 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן
 הודעות על הכנת שינויים לתכניות מפורטות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, רמת־גן, החליטה,
 בישיבתה מיום ח׳ באייר תשל״א (3 במאי 1971), להכין תכנית מס׳

 ד״ג/599 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ ר״ג/540.
 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצע:

 חלקים מחלקות מם׳ 456, 457 בגוש 6125.
 י״ד באייר תשל״א(9 במאי 1971) י׳ פלד

 יושב־ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־גן

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, רמת־גן, החליטה,
 בישיבתה מיום כ״ה באדר תשל״א (22 במרס 1971), להכין תכנית

.DE מספר ר״ג/598 — שינוי.לתכנית מפורטת מס׳ 
 ואלה הם השטתים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצע:

 חלקה 122 בגוש 6126.
 ט׳ באייר תשל״א(4 במאי 1971) י'פלד

 יושב־ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־גן

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים
 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון ולבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, גבעתיים,
, ח׳ באייר תשל״א(3 במאי 1971), להכין  החליטה, בישיבתה מיום ב׳

 תכנית מס׳ 239 - שינוי לתכנית מיתאר גב/53.
 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצע:

 גוש 6166 חלקה 86.
 קובאקרייזמן

 יושב־ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גבעתיים

 1888 ילקוט הפרסומים 1727,י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971
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 מרחב תכנון מקומי, נתניה
 הודעות בדבר אישור שינוי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ נת/10/318״, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1677,

 תשל״א, עמי 420.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, נתניה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ נת/3/414א׳״, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1677,

 תשל״א, עמי 420.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, נתניה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 כ״א באייר תשל״א(16 במאי 1971) א׳ היון

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מיוחד, בית ישמש
 הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מיתאר מקומית

 מיוחדת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה — 1965, בי במשרדי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה,
 בית שמש, במשרד השיכון, הקריה, תל אביב, ובמשרדי המועצה
 המקומית, בית שמש, הופקד תיקון תכנית מיתאר מקומית מיוחדת
 הנקרא ״תכנית מיתאר מיוחדת מס׳ ת/5/32/29 — המהווה תיקון
 לתכנית המיתאר הקיימת שאושרה ביום 11.8.65) שינוי ייעוד שטח
 ציבורי פתוח לאיזור מגורים ג׳. 2) שינויי ייעוד שטח ציבורי פתוח
 לשטח בנין ציבור (גן ילדים). 3) שינויי איזור מגורים ד׳ לאיזור
 מסחרי. 4) שינוי איזור מגורים ד׳ לדרך(הרחבת דרך קיימת לחנייה).״

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מקרקעין בגוש 5208 - חלקות 55, 57, 58, 59, 60, 98,

 בשלמות, ו־t9 ,56 , ,5553 בחלקן.
 גוש 5208 חלק מחלקה 81.

 כל מעונין בתיקון התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין במקרקעין, בבגין או בפרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי תיקון התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה גובל בתחום תיקון התכנית, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתיקון התכנית במשרדי

 הועדה המיוחדת האמורה.
 ח׳ באייר תשל״א(3 במאי 1971) ג, בן אור

 יושב־ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה
 בית שמש

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה
 הודעות בדבר אישור שינוי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ פת/15/1201״, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1664,

 תשל״א, עמי 11.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פתח־תקוה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/26/1204״, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים מם׳

 1582, תשל״א, עמ׳ 701.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פתח־תקוה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/3/1223״, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1680,

 תשל״א, עמ׳ 497. ו
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית! לתכנון ולבניה, פתח־תקוה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלונ1 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

I .פתוחים לקהל 
 כ״א באייר תשל״א(16 במאי 1971) א׳ היון

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, לוד
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ לד/35״, שהודעה על הפקדתה, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1660, תש״ל,

 עמ׳ 2900.
 השינוי האמור, בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, לוד, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כ״א באייר תשל״א(16 במאי 1971) א׳ חיון

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11.6.1971
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 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והגניה,
 תשכ״ה-1965, כי, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ׳*תכנית מם׳ חפ/1503-הרחבת רחוב מם׳
,  790״- המהווה שינוי לתכנית מס׳ 178 - אזור הכרמל המערבי -

 ביתד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 10752 חלקה 85; חלקי חלקות 9, 17, 52, 58-54, 82.
 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באייר תשל״א(11 במאי 1971)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ חפ/1344א׳ — הרחבת רחוב
 קומוי — מל״ל״ — המהווה שינוי לתכנית מם׳ חפ/145 — ״משק נוה
 שאנן״, לתכנית מס׳ חפ/831 - ״שיכון ותיקים ברוממה המזרחית״
 לתכנית מס׳ חפ/933 — ״אצטדיון ממזרח לשכונת זיו״ ולתכנית
 חפ/1344 — ״שינוי תוואי והרחבת רח׳ מל״ל — כניסה לקרית הטכ

 ניון״ — , ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:

 גוש 11199 חלקי חלקות 8-1, 113;
 גוש 11200 חלקי חלקות 152-150, 220;

 גוש 11201 חלקי חלקות 90, 97-94, 109-107, 111, 112,
.188-186 ,144 ,143 ,135 

 כל מענין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באייר תשל״א(11 במאי 1971)
 נפתלי אילתי

 יושב־־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה י

 מרחב תכנון מקומי, המרכז
 הודעות בדבר אישור שינוי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/15/365״, שהודעה על הפקדתה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1189,

 תשכ״ה, עמ׳ 2083.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה,
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, המרכז, וכל מעונין
 דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/18/448ג׳-ראש העין״, שהודעה על
 הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 1664, תשל״א, עמ׳ 13.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, המרכז, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״א באייר תשל״א(16 במאי 1971) א׳ היון
 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון, מקומי חיפה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, הופקד שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ חפ/1485 — אתר לבנין
 ציבורי ברחוב הארזים 40-41 (תחנת שאיבה לשעבר)״ - המהווה
, ביחד עם  שינוי לתכנית מם׳ 222 - ״עמק זבולון - מפרץ חיפה״ -

 התשריט המצורף אליו.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע בשטח
 תחולתו על תכנית מפורטת מס׳ חפ/729 - ״קרית חיים מערבית,

 תכנית חלוקה״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 11567 חלקה 178; חלקי חלקות 310, 330.
 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרתב
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באייר תשל״א(11 במאי 1971) נפתלי אילתי
 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 1890 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11.6.1971"
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 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנון, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכ

 נית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ט באייר תשל״א(14 במאי 1971) י׳ ורדימון
 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מיוחד, נתיבות
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מיוחדת

 ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מיוחדת מס׳ ת/4/13/14 —
 ייעוד שטחים למגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וחנויות,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1622 מיום 7 במאי 1970, עמ׳ 1902—

 בטלה בזה.

 ח׳ באייר תשל״א(3 במאי 1971) ד׳ ארביט
 יושב־ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה

 נתיבות

 מרחב תכנון מיוחד, נתיבות
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 מיוחדת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה, נתיבות,
 במשרד השיכון, הקריה, תל־אביב, ובמשרדי המועצה המקומית,
 נתיבות, הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית מיוחדת הנקרא ״תכנית
 מפורטת מיוחדת מס׳ ת/3א/4/13 — ייעוד שטח למרכז ספורט, שטח

 ציבורי פתוח וחנייה. שינוי לת.ב.ע.מ. מס׳ ת/4/13/3״.
 ואליהם השטחים הכלולים בשינוי התכנית והנמצאים בין הגבולות:

 בצפון: מגרשים 298-302
 במזרח: כביש מס׳ 6

 בדרום: שטח בלתי מפותח בתחום השיפוט
 במערב: מגרשים 28־26 בתכנית ת/4/13/3.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין במקרקעין, בבנין או בפרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה גובל בתחום שינוי התכנית, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המיוחדת האמורה.

 ח׳ באייר תשל״א(3 במאי 1971) ד׳ ארביט
 יושב־ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה

 נתיבות

 חוק התכנון והבני

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר אישור •שינוי תכנית מיתאר מקומית

 ובדבר ביטול שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מס׳ חפ/1234א׳ — קרית חיים המערבית — הפס
 המערבי״ - המהווה שינוי לתכנית מס׳ 222 - ״עמק זבולון - מפרץ
 חיפה״ והמהווה ביטול לתכנית מם׳ חפ/1234 — ״קרית חיים המערבית
 — הפס המערבי״ —, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1606, תש״ל, עמ׳ 1444.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט״ז באייר תשל״א(11 במאי 1971) נפתלי אילתי
 יוש1 ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, באר־שבע,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת
 מם׳ ד/477 — שכ׳ ה׳ — באר־שבע — שינוי יעוד משטח ציבורי

 פתוח לאזור מגורים א׳״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 38058.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ורדימון /  י״ט באייר תשל״א(14 במאי 1971) י
 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מם׳ 2 לתכנית מפורטת מם׳
 139/03/4 - בגושים 1229, 1930, 1466, — אזור מגורים, מסחר

 ומלאכה״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ת בםיון תשל״א, 11.6.1971 1891
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 מרחב תכנון מיוחד, נצרת עילית , מרחב תכנון מיוחד, כרמיאל
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת מיוחדת הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה, כרמיאל,
 במשרד השיכון, הקריה, תל־אביב, ובמשרדי המועצה המקומית,
 כרמיאל, הופקדה תכנית מיתאר מקומית הנקראת ׳*תכנית מיתאר

 מיוחדת ״תכנית מיתאר כרמיאל מס׳ ת/1/18/1״.
 ואלה הם השטתים הכלולים בתכנית:

 גושים בשלמות - 18982, 18986, 18987, 18988, 18990,
;19146 ,18991 

 חלקי גושים - גוש 18983 פרט לחלקה 50
 גוש 18984 פרט לחלקה 1

 גוש 19145 פרט לחלקה 107
 גוש 19151 חלקות 20—1, 30, 40, 41.

 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 כל מעונין במקרקעין, בבנין או בפרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 גובל בתחום התכנית, דשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המיוחדת האמורה.

 ח׳ באייר תשל״א(3 במאי 1971) ר׳ ארביט
 יושב־ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה

 כרמיאל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה, נצרת־
 עילית, במשרד השיכון, הקריה, תל־אביב, ובמשרדי המועצה המקו
 מית, נצרת־עילית, הופקד שינוי תכנית מפורטת מיוחדת הנקרא
 ״תבנית מפורטת מיוחדת מס׳ ת/1/02/17 — ביטול שטח פרטי פתוח
 ודרך ופתיחת דרך ציבורית חדשה, מגרש חנייה ושינוי בחלוקה.

 שינוי חלקי לתכנית רישום שיכונים ציבוריים מס׳ 1/02/1״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 16546 חלקות 12-6, 59, 67, 74, חלק מחלקות 5, 13,
;75 ,73 ,64 ,49 ,47 ,40 ,32 ,30 ,19 ,15 

 גוש 16538 חלקה 72.
 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין במקרקעין, בבנין או בפרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה גובל בתחום שינוי התכנית, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המיוחדת האמורה.

 ח׳ באייר תשל״א(3 במאי 1971) ד׳ ארביט
 יושב־ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה,

 נצרת־עילית

 הזמנות גתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

ת ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 256-257/71
 בענין צוואת המנוח פייבל מצגר מרחוב אלתריזי 25, ירושלים,

 והמבקש יעקב מורים מצגר.
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה לקיום הצוואה של
 המנוח ולמנות את יעקב מורים מצגר כמנהל עזבון לגבי נכסי העזבון
 שבארץ. כל המתנגד לבקשה הנ״ל יגיש, תוך 15 יום מיום פרסום
 הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו

 כאמור.
 י'וייס, רשם

 תיק עזבונות 259/71
 בענין עזבון המנוחה אנטה אטינגר בת משה ישראל מרח׳
 המלך ג׳ורג׳ 14, ירושלים, שנפטרה בירושלים ביום ה׳ באייר תשל״א

 (30 באפריל 1971),
 והמבקש משה אטינגר מרחוב טשדניחובםקי 6, ירושלים.

 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
 ירושתה של המנוחה, וצו הממנה את משה אטיגגר למנהל עזבוגה.
 כל המתנגד לבקשה הנ״ל יגיש, תוך חמישה עשר מיום פרסום הודעה

 זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כאמור.

 י׳ וייס, דשם

 תיק עזבונות 232/71
 בענין ירושת המנוח אברהם יעקב פוטרמן, שנפטר

 בדודבן, דרום־אפריקה, ביום 3 באוגוסט 1967,
 והמבקשת פייגה יהודית פוטרמן(לבית רהנצוויג), מרח׳

 מור 251, דורבן, דרום־אפריקה.
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט הנ״ל בקשה למתן צו קיום
 צוואה וצו המכריז על ירושת המנוח הנ״ל, והנני מזמין בזה כל אדם
 שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוח הנ״ל והרוצה להתנגד להכרזה,
 להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום פךסום הזמנה זו, התנגדות להכרזה

 המבוקשת, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
 י׳ וייס, רשם

 תיק עזבונות 252/71
 בענין צוואת המנוח אשר קרמר, שנפטר בירושלים ביום

 א׳ באייר תשל״א (26 באפריל 1971),
 והמבקש אליה פלר מירושלים, בנין קולנוע ״ציון״.

 להווי ידוע בי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום צוואה
 של המנוח הנ״ל ולמינויו של עו״ד אריה פלד מירושלים כמנהל

 עזבונו.
 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 והרוצה להתנגד לבקשה הנ״ל, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום
 פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו.
 י׳ וייס, רשם

 1892 ילקוט הפרסומים 1727, י״ת בםיון תשל״א, 11.6.1971



 בית המשפט המחוזי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

̂ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזד. כל אדם  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות 
 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו, התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 ירושלים, שנפטר בירושלים ביום ט׳ בניסן תשל״א (4 באפריל
,(1971 

 והמבקשת שולמית בדיקמן.

 תיק עזבונות 258/71
 בענין ירושת המנוחה צפורה אורבאק (אודבוך) מרחוב

 קרן קיימת 21,ץרושלים, שנפטרה ביום 4 באפריל 1971,
 והמבקש אליהו אורבאק (אורבוך) מרחוב קרן קיימת

 21, ירושלים.

 תיק עזבונות 260/71
 בענין עזבון המנוחה שרה־לאה בת מרדכי גרונר, שנפטרה

 בירושלים ביום י״א בחשון תשכ״ט (2 בנובמבר 1968),
 והמבקשים שלמה גרונר מרחוב בודנהיימר 3, ירושלים,

 ומרדכי גרונר מרחוב צ׳ילי 7, ירושלים.

 תיק עזבונות 261/71
 בענין ירושת המנוח משה דיינובםקי מרחוב הפלמ״ח 42,

 ירושלים, שנפטר ביום 31 ביולי 1970,
 והמבקשת ברכה דיינית (דיינובםקי) מרחוב הפלמ״ח 42,

 ירושלים.

 תיק עזבונות 262/71
 בענין עזבון המנוח אנדריה ויג שנפטר בירושלים ביום 4

 באפריל 1971,
 והמבקשים קטה ויג לבית זבקיץ/ יולן הרצל לבית ויג,
 מתלפיות, רחוב ביתר 17, ירושלים, ולםלו ויג מרחוב מטודלה 7,

 ירושלים.
 י'וייס, רשם

 תיק עזבונות 240/71
 בענין ירושת המנוח אליהו בן פנחס מזרחי מירושלים, שנפטר

 בירושלים ביום 21 בספטמבר 1936,
 והמבקש אברהם מזרחי מירושלים.

 תיק עזבונות 241/71
 בענין ירושת המנוח שיה מזרחי, שנפטר ביום 23 בדצמבר

,1970 
 והמבקשת סליחה מזרחי.

 תיק עזבונות 242/71
 בענין עזבון המנוח ישראל שמואל בלדינגר מירושלים,

 שנפטר ביום 26 במרס 1971,
 והמבקשת מינדל בלדינגר מירושלים.

 תיק עזבונות 243/71
 בענין עזבון המנוח דוד יגן, שנפטר בירושלים ביום 22 בפב

 רואר 1965.
 והמבקש ציון יגן מרח׳ פינם 7, ירושלים.

 תיק עזבונות 253/71
 בענין עזבון המנוח יוסף בן שאול, הידוע גם בשם יוסף
 שאול ששון, מירושלים, רחוב בצלאל 10, שנפטר בירושלים

 ביום 18 ביולי 1948,
 והמבקשים שדה, ששון, אליהו, נחום, מאיר, ושמעון

 בן שאול ואלישבע בךיקר.

 תיק עזבונות 254/71
 בענין עזבון המנוח שמשון בריקמן מרחוב בוסתנאי 32א,

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 1639/71
 בענין צוואת המנוח ד״ר יקותיאל (קרול) שטתברג

 מרחוב ערבי נחל 9, גבעתיים, שנפטר ביום 26 במרס 1971,
 והמבקשת חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל
 בע׳׳מ חברה רשומה בישראל מרחוב יהודה הלוי 32־30, תל־אביב.
 להווי ידוע בי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום צוואת

 המנוח הנ״ל ולמינוי המבקשת למנהלת עזבונו.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח, ומדוע לא תתמנה המבקשת
 חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע״מ למנהלת עזבונו, שאם

 לא כן יג ש בית המשפט ליתן צו כאמור.
 ד׳ ולך, רשם

 תיק עזבונות 1636/71
 בענין עזבון המנוח יהושע ודלף שנפטר ביפו ביום 18 באפריל

,1971 
 והמבקש מנחם בירנבאום מרחוב אלכסנדר ינאי 16, תל־

 אביב.

 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
 מינוי מנהל עזבון המנוח הנ״ל, והנני מזמין בזה כל אדם שיש לו
 טובת הנאה בעזבון, שההכרזה המבוקשת מתייחסת אליו והרוצה
 להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו,
 התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 ד׳ ולך, רשם

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 6.1971;11 1893



־ אביב־ יפו ל ת  בית המשפט המחוזי ב

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין נזה כל אדם
 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו, התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק עזבונות 1609/71
 בענין עזבון המנוח משה איז־ל לייב, מרחוב אוסישקין 6,

 תל־אביב, שנפטר ביום 8 באוקטובר 1970,
 והמבקשת משה טוני מרחוב אוסישקין 6, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1610/71
 בענין עזבון המנוח חיים׳־דוד וולפוביץ׳,

 והמבקשת פייגה־טובה וולפוביץ׳ מרחוב הרצל 34, פתח־
 תקוה.

 תיק עזבונות 1611/71
 בענין עזבון המנוח דוד קניאז,

 והמבקש חיים קניאז מרחוב ע״ט 3, רמלה.

 תיק עזבונות 1612/71
 בענין עזבון המנוח אביהם (איטור) שפיצר, מרחוב

 דובנוב 18, תל־אביב, שנפטר ביום 4 באפריל 1971,
 והמבקשת בבט שפיצר מרחוב דובנוב 18, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1617/71
 בענין עזבון המנוח הרי ריצמן מאטלנטה, ארצות־הברית,

 שנפטר ביום 19 באוקטובר 1956,
 והמבקשת ראי ריצמן מאטלנטה, ג׳ורג׳יה, אדצות־הברית.

 תיק עזבונות 1619/71
 בענין עזבון המנוח יוסף קוטםל שנפטר ביום י״ד בתשרי
i באוקטובר 960), והמנוחה אסתר קוטםל שנפטרה 5  תשכ״א (

 ביום כ״ה בחשון תשל״א (24 בנובמבר 1970),
 והמבקש נסים קוטסל מרחוב נורדאו 10, ראשון־לציון.

 תיק עזבונות 1622/71
 בענין ירושת המנוחה שושנה פדרמן מרחוב הרצל 134,
 רחובות, שנפטרה בבית־החולים ״הדסה״ בתל־אביב ביום י״ד בשבט

 תשל״א (9 בפברואר 1971),
 והמבקש אהרן מרדכי פדרמן מרחוב הרצל 134, רחובות.

 תיק עזבונות 1625/71
 בענין עזבון המנוחה לאה לוין,

 והמבקשת שרה סגל מניו־יורק, ארצות־הברית.

 תיק עזבונות 1626/71
 בענין עזבון המנוח יצחק אליהו זלוטולוב, שנפטר בתל־

 אביב ביום 24 בפברואר 1971,
 והמבקשת חוה זלוטולוב מרחוב דרך השלום 97, תל־אביב,

 תיק עזבונות 1628/71
 בענין עזבון המנוחה מרתה לוינגר, שנפטרה ביום 20 בינואר

,1971 
 והמבקשת רות אדלר משער חפר.

 תיק עזבונות 2876/70
 בענין ירושת המנוח יוסף ישעיהו, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970),
 והמבקשת רחל ישעיהו מרחוב גורדון 21, פתח־תקוה.

 תיק עזבונות 3873/70
 בענין עזבון המנוחה ד״ר ברטה ליפשיץ מרחוב פרישמן 7,

 תל־אביב, שנפטרה ביום 12 ביוני 1970,
 והמבקש אלכסנדר פודנום.

 תיק עזבונות 1428/71
 בענין ירושת המנוחה מלכה גלהבנד, שנפטרה בפתח־תקוה

 ביום 11 באוגוסט 1970,
 והמבקש אהרן גל מרחוב ברדיצ׳בםקי 6, גבעתיים.

 תיק עזבונות 1576/71
 בענין עזבון המנוח משולם כוכבי,

 והמבקשת ימימה כוכבי מרחוב הגפן 4, רחובות.

 תיק עזבונות 1596/71
 בענין עזבון המנוח רוברטו בן יוסף כהן מרחוב הכנסת 2,

 חולון, שנפטר ביום ב׳ בטבת תשל״א (29 בדצמבר 1970),
 והמבקשת מתילדה כהן מרחוב הכנסת 2, חולון.

 תיק עזבונות 1597/71
 בענין עזבון המנוחה פנינה אטלסוביץ, שהיתה ידועה גם
 בשם רבקה פרל אטלסוביץ, שנפטרה בפתח־תקוה ביום 25

 בפברואר 1971,
 והמבקש אברהם אטלסוביץ מרחוב נתן 10, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1600/71
 בענין עזבון המנות דוד מהם, שנפטר ביום 8 בפברואר 1971,

 והמבקשת רות מם לבית מוזם.

 תיק עזבונות 1602/71
 בענין ירושת המנוחה אירמה פישר, שנפטרה ביום 8 ביולי

,1969 
 והמבקש ישראל פישר.

 תיק עזבונות 1604/71
 בענין עזבון המנות יעקב אילץ, שנפטר ביום 19 בינואר

,1968 
 והמבקשת בת־שבע אילון.

 תיק עזבונות 1605/71
 בענין עזבון המנוח ד״ר יחיאל שורצמן,

 והמבקשת גולדה שורצמן מרחוב שלום עליכם 24, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1606/71
 בענין עזבון המנוח שלמה רגנבוגן,

 והמבקש ד״ר לוציאן רגנבוגן מרחוב גלוםקין 1, תל־אביב.

 1894 ילקוט הפרסומים 1727, י״ת בסיון תשל״א, 11.6.1971



יפו  בית המשפט המחוזי בתל־אביב־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 1643/71
 בענין עזבון המנוחה לילי מוםלי מרחוב ארלוזורוב 64,

 בת־ים, שנפטרה ביום 9 באפריל 1971,
 והמבקשים חביב מוםלי, שלמה מוםלי, אורית מוםלי,

 אברהם מוסלי, כולם מרחוב ארלוזורוב 64, בת־ים.

 תיק עזבונות 71 1644
 בענין עזבון המנוח אברהם חמדי מחולון, עמידר מס׳ 20,
 שנפטר ביפו ביום 14 בינואר 1960, ובענין עזבון המנוחה מרים
 חמדי מחולון, רחוב ישעיהו 28, שנפטרה בתל־אביב ביום 30 במאי

,1964 
 והמבקש יחיאל חמדי.

 תיק עזבונות 1645/71
 בענין עזבון המנוח נח בנקירר, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 3 בפברואר 1971,
 והמבקשת טובה בנלןירר מרחוב המעגל 12א׳, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1661/71
 בענין עזבון המנוח לסט אימרה מרת׳ וייזל 24, תל־אביב,
 והמבקשים לסט זולטן מרחוב יחזקאל 21, תל־אביב, מנד־
 לוביץ אליזבטה לסט מקרית־גת, שד׳ גת 109/2, לסט
 לדיסלב מרחוב דה בומונט 1, פריבורג, שויצריה/ יקלו* תיו

 גיורא 3 /224, טירת הכרמל.

 תיק עזבונות 1663/71
 בענין עזבון המנוחה יהודית מנה, שנפטרה ברמת־גן ביום

 9 באוגוסט 1970,
 והמבקש אורי מנה.

 תיק עזבונות 1664/71
 בענין עזבון המנוחה רבקה רשקם, שנפטרה בכפר־סבא

 ביום ל׳ בשבט תשל״א (25 בפברואר 1971),
 והמבקש דוד רשקם מתל־אביב.

 תיק עזבונות 1665/71
 בענין ירושת המנוח הירש קהוקרו, שנפטר ביום 8 בפברואר

,1971 
 והמבקשת סוסה קוזוקרו מראשון־לציון.

 תיק עזבונות 1666/71
 בענין ירושת המנוח עמיאל לוין, שנפטר ביום 24 באפריל

,1971 
 והמבקשת עטרה לוין מראשוךלציון.

 תיק עזבונות 1668/71
 בענין עזבון המנוחה אםתריה דוד קיםלר, שנפטרה ביום

 13 בפברואר 1949,
 והמבקשת אסתר אהרון נלדנברג, התורים 12, יפו.

 תיק עזבונת 1669/71
 בענין עזבון המנוח יעיש שמואל מלכי, שנפטר ביום כ״ט

 באב תשכ״ז(4 בספטמבר 1967),
 והמבקשת זהבה מלכי.

 תיק עזבונות 1628/71
 בענין עזבון המנוחה חיותה מר, שנפטרה ביום ט״ז בטבת

 תשל״א (13 בינואר 1971),
 והמבקש אריה מר.

 תיק עזבונות 1629/71
 בענין ירושת המנוח זולטן ויטנבתר מרמת־השרון, מורשה,

 עמידר 911 (א/91), שנפטר ביום 5 בינואר 1971,
 והמבקשת ורוניקה ויטנברג, מרמת השרון, מורשה, עמידר

 911 (א/91).

 תיק עזבונות 1630/71/8
 בענין עזבון המנוח קורט ולטר גלזר, שנפטר בברלין ביום

 י״ט באב תש״ל (21 באוגוסט 1970,
 והמבקש גבריאל גלזר.

 תיק עזבונות 1631/71
 בענין עזבון המנוח מצליח בן נחום יצחק,
 והמבקש עמרם בן נחום (יצחק) מנתניה.

 תיק עזבונות 1632/71
 בענין ירושת המנוח יצחק חנלם מרחוב הגולן 93, רמת־החייל,

 תל־אביב, שנפטר ביום ה׳ בשבט תשל״א (31 בינואר 1971),
 והמבקשת צלינה חנל0 מרחוב הגולן 93, רמת־החייל, תל־

 אביב.

 תיק עזבונות 1633/71
 בענין עזבון המנוח p ציון ויסמן, שנפטר ברחובות ביום

 כ״א בתשרי תשל״א (11 באוקטובר 1970),
 והמבקשות עתיקה ויסמן ודבורה ויסמן.

 תיק עזבונות 1634/71
 בענין עזבון המנוח מיכאל לבבי מרחוב לב הזהב 6, רמת־גן,

 שנפטר בדמת־גן ביום 29 בינואר 1971,
 והמבקשת מרגלית לבבי מרחוב לב הזהב 6, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1635/71
 בענין עזבון המנוחה טובה בר מרחוב הרואה 147, רמת־גן,

 שנפטרה ביום 26 במרס 1970,
 והמבקש דוד בר מרחוב הרואה 147, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1638/71
 בענין עזבון המנוח שמעון אולרייך, שנפטר ביום 24 בינואר

,1956 
 והמבקש יוסף גל מקיבוץ עיךחרוד (איחוד).

 תיק עזבונות 1640/71
 בענין עזבון המנוח שלמה לנדוי, שנפטר ברחובות ביום

 13 במרס 1971,
 והמבקשת שרה לנדוי.

 תיקי עזבונות 1641/71
 בענין עזבון המנוחה מרגדט היימן, שנפטרה ביום 13 בינואר

,1971 
 והמבקש אלחנן היימן מרחוב חדרה 13, תל־אביב.

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1895



־ אביב־ יפו ל ת  בית המשפט המחוזי ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 1685/71
 בענין עזבון המנוח ברונו ברוך ראט, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום 17 באפריל 1971,
 והמבקשת בדתה בתיה ראט.

 תיק עזבונות 1686/71
 בענין עזבון המנוחה פורטונה לוי מבת־ים, שנפטרה ביום

 9 באפריל 1971,
 והמבקשים ולנטינה פרנסים, יזראל עשה.

 תיק עזבונות 1687/71
 בענין עזבון המנוח בן־ציון שדמן, שנפטר בתל־אביב ביום

 21 בפברואר 1971,
 והמבקשת חיה שדמן מרחוב סוקולוב 47, תל־אביב.

 תיק עזבונות 689/71
 בענין עזבון המנוחה טובה מותנשטרן,

 והמבקשת קלרה וילק מרחוב חיים עוזר 19, פחח־תקוה.

 תיק עזבונות 1690/71
 בענין עזבון המנוח יעקב מותנשטרן,

 והמבקשת קלרה וילק מרחוב חיים עוזר 19, פתח תקוה.

 תיק עזבונות 1692/71
 בענין עזבון המנוח מנחם לנדאו מרחוב המלך ג׳ורג׳ 101,
 תל־אביב־יפו, שנפטר בתל־אביב-יפו ביום כ״ח באדר תשל״א

 (23 במרס 1971),
 והמבקשת צפורה לנדאו. .

 תיק עזבונות 1694/71
 בענין עזבון המנוח מנחם בן אריה בנק שנפטר ביום 12 ביולי
 1970, ושמקום מושבו האחרון היה ברחוב עולי הגרדום 13א׳ בראשון

 לציון,
 והמבקשת מדתה(מלכה) טייבר לבית בנק מרחוב קוממיות

 34, אפקה, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1695/71
 בענין עזבון המנוח אלחנן כץ, שנפטר בתל־אביב ביום 2

 בינואר 1971,
 והמבקשת דינה כץ מרחוב שלמה המלך 80, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1696/71
 בענין עזבון המנוחה אוה פרוינד,

 והמבקשת דבורה גדום (לבית פרוינד), המתגוררת כעת
 באנטורפן, בלגיה.

 תיק עזבונות 1697/71
 בענין עזבון המנוח אצלאן עבודי מרחוב סטרומה 6, נס־
 ציונה, שנפטר ברחובות ביום י״ח באדר תשי״ח (10 במרס 1958),

 והמבקש מאםי עובדיה.

 תיק עזבונות 1698/71
 בענין עזבון המנוח נוטה אברהם בן וולף מרחוב ריינם 3,
 ראשון לציון, שנולד בשנת 1894 ונפטר בבית החולים ״אסף הרופא״

 ביום י׳ באדר תשל״א (3 במרס 1971),
 והמבקשת נוטה אסתר, מרחוב ריינם 3, ראשון לציון.

 תיק עזבונות 1671/71
 בענין עזבון המנוח שמאי מנדלברוט, שנפטר בפתח־תקוה,
 ביום 21 בספטמבר 1970, ומענו האחרון היה ברחוב אמנון ותמר 13,

 רמת־גן,
 והמבקשת רחל מנדלברוט מרחוב אמנון ותמר 13, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1672/71
 בענין עזבון המנוח דוד לוי מרחוב המלך ג׳ורג׳ 24, תל־אביב,

 שנפטר ביום 15 באפריל 1971,
 והמבקשת קרולינה (חיה) לוי מרחוב המלך ג׳ורג׳ 24, תל־

 אביב,

 תיק עזבונות 1674/71
 בענין עזבון המנוחה לילי בן גפן, שנפטרה בגדרה ביום

 15 בדצמבר 1970,
 והמבקש ד״ר ארי בן גפן מגדרה.

 תיק עזבונות 1675/71
 בענין ירושת המנוחה אסתר בורוכוב מרחוב דיזנגוף 48,

 תל־אביב, שנפטרה בתל־אביב ביום 22 בינואר 1971,
 והמבקש ד״ר משה בורוכוב מרחוב דיזנגוף 48, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1676/71
 בענין עזבון המנוח שמואל בוטון מסלמה ג׳ מם׳ 15, רמת־גן,

 והמבקשת זהרה בוטון מםלמה ג׳, מס׳ 15, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1678/71
 בענין ירושת המנוח פריץ (פרץ) גולדברג, שנפטר בתל־

 אביב ביום 26 בינואר 1971,
 והמבקש יאיר גולדברג.

 תיק עזבונות מס׳ 1679/71
 בענין ירושת המנוח שמואל שורץ מרחוב ארלוזורוב 196,

 תל־אביב, שנפטר בכפר־סבא ביום 16 באוקטובר 1970,
 והמבקשת טובה שורץ.

 תיק עזבונות 1680/71
 בענין ירושת המנוחה בלומה פיופשיק מרחוב הרצל 78א׳,

 רמת־גן, שנפטרה ב״תל־השומר״ ביום 7 במרס 1971,
 והמבקש ליטמן פופשיק מרחוב הרצל 78א׳, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1682/71
 בענין עזבון המנוח אברהם איצקוביץ בן גרשון, שנפטר

 ביום ד׳ בשבט תשל״א (30 בינואר 1971),
 והמבקשת לאה איצקוביץ מרחוב בילינםון 14, קרית־אונו.

 תיק עזבונות 1683/71
 בענין עזבון המנוחה חנה כהן שנפטרה ביום כ״ט בשבט תשל״א

 (24 באפריל 1971),
 והמבקש אברהם כהן מרחוב החלוץ 20, חולון.

 תיק עזבונות 1684/71
 בענין ירושת המנוחה מכלה פריים מרחוב ד״ר הכהן 3,

 רמת־גן, שנפטרה ביום 29 בספטמבר 1970,
 והמבקש יצחק פריים מרחוב ד״ר הכהן 3, רמת־גן.

 1896 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971״



 בית המשפט המחוזי בונל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 1713/71
 בענין עזבון המנוח יחזקאל יעקובוביץ, שנפטר בפתח־

 חקוה ביום 21 בנובמבר 1967,
 והמבקשת חנה יעקובוביץ מרחוב רוטשילד 28, פתח־

 תקוה.

 תיק עזבונות 1714/71
 בענין עזבון המנוח מתתיהו הימן (היימן) מכפר ידידיה,
 שנפטר בבית־חולים ״מאיר״ בכפר־סבא ביום 23 באפריל 1971,

 והמבקש צבי הימן מכפר ידידיה.

 תיק עזבונות 1715/71
 בענין ירושת המנוח דניאל מורדוך, שנפטר בגבעתיים ביום

 י׳ באב תש״ל (12 באוגוסט 1970),
 והמבקשת עליזה מורדוך מרחוב שינקין 47, גבעתיים.

 תיק עזבונות 1717/71
 בענין עזבון המנוח פתיז דלובחש מטהרן, אירן, שנפטר

 ביום 18 באוגוסט 1961,
 והמבקש מוםה דתבחש מטהרן.

 תיק עזבונות 1718/71
 בענין ירושת המנוח םנדה לפלדון מרחוב אלי כהן 10, רמת־

 הנשיא, בת־ים, שנפטר ביום 12 במרס 1971,
 והמבקש ינקל לפרדון מרחוב אלי כהן 10, רמת־הנשיא,

 בת־ים.

 תיק עזבונות 1719/71
 בענין עזבון המנוחה יולנדה בדאון משכונת נוה מרחב 8,

 פרדם־חנה, שנפטרה בפרדם־חנה ביום 11 באפריל 1970,
 והמבקשת הלנה יעקב מרחוב כצנלסון 20, יהוד.

 תיק עזבונות• 1720/71
 בענין עזבון המנוחה זוזי אלרםו, שנפטרה בבית־החולים

 ״מאיר״ בכפר סבא ביום 16 באפריל 1971,
 והמבקשת דולה איצקוביץ (לבית אלרםו) מנתניה.

 תיק עזבונות 1721/71
 בענין עזבון המנוח סימון לינתר מרחוב ויצמן 127, תל־אביב,

 שנפטר ביום כ״ח באדר חשל״א (25 במרס 1971),
 והמבקשת חיה לינדנר מרחוב ויצמן 127, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1722/71
 בענין ירושת יצחק (איגנץ) מושקוביץ מרחוב גורדון 15,
 נתניה, שנפטר בבית־חולים ״מאיר״ בכפר־סבא ביום כ״א באלול

 תש״ל (22 בספטמבר 1970),
 והמבקשים לאה מושקוביץ, משה מור (מושקוביץ)

 ודוד מושקוביץ, כולם מרחוב גורדון 15, נתניה.

 תיק עזבונות 1724/71
 בענין צוואת המנוח נסים אליעזר, שנפטר בתל־אביב ביום

 6 באוגוסט 1957,
 והמבקש שמואל (סמי) םמואלוב משד׳ ירושלים 32, יפו.

 תיק עזבונות 1699/71
 בענין עזבון המנוחה רות יזי כהן, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 18 בדצמבר 1970,
 והמבקש יעקב יזי מרחוב ההסתדרות 52, גבעתיים.

 תיק עזבונות 1701/71
 בענין עזבון המנוחה ינקו דינה מכפר־סבא, שנפטרה ברמת גן

 ביום כ״ו בכסלו תשל״א (24 בדצמבר 1970),
 והמבקש ינקו יעקב.

 תיק עזבונות 1702/71
 בענין ירושת המנוחה צפורה אליהו מרחוב רוקח 96, רמת גן,

 שנפטרה בתל־אביב ביום י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971),
 והמבקש משה אליהו מרחוב בילטמור 15, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1703/71
 בענין עזבון המנוח לוי נסים, שנפטר בתל־אביב ביום י׳ בתשרי

 תשל״א (6 באוקטובר 1970),
 והמבקשת לוי שדה, מרחוב אבן גבירול 95, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1705/71
 בענין עזבון המנוחה מרגרטה לוי לבית בונה, שנפטרה בחל־

 אביב ביום 12 בינואר 1971,
 והמבקשת רוזה בודנוף לבית לוי.

 תיק עזבונות 1707/71
 בענין עזבון המנוחה עבודי דודים, שנפטרה בדמת־גן, ביום

 כ״א בשבט תש״ל (28 בינואר 1970),
 והמבקש יעקב עבודי מרחוב הרצל 2, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1708/71
 בענין עזבון המנוח בך־ציון סיני, שנפטר בתל אביב ביום

 6 בספטמבר 1955,
 והמבקש יחזקאל סיני מרחוב השומר 4, תל אביב.

 תיק עזבונות 1709/71
 בענין עזבון המנוח אלוני ישראל בן יוסף, שנפטר בבית

 החולים קפלן ברחובות ביום 26 בפברואר 1971,
 והמבקש אלוני משה משדרות חן 5, נתניה.

 תיק עזבוונת 1710/71
 בענין עזבון המנוחה מסעודה שהרבני שנפטרה בגבעתיים

 ביום 26 בספטמבר 1966,
 והמבקש נאגיי שהרבני מאילת 612/16.

 תיק עזבונות 1711/71
 בענין עזבון המנוח רפאל זיזובי מראשון לציון,

 והמבקש אליהו זיזובי מראשון לציון.

 תיק עזבונות 1712/71
 בענין עזבון המנוח יעקב נטלר מרחוב בצנלםון 63, בת־ים,

 שנפטר ביום ז׳ באדר תשל״א (4 במרס 1971),
 והמבקשת בסי נטלר מרחוב החשמונאים 26, בת־ים.

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1897



־ אביב־ יפו ל ת  בית המשפט המתתי ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה
 תיק עזבונות 1742/71
 בענין עזבון המנוח סטרול םימינוביץ, שנפטר בבית החולים

 בילינםון ביום י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971),

 והמבקשת יטיקה אותשטיין לבית םימינוביץ מרחוב
 בניהו 34, רמת־גן.

 תיק עזבון 1743/71
 בענין עזבון המנוחה שרה יוסף שם־טוב (סינטוב),

 שנפטרה ביום 9 ביולי 1970,
 והמבקשת דבורה צורף מרחוב סוקולוב 26, חולון.

 תיק עזבון 1744/71
 בענין עזבון המנוחה בלכר חנה,

 והמבקש בלכר אהרון מרחוב שמואל הנציב 42(ג), נתניה.-

 תיק עזבונות 1745/71
 בענין עזבון המנוח אהרון אהרתוביץ, שנפטר ביום 22

 בדצמבר 1970.

 תיק עזבונות 1750/71
 בענין עזבון המנוחה מדים ברעם,

 והמבקש זלמן בר עם מהרצליה.

 תיק עזבונות 1751/71
 בענין עזבון המנוח משה קלטי (כלאתי), מהרצליה,

 והמבקש יהודה לןלאתי.

 תיק עזבונות 1753/71
 בענין עזבון המנוח יון אקונומו,קודם יוסף אליאם, שנפטר

 בבוקרםט, רומניה, ביום 12 במאי 1965,
 והמבקשת מרגרטה אקונומו, קודם מרגרטה אליאם

 מנירנברג, גרמניה המערבית.

 תיק עזבונות 1754/71
 בענין עזבון המנוח לואיז ווינלןלשטיין, שנפטר ביום א׳

 באייר תשכ״ז (5 במאי 1967),

 והמבקשת אסטרה ווינקלשטיין.

 תיק עזבונות 1755/71
 בענין עזבון המנוחה פנינה גנץ, שנפטרה ביום 12 במרס 1971,

 והמבקש צבי גנץ מרחוב גורדון 30, ראשון־לציון.

 תיק עזבונות 1757/71
 בענין ירושת המנוח ירמיהו ציגל, שנפטר בתל־אביב ביום

 כ״ג בטבת תשל״א (20 בינואר 1971),
 והמבקשת שרה אסתר ציגל משדרות העם הצרפתי 18,

 רמת־גן.

 תיק עזבונות 1760/71
 בענין עזבון המנוח דוד צנקל, שנפטר ביום כ״ד בתמוז תש״ט,
 והמבקשות צנקל שרה וצנלןל ורדה מרחוב פינסקר 8,

 תל־אביב.

 תיק עזבונות 1725/71
 בענין עזבון המנוח שמואל קטלן מרחוב בלוך 48, תל־־אביב,

׳ באייר תשל״א (1 במאי 1971),  שנפטר ביום ו
 והמבקשת שרה קטלן מתל־אביב.

 תיק עזבונות 1726/71
 בענין עזבון המנוחה צפורה שטרקמן מרחוב יצחק שדה 1,

 גבעתיים, שנפטרה ביום ב׳ בחשון תשל״א (1 בנובמבר 1970),
 והמבקשת בלה ינובםקי מתל־אביב.

 תיק עזבונות 1727/71
 בענין עזבון המנוח בנימין צ׳יציק,

 והמבקש יצחק שלו מרחוב ברגסון 13, רמת־אביב, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1728/71
 בענין עזבון המנוחה רבקה מלמד, שנפטרה ביוש 15 בפברואר

,1970 
 והמבקשת שרה כהן מרחוב כצנלסון 140, גבעתיים.

 תיק עזבונות 1731/71
 בענין עזבון המנוחים יעקב אלסעיד ורחל אלסייד

 מתל־אביב,

 והמבקש דניאל אלםעיד.

 תיק עזבונות 1735/71
 בענין עזבון המנוחה זלמה גרינולד, שנפטרה בתל־אביב

 ביום 14 במרס 1971, -י
 והמבקשת תמר קירשנר.

 תיק עזבונות 1736/71/8
 בענין ירושת המנוחה יטי גלרנטר שנפטרה בתל־אביב ביום

 18 באפריל 1966,
 והמבקש וילי גלרנטר מתל־אביב.

 תיק עזבונות 1738/71
 בענין ירושת המנוח יאנקל יוסף עזרילביץ, שנפטר בתל־

 השומר ביום ט״ו באלול תשכ״ג (4 בספטמבר 1963),

 והמבקשת הניה ציסנר.

 תיק עזבונות 1739/71
 בענין עזבון המנוח משה גולדברג, שנפטר בחדרה ביום

 21 בדצמבר 1970,
 והמבקשת לאה גולדברג מרחוב גרוזנברג 8, תל־־אביב.

 תיק עזבונות 1740/71
 בענין עזבון המנוחה רחל דובנו, שנפטרה בבית החולים ליכטנ־

 שטטר ביד אליהו, תל־אביב, ביום 18 ביגואר 1971,
 והמבקשת לילי קלם מקיבוץ בית זרע.

 תיק עזבונות 1741/71
 בענין עזבון המנוח ברנשטיין שמחה, שנפטר ביום 20

 בפברואר 1971,
 והמבקשים מאשה ברנשטיין, בתיה וולף ואמנון ענבר.

 1898 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971



־ אביב־ יפו  בית המשפט המחוזי בתל

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 1790/71
ה כהן, הידוע גם בשם גדג׳ייה י  בענין עזבון המנוחה גודג/
 כהן, שנפטרה בתל־אביב ביום י״ד בםיוןתש״ל (8 ביולי 1970),
 והמבקש רחמים כהן מיד־אליהו, רחוב לה־גרדיה 33, תל־

 אביב.

 תיק עזבונות 1791/71
 בענין עזבון המנוח אחיעזר שרפםקי, שנפטר ביום 2 במרס

,1971 
 והמבקשת צפרירה שרפסקי, קטינה, באמצעות אמה שרה

 ויינראוב.

 תיק עזבונות 1792/71
 בענין ירושת המנוחה מטילדה נחמן, שנפטרה ביום 11

 באפריל 1971,
.pm והמבקש יעקב 

 תיק עזבונות 1793/71
 בענין עזבון המנוח נחום עירוני(גתדצקי), שנפטר ביום

 19 בינואר 1971,
 והמבקשות דינה עירוני, אורה רייכרט, רות כץ.

 תיק עזבונות 1794/71
 בענין עזבון המנוחה הילדה בדנר, שנפטרה ביום י״ז בסיון

 תש״ל (21 ביוני 1970),
 והמבקש משה בדנר.

 תיק עזבונות 1796/71
 בענין עזבון המנוח אריה ליאץ מצגר, מנוה עמל 506,

 הרצליה, שנפטר ביום 29 במרס 1971,
 והמבקש אברהם מצגר.

 תיק עזבונות 1799/71
 בענין עזבון המנוח יוסף פינם, שנפטר ביום 2 במרס 1971,

 והמבקש דוד פינם.

 תיק עזבונות 1800/71
 בענין עזבון המנוחה יהודית חב רוני־ רזי מרחוב ארבע
 ארצות 6, תל־אביב, שנפטרה ביום י׳ באדר תשל״א (7 במרס

,(1971 
י מדרך השלום 115, תל־אביב. ת ־ י נ ת ב  והמבקש דניאל ח

 תיק עזבונות 1801/71
 בענין עזבון המנוח חיים בר־נחום מבן־שמן, שנפטר בבית

 החולים הרצפלד בגדרה ביום 21 ביולי 1970,
 והמבקשת צביה רפאלי מרחוב דה־הז 8, תל־אביב.

 תיק עזבונות 1804/71
 בענין ירושת המנוחה לונה אלימלך, שנפטרה בתל־אביב־יפו
 ביום 18 במרס 1071, ועזבון המנוח נסים אלימלך, שנפטר בתל־

 אביב־יפו ביום 9 באפריל 1971,
 והמבקשת רבקה אםא מרחוב הרצל 37, בת־ים.

רשם  ד׳ ולך,

 תיק עזבונות 1767/71
, שנפטרה ביום  בענין עזבון המנוחה רוזה רהנפלד־ורדי

 27 באפריל 1966,
 והמבקשת דבקה רשף. ־

 תיק עזבונות 1771/71
, מפתח־תקוה, ת א  בענין עזבון המנוח טאופיק פ

י מפתח־תקוה. ת א  והמבקשת גורת׳יה פ

 תיק עזבונות 1772/71
 בענין עזבון המנוח דוד זמדוים שמענו האחרון היה ברחוב

 עצמאות 3, נס־ציונה, ושנפטר ביום 7 ביולי 1966,
 והמבקשת דחה זמדוים מרחוב עצמאות 3, נס־ציונה.

 תיק עזבונות 1774/71
 בענין עזבון המנוח דוד צמח מראשון־לציון,.

 והמבקשת ויזה צמח מראשון־לציון.

 תיק עזבונות 1775/71
 בענין עזבון המנוחה אסתר כהן, שנפטרה ברמת גן ביום

 15 בדצמבר 1968,
 והמבקש אהרון כהן מרמת גן.

 תיק עזבונות 1777/71
 בענין עזבון המנוח אברהם שר,

 והמבקשת תינה שר מרחוב כצנלסון 14, בת־ים.

 תיק עזבונות 1780/71
 בענין ירושת המנוח ישראל גינצלר, שנפטר ביום 15 באפריל

,1971 
 והמבקש מיכאל גינצלר מיד אליהו.

 תיק עזבונות 1781/71
 בענין עזבון המנוחה מרים קאופמן מרחוב יהודה הלוי 60,

 תל־אביב, שנפטרה ביום 22 בדצמבר 1970,
 והמבקש יצחק קאופמן מתל־אביב.

 תיק עזבונות 1783/71
 ,בענין עזבון המנוחה מרים(מריננה) פייגל מבית המרשלג,

 שנפטרה ביום ז׳ באדר תשל״א (4 במרס 1971),
 והמבקש ד״ר דן פיעל משיכון הרופאים 11, תל־השומר.

 תיק עזבונות 1786/71
 בענין עזבון המנוח שמעון קמרט,

 והמבקשת סלומאה קמרט מרחוב השר משה 49, רמת־גן.

 תיק עזבונות 1788/71
 בענין ירושת המנוח לזר בן איזידור כץ מלוד, רחוב מ״ד מם׳ 7,
 שנפטר בבית החולים הממשלתי ״שמואל הרופא״ ביום 6 ביוני 1971,

 והמבקשת רות יונם.

 ..ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1899



 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הנני מזמין בזה כל אדם, הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוח והרוצה להתנגד להכרזה ולצו קיום הצוואה, להתייצב בבית
 המשפט תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם
 מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח
 הנ״ל ומדוע לא תמונה המבקשת כמוציאה לפועל של הצוואה, ולהגיש
 התנגדות להכרזה המבוקשת, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.
 ש׳ רזי, דשם

 תיק קיום צוואה 580/71
 בענין צוואת המנוח בלרםל (מרציל) פולק, שנפטר בחיפה

 ביום 15 במרס 1971,
 והמבקשת מרגרטה פולק מחיפה.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט, תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויי

 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל, ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה למבקשת ומדוע לא למנות אותה כמנהלת העזבון

 הנ״ל, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה ומינוי כאמור.

 ש׳ רזי, דשם

 תיק עזבונות 588/71
 בענין הצוואה של המנוחה קודצקה פליציה,

 והמבקשת מדים זיידנר,
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה(והתוספות אשר לה) של המנוחה הנ״ל,
 ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת, שאם לא כן יגש בית

 המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 ש׳ רזי, רשם

 תיק עזבונות 590/71
 בענין עזבון המנוח מתטי כהן, שנפטר ביוהנסבורג, דרום

 אפריקה, ביום 22 באוגוסט 1970,
 והמבקשת בסי כהן מ-204, אורלי, רחוב הנטר יוביל, יוהנס

 בורג, דרוס אפריקה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט, תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא
 תקויים ולא תירשם הצוואה של המנוח הנ״ל ומדוע לא ימונה אברהם
 כהן, עורך דין, כמנהל עזבונו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו

 כטוב בעיניו.
 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 591/71
 בענין צוואת המנוח שמואל רוך שנפטר בחיפה ביום 14

 באפריל 1971,
 והמבקשת דוזה רוך לבית פרויליך מחיפה.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא
 תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל, ומדוע לא
 תינתן תעודת קיום צוואה לרוזה רוך, שאם לא כן יגש בית המשפט

 ליתן תעודה זו כאמור.
 ש׳ רזי, רש̂ם

 הז מ
 תיק עזבונות 88/71
 בענין עזבון המנוחה צפורה גייםמן (לבית זומן) מרחוב

 יוסף 53, חיפה,
 והמבקשים נחום פםחוביץ, פרמן נחמן, פרמן נתן,

 עתידה מכלים, חיה צירנוב.
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו הממנה את
 ד״ר יונה אנגל, עודך דין מחיפה, רחוב הרצל 14, ושמואל מכלים,
 עורך דין מבאד־שבע, רחוב החלוץ 117, למנהלי עזבון המנוחה הנ״ל.
 הנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון המנוחה
 הנ״ל והרוצה להתנגד למינוי להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
 הזמנה זו, כתב התנגדות למינוי המבוקש, שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו.
 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 570/70
 בענין צוואת המנוח חיים מרקום מחיפה, שנפטר בחיפה ביום

 16 באוגוסט 1970,
 והמבקשת שרה מדקום מחיפה.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה למבקשת, ומדוע המבקשת, שמונתה בצוואה הנ״ל
 בתור מוציאה לפועל, לא תמונה בתור מנהלת העזבון של המנוח,

 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן צו כטוב בעיניו.
 ש׳ רזי, דשם

 תיק קיום צוואה 575/71
 בענין צוואת המנוח אפרים גולדבלט,

 והמבקשת מרים גולדבלט מרחוב עבאם 14, חיפה.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט, תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויים
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה למבקשת, שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן צו

 כטוב בעיניו.
 ש׳ רזי, דשם

 תיק עזבונות 577/71
 בענין עזבון המנוח לוי אלפתביץ,

 והמבקשים צפורה אלפרוביץ ומנחם אלפרוביץ
 מרחוב התיכון 43, נוה שאנן, חיפה.

 להווי ידוע, כי הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מנהל עזבון
 של המנוח הנ״ל, והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הגאה
 בעזבון המנוח הנ״ל, והרוצה להתנגד לבקשה זו להגיש, תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, התנגדות לבקשה, שאם לא כן יתן

 בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 ש׳ רזי, רשם

 תיק עזבונות 579/71
 בענין צוואתו ועזבונו של המנוח משה (מקם) קרליבך
 מחיפה, שנפטר בחיפה ביום ח׳ בניסן תשל״א (3 באפריל 1971),
 והמבקשת טובה אדית קרליבך מרחוב קדימה 14, חיפה.
 להווי ידוע כי הוגשה בקשה לבית המשפט ליתן צו קיום צוואתו
 של המנוח הנ״ל ומינוי המבקשת בתור מוציאה לפועל של הצוואה וכן
 בקשה למתן צו הכרזת ירושה לגבי עזבון המנוח שלא נכלל בצוואה.
 ש׳ רזי, רשם

 1900 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11.6.1971



 בית המשפט המחוזי בחיפה

ת ו נ מ ז  ה

 תיק קיום צוואה 615/71
 בענין עזבון המנותה הילדה ברגמן,

 והמבקש נפתלי הרץ מרחוב לואי פסטר 24, חיפה.
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו

 קיום צוואתה של המנוחה הנ״ל.
 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוחה והרוצה להתנגד לבקשה הנ״ל להתייצב בבית המשפט תוך
 חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח,
 לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוחה, ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואתה, שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו

 האמור כמבוקש.
 ש׳ רד, רשם

 תיק עזבונות 599/71
 בענין צוואת המנוח אברקי וולד.

 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום צוואתו
 של המנוח הנ״ל, והנני מזמין בזה כל הטוען שיש לו טובת הנאה
 בעזבון המנוח והרוצה להתנגד למתן הצו להגיש, תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, התנגדות למתן הצו המבוקש, שאם לא כן

 יתן בית •המשפט צו כטוב בעיניו.

, רזי, רשם  ש

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזה כל אדם
 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו, התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,

 תיק עזבונות 586/71
 בענין עזבון המנוח דוד גרםיאני,

 והמבקשת שמחה גרםיאני מרחוב הלל 26, חיפה.

 תיק עזבונות 587/71
 בענין עזבון המנוח סולומון מטלון, שנפטר בחיפה ביום ו׳

 באדר תשל״א (2 במרס 1971),
 והמבקשת לוםיאן מטלון מחיפה, שיכון עירוני כ״ז 2.

 תיק עזבונות 589/71
 בענין ירושת המנוח סימה פלצמן, שנפטר בנהריה ביום

 כ׳ בחשון תש״ל (1 בנובמבר 1969),
 והמבקשת שרה פרייר לבית פלצמן מנהריה.

 תיק עזבונות 593/71
 בענין ירושת המנוחה חנה פרץ מטירת הכרמל, שכונת ביאליק

 12/4, שנפטרה ביום 15 בפברואר 1971,
 והמבקש יוסף פרץ.

 תיק עזבונות 594/71
 בענין ירושת המנוחה אידה פישר מגבעת נשר, רחוב קבוץ

 גלויות 10,
 והמבקש מרדכי פישר.

 תיק עזבונות 587/71
 בענין עזבון המנוחה אליזבטה קליין,
 והמבקש ישראל קליין מקרית ביאליק.

 תיק עזבונות 598/71
 בענין ירושת המנוח אברהם יעבץ מעכו, שיכון עמידר 84,

 שנפטר בעכו ביום 16 באפריל 1969,
 והמבקשת רבקה יעבץ מרחוב דבורה הנביאה 41, עכו.

 תיק עזבונות 600/71
 בענין עזבון המנוח חיים בן גיסן טרן, שנפטר בחיפה ביום

 28 באוקטובר 1970.

 תיק עזבונות 572/71
 בענין עזבון המנוחה אדלה בסן שנפטרה ביום י״ג באב תשכ״ט

 (28 ביולי 1969),
 והמבקש ד״ר הרי בסן מחיפה.

 תיק עזבון 574/71
 בענין ירושת המנוח ח׳ליל אבראהם אבו ח׳ליל מםכנין,

 שנפטר בםכנין ביום 12 בספטמבר 1970,
ליל אבו חיליל מסכנין.  והמבקש קאםם ח׳

 תיק עזבונות 578/71
 בענין עזבון המנוחה שרה פרםיקו,

 והמבקש אליאש פרםיקו.

 תיק עזבונות 581/71
 בענין ירושת המנוח יוסף משה מנדלזון מפריז, רובע 17,

 רו ז׳אקמון 10, צדפת, שנפטר ביום 15 במרס 1960,
 והמבקשת לוציה מנדלזון לבית זנדמן מז׳יף־סור־יווט,

 דו דה גדה 16, צרפת.

 תיק עזבונות 582/71
 בענין עזבון המנוח אדולף זיםלה, שנפטר בחיפה ביום 10

 במרס 1971,
ק לבית זיםלה מרחוב החבצלת 16, י ת  והמבקשת בלה צ

 קרית ביאליק.

 תיק עזבונות 583/71
 בענין ירושת המנוח אנדרה יקבפי מרחוב הנשיא ויצמן 80,
 חדרה, שנפטר בבית החולים ע״ש הלל יפה בחדרה ביום 16 בפברואר

,1971 
ה יקבפי. ת  והמבקשת ז

 תיק עזבונות 585/71
 בענין עזבון המנוח רפאל(קורט) גלוגובםקי מחיפה, קרית־

 אליעזר, רחוב עמל 8,
 והמבקשת רות גלוגובםקי לבית פרנקל.

 י^קוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11.6.1971 1901



 בית המשפט המחוזי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק עזבונות 609/71
 בענין ירושת המנוחה קרוליץ שזבדום שכתובתה האחרונה
 היחה: רחוב הילדים 5, קרית־מוצקין, ושנפטרה ביום י״ז באדר

 תש״ך (16 במרס 1960),
 והמבקשים שזבדום אמרי, םגדוש חיים, וגרעיני מירי.

 תיק עזבונות 610/71
 בענין עזבון המנוח אבא בןחנןנדלין, שנפטר בחדרה ביום

 27 בפברואר 1971,
 והמבקשת זהבה נדלץ מפרדס חנה.

 תיק עזבונות 612/71
 בענין עזבון המנוחה דבורה הניג מחיפה, שנפטרה ביום 25

 במרס 1962,
 והמבקש שמואל הניג משד׳ או״ם 88, חיפה.

 תיק עזבונות 601/71
 בענין ירושת המנוחה אסתר פסיצקי מחיפה, רחוב לוחמי

 הגיטאות 20, שנפטרה ביום 17 בספטמבר 1970 בחיפה,
 והמבקשת מלים בת משה סביליה.

 תיק עזבונות 602/71
 בענין עזבון המנוחה שרלוטה (שרה) וייס מרחוב נחלת

 אשר 11, נהריה, אשר נפטרה בנהריה ביום 22 באפריל 1971,
 והמבקש אמנון עצמתי מרחוב החרמון 30, נהדיה.

 תיק עזבונות 604/71
 בענין ירושת המנוחה מסעודה קבםה, שנפטרה בנהריה ביום

 13 בינואר 1968,
 והמבקש דוד קבםה מחיפה.

 תיק עזבון 613/71
 בענין עזבון המנוח צבי הניג מחיפה, אשר נפטר ביום 23

 בדצמבר 1970,
 והמבקש שמואל הניג משד׳ או״ם 88, חיפה.

 תיק עזבונות 614/71
 בענין ירושת המנוחה רבקה פרנקל לבית שגיברג, שנפטרה

 בחיפה ביום כ״ז בשבט תשל״א (22 בפברואר 1971),
 והמבקש דוד בן נחום טייטלר מךחוב דודות 5, חיפה.

 תיק עזבונות 616/71
 בענין ירושת המנוח לדיםלב קלמנט מרחוב גאולה 31, חיפה,

 שנפטר בחיפה ביום ו׳ בשבט תשל״א (31 בינואר 1971),
 והמבקשת אודליה קלמנט מרחוב גאולה 31, חיפה.

 תיק עזבונות 617/71
 בענין ירושת המנוחה לאה קרפל מקרית ביאליק, רחוב

 שפרעם 1, שנ0טרה ביום 25 באוקטובר 1970,
 והמבקש אברהם קרפ.

 ש׳ רזי רשם

 תיק עזבונות 605/71
 בענין ירושת המנוח מרטין גרינברג, שנפטר בנהריה ביום

 כ״ה אדר תשל״א (22 במרס 1971),
 והמבקשת הלנה גרינברג מנהריה.

 תיק עזבונות 606/71
 בענין ירושת המנוח חיים קניג מחיפה, שנפטר ביום 24 בפב

 רואר 1971,
 והמבקשת רחל קניג.

 תיק עזבונות 607/71
 בענין עזבון המנוח שמואל מולדובן מקרית שמואל, שנפטר

 ביום כ״א באדר תשל״א (18 במרס 1971),
 והמבקש משה מולד מקרית שמואל.

 תיק עזבונות 608/71
 בענין ירושת המנוח אריה שמאי מחיפה, שנפטר ביום 14

 במרס 1971,
 והמבקש צבי בש.

ע ב ש ־ ר א ב  בית המשפט המחוזי ב

ת ו נ מ ז  ה

 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבונו של המנוח הנ״ל, והרוצה להתנגד
 לקיום הצוואה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו,
 התנגדות לקיום הצוואה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 י׳ טירקל דשם

 תיק עזבונות 64/71
 בענין עזבון המנוח ידל קופרשמידט, שנפטר באשדוד ביום

 21 במרס 1971,
 והמבקשת פאולה קופרשמידט.

 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו קיום צוואתו
 של המנוח הנ״ל מיום 3 בדצמבר 1964, והנני מזמין בזה כל אדם
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ע ג  בית המשפט המחוזי בבאר־ ש

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזה כל אדם
 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו, התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק עזבונות 70/71
 בענין עזבון המנוח הרש לייב קאופמן, שנפטר באשקלון,

 ביום 14 בנובמבר 1968,
 והמבקשת פדל קאופמן משיכון חסכון 52/4, אשקלון.

 תיק עזבונות 71/71
 בענין עזבון המנוח מכלוף בוחבוט משיכון 66/2, שדרות,
 והמבקשת אנט (אבוטבול) אוחיון, מקרית־שמונה, רח׳ דן

.17/8 

 תיק עזבונות 72/71
 בענין עזבון המנוח אברהים םאלם אל אטרש משבט

 אבו רקייק בנגב,
 והמבקשת פאטמה עודה םאלם אבו סבות משבט אבו

 רקייק.

 תיק עזבונות 73/71
 בענין ירושת המנוח מרטין (משה) שטרן משיכון דרום

 אשקלון, שנפטר ביום 16 בפברואר 1971,
 והמבקשת חנה שטרן.

 תיק עזבונות 75/71
 בענין עזבון המנוחה זלדה ציפניק מערד, שנפטרה בבאר־שבע

 ביום 3 בינואר 1971,
 והמבקשות אהובה עזוז מבאר־שבע וקלרה מימון מערד.

, רשם טירקל /  י

 תיק עזבונות 62/71
 בענין ירושת המנוחה מינה וינטל ממשעול גירית 4, שכונה ה,

 לדוגמא, באר־שבע, שנפטרה ביום 4 בינואר 1969,
 והמבקש יעקב וינטל מפטיו 862, אילת.

 תיק עזבונות 65/71
 בענין ירושת המנוחה מרים בת משה חודזו מקיבוץ יטבתה,

 שנפטרה בבית החולים באילת ביום 31 מאי 1970.

 ^ תיק עזבונות 66/71
 בענין עזבון המנוחה ימנה אלפונטה משיכון אבן 350, דימונה,

 שנפטרה ביום 27 באפריל 1970,
 והמבקש יוסף אלפונטה מדימונה, שכונת אבן 350.

 תיק עזבונות 67/71
 בענין עזבון המנוחה אוגינה בדאון מדימונה 69/10, שנפטרה

 ביום 19 במרס 1971,
 והמבקש צבי בדאון מדימונה 69/10.

 תיק עזבונות 68/71
 ־ בענין עזבון המנוח שאול פרידמן (שלומי) מבאר־שבע,

 שיכון ד׳ 1327/15, שנפטר ביום 2 בינואר 1971,
 והמבקש אברהם ב ן שלום מדימונה 214/3.

 תיק עזבונות 69/71
 בענין עזבון המנוחה פרימה גרינשטיין משיכון אבן 5,

 דימונה, שנפטרה ביום 10 בנובמבר 1970,
 והמבקש אברהם פדר משכונת אבן 5, דימונה.

 בית המשפט המחוזי בנצרת

ת ו נ מ ז  ה

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט, תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא
 תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 צוואה למבקש יאיר נותקין הנ״ל, שאם לא כן יגש בית המשפט

 ליתן תעודה זו כאמור.
 א׳ אסא, דשם

 תיק עזבונות 80/71
 בענין צוואת המנוחה מלכה פרנקל מנהלל, שנפטרה בעפולה

 ביום ג׳ באדר תשל״א (28 בפברואר 1971),
 והמבקש יאיר נותקין מנהלל.

 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום צוואת
 המנוחה הנ״ל.
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 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה, והנני מזמין בזה כל אדם
 הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה, להגיש, תוך חמישה עשר יום מיום.

 פרסום הזמנה זו התנגדות לאותה הכרזה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 תיק עזבונות 85/71
 בענין עזבון המנוחה מרים שפיטר, שנפטרה ביום ט׳ באב

 תשכ״ז(15 באוגוסט 1967),
 והמבקשת ברטה קתמהולץ תושבת נצרת עלית בלוק

.87/17 

 תיק עזבונות 81/71
 בענין עזבון המנוח אדם נעמה םאלם מנצרת,

 והמבקש סלים אדם םאלם מנצרת.

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11,6.1971 1903



 בית המשפט המחוזי בנצרת

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 והמבקש סולימאן עלי שיבלי מערב אל שיבלי.

 תיק עזבונות 90/71
 בענין עזבון המנוח שלמה עשור (שהיה ידוע בשם סאלם

 בכור), שנפטר בצפת בשנת 1917,
 והמבקש יוסף אשול (הידוע גם בשם יוסף עשור) מרחוב

 מעלה השחרור 19, חיפה.

 תיק עזבוגות 91/71
 בענין ירושת המנוחה ימילה אשור (שהיתה ידועה גם בשם
 גימילה עשור), שנפטרה בבית־החולים נוה שלוה בפרדס־חנה

 ביום 13 בינואר 1969,
 והמבקש יוסף אשור (הידוע גם בשם יוסף עשור), מרחוב

 מעלה השחרור 19, חיפה.
, אםא, דשם  א

 תיק ירושות 86/71
 בענין עזבון המנוח וג׳יה אחמד מוחסן מ׳אד, שנפטר

 בכפר דבוריה ביום 13 במרס 1971,
 והמבקש אחמד מוחםן נגיאר מכפר דבוריה.

 תיק עזבונות 87/71
 בענין עזבון המנוח עבד אל־מג׳יד מוחמד עבד אל־

 רחמן שחברי, שנפטר בכפר דבוריה ביום 13 במרס 1971,
 והמבקש מוחמד עבד אל־רחמן שחברי מכפר־דבוריה.

 תיק עזבונות 88/71
 בענין עזבון המנוח יוסף קוריש, שנפטר ביום 16 ביולי 1961,

 והמבקשת שמעה קוריש.

 תיק עזבונות 89/71
 בענין עזבון המנוח סלים עלי שיבלי, שנפטר ביום 30

 בדצמבר 1970,

 הזמנות בחי הדין הרבניים

 ןבית הדין הרבני האזורי בירושלים

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון
 שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא

 כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 1664/תשל״א
 בענין עזבון המנוח שלמה זלמן קורלנםקי, שנפטר בירו

 שלים ביום י״ד בכסלו תשל״א (12 בדצמבר 1970),
 והמבקש חיים שמואל קורלנםקי.

 תיק 1734/תשל״א
 בענין עזבון המנוחה פייגה ראיםדה, שנפטרה בירושלים

 ביום י״ז בטבת תשל״א (14 טבינואר 1971),
 והמבקש משה ראיבודה.

 תיק 1735/תשל״א
 בענין עזבון המנוח הרב יהודה עיראקי, שנפטר בירושלים

 ביום א׳ בכסלו תשכ״ג(28 בנובמבר 1962),
 והמבקש שלמה עיראקי־כ״ץ.

 תיק 1737/תשל״א
 בענין עזבון המנוחה מרים בושם, שנפטרה בגדרה ביום ט׳

 בניסן תשל״א (4 באפריל 1971),
 והמבקש אילן בושם.

 תיק 1738/תשל״א
 בענין עזבון המנוח איזידוד בוטדמילך, שנפטר בברסלאו

 בשנת 1939,
 והמבקשת עליזה שפר.

 מ׳ ז׳ םולה, המזכיר הראשי

יפו  בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון
 שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 6226/תשל״א
 בענין ירושת המנוח שלום זאב רשלבך, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ה בתשרי תשל״א (22 באוקטובר 1970),
 והמבקשת מלכה ברטה רשלבך מרחוב דה־האז 28, תל-
 אביב. • • • י

 תיק 2220/תשל״א
 בענין ירושת המנוח אהרן יפעי, שנפטר בכפר־סבא ביום

 י׳ בסיון תש״ל (14 ביוני 1970),

 והמבקשת מרים יפעי מנוה שלום 26, נתניה.

 1904 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971



 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב-יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 6289/תשל״א והמבקשת פולה ברקוביץ מרחוב ז׳בוטינסקי 79, ראשון־
 בענין ירושת המנוחה יולנדה לייב, שנפטרה בתל־השומר לציון.

 תיק 6394/תשל״א
 בענין ירושת המנוח חיים ירקוני, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 כ״ג בשבט תשל״א (18 בפברואר 1971),
 והמבקשת יוספה ירקוני מרחוב מזא״ה 67, תל־אביב.

 תיק 6538/תשל״א
 בענין ירושת המנוח איזידור ספיר, שנפטר בתל־אביב ביום

 ה׳ בניסן תשל״א (13 במרס 1971),
 והמבקשת פרידה ספיר מרחוב חובבי ציון 28, תל־אביב.

 תיק 6718/תשל״א
 בענין ירושת המנוח בתרד שדייבד, שנפטר בתל־השומר

 ביום ב׳ בניסן תשל״א (28 במרס 1971),
 והמבקשים דק שרייבר מרחוב השל״ה 9, תל־אביב.

 תיק 7240/תשל״א
 בענין ירושת המנוח מאיר שמאטניק, שנפטר בלוד ביום

 י״ט בכסלו תשל״א (17 בדצמבר 1970),
 והמבקשת חיה קלרה שמאטניק.

 תיק 7241/תשל״א
 בענין ירושת המנוח יחזקאל כדורי םחייק, שנפטר ברמת-

 גן ביום כ״ג באדר תשל״א (20 במרס 1971),
 והמבקש מרםל םחייק מרחוב יהלום 38, רמת־גן.

 תיק 7242/תשל״א
 בענין ירושת המנוחה רבקה רוםטוקר, שנפטרה בפתח־תקוה

 ביום ט׳ בניסן תשל״א (4 באפריל 1971),
 והמבקשת שרה אברהם מרחוב מחניים 32/9, תל־אביב,

 תיק 6472/תשל״א
 בענין ירושת המנוח עזר מנשה, שנפטר בפחח־חקוה ביום

 י״ט בכסלו תשל״א (17 בדצמבר 1970),
 והמבקשת פלור מנשה מרחוב הירדן 1, בני־ברק.

 תיק 6536/תשל״א
 בענין ירושת המנוחה חנה מזרחי, שנפטרה בתל־אביב ביום

 י״ט בחשון תשל״א (18 בנובמבר 1970),
 והמבקש מרדכי מזרחי מדרך ההגנה 63, תל־אביב.

 0 תיק 6780/תשל״א
 ״ בענין ירושת המנוח יעקב בתטש, שנפטר בירושלים ביום

 ו׳ בטבת תשל״א (3 בינואר 1971),
 והמבקשת דבורה־שינה בוגטש מסמטת ראב״ד 6, בני־ברק.

 תיק 4152/תשל״א
 ^בענין ירושת המנוח ליאון פכטהולד, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום י״ב באלול תש׳״ל (13 בספטמבר 1970),
 והמבקשים סימה פכטהולד מרחוב מאפו 19, תל־אביב.

 תיק 5872/תשל״א
 בענין ירושת המנוח אריה טאוב שנפטר בבפד־סבא ביום

 כ׳ בתשרי תשל״א (20 באוקטובר 1970),
 והמבקשת עדינה טאוב משדרות ויצמן 28, בת־ים.

̂(18 באוקטובר 1970), א ביום י״ט בתשרי השל״א , ל ש ת / 6 0 6 ק 2 י  ת

 והמבקש דוד רוםטוקר מרחוב נגבה 68, דמת־גן.

 תיק 7243/תשל״א
 בענין ירושת המנוחה שבע גדטנר, שנפטרה בתל־השומד

 ביום ח׳ בתמוז תשכ׳״ח (3 ביולי 1968),
 והמבקש מנדל גרטנר מרחוב הבנים 15, רמת־גן.

 י׳ קובו, סגן מזכיר ראשי

 בענין ירושת המנוח מנשה קרפל, שנפטר בפחח־תקוה ביום
 י״ד בתמוז תש״ל(18 ביולי 1970),

 והמבקשת חנה קרפל משיכון גיורא 18/6, גבעת־שמואל.

 תיק 6356/תשל״א
 ,בענין ירושת המנוח אברהם ברקוביץ, שנפטר בבאר־יעקב

 ביום כ״ח בכסלו תשל״א (26 בדצמבר 1970),

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה

ת ו נ מ ז  ה
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 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון
 שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאס

 לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 1205/שלא והמבקשים צבי, חנוך וליאורה לבית לקח ממעונות־עובדיס
 בענין ירושת המנוח צבי דוב ברנשטיין, שנפטר ביום ג׳ 1, פתח־תקוה.

 באדר תשל״א (28 בפברואר 1971),
 והמבקשות רבקה־דבורה ורחל בתשטיין מרחוב סעדיה תיק 1258/שלא
 גאון 2, פתח־־תקוה, בענין ירושת המנוח משה בן אברהם ליבובםקי, שנפטר

 ביום כ״ז בניסן תשל״א (22 באפריל 1971),
 תיק 1211/שלא והמבקשים מלכה, מאיר, בתיה, תחיה לבית ליבובסקי

 בענין ירושת המנוחה שושנה לקח, שנפטרה ביום כ״ו בחשון מגת־רמון, פתח־תקוה.
של״א (25 בנובמבר 1970), ש׳ כץ, מזכיר ראשי  ̂ו

 ילקוט הפרסומים 1727, י׳י׳ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1905



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין בקשה זו או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור אם
 בעצמו או באמצעות עורך דין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה
 או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום מטה הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום מטה לא יאוחר משעה 13.00 של יום 22 ביוני 1971.

 רם כספי, עו״ד
 בא־כוח המבקש

 רחוב אחד העם 9, מגדל שלום,
 תל־אביב

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1497/71

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת ״שאב״ חברה לייצור ושווק בע״מ
 מרחוב קלריבך 25, תל־אביב,

 והמבקש אברהם מילגרם, על־ידי באי כוחו עורכי הדין
 מיכאל כספי ו/או שלמה לברון ו/או רם כספי ו/או צבי רפפורט ו/או
 ישראל קנטור ו/או נורמן אוסטר ו/או זוהר קליד ו/או אברהם קלמוביץ
 אשר כתובתם לצורך מסירת מסמכי בי־דין היא: רחוב אחד העם 9,

 מגדל שלום, תל־אביב.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13 באפריל 1971 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 23 ביוני

 1971 בשעה 9 בבוקר.

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה בלבד
 שם החברה: ״דונה״ חברה ישראלית לנעליים בע״מ—בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב עליה 67, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 6/67.

 הסכום לכל לירה: 50 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: שרגא שורץ, עורך דין, רחוב נחלת

 בנימין 75, תל־אביב.
 י׳בםיוןתשל״א (3 ביוני 1971) די׳ חרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: גולדטקם בע״מ-בפירוק.

 מען המשרד הרשום: קרית־באבוב, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5104/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).

 שם המפרק, תיאורו ומענו: נסים כדיר, עורך דין, רחוב לילינבלום
 19, תל־אביב.

 ד׳ חרט
 סגן כונס הנכסים הראשי

 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971)

 הרגל, 1936

 צו אישור פשרה ומינוי נאמן והודעה בדבר כוונה
 להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים בן־דרור, מרכיב תריסים, רחוב עולי
 הגרדום 48, תל־אביב;

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 6028/68.
 תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמן: י״ח באייר תשל״א (13 במאי

.(1971 
 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לגושים רגילים,

 בהתאם לתנאי הפשרה.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: שמואל אלטלף, עו״ד, רחוב מזא״ה 52/אי,

 תל־אביב.
 י׳ בסיוןתשל״א(3 ביוני 1971) די הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו שחרור בתנאי
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב מלכס, פקיד, שכונת האוצר, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1114/68.
 תאריך צו השחרור: י״ב באייר תשל״א (7 במאי 1971).

 מהות הצו: שחרור בתנאי (סעיף 26(2) לפקודה).
יקותיאלי /  כ״ו באייר תשל״א(21 במאי 1971) י

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיט
 הודעות על תשלום דיבידנד

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1. דוד פריצקר, קבלן; 2. אלקה
 פריצקר, רחוב שינקין 44, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב׳־יפו, תיק אזרחי 1261/56.
 הסכום לכל לירה: 35 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד רביעי.
 זמן פרעונו: כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971).

 מקום פרעונו במשרד הנאמנים: ד״ר ג. פרוקצ׳יה, עורך דין, ועורך
 דין א. ליואי, רחוב אלנבי 108, תל־אביב.

 י׳ בםיוןתשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליעזר חלפון, מסגר, רחוב מרדכי אני־
 לביץ 14/5, רמת־אליהו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3782/67.
 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ז בםיון תשל״א (20 ביוני 1971).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: זאב ברוטפלד, עורך דין, רחוב אבן
 גבירול 82, תל־אביב,

׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ר׳ הרט  י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

M.6.1971 ,1906 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א 



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אפרים ויס, יצרן פרימוסים, רחוב שמואל

 הנגיד 4, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 745/68.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ד״ר ש. מתוק־זיס, עו״ד, רחוב אלנבי

 113, תל־אביב.
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם גמליאלי, ת״ז 242749, פועל,
 רחוב חרע״ד 20, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1701/64.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוגי 1971).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אפרים בילו, עורך דין, רחוב נחלת בגימין
 55, תל־אביב.

, הרט י  י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדין
 קדימה בלבד

 שם החייב ומענו: גדליהו אבן־זהב, גבעת שמואל, קרית־ישראל 23.
 בית המשפט המחוזי שיל: תל־אביב׳־יפו, תיק אזרחי 1605/66.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דניאל זקס,עו״ד, רחוב בלוך 41, תל״

 אביב• ד׳ הרט
 י׳בסיוןתשל״א (3 ביוני 1971) סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים
 בדין קדימה בלבד •

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה פביאן, ת״ז 238832, קבלן בנין,
 רחוב המגל 2, סביון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3185/66.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: שמואל אלטלף, עו״ד, רחוב מזא״ה
 52אי, תל־אביב.

 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים ואםיפה ראשונה
 שם החייב ומענו: אברהם תקו, רחוב נחלת בנימין .13, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 92/71.
 תאריך צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ג בניסן תשל״א

 (8 באפריל 1971).
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ה׳ בתמוז תשל״א(28 ביוני
 1971), בשעה 12.30 בצהרים, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: עלי יאסין עמאר, ת״ז 3526491, חקלאי,

 כפר־קאסם.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3522/62. .

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל: ו׳ בכסלו תשכ״ג (3 בדצמבר
.(1962 

 תאריך ביטולו: כ״ד בטבת תשל״א (21 בינואר 1971).
 כ״ד באייר תשל״א(19 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי נסים נקר, סוחר, רחוב אלנבי 31,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4265/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).
 הנאמן, תיאורו ומענו: יעקב לביא, עורך דין, רחוב לבונטין 4,

 תל־אביב.
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב ומענו: ראובן אלקלעי, רחוב דניאל 51, בת־ים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1116/66.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מאיר סגל, עורך דין, רחוב שינקין 69,

 תל־אביב.
 י׳ בסיוןתשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליעזר לוי, בעל חנות מכולת, ככד העצ
 מאות 7, לוד.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 6104/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף םלטון, עודך דין, רחוב לילינבלום
 15, תל־אביב.

 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971)
 ד׳הרט

 םגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב ומענו לשעבר: עזבון המנוח יצחק שמואלי, נגר, על ידי
 א. הכט, עו״ד, רחוב יהודה הלוי 40, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 117/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אדולף הכט, עו״ד, רחוב יהודה הלוי 40,

 תיל־אביב.
, הדט  י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהושע נחום, סוחר הלבשה, רחוב אלעזר
 המודעי 4, דירה 20, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3891/65.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: משה סטרכילביץ, עו״ד, רחוב אחוזת בית 6,
 תל־אביב.

, הרט  י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד
 סגן כונס הנכסים,הרשמי

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בםיון תשל״א, 11.6.1971 1907



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל, ואסיפה ראשונה

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ז׳ בתמוז תשל״א(30 ביונ
 1971), בשעה 13.00 אחה״צ, במשרד בונם הנכסים הרשמי

 ־ רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
, הרט  כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייבת ומענה: מלכה בדדה, ת׳׳ז 4142328, רחוב 120 מס׳ 15.
 יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1603/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת דגל: כ״ז בניסן תשל^

\ .U971 22 באפריל) 
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבת,

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ז בסיון תשל״א
 (20 ביוני 1971), בשעה 13.00 אחה״צ, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה כהן, ת״ז 0345310, סבל, רחוב
 פפר יוסף 15, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1609/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ז בניסן תשל״א

 (22 באפריל !197).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ל׳ בסיון תשל״א (23
 ביוני 1971), בשעה 13.00 אחה״צ, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ה באייר תשל״א (20 במאי 1971) ד׳ הדט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ן
 ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: נעים גזנאוי, ת״ז 4329665, מטירת הכרמל.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 698/71.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ז באייר תשל״א
Í .(1971 12 במאי) 
 ו

I .בקשת נושה או חייב: בקשת החייב 
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח בסיון תשל״א (21
 ביוני 1971), בשעה 11.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ג בתמוז תשל״א(6 ביולי

 1971), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחיפה.
 כ״ו באייר תשל״א(21 במאי 1971) יייקותיאלי

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: סרגין סויקים, מםנר אלומיניום, רמת־
 אליהו 191/25, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1664/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ באייר תשל״א

 (27 באפריל 1971).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: א׳ בתמוז תשל״א (24
 ביוני 1971), בשעה 13.00 אחה״צ, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים בנאי, ת״ז 961537, רצף, רחוב נילי
 37, נתניה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1570/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ באייר תשל״א

 (27 באפריל 1971).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב׳ בתמוז תשל״א (25
 ביוני 1971), בשעה 10.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: יונה מזרחי, ת״ז 0197123, פועל בנין,
 שד׳ קרית־שלום 8, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1665/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ באייר תשל״א

 (27 באפריל 1971).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ד׳ בתמוז תשל״א (27
 ביוני 1971), בשעה 13.00 אחה״צ, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.
 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזרא מלכי, ת״ז 2117106, סנדלר, תל־
 כביר, דירה 20, אבו־כביר.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1547/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ט׳ באייר תשל״א

 (4 במאי 1971).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ו׳ בתמוז תשל״א(29 ביוני
 1971), בשעה 13.00 אחה״צ, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.׳
 כ״ה באייר תשל״א(20 במאי 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף (בנראש) בן־הרוש, מלצר, רחוב
 הרכבת 4, תל־אביב, ת״ז 4784983.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1714/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י׳ באייר תשל״א

 (5 במאי 1971).

 1908 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשליא, 11.6.1971



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

ל -  צווי הכרזת פשיטת ת
 שם החייב, תיאורו ומענו: נח בורשטיין, חייט, מרחוב מיכאל 35,

 חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1064/70.

 תאריך צו הכרזת פשיטת רגל: י׳ באייר תשל׳״א (5 במאי 1971).
, יקותיאלי  כ״ו באייר תשל״א(21 במאי 1971) י

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי ישראל (ת״ז 384519), מתווך,
 מרחוב נחלת אשר 23, נהריח.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 22/71.
 תאריך צו הכרזת פשיטת רגל: י״ב באייר תשל״א (7 במאי 1971).

יקותיאלי /  כ״ו באייר תשל״א(21 במאי 1971) י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על מינוי נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: אריה בן־טל, מוכר פרחים, רחוב עין

 גנים 54, פתח־תקוה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, תיק אזרחי 956/71.

 שם הגאמן, תיאורו ומעגו: ראובן רהב, עו״ד, רחוב מקוה ישראל 8,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: י׳ בםיון תשל״א (3 ביוני 1971).
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: מקס ארלבםקי, חקלאי, מושב שדמה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 118/71.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: שמואל אבדון, עו״ד, רחוב לבונטין 4,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: י׳ בםיון תשל״א (3 ביוני 1971).
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) 1' הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהודה ארז, מקרין קולנוע, רחוב אימבר 4,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3867/70.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אמנון כצמן, עו״ד, רחוב מקוה ישראל 1,

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: י׳ בםיון תשל״א (3 ביוני 1971)• 1' הרט

 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב ומענו: רוברט מרגולים, רחוב כצנלסון 139, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 606/70.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אדם קלינג, עו״ד, רחוב שניאור 9, תל־
 אביב.

 תאריך המינוי: י״א בכסלו תשל״א (9 בדצמבר 1970).
 י׳ בסיון תשל״א(3 ביוני 1971) ד׳ הרט

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: איבגי יעקב, ת״ז 6240651, נגר, שיכון ד׳

 401/38, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 166/65.

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ ידידיה 4, ירושלים.
 תאריך השחרור: כ״ו בניסן תשל״א (21 באפריל 1971).

 כ״ך באייר תשל״א(19 במאי 1971) צבי הניג
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה
 ראשונה וחקירה פומבית

 5זמ החייב, תיאורו ומענו: רביבו משה, ת״ז 6956713, אשדוד,
.1624/11 

 נית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 240/71.
 ואריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ה באייר תשל״א

 (20 במאי 1971).
 :קשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 !אריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח בסיון תשל״א (21
 ביוני 1971), בשעה 9.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב החלוץ 117, באר־שבע.
 ואריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״א בתמוז תשל״א (14
 ביולי 1971), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 י בסיון תשל״א(3 'ביוני 1971) צבי הניג
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 2!ס החייבת, תיאורה ומענה: מסעודה כהן, ת׳״ז 6057132, פועלת,
 637/6, אופקים.

 :ית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 248/71.
 ואריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ח באייר תשל״א

 (23 במאי 1971).
 כקשת נושה או חייב: בקשת החייבת.

 ;אריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ט בסיון תשל״א (22
 ־ ביוני 1971), בשעה 9.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב החלוץ 117, באר־שבע.
 ואריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״א בתמוז תשל״א (14
 ביולי 1971), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בבאר־

 שבע. :
 י׳ בסיוןתשל״א(3 ביוני 1971) צביהניג

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 az החייב, תיאורו ומענו: חונה לוין, ת״ז 6574298, עובד יהלומים,
 רח׳ הנרד 12, עיר גנים א׳, ירושלים.

 :ית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 320/71.
 ואריך צו קבלת הנכסים והכרזת יפשיטת רגל: ח׳ בסיון תשל״א

 (1 ביוני 1971).
 כקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 דיך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ו׳ בתמוז תשל״א(29 ביוני
 1971), ב£עה 9.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 ידידיה 4, ירושלים.
 ואריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ט״ו בתמוז תשל״א(8 ביולי
 1971), בשעה 10.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 בסיון תשל״א(3 ביוני 1971)
 צביהניג

 סגן כונס הנכסים הרשמי
 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים

 »ם החייב, תיאורו ומענו: יצחק שורץ, צייר שלטים, מרחוב הפלמ״ח
 40, חיפה.

 נית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 24/70.
 ואריך צו קבלת נכסים: ח׳ בשבט תש״ל (15 בינואר 1970).

 ואריך ביטולו: ט׳ בטבת תשל״א (6 בינואר 1971).
 יח באייר תשל״א(23 במאי 1971) יייקותיאלי

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1909



 חזק בנק ישראל, תשיי׳ד-1954

 דין־וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום ה׳ באייר תשל״א (30 באפריל 1971)

ת ו י ו ב י י ח ת ם ה י ס כ  נ

 לידות

10,000,000.-
10,000,000.-

1,480,632,896.79 
3,919,695.67 

231,621,718.07 
101,605,000.-

-.׳137,225,070

1,083,004,383.46 
^208,232,223,25 

1,291,037,136.88 

2,096,971,649.07 

5,549,871.41 
151,762,907.72 

22,287,099.16 

42,123,076.44 

115,977,197.87 
386,761,840.36 
99,097,441.22 

 הון הבנק
 קרן מילואים

 שטרי כסף ומעות במחזור
 חשבונות םילוקין בקשר להסכמי תשלומים

 פקדונות מוסדות כספיים בין־לאומיים
 קרן לזכויות משיכה מיוחדות

 פקדונות מטבע חוץ של מוסדות בנקאיים
 מחוץ לישראל

 פקדונות מוסדות בנקאיים (כולל מוסדות
 כספיים)

 פקדונות מוסדות בנקאיים — מימון יצוא
 פקדונוח מטבע חוץ של מוסדות בנקאיים

 בישראל
 פקדונות נקובים במטבע חוץ של מוסדות

 בנקאיים בישראל
 פקדונות הממשלה

 פקדונות הממשלה — חסכון חובה 1962
 פקדונות הממשלה — הפקדות יבוא

 פקדונות מטבע חוץ של הממשלה והמוסדות
 הלאומיים

 פקדונות בקשר להסכמים על עודפי מזון
 (ראה נכסים)

 התחייבויות בעד אשראים דוקומנטריים
 שנפתחו, או שקויימו בקשר להסכמי

 תשלומים (ראה נכסים)
 התחייבויות בעד ערבויות שניתנו(ראה נכסים)

 חשבונות אחרים

 לירות •

151,814,484.83 

2,835,203.-
113,750,166.53* 

1,704,041,860.35 
12,711,854.36 
29,833,848.90 
43,292,000.-
14,828,014.97 

3,065,496,474.66 
350,000,143.17 

380,587,543.68 
733,620,793.57 

241,210,636.94 
42,123,076.44 

 ־•1

115,977,197.87 
386,761,840.36 
88,924,066.74 

7,477,809,207.37 

 זהב
 זכויות משיכה מיוחדות בקרן המטבע

 הבין־לאומית
 השתתפות בקרן המטבע הבין־לאומית בזהב

 נכסים במטבע חוץ
 חשבונות סילוקין בקשר להסכמי תשלומים

 השתתפות במוסדות כספיים ביךלאומיים
 שטרי אוצר

 ניירות ערך אחרים
 מקדמות ארוכות מועד לממשלה

 מקדמות ארעיות לממשלה
 שטרות שנוכו, ניירות ערך שנרכשו בהתאם

 מכר חוזר והלוואות-מטבע ישראלי
 שטרות שנוכו — מטבע חוץ

 הלואות למדינות זרות ולמוסדות בנקאיים
 מחוץ לישראל

 חשבונות עודפי מזון (ראה התחייבויות)
 נכסי הבנק במקרקעין ובציוד

 אשראים דוקומנטריים שנפתחו, או שקויימו
 בקשר להסכמי תשלומים (ראה התחייבויות)

 ערבויות שניתנו(דאה התחייבויות)
 חשבונות אחרים

7,477,809,207.37 

 בהתאם לסימן ה׳ סעיף 3 של ״ההסכם בדבר קרן המטבע הבין־לאומית״ נוצלה הזכות בגובה ההשתתפות בזהב.

 תיקון טעות
 בהודעה על תוצאות ההגרלה ה־58 של מילווה עממי נושא פרסים^

 תש״י-1950 (סדרה בי), שפורסמה בי״פ 1722, תשל״א, עמ׳ 1779
 בסוף קבוצת המספרים שזכו בסך 30 לירות כל אחת יש להוסיף
 את המספר 64776, ואחריו יבוא ״איגרת החוב מס׳ 64776, מספר

 סידורי משני 11, תיפדה בסכום נוסף של 10,000 ל״י״.
 ג׳ בסיון תשל״א(27 במאי 1971) בנק ישראל

, ( י ד ו ' ג / ב /  תקנות מילווה(פרסים)(סדרות א

 תשכ״ז-1966

 הודעה בדבר מועד הגרלות
 בהתאם לסעיף 7 של התקנות, מודיע המינהל, שההגרלה העשרים
, ההגרלה התשע־עשרה סדרה א׳ וסדרה ב׳ ״ל-  ושבע של המילווה הנ
 של סדרה ג׳ וההגרלה התשיעית של סדרה ד׳ תתקיימנה ביום כ״ב
 בתמוז תשל״א (15 ביולי 1971), בשעה 12.00, באולם מפעל הפיס,

 רחוב הפטמן 3, תל־אביב.
 כ״ב באייר תשל״א(17 במאי 1971) משה טלמץ, סגן מנהל

9 ן 5 5 - ו ״ ס ש  חוק המילווה העממי, ת

 הודעה על מועד ההגרלה ומקומה
 בנק ישראל מודיע כי בהתאם לסעיף 3(5) לחוק המילווה הנ״ל
 תתקיים ההגרלה ה־48 של המילווה הנ״ל, ביום חמישי, י״ז בםיון
 תשל״א (10 ביוני 1971) בשעה 16.15 באולם בנק ישראל, ירושלים,

 בנין מצפה, דה׳ יפו.
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה

1 (סדרה ל׳) 9 6 0 - ך ״ ש  מילווה.פיתוח, ת

 הודעה על מועד ומקום ההגרלה הראשונה
 בנק ישראל מודיע כי ההגרלה הראשונה לפדיון איגרות חוב
 למוכ״ז ממילווה פיתוח, תש״ך-1960 (סדרה ל׳), החל ב־8 ביוני
 1971, תתקיים במשרדי בנק ישראל, תל־אביב, ביום שלישי, ט״ו

 בסיון תשל״א (8 ביוני 1971) בשעה 10.00.
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה
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ן 9 6 6 - ז ״ כ ש  ממוזל מילווה (פרסים)/ ת

 כהגרלה העשרים־ושש של אגרות מלווה (פרסים) סדרה א׳ ו־ב׳ ובהגרלההשמונה־עשדהשלפדרהג׳ובהגרלההשמיגיתשלסדדהד׳
 שהתקיימו ביום 16 במאי 1971 זכו האגרות הבאות:

 בסך 80 ל״י זכו כל האגרות שמספריהן מסתיימים ב:

 א ב ג ד

1682 1257 1128 0049 0991 0611 0133 0005 1356 0880" 0416 0362 1407 1376 1275 0670 
3581 3182 2908 2731 4182 2842 2328 1090 2132 2117 1628 1482 2838 2215 2064 1435 
5049 4570 4327 3852 4760 4758 4754 4394 4636 3151 2806 2493 3813 3731 3379 2889 
6010 5781 5757 5420 5437 5370 5262 4816 5767- 5676 5638 5539 5456 5243 4864 4613 
7686 7610 7358 6150 6090 5997 5598 5491 6972 6857 6249 6112 6276 5853 5835 5493 
8423 8154 7884 7725 8041 8001 7777 7517 8452 8104 7833 7142 6634 6479 6327 6316 
9088 8935 8892 8865 9091 8996 8937 8404 8746 8739 8707 8703 8067 7461* 7054 6786 

9710 9153 9655 9625 9656 8980 8802 8448 

5178 2176 0994 0175 
9868 

 בסך 100 ל״י זכו כל האגדות שמספריהן מסתיימים ב:
7974 6142 2352 0826 0676 0490 0288 

1799 1742 1481 0989 
3142 2803 2693 2557 
'4428 3780 3654 3232 
5966 5669 5537 5029 
6511 6375 6275 6084 
7934 7660 6644 6590 

9742 8226 

1079 
9197 

8612 6474 5732 123 
8919 

 בסך 500 ל״י זכו המספרים הבאים:
9622 7520 7471 7073 

5683 

 בסך 1,000 ל״י זכו המספרים הבאים:

098028 
068688 046330 
093882 092361 

064817 041253 

004098 
060578 026812 

003159 
011614 

052630 007566 001308 
073953 073131 

090044 

062057 

 בסך 2,500 ל״י זכו המספרים הבאים:
J 015516 010736 

 בסך 5,000 ל״י זכו המספרים הבאים:
086816 015515 ] 089976 

 בסך 10,000 ל״י זכו המספרים הבאים:
062294 | 086718 

 בסך 20,000 ל״י זכה המספר הבא:
003622 ! 

069191 040112 018998 
094367 087461 

059119 036917 

025830 

037910 

 ** בסך 80 ל״י זכתה האגרת מם׳
 034699 במקום האגרת

.040880 

 הערות:
 • בסך 80 ל״י זכתה האגרת מם׳

 023998 במקום האגדת מס׳
.087461 

 ילקוט הפרסומים 1727, י״ח בסיון תשל״א, 11.6.1971 1911



נותן  הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכו

 מרכז בלפור בת ים חברה לבנין בע״מ
 ויתנת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שחת*
 כנסה ביום 25 במאי 1971 החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון.

 למפרקים של החברה נתמנו שלום גלצקי ומשה גולדשטיין.
 כל נושי החברה מוזמנים להגיש את תביעותיהם ,בצירוף הוכחות,
 במשך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, לחתומים מטה, לפי המען:

 רחוב מרכז בלפור 55, בת־ים, אצל גלצקי.
 נושה אשר לא יגיש את תביעתו עד לתאריך הנ״ל יהיה מהתובעים

 ואינם נענים.
 שלום גלצקי, משה גולדשטיין

 מפרקים

 חלקה 98 גוש 8263 בע״מ (חפ/22941)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
ו  לפקודת החברות ן

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים ש
 החברה תתכנס ביום 18 ביולי 1971, בשעה 12.00, במשרדה הרשום
 ״של החברה הנ״ל לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים

 נוספים מאת המפרקים.
 אלה טיכו, חנה טיכו

 מפרקות

 אחוזת חלקה 201 בגוש 6145 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנתכנסה ביום 20 במאי 1971 החליטה פה אחד לפרק

 את החברה מרצון.
 למפרק החברה נתמנה עו״ד פנחס מנדלוביץ.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם, בצירוף
 הוכחות, במשך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, לחתום מטה לפי המען:

 רחוב לילינבלום 31, תל־אביב־יפו.
 פנחס מנדלוביץ, עו״ד, מפרק

 קופת התגמולים של חברי ההנהלה הראשית של
 מפעלי גיד אמריקאיים ישראליים - חברה בע״(1
 חפ /28947

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
 לפקודת החברות

 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 13 ביולי 1971, בשעה 10.00, במשרדי
 מפעלי ניר אמריקאיים ישראליים בע״מ, ברחוב קרליבך 15, תל־
 אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
ב, עו״ד, מפרק טלי ו ד ג ו  ד

 ״פתוח ויצירה״־־ חברה למפעלי בנין בע״מ(חפ/36059)
 (פירוק מרצון ע״י החברים)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה
 בהתאם לסעיף 67 לפקודת החברות

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 21 במרס 1971 ברחוב יצחק שדה
 34, תל־אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה הנ״ל מרצון,
 ולמנות את רואה החשבון ראובן גולדברג ואברהם שינמן •במפרקי

 החברה.
 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה מתבקש להגישה לפי המען:
 רחוב מוהליבר 19, תל־אביב, במשרד רואה החשבון ראובן גולדברג,

 תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו.
 יושב ראש האסיפה הכללית

 נכון בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
 לפקודת החברות

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 30 ביוני 1971 בשעה 9 לפני הצהרים
 במשרד הטיס, גרינבאום ושות׳, רואי חשבון, דרך יפו 51, חיפה,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 משה דויד, מפרק

 אשנבבע״מ
 (בפירוק מרצון ע״י נושים)

 ניתנת בזה הודעה, כי האסופה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנתכנסה ביום 20 באפריל 1971 החליטה לפרק את

 החברה בפירוק מרצון ע״י נושים.

 למפרק נתמנה משה אגרסט.
 משה אגרםט, מפרק

 אחוזות כנרת בע״מ (חצ/395)
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזאת הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 אחוזות כנרת בע״מ שהתקיימה ביום 31 בחודש מאי 1971 נתקבלה

 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון.
 אני החתום מטה, שמואל בלוך, שכתובתי אצל חברת אפריקה
 ישראל להשקעות בע״מ, רחוב אחד העם 13, תל־אביב, נתמניתי

 למפרקה של החברה.
 כל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מתבקש להגיש תביעתו

 למפרק לפי הכתובת הנ״ל.
 שמואל בלוך, מפרק
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 המחיר 84 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים




