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 פקודת בחי המשפט העירוניים

 מינוי שופטי עיר נוספים לגב עתיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים 1,
 אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיית עד יום ו׳
 בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973) שופטי עיר נופפיב בבית המשפט

 העירוני של גבעתיים:

 ד״ר יצחק לב־אל
 חיים שדמתי

 הדסה אהיטוב־הרטמן

 כ״ג בניסן תשל׳׳ג(25 באפריל 1973) יעקב ש׳ שפירא
) שר המשפטים ז « י 4  (יימ 1

 1 חוקי איי, כרך בי, עמי 995,

 חוק רשות הפיתוח (העבדת נכסים),

- 950 ו י ״ ש  ת

 צו בדבר מיגוי חברים ברשות הפיתוח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 (א) לחוק רשות הפיתוח (העברת
 נכסים), תש״י—11950, מינתה הממשלה א־ אורי בידץ ובנימין
 לובטקין להיות חברים ברשות לפיתוח הארץ במקום ראובן אלוני

 וציון אוריאלי.

 הצו בדבר מינוי רשות פיתוח, שפורסם בילקוט הפרסומים 1165,
 תשכ׳״ה, עמ׳ 1458, יתוקן לפי :ה.

ן  כ׳׳ב בניסן תשל״ג (24 באפריל 1973) מיכאל אתו
 (חנו 78499) מזכיר הממשלה

 1 ס״ה הש״י, עמי 278.

ן 9 6 3 — ג ״ כ ש  חוק פיצויי פיטורים, ח

 אישור תשלום במקום פיצויי פיטורים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״נ—
 1963 נ, אני מאשר בזה, כי תשלומיהם של המעבידים בעבף הבנין
 בישראל המיועדים לפיצויי פיטורים לעובדיהם שהם תושבי השטחים
 המוחזקים, למדור התשלומים של שירות התעסוקה, יבואו במקום

 פיצויי פיטורים לעובדים כאמור.

 יוסף אלמוגי
 שר העבודה

 כ״ח בניסן תשל׳׳ג (30 באפריל 1973)
 (המ 751312)

 1 ס״ח 404, תשכ״ג, עמי 136.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ו 9 5 7 - ח ״ י ש  ת

 הודעה על הענקת סמכויות

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 18א־ לחוק הפילוח
 על מצרכים ושירותים, תשי״ה—1957 1, מינתה הממשלה את שר

 הבריאות לענין הפרק השני 1 לחוק האמור.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 כ׳ בניסן תשל״ג(22 באפריל 1973)
 (חמ 74110)

 1 ם״ח תשי״ת, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

1961 - א ׳ ׳ כ ש  תקנות התעבורה, ת

 מינוי ועדת צרר
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 534 לתקנות התעבורה, תשכ״א—11961,
 אני ממנה ועדת ערר לענין מוניות בהרכב של שלוש־ מבין אלה

 וביניהם היושב ראש או ממלא מקום היושב ראש:

 מרים בן פורת —
 שופטת בית משפט מהוזי

 משה כהן — עו״ד
 פרופ׳ יהושע ויסמן

 חיים בן מנחם
 אליעזר בודנקין

 מאיר סילברסטון
 צבי שוורץ
 מנחם קרן

 יושב ראש
 — ממלא מקום היושב ראש

 — חבר
 — חבר
 — חבר
 — חבר
 — הבר
 — הבר

 מען הועדה: משרד התחבורה, רחוב הלני המלכה 9, ירושלים.

ס ר  ז בניסן תשל״ג(29 באפריל 1973) שמעון פ
 (המ 756125) שר התחבורה

 תוק שידות המדינה (מימיים), תשי״ט~1959

 הודעה על הוספת משרה בתוספת

 מודיעים בלה, בי בתוקף טמבוחה לפי סעיף 23 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), חשי״ט-1959 נ, החליטה הממשלה להוסיף את
 משרת מנחל השירות לשמירת איכות הסביבה לרשימת המשרות

 שבתוספת לחוק האמור.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 כ״ה בניסן תשל״ג(27 באפריל 1973)
 (חמ 720819)

 1 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תשל״ב, עמי 908 ועמי 1089

 1 פ״ה תשי״ט, עמי 86; תשב״ג, עמי 110.

 מינוי

 אורי מרינוב — נתמנה על־ידי הממשלה למנהל השירות
 לשמירת איכות הסביבה,

 כ״ב בניסן תשל״ג (24 באפריל 1973) מיכאל ארנון
 (1זמ 720807) מזכיר הממשלה

 1628 ילקוט הסרסוכיב 1916, ה׳ באייר תשל״ג, 10,5.1973



1 9 5 2 - ב ״ י ש  חוק הנפט, ת

ר פקיעת היתד מוקדם ב ד  הודעה ב
 אני מודיע, שביום ב״ז באדר ב׳ תשל״ג(31 במרס 1973) פקע
 ההיתר המוקדם שניהן ללפידות, הברח מחפשי נפט לישראל בע״מ
 ול״נפטא״, הברה ישראלית לבפט בע״מ בהתאם לחוק הנפט, תשי״ב—

 11952, לגבי השטה המצויין להלן:
 שטח ״דימונה״ מפי 11145

 מנקודת ציון 149.000/040.000
 לנקודת ציון 136.500/047.000 ומשם
 לנקודת ציון 152.000/062.000 ומשם
 לנקודת ציון 155.000/067.000 ומשם
 לנקודת ציון 160.000/068.000 ומשם
 לנקודת ציון 169.500/064.300 ומשם
 לנקודת ציון 168.000/064.000 ומשם
 לנקודת ציון 151.400/050.000 ומשם
 .לנקודת ציון 150.000/050.000 ומשם

 חזרה לנקודת ציון 140.000/040.000.

 מי שדזאה עצמו ניזוק מפעולות החברית האמורות בשטח המצויין
 לעיל, רשאי להגיש תביעתו לבית המשפט תוך שלושים יום לאחד

 פרסום הודעה זו ברשומות.

ק י ר  רון מ
 מנהל עניני הנפט

 ג׳ בניסן תשל״ג(5 באפריל 1973)
 (המ 72821)

 1 ס״ה חשי״ב, עמי 322.

 חוק התקנים, תשי״ ג -1953

ר קביעת תקנים ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, תשי״ג-1953 1, אני מודיע,
 בי מכון התקנים הישראלי קבע היום, בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 (א)

 לחוק האמור, תקנים ישראליים אלה:

 ת״י 617-קואורדינציה מודולרית בבנין (גליון תיקון למהדורה
 מיולי 1966);

 ת״י 833 — מעטפות ניר בעלות הלון.

 י״ג בניסן תשל״ג(15 באפריל 1973)
 (המ 74086)

 אהרן גילת
 מנהל המכון

 1 ש״ה תשי״ג, עמי 30; תשי״ה, עמי 2; השל״א, עמי 22.

 היתר לסמן מצרך בסימן השגחה
 מתפרסם בזה היתר לסמן מצרך בסימן השגחה, שניתן בחודש
 מרס 1973 על ידי מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף

 12 ב(א) לחוק התקנים, תשי״ג-1953 1, כמפורט להלן:

 מפי ההיתר: 197318.
 שם בעל ההיתר: שרשרות ישראל בע״מ.

 המצרך שלגביו ניתן ההיתר: שרשרות הנעה.

 כ״ו באדר ב׳ תשל״ג(30 במרס 1973) אהרן גילח
 (חמ 74086) מנהל המכון

 חוק הניקוז וההגנה מפגי שטפונות,

1 9 5 7 —  תשי״ ה

 הודעה על הנחת תכנית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני
 שטפונות, תשי״ח—1957 1, שתכנית ניקח נוטפת, מס׳ 107397,
 להסדרת נחל שורק המערבי, קטע במעלה ובמורד כביש תל־אביב־
 אשדוד, שהחליטה עליה רשות ניקוז אילון־שורק fi הונחה במשרדי
 רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות

 לתחום רשות הניקוז.

 כ״ד בניסן תשל״ג(26 באפריל 1973) חיים גבתי
 (חמ 751300) שר החקלאות

 1 ס״ה תשי״ח, עמי 587.
.93S ת תש״ך, עמי 587; תשכ׳׳ט, עמי ״ ק 2 

 מינוי

 דייר ש׳ גיל (פריליכמן) ~ מנהל השירותים הוטרינריים
 מיום ו׳ בניםן תשל״ג (8 באפריל 1973) לתקופת העדרו של ד״ר

 יצחק דפני.

 ב״ב בניסן תשל״ג(24 באפריל 1973) חיים גבתי
 (חמ 77302) שר החקלאות

 תקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי)׳

1 9 6 6 — ו ״ כ ש  ת

ר מינוי חבר במועצה הדתית ירושלים ב ד  הודעה ב
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדחיות (חילופי גברי),
 תשב״ז-11966, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי
בר להיות הבר במועצה הדתית ירושלים, במקום י ה שרי  את גדלי

 הרב יעקב וינשטיין שמקומו נתפנה 2.

 כ״ג בניסן תשל״ג (25 באפריל 1973) זרח ורהפטיג
 (חמ77803) שר הדתות

 1 ק״ת 1944, תשכ״ז, עמי 135.
 2 י״׳פ 1804, תשל״ב, עמי 1096.

1 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק תאי חשבון, ת

 רש?:-. בוםפת של אנשים הרשאים לשמש רועי־השבון בשנת
 תשל״ג:

 יושב־ראש מועצת רואי־חשבון י ס״ח תשי״ג, עמי 30; תשי׳-ה, עמי 2; תשל״א, עמי 22.

 השפ העיר
 אל ראי אליהו נתניה

 ביאלה אלימלך ירושלים
 בנטוב צבי תל־אביב
 בר-נחום יהודה ירושלים
 ברקאי יעקב תל־אביב

 דיין א׳ דוד חולון
 וייז טריבור תל־אביב
 ויסר יהודה תל־אגיב

 ורשנברוט אגדהס חולון
 פלמן חיים תל־אביב

 שחם אורי נתניה
 שמואלי שאול היפה

 י״ז בניסן תשל״ג(19 באפריל 1973) צבי טרלו
 (חמ 70467)

 ילקוט הפרסומים 1916, ח׳ באייר תשלי״ג, 10.5,19731 1629



ו 9 6 5 - ה ׳ י ב ש  חוק התכנון והבניה, ת

 פקודת הקרקעות(דכישה לצדכי ציבור), 943ז

 תוספת
 בגוש 6440:

 שפח של 4427 מ״ר בקירוב, המהווה את מל החלקה 37
 שמה של 500 מי־ ר בקירוב, המהווה הלק מהלקה 54
 שטח של 443 מ״ר בקירוב, המהווה חלק מחלקה 56
 שטת של 1708 מ״ר בקירוב, המהווה הלק מהלקה 58
 שטח של 448 מ״ר בקירוב, המהווה חלק מהלקה 89
 שטה של 230 מ״ר בקירוב, המהווה הלק מהלקה 140

 שטה של 809 מ״ר בקירוב, המהווה את צל החלקה 141
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירי־ כפר־סבא ובל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים

 לקהל.
 כ״ד בניסן תשל״ג(26 באפריל 1973) זאב גלד

 (חמ 72512) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 כפר-סבא

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור),943!

 הודעה לפי סעיפים 5 ו״7
 כתוקף ההרשאה! שניתנה מאת שר האוצר לחברת החשמל
 לישראל בע״מ, נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרישה להברת החשמל לישראל כע״מ וכי הברת החשמל לישראל

 בע״מ מובנה לישא וליתן על רגישה הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לחברת החשמל לישראל
 בע״מ — תוך הדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות —
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם
 ישגו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהט את

 הפיצויים שהוא תובע וכן חישוג הסכום הנתבע בכל לציף וסעיף.
 בן נמסרת בזה הודעה, שהכרת החשמל לישראל :;״.־ מתכוונת
 לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, כי היא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם עומרים לרכשה, וחברת החשמל לישראל בע״־מ
 מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 תיהפת
 חטיבת קרקע בשטה הכולל 31.610 דונם בגוש 8216, נתניה,

 המורכבת מחלקה וחלקי הלקות כמפורט להלן:
 א. חטיבת קרקע בשטה 0.220 דו3& המהווה חלק מחלק־ 7;

 ב. חטיבת קרקע בשטח 24.940 דונפ המהווה חלקה 8 בשלמותה;
 ג. רצועת קרקע ברוחב של 20 מ׳ בשטה 6.450 דונפ המהווה

 הלק מחלקה 13.
 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת באדום בתשריט נוס׳ הפ/521/9,

 הערוך בקנה מידה 1:2500 והחום ביד שר האוצר.
 העתק התשריט מופקד כמיערדי הברת החשמל לישראל בע׳׳מ,
 תחנת הכוה, חיפה, ובל המעונין ידבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
1 באפריל ) אברהם בלוך 9 7 3 s 1  י״א בניסן תשל-ג (

 (חמ 72510) המנהל הכללי
 חברת החשמל לישראל בע״ני

 1 י״פ 1908, תשל״ג, עמי 1406.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 בתוקף סמכותה לפי סעיף isa לחוק התכנון והבניה, תשב״ה-
 1965! (להלן - החוק), ובהתאם לתכנית הנקראת ״שינוי מסי
 רע;1׳ו4 לתבנית מיחאד רע/1/1״ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1807, תשל״ב, עמי 1201,
 מוסרה בזה הועדה המקדמית לתכנון ולבניה רעננה (להלן — הועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
 הציבור, וכי הועדה סבורה כי בגלל הוראות סעיף 190 (א) לחוק
 אין פיצויים או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בגין אזתה קרקע •

 בל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע האגורה,
 והוא רוצה לקבל פיצוי על כך - בין מכוח זהות ובין מתוך נימוק
 שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים — נדרש
 לשלוח לועדה - תוך חדשיים מיום פרסוס הודעה זו ברשומות -
 הרצאת דברים על זכותו או על טוית ההנאה אשר h בקרקע האמורה,
 בצירוף ר»יות לחיזוק תביעתו, שיכללו אח 5רטי הרישום — אפ
 ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף, ואם
 נתבעים פיצויים מתוך נימוק שיינר• סבל אם לא ישולמו פיצויים או

 פיצויים מופחתים — ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד הזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 חטיבת קרקע המחווה הלק מחלקה 118 בגוש 6583 המסומנת
 בצבעים אדום וחום בתשריט התכנית, בשטח של 18,500 מ״ר גערך.
 העתק תשריט התכנית מופקד במשרד הועדה וכל המעונין בדבר

 זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ט בניסן תשל״ג(1 במאי 1973) בנימין וולפובי׳ן
 (חמ 72510) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רעננה

 ג ס״ח 467, תשכ״ה, עמי 307;

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבניה, תש: ׳׳ה—
 11965, ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת בה/12/3א (להלן — התכנית),
 שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקך. פורסמה בילקוט הפרפומיס
 1899, תשל׳׳ג, עמי 1146, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה כפר־פבא (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943 2, כי הקרקע המתוארת
 בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הוורסומיס 1909, תשל״ג, עמ׳ 1441, תהיה לקבינה הגמור

 והמווזלט של עירית כפר־סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 1 ס׳׳ה תשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 ע״ר 1943, תז0׳ 1, עמי 32.
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1 9 6 9 - ע ״ כ ש  0קודת הסדר זכויות במקרקעין [נופח חדש], ת

 בל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו, או במקרקעין הסמוכים
 הגובלים אותם, עדיך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ״ל.

 ו׳ בניסן תשל־־ג(8 באפריל 1973) ישראל השכל
 מנהל אגף רישום והסדר המקרקעין

ר הצגת לוחות זכויות ב ד  הודעות ב
דה  בהתאם לסעיף 57 לפקו

 מודיעים בזה לקהל, כי לוחות זכויות לגושי רישום מפי 5323,
,5677 ,5675 ,5561 ,5536 ,5532 ,5530 ,5529 ,5528 ,5527 ,5524 
 5678, 5679, 5680 ו-5681, מודיעים, הוצגו לעיון בלשכת פקיד
 ההסדר לאזורי הדרום שבתל-אביב, בלשכת הממונה על מהוז המרכז

 רמלה ובמשרד המועצה האזורית מודיעים, בבני־עטרות.

 ו׳ בניסן תשל״ג(8 באפריל 1973) ישראל השכל
 מנהל אנף רישום והסדר המקרקעין

 מודיעים בזה לקהל, כי לוחות זכויות לגושי רישום מט׳ 29662
 ו־ 29641, מסילת ציזן, הוצגו לעיון בלשכת פקיד ההסדר לאזור
 הסדר ירושלים שבאגף רישום והסדר המקרקעין, בלשכת הממונה

 על מחת ירושלים, ובמשרד המועצה האזורית מטה־יחודה.

 ו- בניסן תשל״ג(8 באפריל 1973) ישראל השכל
 מנהל אגף רישום והסדר המקרקעין

ר התחלת הסדר ב ד  הודעה מוקדמת ב
דה  בהתאם לסעיף 5 לפקו

 מודיעים בזה לקהל, כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5
 לפקודה, על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: היפה והצפון.
 אזור ההסדר: צפת.

 לשכת ההסדר: היפה.
 תאריך הוצאת ההודעה: ב״א באדר ב׳ תשל״ג (25 במרס 1973).
 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): כ״ב בניסן תשל״ג (24 באפריל

.(1973 

 תיאור השטחים:
 (1) אדמות הישוב מלכייה הכלולות בגושי רישום מט׳ 14390—

;14399 

 (2) אדמות הישוב אביבים (מאדמות םוליחא לשעבר) הכלולות
 בגושי רישום מס׳ 14335—14342;

 (3) אדמות הישוב יראון(מאדמות הכפרים פארא וירון לשעבר)
 הכלולות בגושי רישום מס׳ 14287-14280;

 (4) אדמות הכפר ספסופה הכלולות בגושי רישום 14451¬
.14460 

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

 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
 וכל מעונין רשאי לעיין בו.ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

( 1 3 7 3 s ט״ז בניסן תשל״ג (1 באפריל 
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהו! חיפה

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

ר הכנת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשב׳׳ה—
 1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ״שרונים״, החליטה להכין

 תכנית מפורטת הצו80, בחל־מונד.

ת: י ת התבנ לו  גבו
 גוש 7746, חלק מחלקות: 26, 27, 28.

 גוש 7785, חלק מחלקות: 4, 15, 109, 115, 122, 128, 133,
.143 ,139 

ת: י נ  מטרת התכ
 להתוות דרך חדשה, לבטל דרך קיימת, ולהרחיב דרך קיימת.

 מ׳ גלזנר
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שרונים

 מרחב תכנון מקומי, היפה

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכבון והבניה,
 תשכ״ןז-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה, הח

 ליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תבנית מפי חפ/1471 — רחוב אברבנ»ל בקרית־חיים מערבית״,
 המהווה שינוי לתבניות מם׳ חפ;729, חפ׳,731, חפ/834, הפ/848
 ו־חפ/1054, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף

 אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1821, תשל״ב, עמ׳ 1603.

 (2) ״תכנית מס׳ ח1511/9 — בינוי על חלקה 78 בגוש 10782 ברחוב
 הנטקה 9״, המהווה שינוי לתכנית חפ/ודי — תיקון תכנית אחוזת
 םמואל, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט וחבטפח המצודפיס

 אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1791, תשל״ב, עמי 715.

 (3) ״תכנית מפי הפ<1545 — הרחבת דרך הים (בין רהוב הרדוף
 והתמר)״ המהווה שינוי לתכנות מם׳ 178 - ״אזור כרמל המ
 ערבי״ ולתכנית מם׳ 416 — ״תכנית בנין עיר מורכבת של היפה—
 גליון 245—145, תכנית 15״, שהודעה על הפקדתו ביחד עפ
 התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1807, תשל״ב,

 עמי 1203.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ־ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה

 ילקוט הפרסומים 1916, חי באייר חשי״ג, 10,5.1973 1631
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 מרחב תכנון מקומי, קריות

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה כ
 נמסרת נזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 להיק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1865, כי במשרדי ^עדה המחוזית לתכנון ולבניה, מהו־
 היפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, הופקדה
 תכניה מפורטת הנקראת ״תבנית מם׳ ק;235 — בינוי בשררות ירו

 שלים — קרית־ים״, ביתד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה המ השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 10425 הלקי הלקות 1, 5, 6.

 גוש 10444 הלק מחלקה 216.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון
 שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז בנים; תשל״ג(18 באפריל 1973) נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מהוז חיפה

 מדחי תכנון מקומי, חדרה

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ח—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החליטה
 באישוד שד הפנית, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״תבנית מפי
 חדי;508 — שינוי סיווג קרקע בגוש 10572 הלקה 190״ — המהווה
 שיניי לתכנית מם׳ הדי,189 אי — תיקון לתבנית הד/189, שהודעה על
 הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1766, תשל״ב, עמי 72.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביהד
 עפ התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבניה הדרה, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו לא! תשלוכ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 ט״ז בניסן השל״ג(18 באפריל 1973) נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחת היפה

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה, החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטה הנקרא ״תכנית
 מפ׳ שי;77 — חלוקת הלקה 158 בגוש 10074 כרכור״, המהווה שינוי
 לתבנית מם׳ 53 — כרכור שינוי, שהודעה על הפקרתו ביחד עם התש
 ריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1784, תשל״ב, עמי

.530 

 מרחב תכנון מקומי, זבולון

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
־. מפורטת כ\  •ובדבר ביטול הודעה על הפקדת שינוי -.

 נמסרת נזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון, הופקד
 ׳שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מש׳ זב'!32א׳ — תכנית רכסים
 .גבעה ב׳ — מדרון דרומי״ — המהווה שינוי לתכניות מם׳ ג;139 —
 תכנית פתוח גבעות כפר חסידים, מם׳ זב;7 — תכנית רכסים — גבעה
 •ב׳ ומסי זב/8 — כביש גישה לגבעה ב׳ כפר חסידים, רכסים — ביהד

 •עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 גוש 10393 חלק מחלקה 6.

 גוש 11134 הלק מהלקה 16.
 גוש 11145 חלקי הל/ות 1, 2,

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

 כל מעוני; בקרקע, בגני; או בכל פרט תכנוני אהר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודע- זו ברשומות, לו^יש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 ההודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מסי
 זב;32 — רכסים נבעה ב׳ — מדרון דרומי״, שפורסמה בילקוט הפר

 סומים 1579, תש״ל, עמי 614 — גטלה.

 &״ו בניסן השל״ג(18 באפריל 1973) נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז היפה

 מרחב תכנון מקומי־מחו־י, מחוז חיפה

ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה •מחוז
 חיפה, החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מטי ג;749 — ערערה — ביה טפר* — המהווה שינוי
 לתכנית מעי ג/400 — תכנית מיתאד לשטה הגלילי לתכנון עיד מהח
 היפה, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

-בילקוט הפרסומים 1843, תשל״ב, עמ׳ 2226.

 השינוי האמור, בצורה שבח הועדה המחוזית אישרה אוהו ביחד
 שם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה ־מחוזית האמורה
 וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 .האמורים פתוחים לקהל.

 ש״ז בניסן תשל״נ(18 באפריל 1973) נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מהוז חיפה
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 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית;
 סוף שלרות התמרים,

 כל-המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם ללא חשלום בימימ
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניוח במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ט באדר ב׳ תשל׳־ג(2 באפריל 1973) י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 נמכרת בזה דודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תעביד!—1963, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הופקד
 שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא ״שינוי מסי 1s לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ד/101/02—אשדוד, שלב ב׳ לבתי הזיקוק באזור תעשיה

 צפוני אשדוד״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 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 הועדה המקומית שמרתב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי ד״יעדה המקומית האמורה.
 כ״ח באדר ב׳ תשל״נ(1 באפריל 1973) י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

ר הפקדת שיגוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מסי 38 לתבנית מפורטת מסי
 147/03/4 —אפרידר אשקלון שינוי יעוד משטח פרטי לשטח ציבורי״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית;

 גוש 1942.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פהוהים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבגין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנון, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרוזג
 התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז בניסן חשל״ג(19 באפריל 1973) י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחו! הדרום

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, ובל מעונין
 רשאי לעיין בי ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 ט״ז בניסן תשל״ג(18 באפריל 1973) נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

ת שינרי תכניות מפורטות ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנוןו לבניה באר־שבע, הופקדו
 שינויי תכניות מפורטות אלה ביחד עט התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי מסי 4 לתכנית מפורטת מסי 104/03/5 — אזור תעשיה
 באר־שבע — ייעוד שטח לאחסנה״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 נושים 38040, 38041.

 (2) ״שינוי מסי 9 לתבנית מפורטת מס׳ ios/03/5 — אזור מלאכה
 ותעשיה זעירה באר-שבע״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גושים 38040, 38008.

 (3) ״שינוי מס׳ 13 לתבנית מפורטת מם׳ 107/03/5 — שכ׳ א׳ באר־
 שבע בינוי קטע בגוש 38023 (בין רח׳ ויצמן ומונטיפיורי).

 (4) ״שינוי מס׳ 26 לתכנית מפורטת מפי 108/03/5 - שינוי יעוד
 משטח ציבורי פתוה לשטח למוסד ציבורי גן־ילדים.״

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 רח׳ השלום גוש 38030.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתהום התכניות או גובל אותם, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״גבניסן תשל״ג(15 באפריל 1973) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, הופקדו שינויי

 תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי מסי 3 לתכנית מפורטת מם׳ 115/03/2 אזור הוילות
 צופית עילית — תיקון בתקנון״.

 (2) ״שינוי מם׳ 3 לתכנית מפורטת מסי 135/03/2 — שינוי ייעוד
 משטה ציבורי פתוח למגרש ציבורי (גן־ילדים)״.
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 תכנית מפורטת ״נקראת ״תכנית מפורטת מסי 110/03/22 — מוסד
 למפגרים בנתיבות״, ביהד עם התשריט המצורף אלי־,.

 כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלוט בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה בלוי! בתחום התכנית או נובל אותו, דשאי, תוך הדשייט
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

pורדימ '  כ״ט באדר ב׳ תשל״ג(2 באפריל 1973) י
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון,מקומי, גח־לכיש

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
-דרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נת־לכיש, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ ד/858 — שמורת טבע

 חורבת פורה־תל־נגילה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 כל המעונין בתכניה רשאי לעיין בה ללא תשלוט בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרתב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך תדשיים
 מיום פרסומה של הודע־ זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

' ורדימון  כ״טבאדר ב׳ תשל״ג(2 באפריל 1973) י
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, באריטוביח

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1905, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי ד/642 שיכון
 מפונים (28 יחי) קרית־מלאכי(גוש 310 חלק מחלקה 2)״, שהודעה על
 הפקדתה, יהד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים

 1539, תשכ״ט, עמי 1904.

 התבנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה באר־טוביה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ח׳ בניסן תשל״ג(10 באפריל 1973) י' ״רדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרוס

 מרחב תנגון מקומי, שמעונים

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1865, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, הופקרו
 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביהד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי מם׳ 14 לתבנית מפורטת מפי ד/437 עומר — הרחבת
 גבולות התכנית״,

 (2) ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מסי ד/437 (11) — בינוי מגרש
 1001 עומר״.

 כל המעונין בשיגויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ונשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחזט התכניות או גובל אזתם, דשאי תון הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ט באדר ב׳ תשל״ג(2 באפריל 1973) י׳ ודדימון
 יושב ראש הועדת המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, טובים

ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרוס, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מסי 1 לתבנית מפורטת מסי

 ד/774 — חוות נטע״, ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 ואלת הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 2775 הלקות: 477, 480, 487, 492, 493.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי קעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנון, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה סלול בתהום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב׳ בניסן תשל״ג(4 באפריל 3ד־19) י' ורדימון
 יושג ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחו! הדרוס

 מרתכ תכנון מקומי, נתיבות

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשדרי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, הופקדה
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 הזמנות בת* המשפט

י בירושלים ו ו ט המח פ ש מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומיגד מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליוזן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ במפורט להלן. כל המתנגד לבקשה
 יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסופ הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאס לא גן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 189/73 יחזקאל אליהו מזרחי ירושלים 6.11.65 אברהם, בנימין ומרדכי
 מזרהי

- 13.8.1916 בטי בנט  193/73 שמואל בריטשנר
 28.3.73 נינה כהן

-  202/73 מאיר כהן
 173*20 מנחם פיק, קפוץ ס3רד 14.1.67 חייט רודריג

 210/73 יחיאל קמחי ירושלים 21.2.73 מתילדה קמחי
 211/73 יצחק קרטון ירושלים 16.1.73 אסתר קרטון

ר שרטר ירושלים 23.2.73 — ד נ ס כ ל  73)212 א

 י' וייס, רשם

ר ירושות ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיש
 לו טובת הנאת בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו ומור׳יך
 (ירושות) שם המנות האחרון תפטירה שט המבקש

 141/73 מוריץ אלקלעי ירושלים 4.4.72 פינה אלקלעי
 181/73 שמחה פולצ׳יק ירושלים 3.3.73 מינה פולצייק
 190/73 פייגא לוינסץ ~ 25.8.58 סילביה שטיין

 194/73 לואיס ם׳ יוגיה הונדורס 18.1.64 מריה כריסטיבה מהורי
 דה בוסטמנטה

 195/73 בנימין רוזנצווייג ירושלים 3.3,73 יעקב אריה רוזנצווייג
 196/73 רחמים חוציה ירושלים 4.6.65 שבתאי חוצית

 197/73 אםתר פן ירושלים 15.3.73 איחיאל פן
 198/73 אםתר לאה קלוביץ אדצות-הברית 9.8.72 לואיזפ קלוביץ ואחרים

- 13.6.69 מאיר נשר ר ל ד  199/73 אברהם א
 201/73 אליעזר (לתר) בדאון ירושלים 2.7.46 חנה בראון

 203/73 מיכאל דיין חולון 3.1.73 יהודית דיין
 205/73 יהושע בוגופולסקי ירושלים 13.3.73 אותליה בוגופולפקי

 206/73 פיינה פני הוטמן ירושלים 31.5.72 דוד הוטמן

 י' וייס, רשם
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יפו ב־ אבי  בית המשפט המחוזי בתל־

ר קיום צוואות ומינוי מגה לי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להודי ידזע כי ד־וגשז לבית המשעט בקשות ליתן צווימ לקיום עזואד, ולמינוי מנהל עזבוף׳ במפורט להלן. בל המתנגד לבקשה
 תוך ארבעת עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 מס• החיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוה הא הרון הפטירה שם המבקש

 1076/73 ויסמרק־לבני חנה לאה — 18.1.73 צבי לבני
 1660/73 זיונסינסקי הרשליק תל-אביב 20.2.73 אלדר אדם
 1668/73 גרינברג יוסף רמת־גן 14.3.73 גולדה 0גל

- רוזנטל אורזולה  1675/73 רוזנטל פאול שמעון תל־אביב
 1688/73 שלוםד מלך בת־ים 15.2.73 שלוסר לאון

 1624/73 אסתר בניאש בת־יפ 30.12.72 בניאש שמואל

-
22.7. SO 1631/73 קירשנבלט מיכאל לול 

 1632/73 חיים זילבדברג בניידרק 27.12.72 זילברבדג קיללה
- הוגו בורנגסר  1638/73 מרטה בורנגסר תל־אביב

-  1645/73 ציוררו פרימה בפר-םבא 23.2.73
— — - ר יאני ו  1658/73 פל

 ד׳ ולך, רשפ

ר ירושות ב ד  הזמנות ב
 להזוי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בד,שות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיש
 לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שט המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 2809/72 גרינבאום טיבור הרצליה 6.4.72 גרינבאום אלזה
- רהל פנהפ  669/73 יצחק פנחס רמתיגן

 1003/73 רוזן הילדה תל־אביב 3.9.72 אלתר ליאון
 1048/73 סלה ריב ק ~ 26.10.72 ויסברג אשר

 1051/73 זתנברג מיכאל תל־־אביב 23,2.73 זוננברג רבקה
 1248/73 יעקב יהודה גור־אלר 27.12,72 גוראלי יצחק

- 3.2.73 שטאובר בארית  1583/73 רודולף שטאובר
 1590/73 דיבנר סלומון נתניה 22.7.72 ריבנר דוד

- קלמרו מורים  1623/73 קלמרו חביבה בת־יש
- S.72.12 בן־משה מלבה  1625/73 צדוק גולן

 1626/73 גולדנברג ישראל רמת־בן 28,12.72 ברנשטיין יוסף
- 22.7.72 משה צירין  1627/73 צירין שרה

 1628/73 זלצמן ברגמן לובה חל־אביכ 26.12.72 זלמן ישראל
 1629/73 שטיינברג דב נתניה 23.12.72 שטיינברג ברוריה

 1633/73 ברש יצחק בת־יפ 3? .21.2 ברש ציונה
ל כהן פתל־תקוה 30.1.53 הנה כהן מ  1634/73 ל

 1635/73 ג׳ורג׳ דרוקר תל־אביב 8.11.72 דרוקר אלזה
- רמר אליעזר לאון  1637/73 לאה רמר ־.י־ענ ב

 1639/73 לאופר פריץ (יונה) תל-אביב 3.2.73 לאופר מרים
- אגאניאן זרנרי  1640/73 שדה זרגרי בת־ים
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יפו  בית המשפט המחוזי בתליאביב־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקופ מגזריו מאדיך
 (ירושות) שפ המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 3די׳ 1641 בכור שלמה תל־אביב 23.1.73 שמואל בכור שלמה
- עמיחי רבקה  1842/73 סקגאו משה

 1043/73 בנאררה אסתר תל־אביב 18.6.61 בן־אריה יעקב .
 1644/73 יורן זליג תל־אביב 29.1.73 יורן יוכף

 1647/73 רוזנטל יוסף תל־אביב 25.3.73 רוזנטל רוזה
 1648/73 אםגן כהנים ציון פתח־תקוה 26.11.72 אטגן בחנים נעימה

 1650/73 רגינה עוזיאל פתח־תקוה 18.10.71 עוזיאל בנימין
 1651/73 רחמים הנה תל־אביב שלום רחמים

י גזה גולדמן - י -  1652/73 גולדמן ליזה
 1653/73 הייפ כהן בת־ים — מדלנה רחמים
 1654/73 שופמן יוסף ירושלים 3.1.73 שופמן פלובה
 1655/73 הונוולד שלמה בני־ברק ־ ׳ הוגוולד שרה
- טובה המידש  1657/73 קלמן חמידם גבעתיים

 1649/73 צאלח דוד בגדד 10,9.72 יחזקאל שמואל
- _ משה סבל  1661/73 פסיה סגל

- קלונפקי זלמן -  1662/73 קלונסקי שרה
 1664/73 כהן גסים יפ־ 2.9.68 בהן רפאל

 1665/73 גנצרסקי מאיר תל-אביב 23.12.72 זיםקינד היה
- יצחק דבשי  1667/73 מרים דבשי

 1669/73 חדג׳ג׳ יונה — הדגיג׳ מורים
 — גיקלין ביטון

-  1670/73 ביטון דוד
 1671/73 רוזה ז׳בנר תל־אביב — אברהם זיבנר

 1672/73 אבוטבול אליס יפו 24.1.73 מפס פרלה
ר רבקה פתח־תקוה 2.11.61 קלפקר צבי ק פ ל  1673/73 ק

 1674/73 אליעזר מ ליק תל־אביב 10.9.72 חבה מליק
 1676/73 כהן שמחה רמת־גן . - יפה כהן

 1677/73 פרגמנט טובה תל-אביב — שרמן ליקה
 רוטשטיין וחל

-
 1679/73 עוזיאל משה רוטשטיין תל-אביב

 1680/73 קליין משה פתח־תקוה 13.7.72 אוסטרייכר אסתר
ל רמת־גן 13.3.73 אוסטרייכר אסתר ח  1681/73 קליין ר

- 28.1.67 פינק מרים  1682/73 שפושניק שרה
ר תל־אביב 7.10.72 בלכר לאה כ ל  1685/73 אליעזר ב

 1687/73 םונדרלנד אברהם יצחק סקוטלנד 28.11.46 סונדרלנד דוד
 פרנק ארנקה

-  1689/73 סולומון פרנק
- מינדלח בלייבס  1690/73 קצנגולד הרשליק צרפת

- 18.2.73 אטלקה הירש  1691/73 הירש מכסימיליאן
- 11.3.73 שורץ פרידה  1692/73 ליאופולד שורץ
 1693/73 עומרי שלום ראשון־לציון — עומרי מאיר
 1693/73 עומרי תמר ראשון־לציון ־ עומרי מאיר
- 25.8.60 לוגםי יוסף סי שלום  1694/73 אג

- — רוזנצוייג ירמיהו ה ק ב  1698/73 רוזנצוייג ר
 1700/73 צפורה פז חולון 17.3.73 אריה פז
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) עט המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- וולקוב לאה ר ״ ל ד  1701/73 רחל(דתה) א
- טיפנברון משה אריה  1702/73 אברהם מנדיל טיפנברון תל־אביב

 1703/73 טאובה קיל רמת־בן 12.10.72 קיל שמעון
f 10.1.31 ן מתם קורן ארה״ב 
1 Ï9.9.37 רבקה קורן ארה״ב 

 1707/73 מאיר קורן ארה״ב 29.8.54 1 יעקב קורן
 [ ליליאןקורן ארה״ב 9.11.69 ]

ל מרים חל־אביב 28.7.72 יצחק קרל ר  1695/73 ק
 1704/73 פרנקל דוד הולון 4.3.73 מקס פרנקל
 1705/73 ברקוביץ רנצי באר־יעקב 15.1,73 מרדכי סבו
ן באר־יעקב 14.3.73 מרדכי סבו ו  1706/73 ברקוביץ בךצי

 ד׳ ולך, רשם

ע ב ש ־ ר א ב י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

ר ירושות ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושת. כל אדם הטוען שיש
 .לו טובת הנאת בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנת זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגזריו

 שם המנוח האחרון
 מ0׳ התיק
 (ירושות)

 טובה הורוביץ
 נאבי מוטי

 לויזה פיבקלשטיין
 שמחה (אלגרה) כהן

' טירקל, רשם  י

2.5.70 
12.2.73 

6.2.73 

 אופקים
 אשקלון
 אשקלון

 אידה הורוביץ
 גנדזץ מוטי

 משה פינקלשטיין
 אברהם כהן

40/73 
67/73 
72/73 
74/73 

ת ר צ נ י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשה
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 שם המבקש
 האריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מם׳ החיק
 (צוואות)

 גרייסר ראיסה
 תאופיק הלאק

30.11.70 
12.3.73 

 מגדל העמק
 נצרת

 רוטנברג ריזה
 יונם חנא חלאק

91/73 
110/73 

 א׳ אםא, רשם

 ילקוט הפרסומים 1916, ח׳ באייר תשל״ג, 10.5.1973



ת ר צ נ י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ר ירושות ב ד  הזמנות ב
מ הטוען שיש י הוגשו לבית המשפט, נו/יקים המפורטים להלן, בקעות ליתן צולים המכריזים על ירושה. כל אי  להווי ידוע נ
 לו טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתייהםת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה וזוך ארבעה עשר יום מיום פרהום

 ממנה זו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות} שם המנוח האחרון הפטירה שט המבקש

 86/73 שורץ דוידיקה עפולה 30.12.72 אלה ברכד
 87/73 מוםטפא קחיילי אום־אל־גנם 13.9.72 יונס דיאב
 88/73 סלח יעקב טבריה 28.2.73 יבין מנשה

 90/73 שמיל בדקו נצרת עלית G8.2.9 מנדל שמואל
 92/73 ווםרמן יעקב נצרת עלית 25.12.70 ווסרמן צציליה

 93/73 שורץ מורים עפולה עלית 21.2.73 בטי פישר
 94/73 פדוא פראנש נצרת 3.12.60 בשארה פליט טארביי

 סלים סרג׳י חביב נצרת 21.11.66
ב אברהם צפת 12.11.72 3,ריג׳אן בבד  98/73 ל

 99/73 זילברמן אליהו גבעת המורה 6.4,72 אסתר זילברמן
 100/73 סלים חנא מסעד מרגייה יפיע 25.10.70 נג׳לת מרגייה

 101/73 שתיוי לברהים שתויו נצרת 13.3.73 עלי שתיוי
 102/73 ג׳ץ יוסף קוטנר הפצי בה 16.3.70 אדית כהן

 103/73 צפניק צבי חפצי בה 4.12.72 צפניק קלרה
 105/73 םעיד תופיק נמר נצרת 11.8.66 הופיק פעיד נמר

 106/73 יעקב ניר להבות הבשן 23.1.59 ולי לבנטל
 108/73 אחמד שהאדה כילאני יפיע 25.10.72 שחאדה חוטיין כילאני

 109/73 עלי הטיב באבול 16.7.67 עלי הגיאזי
 112/73 םלימאן עווד זעאתרה יפיע 22.7.71 שפיקה זעאתרה

 א׳ אםא, רשם

 הזמנות בתי הדיו הרבניים

ורי בירושלים י האז ת הדין הרבנ י  ב

 להווי ידוע כי ד1גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאתת
ת מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן ו ש ק ב  ל

ת הדין צו כטוב בעיניו. י ב " 

 תיק 1728/תשל״ג
 בענין עזבון המבוה לוין ולדימיר, שנפטר בירושלים ביום

 ט״ו בשבט תשל״ג(18 בינואר 1973).
 המבקשת: לוין פריגיטה.

 תיק 1729/תשל׳׳ג
 בענין עזבון המנוחים יעקב ויהודית אייזנבך, שנפטרו

 בירושלים בימים י״ז בתמוז תש״כ וגה׳ בחמד! תשל״ב,
 המבקש: ראובן אייונבך.

 תיק 1901/תשל׳׳ג
 בענין עזבון המגוה גולדברג דוד, שנפטר בירושלים ביום

 ב״ח באדר א׳ תשל׳יג (1 במרס 1973).
.  המבקש: גולדברג מרדכי

 יבית הדין:
 תיק מסי 1721'.תשל״ג
 בענין עזבון המנות גפתלי עירא, שנפטר בירושלים ביום

 כ׳׳ב באב תשי״ד (20 באוגוסט 1954).
 המבקש: נפתלי אברהם.

 תיק מסי 1722'י.תשל״ג
 בענין עזבו; המנות גליק משה, שנפטר בירושלים ביום ט׳

 בטבת תשל״ג(14 בדצמבר 972ג).
 המבקשת: גליק אסתר.

 תיק מפי 1726/תשל״ג
, שנפטר בירושלים ביום ט ב ח  בענין עזבון המנוח בדודי א

 ה- בכסלו תשל״ג (13 בנובמבר 1972).
 המבקש: דניאל ברוך.

 ילקוט הפדסומיס 1316, ח׳ באייר תסל״ג, ג10,5.197 1639



י האזורי בירושלים ת הדין הרבנ י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקש: אונגריאנו דוד׳י.
 תיק 1983/משל׳׳ ג
 בענין עזבון המנוה דפנאי חיים, שנפטר בירושלים ביום י׳

 באדר א׳ תשל״ג (20 בפברואר 1973).
 המבקשת: לפנאי רבקה.

 מ׳ ז׳ סולד, המזכיר הראשי

 תיק 1903/תשל״:
 בענין עזבון המנוחה פס בלומה, שנפטרה בירושלים ביום

 ג׳ באדר א׳ תשל״ג(4 בפברואר 1973).
 המבקש; פס ברוך.

 היק 1904/תי£ל״ג
 בפנין עזבון המנוח אונגריאנו מאיד יעקב, שבפטר בירושלים

 ביום י״ה באדר א׳ משל״!(1)2 בפברואר 1973).

ה ו ק ת ־ ח ת פ רי ב ו י האז ת הדיו הרבנ י  ב
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 מתייהםת אליו ורוצה, להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך תמישה עשר יום מיום פרשופ הזמנה זו, שאס לא כן יתן

 בית הדין צו בטוב בעיניו.
 המבקשים: יחיא ובידה עטיאס. |

 תיק 1169/תש׳5״ג
ן ירושת המנוחה בר־שלום יפה, שנפערה ברמת־גן י י 1 -

 ביום ה׳ באדר ב׳ תשל״ג (12 במרס 1973).
 המבקש: בר־שלום ישראל,

 הרב שלמה שילוביצקי, המזכיר הראשי

 תיק 1144/תשל״ג
 בענין ירושת המנוח שאול אברמוביץ, שנפטר בפתה-תקוה

 ביום ה׳ באדר ב׳ תשל״ג (9 במרס 1973).
 המבקשת: אברמוביץ לובה.

 בעבין ירושת המנוח עטיאם מאיר, שנפטר בתל־אביב ביוש
 ב״ז במיון תשל׳׳ב (10 ביוני 1972).

ן ו ל ק ש א ת הדין הרבני האזורי ב י  ב

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 בעלבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מידם פרמוט הזמנה זו, שאם לא בן יחן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.
 תיק 832/השל״ג
 בפנין עזבון המנוח הס׳ פדנציםק, שנפטר באשדוד ביום

 כ״א בתשרי תשל״ב (29 בספטמבר 1372).
 המבקשת: הס אלזה.

 תיק 847/תשל״ג
 בעבין עזבון המנוח אוחנה אהרן, שנפטר בקרית־גת ביום

 ב״ט באדר תשל״ג(15 במרס 1972).
 המבקשת: אוחנה תנינה.

 תיק 845/שתל־׳ג
 בענין עזבון המנוח דוד 5גל, שנפטר באשדוד ביום 28 בינואר

.1973 
.  המבקשת: הגל רחל

 הרב ב. צ. נהונאי,.המזכיר הראשי]

 תיל 842י,תשל״ג
 בענין עלבון המנוח גאגולא שוילי מיכאל, שנפטר באשדוד

 ביזם כ״ה באדר ב׳ תשל״ג(«2 כמד0 1973),
 המבקש: גאגולאשוילי אברהם.

 ? לפירוק חברה

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ב׳ כהן - קוםסין, עו׳׳ד

 בא־כוח המבקש
 רחוב יהודה הלוי 41, תל־אביב

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

 החחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 3 ביוני 1973.

 הודעה בדבר בקש

ו פ י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק מספר 063/73

 בענין פקודת ההברות,
 בעמן פירוק החברה ״כבל״ בע׳׳מ,

 והמבקש משה נוימן.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8 במרס 1973 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 4 ביוני

 1973 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אט

 1640 ילקזע הפר5זמיט 1915, ה׳ באייר תשל״ג, 10.5.1973



 פקודת השותפדות

ר רישום שותפויות מוגבלות ב ד  הודעות ב

 6. קרן השומר הצעיר בע׳־מ, חברה, רחוב לאונרדו דהוינצ׳י 15,
 תל-אביב, השקיעה 10 (עשר) ל״י במזומנים.

 7. מיום כ״ג בתשרי תשל״נ (1 באוקטובר 1972) לתקופת בלתי
 מוגבלת.

 8. אברהם ניב, דוד פולק, דב שיבא, קרולה אלטמן, אריה הרמוני,
 ארנון ברקאי ~ כל אחד מהם.
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 !. ״תגל~ תעשיות גלבוע לאלקטרוניקה
 2. קבוץ חפציבה, ד.נ. גלבוע.

 3. כ״ט בשבט תשל״ג (1 בפברואר 1973).
 4. יצור והרכבה של מוצרים אלקטרוניים

 5. קיבוץ הפציבה, אגודה שיתופית, ד.נ. גלבוע.
 6. קבוצת ההוגים מעוז חיים (שטורמן) קבוצת פועלים להתישבות׳
 שיתופית בע״מ, אגודה שיתופית, ד.נ. בית שאן, השקיעה 10

 (עשר) ל׳־י במזומן.
 7. מיום כ״ג בתשרי תשל״ג (1 באוקטובר 1973). תסתיים בתום
 שלושה חדשים מיום משלוח הודעה בכתב משותף אחד למשנהו

 על רצונו בפירוק השותפות.
 8. חתימתם של יעקב דומנסקי או של אברהם שרון בצירוף חותמת

 השותפות תחייב את השותפות.
55-000192-^9 9. 

 1. בקרה מתקני פקוד פניאומטיס לאוטומציה קבוצת
 גבע.

 2. קבוצה גבע, דאר נבע.
 3. ג׳ באדר א׳ תשל׳״ג (5 בפברואר 1973).

 4. מפעל לייצור מרכיבים פניאומטיים ושווקם.
 5. גבע קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ, אגודה שיתופית,

 דאר גבע.
 6. קבוץ כפר הרוב, אגודה שיתופית, רמת הגולן, השקיעה 10 (עשר)

 ל״י במזומנים.
 7. ב-נ.בתשרי תשל״ג (1 באוקטובר 1972) לתקופה בלתי מוגבלת.
 8. גוריון יובל, גורן אליהו, קורן גיל, רונן אמנון, רצין שניאור, לוין
 שרב, נחשון ידין, אורן ישראל—בל אחד לחור, בצירוף חותמת

 השותפות,
55—000194—5 9. 

 1. ׳׳אלום - קבוץ אלונים״ תוצרי חמרן
 2. קבוץ אלונים, דואר אלונים.

 3. ג׳ באדר א׳ תשל״ג (5 בפברואר 1973).
 4. יצור פרזול בנין מאלומיניום, מנעולים ומוצרים אחרים.

 5. קבוץ אלונים, אגודה שיתופית, דואר אלונים.
 6. קבוץ הפציבה, אגודה שיתופית, דואר נע גלבוע, השקיע 10

 (עשר) ל״י במזומן.
 7. כ״ז בטבת תשל״ג(1 ביגואר 1973). תסתיים על פי הודעת אהד

 השותפים שנה מראש.
 8. המורשים לחתום בשם קבוץ אלונים.
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 ב׳ באדר א׳ תשל״ג(5 בפברואר 1973) יעקב לוי
 רשם השותפויות

 בתור רשם שותפויות מוגבלות

 המספרים שבהודעה מציעים פרטים אלת :
 1. שם השותפות

 2. מען השותפות
 3 תאריך הרישום

 4. מטרות השותפות
 5. שמות טותפים בלל״ם

 6. שמות שותפים מוגבלים והנזכום שהכניסו
 7 • תקופת השוונג!!

 8. השותפים הכלליים המורשים לנהל עסקי השותפות
 ולחתום בשמח

 9. מם9ר התיק

 1. םלקט אקספורט האח (1972)
Seiect Export House (1972) 

 2. בית מעיא, דרך פתח־תקוה 74, תל־אביב.
 3. י׳׳ט בשבט תשל׳׳ג (22 בינואר 1973).

. יצוא ושווק מחוץ לישראל של מכשירים ביתיים. 4 
 5. סלקט חברה לשווק מכשירי בית בע״מ, חברה, שדרות שאול

 המלך 8, תל־אביב.
 6. א) אלדא הברה ישראלית לסחר חוץ בע״מ, חברה, שדרות
 שאול המלך 8, תל־־אביב, השקיעה 1,000 (אלף) ל״י

 במזומנים.
 ב) י. אבן עזרא בע״מ, חברה, דרך פתהיתקוה 74, תל־אביב,

 השקיעה 1,000 (אלף) ל״י במזומנים.
 7. מיום כ״ד בטבת תשל״ב (30 בדצמבר 1972) לתקופה בלתי

 מוגבלת.
 8. פלקט הברה לשווק מכשירי בית בע״מ.
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ל הנגררים בית אלפא ע פ  1. מ
 2. ד.נ. גלבוע, בית־אלפא..

 3. כ״ט בשבט תשל״ג(1 בפברואר 1973).
 4. ייצור, הרכבה ושיווק של נגררים ואביזריהם, ייצור, הרכבה

 ושווק של מכוניות ומתקני כיבוי ואביזריהם.
 5. קיבוץ השומר הצעיר בית אלפא קבוצת פועלים להתיישבות

 שיתופית בע״מ, אגודה שיתופית, ד״נ גלבוע.
 6. קרן השומר הצעיר בע״מ, חברה ציבורית, לאונרדו דה־וינציי

 15, תל־אביב, השקיעה 10 (עשר) ל״י.
 7. ט״ו באלול תשל׳״ג (25 באוגוסט 1972) לתקופה בלתי מוגבלת,
 שתסתיים בתום תקופה של שלושה חדשים מיום שתנתן על כך

 הודעה בכתב ע״י אחד השותפים.
 8. חתימת כל אחד מאלה: גדעון צימנד, דניאל הכהן, צבי םולניק,
 מנחם אגמון, בצירוף חותמת השותפות, תחייב את השותפות לכל

 דבר וענין.
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ם אילון שותפות מוגבלת ל ר  1. פ
 2. קבוץ אילון, ד״נ הגליל המערבי.

 3. כ״ט בשבט תשל״ג(1 בפברואר 1973).
 4. יצור כלי עבודה חשמליים, ציוד אלקטרוני.

 5. קבוץ אילון, אגודה שיתופית, אילון, דאר גע הגליל המערבי.

 ילקוט הפרסומיט 916!, ח: באייר תסל״ג, 10.5.1973 1641



 הודעות מאח כונס הנבסינז הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
ד ב ל  לנושים בדין קדימה ב

 שם ההייב, תיאורו וטענו: אליהו מואס, ת״ ז 0043056, נהג, רחוב
 הארזים 12/28, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרהי 239/69,
 הסכום לבל לירח: 10 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעדנו: כ״ג באייר תשל״נ(25 במאי 1973).
 מקום פרעובו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,

 ירושלים.

 כ״ח בניסן תשל״ג(30 באפריל 1973) א' גרוספלד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב
 שם החייב, תיאורו ומענו: רבה־ דגני (יהלומי), כתבנית, רחוב חפ^

 חיים 16, יו־ושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 53/65,

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״נ באייר תשל״ג (25 במאי 1973).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ציונה ארגוב, עו״ד, רחוב בן־יהודה 10,

 ירושלים.

 ל׳ בניסן תשל״ג(2 במאי 1973) א' גרוספלד
 סנן כונס הנכפים הרשמי

ל דיבידנד ר כוונה להכריז ע ב ד  הודעות ב
 שם החייבים, תיאורם ומענם:

 1. אסתר אשכנזי, רחוב 153/7, עפולה;
 2. דוד אשכנזי, רחוב 153/7, עפולה.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 28/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: :״.: באייר תשל״ג (25 במאי 1973).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ הרלף, עריד, רחוב המגינים 42, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזרא כהן, שכונת נחליאל(אצל אורה כהן),
 חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 239/59.
 חיום האחרון לקבלת הוכחות: כ״: באייר השל״: (25 במאי 1973).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3. חיפה.

 ב׳ באייר תשל״ג(4 במאי 1973) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב
 ובקשת שהדור

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלכסנדר כרמי, ת״ז 0287894, סוכן,
 רהייב שמואל הנביא 57, ירושלים,

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 539/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ג באייר תשל״ג (25 במאי 1373).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם דניאלי, עו״ד, רחוב כורש 12,

 ירושלים.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: ג׳ בתמוז תשל״ג (3 ביולי

 1973), בשעה 10.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 כ׳יט בניסן תשל״נ(1 במאי 1973) א׳ גרוספלד
 בגן כו01 הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 צו פירוק ואסיפות ראשונות

 שם החברה: חב׳ לונקו בע״מ.
 מען המשרד הרשום: רחוב סיליזיא; 3, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 189/73.
 האריך צו הפירוק: ח׳ בניסן תשל״ג(10 באפריל 1973).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ד בסיין תשל״ג (14 יוני 1973).
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 9.00;

 2) משתתפים בשעה 9,15.

' יקותיאלי  ב׳ באייר תשל״ב(4 במאי 1973) י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הדגל, 936 ו

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי פסטרבק, רחוב יצחק שדה 22,
 חיפה,

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 1592/70.
 הסכום לבל לירה: 10%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן םרעונוי. ה״ז באייר השל״ג (15 במאי 1973).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6, היפה.

 שם החייב ומענו: דוד שלום, בית מס׳ 4, מושב רוויה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 394/68.

 הסכום לבל לירה: 40%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: ט׳׳ז באייר תשל״ג (18 במאי 1973).
 מקום פרעוגו במשרד הנאמן: עו״ד וינטר, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 ב׳ באייר תשל״׳ג(4 במאי 1873) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו שחדור והודעה על תשלום דיבידנד
ד ב ל  לנושים בדין קדימה ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: צופי(צופיה) דגן(מועלם), ת״ז 4223121,
 חנות תמרוקים, רחוב הרצל 44, באר־שבע,

 בית המשפט המחוזי של: ב^ר־שבע, תיק אזרחי 393/67.
 הסכום לכל לידה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כ״: באייר תשל״ג (25 במאי 1973).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: חייט סימונה, עו״ד, רחוב לרז קיימת
 לישראל 199, באר־שבע.

 תאריך צו השחרור: ח׳ בניסן תשל״ג (10 באפריל 1973).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 כ״ח בניסן תשל״ג(30 באפריל 1973) א' גרוםפלד
 סגן נו^ס הנכסים הרשמי
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

ת נכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ראשונה וחקירה פומבית ל ב  צווי ק
 האריך דאפיפה הראשונה, השעה והמקום: יינו באייר חשל׳יג (21
 במאי 1973), בשעה 11,30, במשרד כונס הנכפים הרשמי, רחוב

 ידידיה 4, ירושלים.
 האריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ג׳ בסיון תשל״נ (3 ביוני

 1973) בשעה 10.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים,

 שם החייב ומענו: מרי בנאיון, סמטת אשתאול 211/1, קריח-גת.
 בית המשפט המחוזי של: 'באר־שבע, תיק אזרחי 88/73.

 תאריך צו קבלת הנבטים והכרזת פשיטת רגל: כ״ה באדר א׳ תשל״ג
 (2 במרס 1973).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבת.
 תאריך האםיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ו באייר תשל׳״ג (17
 במאי 1973) בשעה 10.00, במשרד בונט הנבטים הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בסיוין תשל״ג (12
 ביוני 1973), בשעה 8.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 ב״ט בניסן תשל״ג(1 בניאי 3ל13) א' גרוםפלד
 סגן כונס הנכפים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו; שלמה קרוננפלד^ ת״ז 6538332, מסגר,
 רחוב הרברט סמואל 101, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 511/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י׳ בניסן תשל״ג (12

 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ׳ באייר תשל״ג (22
 במאי 1973), בשעה 10.30, בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב שמריהו לוין 3, היפה.
 תאריך החקירה הפומבית השעה והמקום: כ״ב באייר תשל״ג (24
 במאי 1973), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שפ ההייב, תיאורו ומענו: אלי לוי, תיז 310535, מסגר, רחוב נתמיה
 3, היפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 498/73.
 תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ בניסן תשל״ג (10

 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ז׳ בסיון תשל״ג (4 ביוני
 1973), בשעה 10 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 שמריהו לוין 3, היפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בסיון תשל״ג (12
 ביוני 1973), בשעה 8.30 בבוקר, גבית המשפט המהווי בחיטה.

 שם החייב ומענו: ג׳מאל חורי, ת״ז 2048236, רחוב יקוט 14, היפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 25/73«.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ג בניסן תשל״ג (15
 באפריל 1973).

 יקשת נושה או חייב: החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ז׳ במיון תשל״ג (7 ביוני
 1973) בשעה 9.00 בבוקר, במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב

 שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בסיון תשל״ג (12
 ביוני 1973), בשעה 8.30 בבוקר, בכית המשפט המחוזי בחיפה.

 ב׳ באייר תשל״ג(4 במאי 1973) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכפים הרשמי

 שם התייב, תיאורו ומענו: פרחן אבו־טריף, ת״ז 2013902, פקח
 צייד, הרימון 211/1, קרית־גת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 165/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ו׳ בניסן תשלי׳,: (8

 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 האריך האסיפה הראשונה, וזשנזול והמקום: כ״גו באייר תשל״ג (31
 במאי 1973), בשעה 10.00, במשרד כונס הנכסיט הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י׳יב בסיון תשל׳״ג(12 ביוני

 1973) בשעה 8.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שגע.

 שם החייב, תיאורו ומענו; יעקב שפירא, ת״ז 6829971, נהג, שיכון
 ד׳ 598/13, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: בארישבע, תיק אזרחי 183/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״א בניסן חשל״ג

 (13 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ד׳ בניסן חשל״ג(4 ביוני
 1973) בשעה 10.00 במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע,
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב במיון תשל״ג (12
 ביוני 1973), בשעה 8.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע,

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלי ווקנין, ת״ז 6767874, פועל בנין,
 509/35, ירוחם.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 167/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ד׳ בניםן תשל-ג (6

 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ ו באייר תשל״ג (17
 במאי 1973) בשעה 11.00, במשרד כונס הנבטים הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בםיון תשל״ג(12 ביוני

 1973) בשעה 8.30, בבית המשפט המהווי בבאר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: זיקלין ואזנה, ת״ז 6246467, עקרת־
 בית, רחוב מאיר אבנר 4/9, קרית־היובל, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 153/73.

׳ בניסן תשל״ג (12  תאריך צו קבלת הננסים והכרזת פשיטת רגל: י
 באפריל 1973).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבת.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ט באייר תשל״ג (21
 במאי 1973), בשעה 9.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 ידידיה 4, ירושלים.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ג׳ בסיון תשל־׳ג (3 ביוני

 1973) בשעה 10.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 שפ החייב, תיאורו ומענו: חיים אלקייט, ת׳׳ז 7879641, שומר, כפר
 מטע, דאר-בע, הרי יהודה.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 173/73.
 תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל: ב״ז בניסן תשל״ג

 ;29 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
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י מ ש ר ם ה י ס כ נ ס ה נ ו ת כ א ת מ דעו  הו

ת הרגל, 1936 ט י ש ת פ ד ו ק  פ

 רגל, אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 תאריך מזקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ב באייר תשל״ג (24
 במאי 1873) בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 ב׳ באייר תשל״ג(4 במאי 1973) יי יקותיאלי
 סגן כונס הנבטים הרשמי

ל שחרור נאמן  ביטול צו קבלת נכסים והודעה ע
 שם החייב, תיאורו ומענו: אוחיון יהודה, מאפבסטונים 158/2, קרית־

 אתא.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1480/71.

 תאריך צו קבלת הנכסים: י״ד בכסלו חשל״ב (2 בדצמבר 1971).
 תאריך ביטולו: ט״ז באדר א׳ תשל״ג (18 בפברואר 1973).

 שפ הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד ע׳ הרלף, שדי המגינים 42, חיפה.
 תאריך הסחרור: י״ז בני0ן תשל״ג (19 באפריל 1973),

 ב׳ באייר תשל״ג(4 במאי 1973) י' יקוהיאלי
 סגן בונם הנכסים הרשמי

 צו שחרור החלטי
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב לבקוביץ, ת״ז 188543, פקיד, רחוב

 יהושע בן־נון 39, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 364/67.

 תאריך הצו: י״א בחשון תשל״ג (19 באוקטובר 1972).
 מהות הצו: שהרור החלטי וסופי.

 ל׳ בניסן תשלי׳ג(2 במאי 1973) אי גדוספלד
 סגן כונס הננסים הרשמי

 בקשת שחרור
 שם החייב ומעכו; עבד אל קאדר מוחמד בימר אגבאריה, אום־אל-פהם

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 508/69.
 היום והמלום לדיון בבקשת השחרור: ט״ ו באייר תשל״ג (17 במאי

.(1973 
 ב׳ באייר תשל״ג(4 במאי 1973) י' יקותיאלי

 סגן כונס הנבטים הרשמי

 מילווה עממי נ״פ, תש״י-1950, סדרת ב׳
 הודעה על מועד ההגרלה ה־64 ומקומה

 בנק ישראל מידיע כי בהוע5ס לסעיף 7 לחוק המילווה העממי,
 תש״י-1959, סדרה בי, תתקיים ההגרלה ה־64 של המילווה הנ״ל,
 ביום שלישי, ו׳ באייר תשל״ג (8 במאי 1973), בשעה 16.00, באולם

, היפה, דרך העצמאות 24. ; ־>; י : ״י . י ; : 
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המרינה

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת

 שם החייב, תיאורו ומענו: מזל שלומי, ת״ז 0597567, מטפלת, רחוב
 טשרניחובסקי 59, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 496/73.
 תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ בניפן תשל״ג (10

 באפריל 1973).
 בקשת גושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ז׳ בסיין חשל״ג (7 ביוני
 1973C בשעה 10.00 כבוקרבמשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב,

 שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בפיון תשל״ג (12
 ביוני 1973) בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בני לידר, ת׳׳ז 0668255, מסבר, רחוב
 רש״י 17אי, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 499/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ח׳ בניסן תשל״ג (10

 באפריל 1973).
 בקשת נושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ד׳ בםיון תשל׳׳ג (4 ביוני
 1973), בשעה 10.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לוין 3, חיפה,
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בםיון תשל״נ (12
 ביוני 1973), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחיפה,

 שם ההייב ומענו: מרדכי ווקנין, ת״ז 762934, דהוב שפרינצק 4,
 קרית־שמונה.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרהי 135/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י׳ בניסן חשל״; (12

 באפריל 1973).
 בקשת נושה או הייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמ־ום: כ״ב באייר תשל״ג (24
 במאי 1973), בשעה 8.30 בבוקר, במשרד כונס הנכפים הרשמי,

 בבנין בית המשפט המחוזי בנצרת.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ז באייר תשל״ג (24
 במאי 1973), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי !נצרר.,

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. יוסף לובסי משד׳ דגניה 22/14, קרית־חיים;

 2. אידה לובפי משד׳ דגניה 22/14, קרית־היים,
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 400/73.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ז׳ בניסן תשל״ג (9
 באפריל 1973).

 בקשת נושה או חייב: החייבים.
 תאריך -אסיפה הראשונה, השעה והמקזט: •• באייר תשל״ג(22 במאי
 1973) בשעה 10,00 בבוקר, במשרד כונפ הנכסים הרשמי, רהוב

 שמריהו לוין 3, חיפה,
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 1, שחיו במחזור ביום י-ח בניסן
 תשליב(2 באפריל 1972) —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוגד, תש״ט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוגד, תש-ש-1948

 4, הוצאו אחרי התאריך חאמור —
 על פי סעיף 1(ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 4. נמצאים במחזור ביום ז׳ באייר
 תשל״ג {9 במאי 1973) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 נב)(2)

 תוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

 ויו וחשבון לפ־ סעיף 58(1) שי חוק בבק ישראל. תשי״ד—1954
 עי מחזור המטבע והנכסיס המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביוב ל׳ בניסן תשל״ג (2 במאי 973 0

 ל׳י
2,189,664,807 — 

79,323,023 96* 
2,268,987,830 96_ 

194,171,321 98 
2,074,516,508 99 

- -
2,268,987,830 96 

 שטרי בסן! במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור .

 סד כל המטבע במחוור ,
 וחב

 יתרות במטבע חיץ
. . . . .  שטרי סקרמ^יז של הממשלה .

 עטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
 שטרי חוב ושטרי חליפין

 סד כל הנכסים

c5.916,90 לא כולל מפבעות זכרו! (מזהב) בערל נקוב כולל של— * 
 ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שוזר, או עולה על ערכם הנקוד.

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

 נוה נדגש בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 207 לפקודת החברות, כי אסיפת
 גושי ההברה תתקיים ביום 21 במאי 1973, בשעה 10 בבוקר, במשרדו
 של רו״ח אדם בביץ, רחוב קרליבך 10, תל־אביב, לשם קבלת החלטה

 בקשר לפירוק החברה מרצון.
 אדם בביץ, רו*ח

 י׳ קרמר בע״מ(חפ/ 45691)
 (בפירוק מרצון)

ר אסיפת נושים ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.6.1973 בשעה 10.00 תתקיים
 אסיפת נושים של החברה בתל־אביב, רחוב אבן־גבירול 25, במשרדו
 של עז״ד יי דוטנשטר״ך, כשעל סדר יומה פירוק החברה מדצון

 ומינוי מפרק להברה.
 כל נושה רשאי להופיע בשעת האסיפה, אם בעצמו ואם באמצעות

 בא כוחו.
סף קרמר, מנהל ו  י

 חברת בית חלקה 711 גוש 8267 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

ל אסיפה סופית  הודעה ע
 ניחנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206, שהאסיפה הכללית האהרו־
 נה של החברים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 22.5.1973 בשעה
 12.00 בשדרות רוטשילד 2, תל-אביב, לשפ 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 ההברה ושל המפרק,

, עו״ד, מפרק ן י י ט ש נ י  ה׳ ד

 חברה מזרחית לאוטו משא ולתיקונים בע״מ (חצ/2387)
 בפירוק

 ניחנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 216(1) לפקודת החברות כי
 באסיפה הכללית שלא מן המבין שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 15.4.73
 החליטה החברה בהחלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע״י

 החברים.
ה, מפרק  א׳ מרו

 רכוש פועלי עפולה בע״מ (פר׳,893)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת
 באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של רכוש פועלי עפולה בע״מ
 ;בפירוק מרצון) שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 21.12.72 במשרדה

 הרשום של ההברה, נתקבלה ההחלטה הבאה כהחלטה מיוחדת:
 לקבל את התפטרותו של פלטיאל סגל מתפקיד מפרק של החברה,

 ולמנות במקומו בחור מפרק של ההברה את גרשון לויט, עו׳׳ד.

 חברת חלקה 56 בגוש 3632 בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה, שנתכנסה ונתקימה
 כתוק ביום 15.4,73 במשרד עו״ד י׳ ד׳ שתור, ברחוב יהודה הלוי 43,

 תל־אביב, נתקבלו ההחלטות הבאות בהחלטות מיוחדות:
 1. לפרק את החברה מרצון, וכי פירוק זה יהיה החל מתאריך

 15 באפריל 1973.
׳ ד׳ שחור כמפרק החברה.  2. למנות את עו״ד י

 מי שיש לו תביעה מהחברה הנ״ל ימסור למפרק הודעה מנומקת
 בכתב במשך שבועיים מתאריך פרסום זה, •שאם לא כן, לא תעבה

 תביעתו.
, עו״ד, מפרק ד ו ׳ שה ׳ ד  י

 ילקוט הפרסומים 1916, ה' באייר תכזל״ג, 10.5.1973 1645



 קרקעות טיקו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה שהאכיפה הכללית האחרונה של חברי ־וזברה
 הנ״ל, תתקיים ביום 27.5.1973 בשעה 12.00 בצהרייפ במשרדו של
 המפרק בשדרות רוטשילד 20, תל־אביב־יפו, לשם הגשת דין וחשבון
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאררים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

, מפרק טלר י  דב ג

 י מלון החשמונאים רמת־גן בע״מ
 (בפירוק מרצון)

ל אסיפה סופית בהתאם לסעיף 206  הודעה ע

 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 21.5.1973 בשעה 12.00 בשדרות רוט
 שילד 2, תל־אביב, לשם הגשה דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של

 החברה ושל המפרק.
, עו״ד, מפרק ן י י ט ש נ י  ה׳ ד

 ילקוט הפרסומיכ 1916, ח׳ באייר תשל״נ, 10.5.1973

 נדםם בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 100 אגורות


