רשומות

ילקוט הפרסוטיס
א׳בניסןתשל״ד

 24במרס 1974

1996

עמוד

עמוד
1120
הודעה על קביעת מ״מ של שדים

1120

.

צווים המכריזים על עםחיפ נגועים במחית הניוקסל
ביטול צווים כאמור
.

••

1124

 • .י

1125

מיגוי שופט בפועל לבית המשפט העליון .

1120

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

מינוי ועדה ,לפי חוק המשטרה )נכים ונספים( .

1120

הזמנות בתי המשפט

1133

הזמנות בתי הדין הרבניים

1135

מי1וי רופאים ,לפי הקנות הנכים )ועדות רסואיזת( .

1120

דחיית מועד הבחירות למועצה המקומית אור יהודה .

1121

הצהרות

1121

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

אישור אגדות שירותים להברות קבורה

.

-

1124

1136

מוות

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

.

.

1136
1137

מינוי ועדה מייעצת ,לפי חוק סוכני המכס .

1121

הסכום הכולל של עטרי האוצר .

1140

הודעה יפי פקודה הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור( .

1121

דו״ח בנק ישראל על מחזור המםבע .

1140

בחירת ראשי מועצות מקומיות וסגניהם .

1122

.

1124

החלטת המועצה בדבר הגבלים עסקיים

תוצאות הגרלה
הודעות

.

1140

מאת הציבור

1141

חוקי־יסוד :הממשלה
י הודעה על כינון הממשלה
בהתאם לסעיף  41להוק־יםוד :הממשלה! ,אני מודיע בזה ,כי,
לפי סעיף  15לחוק ,התייצבה הממשלה בפני הכנסת ,ביום ראשון,
ט״ז באדר תשל״ד ) 10במרס  ,(1974והכנסת הביעה לה אמון.
חלוקת התפקידים בין חבריה היא כדלקמן:
גולדה מאיר
יגאל אלון
אבא אבן
אהרן אוזן
יוסף בורג
חיים בר־לב
חיים גבתי
ישראל גלילי
משה דיין
גדעון האוזנר •
שלמה הלל
מיכאל חזגי
אהרן יריב
פנחס ספיר
שמעון פרם
חיים יוסף צדוק
משה קול
יצחק רבין
יהושע רבינוביץ
שלמה רוזן
יצחק רפאל
ויקטור שם־טוב

-

—
—

—

—

—

—

—-

—

—

-

ט״ז באדר תשל״ד) 10במרס (1974
)חמ (78303

ראש הממשלה
סגן ראש הממשלה
ושר החינוך והתרבות
שר החוץ
שר התקשורת
שר הפנים
שר המסחר,
התעשיה והפיתות
שר החקלאות
שר בלי תיק
שר הבטחון
שר בלי תיק
שר המשטרה
שר הסעד
שר התחבורה
שר האוצר
שר ההסברה
שר המשפטים
שר התיירות
שר העבודה
שר השיכון
שר לקליטת עליה
שר הדתות
שר הבריאות

ישראל ישעיהו
יושב־ראש הכנסת

וזוק השופטים ,תשי׳׳ג1953-
הודעה על מינוי שופט
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג— ,1 1953אבי מודיעה,
בי בתוקף סמכותי לסי סעיף  10לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיביתי את שלמה אשר ,שופט בית משפט מחוזי,
לכהן כשופט בפועל של בית המשפט העליון מיום ז׳..באדר תשל״ד
) 1במרס  (1974עד יום ו ׳ בסיון תשל״ד ) 31במאי .(1974
ו׳ באדר תשל״ד) 28בפברואר (1974
)חמ (70070

גולדה מאיר
ראש הממשלה ושד המשפטים

 1ס־׳ח תשי״ג ,עמי .149

חוק המשטרה )נכים ונספים( ,תשט״ו1955-
הודעה על הרכב ועדה נוספת ועל מענה
נמסרה בזה הודעה ,כי הוקמה ועדה נוספת  1לפי סעיף  4לחוק
המשטרה )נכים ונספים( ,תשט״ו ,21955-בהרכב כלהלן:
א  .אולםקר ,שופט ,יושב ראש
יעקב פת ,הבר שנתמנה ע ל ידי שר הבטחון
י .בשר ,חבר שנתמנה על ידי שר המשטרה.
מען הועדה :מחלקת השיקום ,משרד הבםחון ,הקריה ,תל־אביב.
י׳׳ב באדר תשל׳׳ד) 6במרס (1974
)חמ (77502

גולדה מאיר
ראש הממשלה ושר המשפטים

 1י  -פ תשכ״ג ,עמ׳  ;335תשל״ג ,עמי .1268
 2ס״ח  ,180תשט״ו ,עמי .74

6 1״ח תשכ״ח ,עמי .226

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים גזה
שהממשלה קבעה ,ל פ י סעיף  20לחוק האמור ,בי ראש הממשלה
תכהן כממלאת מקומו של שר החוץ מיום י״ז באדר תשל״ד) 11במרס
 (1974עד שובו של ש ר החוץ לארץ.
י״ד באדר תשל׳י-ד) 11במרס (1974
)חמ (78410

מיכאל ארנון
מזכיר הממשלה

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יםוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי השר לקליטת העליה
יכהן כממלא מקומו של שר הבריאות מיום י״ד באדר תשל״ד )8
במרס  (1974ע ד שובו של שר הבריאות לארץ.
י״ד באדר תשל־׳ד) 8במרס (1974
)חמ (78410
 1 ,ס״ח תשב״ח ,עמ׳ .228

1120

תקנות הנכימ )ועדות יפואיות(,
תשב״ו1965-
הודעה בדבר מינוי רופאים נוספים
א נ י מודיע שבתוקף סמכותי ל פ י תקנה )2א( לתקנות הנכים
)ועדות רפואיות( ,תשכ״ו— ,1 1965מיניתי את האנשים ששמותיהם
מפורטים להלן להיות מיום כ״ה בשבט תשל״ד ) 17בפברואר (1974
רופאים נוספים ברשימת הרופאים  2לענין התקנות האמורות:
ד׳׳ר שמעון וויצמן ,גאר־שבע
ד״ר ירחמיאל טננבאום ,באר־שבע
ד״ר אםא מאירסדורף ,באר־שבע.
ה׳ באדר תשל״ד) 27בפברואר (1974

משה דיץ
שר הבטחון

מיכאל ארנון
מזכיר הממשלה

 1ק׳׳ת  ,1792תשכ״ו ,עמי .204
 2י׳׳פ  ,1698תשל״א ,עמי .999

ייקזט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל״ד24.3.1974 ,

חוק הרשויות המקומיות )בחידות(,
תשב״ה965-ו

מיבד רעדה מייעצת

הודעה על דחיית מועד הבחירות למועצה המקומית
אור־יהודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק סרבני המכס ,תשכ״ה—,11964
אני ממנה את—.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5א( לחוק הרשויות
המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה— ,11965ומאתר שלדעתי קיימות
נסיבות מיוחדות המצדיקות דחיית הבחירות למועצה המקומית אור־
יהודה ,קבעתי מועד הדש לבחירות הבאות ,הוא יום ב י ט באייר
תשל״ד ) 21במאי .(1974
ז׳ באדר תשל״ד) 1במרס (1974

יוסף בורג
שר הפנים

חמ (765213
 1ס״ח תשכ׳׳ה ,עמ׳  ;248ס״ח תשל״ג ,עמי .246

חוק סוכני המכס ,תשכ״ה1964-

 .1אשר שריד להיות בתקופה עד י״ז בטבת חשל״ה ) 31בדצמבר
 (1974יושב ראש הועדה המייעצת לענין החוק;
 .2האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות בתקופה האמורה חברי
הועדה המייעצת לענין החוק:
אמנון אבן

רפאל ילון

בצלאל אנטונובסקי

גיורא עמיד

דוד גרייצר

יצחק פולינובסקי

יהודה זילברברג

תקנות השירותים הדתיים היהודיים )אגרות
שירותים של חברות קבורה( ,תש״ל~969ו
אישור אגרת שירותים

 .1שיעור האגרה —  1,200לירות.
 .2מקרי סעד ומחוסרי יכולת:
א  .ההברה קדישא תקים ועדת ע ר ר בת שלושה הברים ל ח ן
ולהחליט בבקשות של מקרי סעד ומחוסרי יכולת מבין מקימי
המצבות לפטור א ו להגהה משיעור האברה.
ב  .תוך שלושים יום ממתן החלטת ועדת הערר של החברה
קדישא ,רשאי המערער לערור על ההחלטה לפבי ועדת
הערר העליונה בת שלושה חברים שימנה השר מבין עובדי
משרד הדתות ואנשי ציבור ,החלטת ועדת הערר העליובה
תהיה סופית.
 .3,אישור אגרת השירותים לחברה.קדישא סביון ,שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,1841תשל״ב ,עמי  - 2139בטל.

ז׳ ורהפטיג
שר הדתות

י ק״ת תש״ל ,עמי .10

פקודת הקרקעות)רכישה לצדבי צ י מ ר ( 1 9 « ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בתוקף ההרשאה ג שניתנה מאת שר האוצר לחברת נתיבי אילון
בע*מ ,נמסרת בזה הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לחלוטין לחברת נתיבי אילון בע״מ לצרבי ציבור ,וכי חברת נתיבי
אילון בע״מ מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישתה.
כל התובע לעצמו זכות א ו טובת הבאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בדרש לשלוח לחברת נתיבי אילון בע״מ —
תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה ע ל זגותו
או על טובת ההבאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו ,שיכללו א ת פרטי הרישום — א ם ישנו — בפבקםי רישום-
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם א ת הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כ י חברת בתיבי אילון בע״מ מתכוובת לקנות
מיד חזקה בקרקע האמורה ,מפבי שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,וחברת נתיבי אילון בע״מ מורה
בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה ב^.

תוספת

חוק התקנים ,תשי״ג1953-
הודעה בדבר קביעת תקגים
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״ג— ,11953אבי מודיע,
בי מכון התקנים הישראלי קבע היום ,בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א(
לחוק האמור ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  — 540מוצרי ריצוף בפיפים מפוליוויניל כלורי :מוצר ללא
תשתית )בא במקום המהדורה מנובמבר ;(1964
ת׳יי  — 860נייר פחם לשימוש חד־פעמי;
ת״י  — 868שיטות בדיקה של גומי :חוזק ההידבקות של גומי מגופר
לטקסטיל.
ו* באדר תשל״ד) 28בפברואר (1974
)חמ (74086

ב׳׳א בשבט תשל״ד ) 13בפברואר 4ד(19
)חמ (740523
י ס״ח  ,440חשכ״ה ,עמי «.1

בתוקף סמכותי לסי תקנה  5לתקנות השירותים הדתיים היהודיים
)אגרות שירותים של חברות קבורה( ,תשיל— ,11969אני מאשר
בקשת החברה קדישא סביון להטיל אגרת שירותים על מקימי מצבה,
לפי השיעורים והתנאי כדלקמן:

י ׳ באדר ת ש ל ״ ד )  4במרס (1974
)חמ (77807

משה שחר
ד׳ פ ל ד -
מנהל המכס והבלו

אהרן גילת

חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום לשם זיהוי ולא י
לשם קביעת גבולות בתשריט מם׳-.הפ/א ,733/128/8הערוך בקנה
מידה  1:500והחתום ביד המבהל הכללי של חברת נתיבי אילוץ בעימ.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,במשרדי הממונה ע ל מחוז תל־אביב
ובמשרדי חברת נתיבי אילון בע*מ ,מנדל שלום ,קומה  ,23רחוב
אחד העם  ,9תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
ה׳ באדר תשל״ד) 27בפברואר (1974
)חמ (725210

מנהל המכון

־  1ס״ח תשי׳׳ג ,עמ׳  ;30תשי״ח ,עמ׳  ;2תשל״א ,עמי .22

י?קוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן חשל׳׳ד24.3.1974 ,

חטיבות קרקע בשטח כולל של  2.300ד׳ בערך ,המהווה חלק
מחלקה  1בגוש .6136

ברוך עמיר
מנהל כללי
חברת נתיבי אילוץ בע־מ

 1י״פ  ,1982תשל״ד ,עמי .680

1121

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר בחירת ראשי מועצות מקומיות וסגניהם
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות  ,(10תשי״א— ,11950נמסרת בזה הודעה כי בישיגלח המועצות המקומיות שסמך-
תיהן מפורטים להלן בטור א ׳  ,שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדם בטור בי ,נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים בטור ג׳
להיות ראשי המועצות המקומיות האמורות ,והאנשים ששמותיהם נקובים בטור ד׳ נבחרו להיות סגני ראש המועצה:
טור א ׳
שמות המועצות

טור ב׳
תאריכי הישיבות

טור ג׳
ראשי המועצות

טור ד׳
סגני ראש המועצה

אבן־יהודה

י״א בשבט תשל׳׳ד
) 3בפברואר (1974
ב׳׳ב בשבט תשל״ד
) 14בפברואר (1974

משה ברונר

אור־יהודה

י״ב בשבט תשל״ד
) 4בפברואר (1974

יחזקאל קזז

מנשה יצחקי
שלום חי
עזיז בזזי
שלמה סופר
אפרים שירין

אוד־עקיבא

כ׳ בשבט תשל׳׳ד
) 12בפברואר (1974

מרדכי אמוש

שלום עיני
אליהו עמר
םימי בהן

בנימינה

י״ח בשבט תשלי ד
} 10בפברואר (1974

משה לאואד

משה יפרה
שלום עמיהוד

זבדון־יעקב

י״ת בשבט תשל״ד
) 10בפברואר (1974

יעקב לוי

עזיז בלה
נתן ברגמן

טירת־כרמל

י״ח
)10
י־ט
)11

בשבט חשל׳׳ד
בפברואר (1974
בשבט תשל״ד
בפברואר (1974

יבנאל

ב׳ בשבט תשל״ד
) 12בפברואר (1974

עמוס אברמסון

כפר־יונה

ה י ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

משה דוד

ראובן לוי
רפאל אליהו
רחמים'גרדיש

כפר-שמריהו

ו׳ בשבט תשל״ד
) 29בינואר (1974

ישראל דונסקי

אלחנן רוזנברג

כפר־תבור

כ ׳ בשבט תשל״יד
) 12בפברואר (1974

מאיר אופיר

מיכה גולדמן

מגדל

ייש בשבט תשליד
) 11בפברואר (1974

שלום יעקב

צפורה בירמן

מזבדת־בתיה

ט־ ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

רפאל סויסה

מטולה

כ׳ בשבט תשל״ד
) 12בפברואר (1974

אפף פרנקל

בחלת־יהודה

י*ב בשבט תשל״ד
) 4בפברואר (1974

אהרן רפפורט

נס-ציונה

ט׳׳ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

ישראל שמיד

אביהו קפלן
חנניה הטלי

אוני ארבילי
ראובן בינר

זאב נחמן
יקותיאל איזנבך

 1ק״ת תשי״א ,עמי  ;178ק״ת תשב־ב ,עמי  ;280י׳׳פ תש׳׳ל ,עמי .2194
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טור א׳
שמות המועצות

טור ב׳
תאריכי הישיבות

טור ג׳
ראשי המועצות

טור ד׳
סגני ראש המועצה

נשר

ב׳ בשבט תשל״ד
) 12בפברואר (1974

ישראל קלרטג

שמואל רייגיש

קרית־ביאליק

מ״׳ו בשבט תשל׳־ד
) 7בפברואר (1974

צבי הרברט
קרלינר

שמואל פריץ הירשמן
יצחק דוד

קרית־חרשת

כ״א בשבט תשל״ד
) 13בפברואר (1974

חנוך אליהו

שמעון אדוני מזרחי

קרית־ים

כ ׳ בשבט תשל״ד
) 12בפברואר (1974

בנימין אפרת

בנימין שבל

רמת-השרון

ט* ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

פסח בלקין

אראלה שולברג

שבי־ציון

י ״ ד בשבט תשל־ד
) 6בפברואר (1974

אליעזר הנס
בלוך

שלמה לינבר

תל־מונד

י ״ ג בשבט תשליד
) 5בפברואר(1974.

משה נחום

שמעון רימני
דב אבלס

חיים קוברסקי

ד׳ באדר תשל״ד) 26בפברואר (1974
)תמ (8016

המנהל הכללי של משרד הפנים

צו המועצות המקומיות )ב( ,תעוי״ג—נ95ו
הודעה בדבר בחירת ראשי מועצות מקומיות וסגניהם
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות)ב( ,תשי״נ ,11953-נמסרת בזה הודעה כי בישיבות המועצות המקומיות ששמו־
היהן מפורטים להלן בטור אי ,שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדם בטור ב ׳  ,נבחרו האנשים ששמותיהם מפורטים בטור ג ׳
להיות ראשי המועצות המקומיות האמורות ,והאנשים ששמותיהם נקובים בטור ד׳ נבחרו להיות סגני ראש המועצה:
טור א׳
שמות המועצות

טור ד׳
סגני ראש המועצה

טור ב׳
תאריכי הישיבות

טור ג׳
ראשי המועצות

יבנה

ח׳ בשבט תשלי׳ד
) 31בינואר (1974

מאיר שטרית

אפרים לוי

בנרת

י ״ ד בשבט תשל״ד
) 6בפברואר (1974

גבריאל טריידל

מנתם בן צבי

מעלות־תרשיחא

י ״ ג בשבט תשל״ד
) 5בפברואר (1974

אליהו ב ך י ע ק ב

יעקב חזן
גימיל נחאם
אליהו בניטה
שלמה בוחבומ

פרדסיה

כ״ד בשבט תשל־ד
) 16בפברואר (1974

יצחק ימיני

מנחם בן־אהרן

רכסים

י״ח בשבט תשל״ד
) 10בפברואר (1974

סלים ארבילי

ברוך אספיס
יעקב פרל

שלומי

י ״ ג בשבט חשל׳׳ד
) 5בפברואר (1874

דוד חזן

אלבדט אזולאי
בסיס רווה

ד ׳ באדר תשל״-ד) 26בפברואר (1974
)חמ (8002

חיים קוברסקי

המנהל הכללי של משרד הפנים,

* ק׳׳ח תשי״ג ,עמ׳  ;1174תשכ״ב ,עמ׳  ;2489י״פ תש״ל ,עמ׳ .2017

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בגיסן תשל״ד24.3.1974 ,

1123

תקנות ההגבלים העסקיים )רישום הסדר
כובל ,בקשה למתן החלטה עליו והודעה
על החלטת המועצה( ,תש״ך1960-
הודעה על החלטת המועצה
בהתאם לתקנה ) 9א( לתקנות ההגבלים העסקיים )רישום הסדר
כובל ,בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה( ת ש ־ ך -
 ,11960אבי מודיע בי ביום כ ׳ בשבט תשל״ד ) 12בפברואר (1974
החליטה המועצה בתיק מם׳ הע— ,302)424/4לאשר לתקופה של
שנה אחת מיום מתן החלטה זו את ההסדר הכובל לגבי קידוח בארות
מים ועבודות אחרות הקשורות באספקת מים.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,
בנין פלס ,ירושלים.
כ״ג בשבט תשל״ד) 15בפברואר (1974
)המ (70120

מ׳ הורוביץ
הממונה על הנבלים עסקיים

 1ק״ת השיך ,עמ׳  ;526תשכ״א ,עמ׳ .432

פקודת מחלות בעל*־חיים1945 ,

נ>קודת מחלות בעלי״חיים1945 ,
ביטול צו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי־חיים,11945 ,
אני מבטל את הצו המכריז ע ל תחום מושב עלמה במועצה האזורית
מרום הגליל כשטח נגוע במחלת הלריגגוטרביאיטיס בעופות ,שפורסם
בילקוט הפרסומים  ,1835תשל״ב ,עמי .1977
ג׳ באדר תשל״ד) 35בפברואר (1974
)חמ (73825

יצחק דפני
מנהל השירותים הוטרינריים

! ע״ד  ,1945תום׳  ,1עמי .155

.

ביטול צווים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי־חיים,11945 ,
אני מבטל א ת הצווים המכריזים על תחומי היישובים הנקובים להלן
כשטחים נגועים במחלת הניוקסל ,שפורסמו בילקוטי הפרסומים
שצויינו לצדם:

צו המכריז על שטח נגוע לענץ הפקודה

קיבוץ מנרה במועצה האזורית הגליל העליון  ,1879 -חשל״ג,
עמי 8ד5

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי־^ח״ם,11945 ,
אני מצווה לאמור:

מושב מרגליות במועצה האזורית הגליל העליון  ,1881 -תשל״ג,
עמי 647

תחוס מושב לוזית במועצה האזורית האלה מוכרז כשטח נגוע
לענין הפקודה הואיל ומצויה בו מחלת הניוקםל.
ד׳ באדר תשל״ד) 26בפברואר (1974
)חמ (73825

יצחק דפני
מנהל השירותים הוטרינריים

צו המכריז על שטח נגוע לענין הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי חיים,11945 ,
אני מצווה לאמור:
תחום מושב רוגלית במועצה האזורית מטה־יהודה מוכרז בשטח
ננוע לענין הפקודה הואיל ומצויה בו מחלת הניוקסל.
ט׳ באדר תשל״ד) 3במרס (1974
)חמ (73825

יצחק דפ3י
מנהל השירותים הוטריכר״פ

צו המכריז על שטח נגוע לענין הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי־חיים,11945 ,
אני מצווה לאמור:
תהום היישוב בית עוזיאל במועצה האזורית גזר מוכרז כשטח
נגוע לענין הפקודה הואיל ומצויה בו מחלת הניוקםל.
י״א באדר תשל״ד) 5במרס (1974
)חמ (73825
 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמי .155
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יצחק דפני

מושג משמר.הירדן במועצה האזורית הגליל העליון ,1891-
תשל״ג ,עמי 899
מושב עלמה במועצה האזורית מרופ הגליל —  ,1905תשל-ג,
עמ׳ 1328
קיבוץ ברעם במועצה האזורית מרום הגליל  ,1907 -השל״ג,
עמי 1376
קיבוץ שמיר במועצה האזורית הגליל העליון —  ,1907תשלי׳ג,
עמי 1376
כפר ביאליק במועצה האזורית עמק זבולון  ,1907 -תשל׳׳ג,
עמ׳ 1376
קיבוץ כברי כמועצה האזורית געתון — » ,190חשל״ג ,עמי 1443
מושב אבן מנחם במועצה האזורית
תשל״ג ,עמי 1443

מעלה־הגליל — ,1909

מושב שתולה במועצה האזורית מעלת־הנליל —  ,1913תשל״ב,
עמי .1565
ג׳ באדר תשל״ד) 25בפברואר (1974
)המ (73825

יצחק לפני
מנהל השירותים הוטרינריים

מנהל השירותים הוטרינריים
 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמ׳ .155

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כ י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
אישרה תכנית מפורטת הבקראת :״תבנית מפורטת מס׳  596חלק
מתכנית מיתאר מס׳  432יחידת שכנות ד׳ דרום יפו—תל־אביב־יפו״.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 - 7 0 4 8 ,7075ב ה ס ד ר  ,גושים  7050חלקות  22 ,21חלקי הלקות
 .1 ,2 ,23גוש  6997חלקות 82 ,81 ,67 ,41 ,34—39 ,19 ,6 ,5
חלקי חלקות .80 ,46 ,42 ,40 ,33 ,20 ,96 ,32 ,7 ,4 :גוש 7049
חלק מחלקה  .76 ,77גוש  6999חלק מחלקה .1
הודעה ע ל הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1163תשב׳׳ה ,עמי .1425
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,וכל
מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י ״ ג בשבט תשל׳׳ד ) 5בפברואר ^ (1974

ד׳ תניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כ י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה — מחוז תל־אביב
החליטה ,באישורי שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית •מיתאר הנקרא:
״חכנית מסי  1402שינוי מטי  3לשנת  1971לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ ״ל* שטחים מעבר לירקון״.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  6630חלקות וחלקי חלקות,132 ,116-112 ,77 ,32 ,4 :
 293 ,290 ,252 ,229 ,228גוש  6631חלקות וחלקי חלקות ,8—5
 .58 ,57 ,52 ,51גוש  6632חלקוה וחלקי חלקות ,407 ,39 ,30-23
.409 ,408
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1884תשל״ג ,עמ׳ .736
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־־אביב־יפו ,וכל
מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים פתו״
חים לקהל.
ג׳ באדר השל״ד ) 25בפברואר (1973

ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,חל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תבנית מפורטת מם׳  1656שינוי מם׳  1לשנת 1972
לתכנית מפורטת מס׳  814מרכז מסחרי ראשי עבר הירקון תל אביב-
יפו ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה הל־אביב־יפו,,

מרחב תכנון מקומי ,הל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳יה~ ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳  1687שינוי מסי  1לשנת
 1973של תכנית מיתאר מקומית  720תל־אביב־יפו ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה תל־אביב־יפו.

מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
) (1גושים וחלקות :גוש  6649הלקות-105 ,92 ,90 ,86 ,15 :
,156 ,154-140 ,127 ,126 ,122-120 ,118—114 ,112
.219 ,218 ,200 ,198 ,196 ,194 ,192 ,190 ,188 ,160
חלקי חלקות.216 ,215 ,205 ,27 ,17 :
) (2זיהוי נוסף :שכוגת רמת אביב.
עיקרי הדברים המוצעים להיקבע או להשתנות על ידי התפנית הם:
א .לתכנן מחדש א ת השטחים המפורטים בסעיף  2וקביעתם
בהתאם למופיע בתשריט,
ב .לשנות את תכנית המפורטת מס׳  814אשר ההודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בי״פ  1396מיום  28.9.67הכל כאמור
בתכנית המופקדת.

מטרת התכנית היא לייעד את שטח התכנית ׳למגורים ולשבות
בכך את תכנית מיתאר מם׳  ,720הכל כאמור בתכנית המופקדת.

כל המעונין בקרקס כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי התכנית ,ובן כ ל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מקומם של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
)(1

גושים וחלקות :חלק מגושים.6988 ,6991 ,7055 ,7063 :

)(2

זהוי נוסף )אם יש( :קטע בין בית המעצר אבו כביר ושד׳
בן ציון.

ב׳ באדר תשל״ד ) 24בפברואר (1974

ג׳ באדר תשל״ד ) 25בפברואר (1974

ד׳ רזניק

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

ייוקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניס! תשל״ד24.3.1974 ,
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,רמת״גן

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה— ,1965ביתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מם׳ ר״ג 672/שינוי לתבנית מפורטת רמת־גן,
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון,ובניה רמת־נן.
מקומם של השטחים אשד התבנית מתייחסת אליהם:
גושים וחלקות :גוש  6204חלקה .247
עיקרי הדברים המוצעים להיקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
לשנות את ייעודה של קרקע ,הבלולה בגבולותיה ,לאזור מגורים
מיוחד עם חזית חנויות ,ויופרשו ממנה השטחים להרחבת דרכים,
הבל כאמור בתכנית המופקדת.
כ ל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי התבנית ,ובן כ ל הזכאי לבך ע ל פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
•כ׳ בשבט חשל־״ד ) 12בפברואר (1974

ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,רמת־גן

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מס׳ רג 664/שינוי לתכנית מפורטת מ ם ׳  ^ .מ
רמת־גן ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ,רמת־גן.
מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
י גושים וחלקות 6128 :חלקות ) 455 ,464חלק(.
 .עיקרי הדברים המוצעים להיקבע או להשתנות על ידי התבנית הם:
לשנות את ייעידה של קרקע ,הכלולה בגבולותיה ,לאזור מגורים
מיוחד תוך צירוף חלק מרהוב המתמיד ,הכל כאמור בתבנית
המופקדת.
כ ל המעונין בקרקע בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע ע ל ידי התבנית ,וכן כ ל הזכאי לבך על פ י סעיף 100
להוק< רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להניש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י ״ ג בשבט תשל״ד ) 5בפברואר (1974

ד׳ תניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 .מחוז תל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תבנית מפורטת מסי 72א׳ הכוללת איחוד וחלוקה חדשה,
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים.
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מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
) (1גושים וחלקות :גוש ;6160 :חלקות.479 ,91 ,88 :
) (2שם השכונה ,רחוב ,מסי הבית :בקטע הרחוב ז׳בוטינסקי
פינת רחוב המרי.
מסרת התבנית :לבצע איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים,
הכל כאמור בתבנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין א ו בבל פרם תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ד׳ חניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב
מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מס׳  288שינוי לתבנית מיתאר בב 53/גבעתיים,
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחס אליהם:
גוש וחלות 6167 :חלקה .340
מטרת הבנית :להפריש שטח להגדלת שטחו של בית ספר תיכון
״קלעי״ .לשנדת את יעוד החלקה  340בגוש  6167ולשנות בהתאם לכך
את תכנית .המיתאר גבעתיים מם׳ ) 53להלן ״התכנית הראשית״(
ע ל שינוייה ,אשר ההודעה למתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
מסי  761מיום  6.5.60על כל שינוייה ,הכל כאמור בתכנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין א ו בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומותך להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ג בשבט תשל׳׳ד) 5בפברואר (1974

ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית יי
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכניה מם׳ נב 268/שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 53
גבעתיים ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גושים וחלקות 6161 :חלקות .278—276
מטרת התכנית:
א  .איחוד חלקות מס׳  278—276וסימון כמגרש מם׳  1כפי
שמסומן בתשריט המצורף.
ב .שינוי אזור מגורים מא— 1ל־ז.1
ג  .הקמת בגין מגורים בן  2קומות מעל קומה מפולשת כפי
שמסומן בתשריט המצורף עם אחוזי בניה כוללים של ,54%
הבל כאמור בתבנית המופקדת.

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל״ד24.3.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפבע ע ל ידי התכנית ,וכן כ ל הזכאי לבך ע ל פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ג בשבט תשל״ד ) 5בפברואר (1974

דירזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,אור־יהודה/אוור

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מאא22/א׳)שינוי לתכנית מפורטת
מם׳ תגפ (4/370/אור יהודה/אזור״ ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
אור יהודה/אזור.
מקומם של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם:
נושים וחלקות 6024 :חלקה .140

מ ט י ת התכנית:
א  .לשבות יעודן של החלקות ) 175 ,183-176חלק( בגוש 6527
מאזור מגידים א׳ לאזור מגורים מיוחד )שיכון מאדרגן(.
ב  .לשנות יעודן של חלק מהחלקות  174—185בגוש  6527משטח,
ציבורי פתוח לאזור של שטח לבנין ציבורי ,הכל כאמו1־
בתכנית המופקדת.
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
.2
בדבר הפקדת תכנית מס׳  1312שינוי מסי  133לתכנית מיתאר 253אי,
הרצליה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה.
מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
גושים וחלקות 6538 :חלקות.284 ,283 ,276 ,275. ,274 :
עיקרי הדברים המוצעים להיקבע א ו להשתנות על ידי התכנית הם:
א  .איחוד חלקות  276 ,275 ,274ושינוי יעוד השטח מ א ז ו ר /
מנורים ב׳ לאזור מגורים מיוחד ולאשר הקמת בבין בן 8
קומות על קומת עמודים מפולשת  2 +דירות גג ,המהווה
שינוי לתכנית מיתאד 253א׳ ולשנות בהתאם.
ב .איחוד חלקות  284 ,283שרעודן הוא אזור מנורים ב ׳ בהתאם
לתכנית מיתאד 252אי .שטח זה לפקדון ויירשם ע״ש עידית _
הרצליה ללא תמורה וישמש לחליפץ בהתאם לתכנית  273נ
עם אישור התכנית להפקדה ,תהיה העיריה רשאית לתפוס
חזקה בקיקע המיועד לפקדון.

עיקרי הדברים המוצעים להיקבע א ו להשתנות על ידי התכגית הם:
לשנות יעוד חלקה  140מאזור מסחרי לאזור מגורים ג׳ כפי
שיפורם להלן בטבלת שימוש.האזורים ובהתאם לבינוי המסומן
בתשריט של תכנית זו ,ולחלק א ת החלקה ל ־  3מגרשי בניה,
הכל באמור בתבנית המופקדת.

נ  .להפריש שסח מיועד להרחבת רחוב העצמאות בהתאט לתש־
ריט המצורף ,הבל כאמור בתכנית המופקדת.

כ ל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפנע על ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך ע ל פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
.3
בדבר הפקדת תכנית מס׳  1372שינוי לתבנית מיתאר 253א׳ שימין
בנוה עמל הרצליה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחון
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

ב׳ בשבט תשל״ד) 12בפברואר (1974

ד׳ תניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מרחב ת^בון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
.1
בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי  1218שינוי מס׳ לתכנית מיתאר
הרצליה מס׳ /253אי שינוי לתבנית מס׳  ,474במשרדי הועדה המחו
זית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובניה הרצליה.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
)(1

גושים וחלקות :גוש  6527חלקות ) 185,184-171חלק(

י) (2שם השכונה ,רחוב ,מס׳ שבית :שמואל הנציב.

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

בושים וחלקות 6558 :חלקות  679 ,678 ,677חלקי חלקות,676 :
) 654דרך(.
עיקרי הדברים המוצעים להיקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
איחוד וחלוקת החלקות ,שינוי האזור מגורים א ׳ למגורים ג׳
שטח למוסדות ציבור ושבילים ציבוריים ,הרכבת דרכים ולשנות
בהתאם לכך א ת תכנית המיתאר הרצליה 253אי ,שפורסמה למתן
ע ל השטח יבנהa78.6.61יהי ,הכל כאמור
תוקף בי״פ  852מיום
בתכנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי התכניות ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י׳׳ג בשבט תשל״ד ) 5בפברואר (1974

ד׳רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה
מחוז תל־אביב
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הזמנות בהי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל פזבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
יגיש /תוך ארבעה עשר יומ מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם ל א כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
438/74

שם המנוח

אריק אדיה קורמס

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

חולון

27.11.73

שם המבקש
אירנה קורמס

ד׳ ולך,

רשם

הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
ל ו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם ל א כן יחן ביה המשפט צו בטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
470/74
471/74
472/74
474/74
475/74
476/74
477/74
478/74
479/74
480/74
481/74
482/74
483/74
484/74
487/74
489/74
491/74
492/74
493/74
498/74
499/74
500/74
501/74505/74
506/74
507/74
508/74
509/74

1128

ישם המגוח

ירום מוני מרדכי
דינם שמואל
גולדמר־אברהם
פולק אברהם
דובזינסקי אלימלך
קנטור דן
פליישר קרול
ברגר משה
גוטהולף שלומית
שוורצברג ישראל
כפיר גדעון
שניצר חנה
שטילמן אליעזר
טפר יהודה
דנני אליהו
מוגרבי יוסף
חיים בורדה
יוכבד וקס
רבקה יעקובי
אבואף בקי איבון
מכליס־יעקב
טותר גיזלה
צנקר אנטץ
ויטה כהן
קשונזה הנריך
טובולסקי יצהק
פאר צבי
זילברברג פנינה

מקיפ מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

—

9.10.73

בנימין ירום

-

14.1.61

דיבס פסיה

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_
-

-

-

16.3.73

גולדמר בינה

9.10.73

אהובה פולק

"15.10.73

-

דובזינםקי בתיה
קנטור הרולד

2.3.73

מרדכי פליישר

4.12.73

ברבר יולך

27.9.72

גוםהולף שמואל

15.7.73

אבה שורצברג

18.10.73

כפיר דליה

29.4.72

שניצר צבי

17.10.73

שטילמן אהרן

29.4.73

ברוך טפד

-

דגני שרגא

25.6.73

מוגרבי רחל

1.12.73

אליעזר בורדה

12.8.73

פוםלניץ שלמה

17.12.73

יעקבי אבדהס

31.8.73

בן ששון סמי

9.11.73

גאול מכליס

12.5.68

טורנר אליעזר
סטלה צנקד

14.9.73

גולדמן דליה

18.11.73

קשונזה נטאליה

-

יהודית טובולםקי

12.12.73

קוריבה פאר

24.3.54

אילנה ברטובוב

ילקלט הפיםומים  ,1996א׳ בניסן השל״ד24.3.(974 ,

בית המשפט המתתי בתל־ אביב־ יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(

שם המנוח

510/74
512/74
^

514/74
515/74
516/74
517/74
518/74
519/74
520/74
521/74
522/74
523/74
525/74
526/74
527/74
528/74
529/74
530/74
532/74
533/74
534/74
535/74
536/74
537/74
538/74
539/74
540/74
541/74
541/74
542/74
543/74
544/74
545/74
546/74
547/74
. 548/74
549/74
550/74
551/74
552/74
553/74
554/74

.

קרבד אליעזר
מלמד אברהם
איזיק אוקרונגולד
ויסמן יורם
מיכאל שריין
פלאומן יצחק
הולנבורג אפרים
שרה רוטנברג
סקלין אליזבט
גרשוני מכם משה
כספי משה
מייסטר צבי
לבנברג חיה סימה
ליכטנפלד אברהם
בררטמן ישראל
נתן נורבברג
מוסה יהודה
גנץ נחמן
אבישר משה
דניאל טאובה
קנפל אריה
וורטמן יפה
אבוד יעקב
הדביג פוס
סלם הינריאט
גולדשטין חוה
אהרון חותר
מרתח ישראל
אריך ישראל
חיים גרשון שגרב
רינג אהרון
קלור דינה
בורכרד הרברט
רחל בבצוק
שבתאי גרוםו
אברהמי דוד
יצחק בן דוד
פרידה הירש
ויסזלץ שמואל
יונה ויסזלץ
גוטליב יצחק
דן מנוליו

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל״ד2*3.1974 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

—.

6.9.73

בינה קרבר

-

5.11.73

שלשנה מלמד

18.8.73

אוקרונגולד מלבה

-

_
-

-

--

_-
_-
-

-

--

-

_

דוד ויסמן
זלמן שריין

-

שלווה פאלומן

23.1.72

רבקה רונד פרשל

16.11.73

מתילדה רוזנבליט

2.12.73

סקלין הנריך

27.8.73

גרשוני רחל

• -.

וורמםר פאול

18.10.73

מייסטר קלרה

26.11.73

לבנברג מרדכי

15.1.74

ליכטנפלד בנימין

27.12.73

ברויטמן חיים

7.11.73

נחמה נורנברג

28.12.73

סלומן יהודה

12.10.73

מיכאל גנץ'

10.11.73

י אבסחרה יהודה

16.10.73

טאובר אראן

16.11.73

קנפל מרים

24.12.73

מרחב יעקב

28.11.73

אבוד מנורה

10.9.73

אלזה בלומנפלד

25.3.73

יצחק סלם

9.1.74

יעקב גולדשטין

12.1.72

חותר מרים

4.9.72

בארוט אורלין

27.11.73

בארוט אורלין

7.6.73

הבה רחל שנרב

1.6.57

שמעון ויניצקי

29.8.73

ברוך קליר

23.12.73

בורכרד רגינה

11.8.69

בבצוק יהודה

6.12.73

קרולה גרוסו
דליה אברהמי

_-

חנה בן דוד

26.11.73

טלר אגגס

27.5.73

אבנר ויםזלץ

15.3.72
2.11.73

אבנר ויסזלץ
גוטליב אברהם

7.10.73

נדיפ מנוליו

1129

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ החיק
)ירושות(
555/74
556/74
557/74
558/74
559/74
560/74
561/74
562/74
565/74
566/74
567/74
568/74
569/74
570/74
574/74
575/74
577/74
579/74
580/74
581/74
583/74
584/74
586/74
587/74
588/74
591/74
592/74
593/74
594/74
595/74
596/74
597/74
598/74
601/74
602/74
605/74
607/74
608/74
609/74
611/74
612/74
613/74

1130

שם המנוח

חנוך דור
בן שהם יצחק
מלינרסקי עמירם
הספל צבי
יחזקאל דניאלי
בן ישראל רבקה
תורגמין מרדכי
ישראל שטינפלד
קצקץ ברוריה
מרדכי אספורמם
דנילוף ברקו
עמי חבה
בנט הימן
יחזקאל ישראל
אהדונוב אדיה
אברהם אברמוביץ
צירלם וינשטיין
בנימין נוימן
הפטר אברהם
אודטנברג חוה
גלברג חוה
ניםימוב יצחק
נזירה זרה אליהו
הוז יצחק
אברהם בן עזיז
ליבוביץ יענקו
מיטרני ישראל
כגן שמואל
אשלגי חיים
יום טוב ברוסי
לדיםלב גרוסמן
שמחה בר־שלום
שאופר יעקב
חיים זילברמן
כהן הלנה
שפיזאחן יונה
הלם אברהם
אנה דון
חיים משה מוזץ
רוזנפלד שלום
שכטר משהירמיאש אנה

מקום מגוריו
האחרון

_

-

_-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

תל־אביב

-

-

תאריך
הפטירה

—
7.10.73

שם המבקש
אילת לוד
אסתד בן שהם
סוניה מלינרסקי

1.11.73

הספל דהל

29.10.73

אורה בבצבי דף

10.12.73

בן ישראל משה

21.11.73

תורגמין רפאל

10.4.73

אסתר שטינפלד

1.1.74

בעמי וינגרטן

25.12.73

אספורמם מדים

6.4.69

קרול דנילוף

21.10.73

רהל הבה

-

הימן הלל

23.7.73

שמהה מורגנשטרן

28.10.73

שרה אהדונוב

26.2.72

סרביה שר

1.2.43

בורגי סרורן

11.4.70

יוכבד נוימן

7.12.70

הפטר הנה

17.12.73

אורטנברג אברהם

8.7.73

בלברג זאב

26.12.73

שחר אהובה

1939

זאגה יחזקאל

20.12.73

מטילדה הוז

_

בן עזיז מדים

4.12.73

דריאן אדר

25.7.73

מיטרן אברהם

22.12.73

שושנה כגן

8.6.73

אשלגי שלומית

27.7.73

בריסי אריה

21.9.73

בלנקה גרוםמן

30.11.73

דינה בד שלוט

25.11.73

שאופר נדיה

16.12.73

זילברמן יצחק

14.9.73

ארנםט בהן

24.10.73

שפיזאוזן שיינה

29.1.73

נטשה שחר

28.12.73

היינץ צבידון

17.8.73

שפרה מיזון

-

אילנה רוזנפלד

25.8.73

פרידה שכטר

8.10.70

ירמיאש אוניון

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳.בניסן תשל׳׳ד24.3,1974 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
מסי התיק
)ירושות(
614/74
616/74
617/74
619/74
620/74
621/74
622/74
623/74
624/74
627174
628/74
'629/74
631/74
632/74
633/74
634/74
635/74
636/74
637/74
637/74
638/74
639/74
642/74
651/74
617/74
675/74
676/74
677/74
678/74
679/74
680/74
681/74
682/74
683/74
684/74
685/74
686/74
688/74
689/74
690/74
691/74
692/74

שם המנוח

קרדו שלמה
דוד אבני
ישעיהו אהרונוביץ
אבנר בן יוסף
בן ציץ צאלח
קובשניאנו רחל
חזוני דמה
חזוני לייב
אהרון סוליציאנו
יעקב כהן
ישראל גרינברג
זילברמן אטלה
לאה גיזלה
שטיין מיכאל
יעקב דיאמנט
חנוך כנען
יבוש בן ציץ
יעקב דטי בנימין
כדורי ראובני
בונה ראובני
לבני תזה
ווטיצקי לובה
וולפרט אורי
ריינהולד כהן
מוםיוב איתן
יוסף משיח
דב קרמסר
צפורה שפירא
יעקב זופניק
צבי דאור
רחל ל ד
שריד שדה
שטנר ברטה
רבקה אלטמן
גולדברגר שלמה
הרי פוגורלםקי
שרה ביטמן
פרידמן נתן
לוינזץ שמריהו
עלמה אלכסנדר
אנטה צימרק
עבדה עזרא

י<קוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

)המשך(

מקום מגוריו
האחרון

-

• -
-

--

-

-

----

-

פתח-תקוה

---

פתח־תקוה

תל־אביב

—

-

---

תאריך
הפטירה

שם ה&גקש

12.11.73

קרדו עופר דב

10.10.73

עופר אבני

20,11.73

אהדונוביץ דבורה

—

ב ן יוסף חנון

11.7.73

רשל צאלח

19.12.73

הראל חיים

9.7.73

חזוני אליעזר

9.11.58

חזוני אליעזר

28.9.69

סלי-פוליצאנו

1.7.73

תקוה כהן

10.9.73

גרינברג לאה

15.12.72

פדל אברהם

6.1.72

אברמוביץ יהושע

7.10.73

שטין חיה

8.10.73

דיאמנט יהודית

10.10.73

פרחיה כנען

28.6.73

ראובני אברהם

9.10.73

רטי רחל

16.12.69

ראובני.אברהם

15.8.73

ראובני אברהם .

7.11.73

לוין רבקה

9.10.72

ליטמן הוני

8.12.73

וולפרט רחל

5.12.73

כהן מיכאל,

-

מוםיוב שושנה

25.2.73

שושנה משיח

21.10.73

לאה קרמסר

12.5.73

שפירא ישראל

-

זופניק הנה

13.12.74

נורית דאואר

22.1.74

• -

 -י

שריד מ ד

9.1.74

שפנדורף אולגה

20.2.73

שמואל אלטמן

30.6.73

נולדברגר שושנה

-

16.9.73

מילדדד פוגורלפקי
אהרון בדטל

ירושלים

10.12.73

תל־אביב

12.4,61

פרידמן חיה

-

4.11.73

אלכסנדר משה

22.9.73

צימרמן •צבי

פתח-תקוה

16.9.73

נזימה עבדה

-

-

1131

בית המשפט המחוזי בתל־אביב״יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
693/74
694/74
695/74
696/74
697/74
698/74
699/74
700/74
701/74
702/74
703/74
704/74
705/74
706/74
561/74
626/74
707/74
708/74
709/74
710/74
711/74
712/74
713/74
714/74
715/74
717/74
718/74
719/74
720/74
721/74
723/74
724/74
729/74
730/74
739/74
743/74
272/72
4931/73
422/74
423/74
444/74
722/74

1132

שם המנוח

יעקב אברהמוב
שלום ק ת ר
משה סגל
ברוניםלבה פיץ
שטקובסקי עמנואל
מזלה מנחם
סימה הרוס
ישצולד משה
גיני רושו
מזרחי חיים
מיכל־בליי
צבי בדוידא
פבלו סקרביגםקים
אליהו פנחס
מרדכי תודג׳מן
רודלמן בן ציץ
קלרה בטי וולף
אסתר קירשנבר־ס
דינר רוני
לינה חיות
חנינה רוקח
אסתר רוקח
אליהו בודלא
גיטל וולנוביץ
וסרמן אטלה
אדמונד כבודי
דבקה גינגולד
י קצב סלמן
אלזה הסה
צלינה טרפלר
אידה קליין
אהודרה אליהו
חנניה לוי
פנחס בוםלר
שולמית בנימין
בנימין קורן
אוסק אסנדמיר
ישראל לבני יוסף
עמי זראי פפירמייסטר
זוםמן ברוך
מושל משה
אלן בובש

מקום מגוריו ׳
האחרון

-_

חולון

-

תאריך
ד׳פסירד.

שם המבקש

15,4.72

אברהמוב נעמי

12.11.73

שושנה קרבר

-

-

21.11.73

-

מורה סגל
משה פיין
שטקובסקי ולדיםלבה
משה מנחם
יצחק שטייגמן

רעננה

13.9.73

בלה ישצולד

חולון

29.11.73

וייבר מלניה

פחח־תקוה
 -י

-

6.3.73

מזרחי בלנקה

15.1.74

בליי אברהם

-

-

תל־אביב

3.11.70

ישראל ברוידא
הלנה סקרבינסקיס
פלורה פנחס

תליאביב

21.11.73

תורגמן רפאל

תל אביב

23.11.73

רודלמן אסתר

רמת גן

14.1.74

אילונה לינדן

_

חולון

-

_

נתניה

-

-25.12.70
27.8.73

צפורה כהן
יצחק ויינר

-

—

2.1.74

יצחק בודלא

תל־אביב

26.9.55

אריה וולנוביץ

גדרה

18.12.73

-

-

_

פרח כבודי

גבעתיים

28.10.73

גינגולד פבל

באר יעקב

7.10.68

קצב סלים

-

-

_

בני ברק

4.11.73

תל־אביב

4.12.73

גבעתיים
רמת־גן

-

- ,
5.1.74

-

מרים שדייבר
אברהם גיל דון
מרים סולץ
אליהו חודרה
איילה לוי
מרדכי אברמוב
אליהו מזר

תל־אביב

13.3.73

רחל קורן

טורקיה

1.6.69

אסיבדמיר רוסו

13.11.73

ישעיהו לבני
_•

-

הל-אביב
תל־אביב
גרנ״ניה

-

13.9.73

11.6.71

גחמיה בן ברוך
סלי מושל
בנימין בובש
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת להמשך(
מסי התיק
)ירושות(
744/74
745/74
746/74
747/74
748/74
750/74
752/74
752/74
753/74
754/74
755/74
767/74

מקומ מנוריו
האחרון

שם המנוח

—

יצחק איגנץ לנדאו
אהרון זלדנר
לניאדו רוזה
פישל ברודזקי
צפורה טליתמן
פון משה
הופמן שרה
בן ציון הופמן
נחום גרדום
יוסף חרםט
שלזינגר חיים
ורסנו חיים

תאריך
הפטירה

_

שמ המבקש
מרים לנדאו

ארה״ ב

6.9.37

רמת־גן

20.4.73

יצחק כרוב

חולון

19.9.73

ברודזקי הינדה

תל־אביב

31.12.73

גולדשטיין נחמינה

אשקלון

29.12.73

פון רוזה

6.10.73

הופמן" צפורה הנה

4.1.74

הופמן צפורה הנה

-

תליאביב

19.1.74

גרדום בתיה

29.6.73

חרסט דוד

רמלה-

13.12.73

_

שלזינגר אריה
ורםנו עליזה

ן ״ ולך,

רשם

ביה ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־ שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן .בל המתנגד לבקשה
עיש* תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו /את טעמי התנגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי החיק
)צוואות(
323/73
259/73
63/74
67/74

שם המנוח

יעקב לוס
אברהם בוחניק
רחל לאה צרנה
מלבינה צוקרברגר

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

באר־שגע

29.7.73

אשקלון

8.8.71

ג׳מילה בוחניק

אשקלון

29.8.73

אטי גרינברג
שפלר חוה

תל־אביב

י׳ טירקל ,דשם
הזמנות בדבר ירושות
להודי ידוע כ י הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .בל 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 ,שאם ל א כן יהן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
11/74
-57/74ח׳
58/74
59/74־-ח׳
60/74
-62/74ח׳
—64/74ח׳

שם המניח

יפה דב
שמואל בן־חיים
אנה קריגל
כרמל)רטס( משולמ -
אברהמס בן־ציון
יהודה חסן
צמה סבן
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מקום מגוריו
האחרון
מושב אביגדור

-

האיד
הפטירה
11.10.73

-

שם המבקש
יפה גרשון
ליליאן בן־תיים

14.11.73

איזק קריגל

באר־שבע

10.10.73

כרמל )רטס( אילה

באר־שבפ

21.10.73

אברהמס מרים

אשקלון

14.10.73

מזל חסן

_-

12.10.73

מרים סבן

-

י"
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בית המשפט המחוזי בבארי שבע
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

שמואל קורקוס
אבשלום חבקץ
דוד גולן)מוסרי(
כהן קלרה־שרה
גמזו דוד
ברגר מינה
בורודצקי סלומון
שרה רויזמן
שבתאי סבתי
אברהם סביר
יורם בר־גיל
אלכסנדר פודור
יואב אברהם
אברהם אלבז
אלברט דקרי

-65/74ה׳
66/74
68/74
69/74
-71/74ת׳
74/74
76/74
146/73
-32/74ח׳
—70/74ח׳
72/74
73/74
75/74
—77/74ח׳
78/74

תאריך
הפטירה

באר־שבמ
ערד

שם המבקש

t

ניבט קורקוס

—

17.1.74

באר־שבע

אילנה הבקין)םגלוב(
עזרא מוסרי

-

אשקלון

דה לוי אני)כהן(

23.1.74

באד־שבע

26.1.74

-

ברגר הרי

באר־שבע

23.7.74

בורודצקי חנה

דימונה

גמזו שולמית

-

ערד

ברוך רויזמן

מלחמת יוה ״כ

אברהם סבתי

מלחמת יוה״כ

דורה סביר

מושב לביש

22.10.73

קמי בר־גיל

באר־שבע

16.10.73

פודור מרים

באר־שבע

1S.10.73

רחל אברהם

מלחמת יוה״ב

מימון אלבז

18.4.73

מסעודה בן זיקרי

-

-

דימונה

סירקל,

רשם

הזמנות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כ י הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא בןיחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

קניאל שרגא,

בענין עזבון המנוח
בתשון תשל״ד ) 1בנובמבר .(1973
המבקשת :קניאל חנה.

היק /1044תשל-ד
שנפטר בירושלים ביום ו׳

למפן דוד אבא

אקסנברג מרדכי

בענין עזבון המנוח
השואה בפולין בשנת .1942
המבקש:

תיק /1141תשל״ד
חנוך ,שנהרג בזמן

לוקסנברג חיים אלימלך.

בענין עזבון המנוח

ט״ז בשבט תשל״ד ) 8בפברואר .(1974
המבקש :בנימץ ששון.

בריפקי שמעץ,

תיק /1154תשל״ד
שנפטר בירושלים ביום

בענין עזבון המנוח
לבית שנק ,שנפטרו במלחמת העולם השניה.
המבקשת:

אסתר כהן

בענין עזבון המנוח
 1באפריל .1941
המבקשת:

לבית

תיק /1125תשל״ד
ואשתו למפן בטי

למפן.

בלומנטל וולטר,

תיק /1126תשל״ד
שנהרג במצרים ביום

בלומנטל עדינה.
מ׳ ז׳ סולה,

מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפל
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה• כ ל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאתת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם ל א כן יתן
בית מדין צו כטוב בעיניו.
תיק /13142תשל״ג
בענין ירושת המנוח קופרברג לודביג ,שנפטר באופנבך
גרמניה המערבית ביום  18בדצמבר .1972
המבקש :קופרברג הירש ,רחוב העבודה  ,18/5חולון.
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סולומון מרקו,

חיק /13312תשל״ג
שנפטר בתל־־אביב ביום

בענין ירושה המנוה
כ ׳ בסיון תשל״ג) 20ביוני .(1973
המבקש :סולומון רהה רחוב פיקוס  ,29שיכון ג׳ ,יפו.
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ב י ת הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
היק /1633תשל״ד
בענין ירושת המנוח ברנשטיין משה מנחם ,שנפטר בבני־
ברק ביום ה׳ בהשון תשל״ד ) 31באוקטובר .(1973
המבקש־:

ברנשטיין לאה,

רחוב מרים הנביאה  ,12בני־ברק.

המנוח אשר יוסף,

בענין ירושת
בסיון תשל״ב ) 24במאי .(1972

המבקש :אשר יצחק

תיק /4097תשל״ד
שנפטר בבאר־יעקב ביום י״א

מרמת השדון מורשה שיכון עובדים .1027

חיק /1481ו1ש.ל״ד
בעבין ירושה המנוח יוקר יצחק ,שנפטר בפתה־חקוה ביום
י ״ ד בתשרי תשל״ד ) 10באוקטובר .(1973
המבקש :יוקר אזתר מרחוב בר אילן  ,39רמלה.

חיים יחזקאל,

היק /3617תשל״ד
שנפטר בתל־אביב ביום

בענין ירושת המנות
כ״ט בכסלו תש״ל ) 9בדצמבר .(1969
המבקש :חיים אסתר רחוב בידרון  ,16תל־אביב.

יי קובו,

סגן המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע ב י הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאתה
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

אסתר שרר,

תיק /1368תשל״ד
שנפטרה בחיפה ביום י׳

אברהם יאנקו,

בענין ירושת המנוחה
באדר ב׳ תשכ״ט ) 20במרס .(1969
המבקש :יצחק שרר.
בענין ירושת המנוח
בשבט תשל״ב ) 18בינואר .(1972
המבקשת :הינדה ינקו.

מידי דיצקר,

בענין ירושת המנוחה
בטבת תשל״ד) 27בדצמבר .(1973
המבקש:

תיק'/1415תשל״ד
שנפטרה בחיפה ביום ב׳

ישעיהו ריצקר.

תיק /1379תשל״ד
שנפטר בחיפה ביום ב׳

ויקטוריה לוי,

תיק /1422תשל״ד
שנפטרה גהיפה ביום

תיק /1386חשל״ד
שנפטרה בקרית טבעון

יפה בותניכט,

תיק /1396תשל״ד
שנפטרה בחיפה ביום

בענין ירושת המנוחה נחמה גילבודד,
ביום ב״ו בכסלו תשל״ד׳) 21בדצמבר .(1973
המבקש :אפרים גילבורד.

y

בענין ירושת המנוחה
י״א בטבת ת ש ל ״ ד )  4בינואר .(1974
המבקש :מרדכי לוי.
בענין ירושת המנוחה
ה׳ בטבת תשל״א ) 5בינואר .(1971
המבקש:

יעקב יחיאל כהן,

בענין ירושת המנוח
^ ב י ו ם ט״ו בתשרי תשל״ג) 23בספטמבר .(1972
המבקש :אשר כהן.
״

היק /1390תשל״ד
שנפטר בירושלים

יעקב פרידלנדר.
המנוח מנחם כץ,

בעבין ירושת
תשל״ג) 25בדצמבר .(1972
המבקשת :שרה כץ.

תיק /1433תשל»ד
שנפטר בחיפה ביום כ׳ בטבת

ר׳ טולידנו,

עוזר ראשי למזכיר'הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
הזמנות
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 בטוב בעיניו.

המנוחה מסמי אילנה,

בענין ירושת
כ״ו בכסלו תשל״ד ) 21בדצמבר .(1973
המבקשים:

תיק /526תשל״ד
שנפטרה בפהת־תקוה ביום

מסמי יפת ונדרה.

בענין ירושת המנוח הרטמן יחזקאל
ביום ה׳ בחשון תשל״ד) 31באוקטובר .(1973

תיק /579תשל״ד
יוסף ,שנפטר בחיפה

ייזקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשן״׳ד24.3.1974 ,

המבקשת:

איטה הרטמן.

בענין ירושת המנוח שמש אליהו,
המבקשים :שמש יעקב ונניה.

תיק /585תשל״ד
שנפל במלחמת יום־הכפורים.

 .שלמה שילוביצקי,

מזכיר ראשי
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חוק הצהתת מוות ,תשי״ב952-ו

הודעות בדבר בקשות לפירוק תגרוה

בבית המשפט המחוזי בירושלים
הצהרות מות 6/73

בענין פקודת ההברות,

בענין תיק הצהרות מוות תשי״ב,1952-
ובענין הצהרת מותם של הנספים:

 .1ברטה אלינקוב
 .2מיכאל אלינקוב
המבקשת :סימה נדל

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
חיק מספר 2632
ובענין פירוק החברה

)ילין(,

ת.ז 0528194 .משדרות עמנואל ,26
הל־אביב ע ־ י נ׳׳כ עוה״ד א׳ איסקין ו/או פ ׳ פרוינד ז/או ש׳ז׳
פונדמינסקי שמעכם למסירת כתבי דין הוא :רחוב הרברט סמואל ,4
ירושלים.

הודעה
להווי ידוע כי סימה נדל פנתה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
בבקשה להצהיר על מותם של ברטר .אלינקוב)ילין( ו־מיכאל אלינקוב
שנעלמו ומשערים שהם מהו ובן בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל
ביום  21באפריל  1974בשעה .12.30
וזה תיאורם של ברטה אלינקוב )ילין( ו־מיבאל אלינקוב לפי
הצהרה המבקשת:
 .1מקום לידתם של הנספים היה בדית המועצות ותאריך לידתם
.1908
 .2מקום מגוריהם הרגיל ומקום מגוריהם הידוע האחרון של הנספים
היה רהוב ברוניצקיה  2לנינגרד ,ברית המועצות.

כרמי יבנה בע״מ

נמסרת בזה הודעה ,בי ביוש  28באוקטובר  1973הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 16
באפריל .1974
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,העתק מ ן הבקשה יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מ ן החתום מטה ת מ ו ר ^
התשלום הקבוע בעדו.
גבריאל קלינג ,עו״ד
בא־בוה המבקשים
רחוב ורבורנ  ,6תל־אביב
ה ע ר ה  :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,א ו 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 א ו להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחד משעה  13.00של יום  15באפריל .1974

 .3הנספים היו אזרחי ברית המועצות.
 .4משלוח ידה של ברטה אלינקוב )ילין( היה :מנהלת חשבונות.
 .5משלח ידו של מיכאל אלינקוב היה :מהנדס.
 .6התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספים עדיין בחיים הינו
חודש יוני  .1939מכתב נושא תאריך זה נשלח למבקשת על ידי
הנספים ממקום מגוריהם בלנינגרד שבברית המועצות.
 . 7קרוביהם של הנספים הם:
א .המבקשת סימה נדל ,אתוהה של ברטה אלינקוב )ילין( וגיסתו
של מיכאל אלינקוב ,המתגוררת בשדרות עמנואל  ,26חל־אביב.
ב .אלבסנדרה טובים ,בת דודתה של ברטה אלינקוב )ילין(
המתגוררת בדרך הים 27א׳ חיפה,
 .8סימנים אחרים — אין,
כל מי שיש לו ידיעות על ברטה אלינקוב )ילין( ומיכאל אלינקוב
מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין
בעל־פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין
הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנקוב לעיל אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו או
ימסור לביה המשפט הצהרה בשבועה שניתנה ע ל ידיו שבה פורטו
טעמי ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי
של ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית
המשפט כטוב בעיניו.
כ ׳ בשבט תשל״ד ) 12בפברואר (1974
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בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
תיק מספר 36)74

י׳ דיס,

רשם

בענין פקודת החברות,

ובענין פירוק החברה בית קולנוע אולימפידה אשדוד
והמבקש :שמואל אבו
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  7בפברואר  1974הוגשה בקעה לבית
המשפט המחוזי בבאר-שבע לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זד תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  22במרס
.1974
3ל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צ )
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו
או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מ ן הבקשה יינתן לכל נושה או
משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטת תמורת התשלום
הקבוע בעדו.
ב׳ לרנבוק ,עו״ד
ב -כוח המבקשים
רחוב בלפור  ,53תל־אביב
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לתחום 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
החתום לעיל לא יאוחד משעה  13.00של יום  21במרס .1974

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הו־שמ״
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :מרדכי ושושנה זורגר,
סוחר ,אם בית במכון להנחית העיוור ,רחוב בן-צבי,
קר־ת-היים ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיקים אזר
חיים .4557/70 .2 4583/70 .1 :
היום האחרון לקבלת הוכחות :ו׳ בניסן תשל״ד).(29.3.74
שם הנאמן תיאורו ומענו :עזריאל ברק ,עו״ד ,שד׳
רוטשילד  ,4תל-אביב.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :קטי ואלברט מוס-
קינסלי ,בעלי מסעדה ״מירבל״ ,רחוב ברודצקי ,13
תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.1907/64

היום האחרון לקבלת הוכחות :ו׳ בניסן תשל״ד
שמות הנאמנים ,תיאורם ומענם:
 .1שמואל ארליה עו״ד,־ רחוב לבונטין  ,4תל-אביב.
 .2ד״ר פריננד וייס ,עו״ד ,רחוב לילינבלום  ,30תל-
אביב.

).(29.3.74

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
בדין קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :נחום צפרוני ,מכונאי ,רחוב
ירושלים  ,31קיראון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.1228/70

היום האחרון לקבלת הוכחות  :ו׳ בניסן תשל׳יד
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל-אביב.
).(29.3.74

שם החייב ,תיאורו ומענו :הרצל אורקין ,מסגר ,רחוב
יהושע בן-גמלא  ,15הוז־-השרון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.1926/72

היום האחרון לקבלת הוכחות  :ו׳ בניסן תשל״ד
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל-אביב.
).(29.3.74

שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל אורקין ,מסגר ,רחוב
ביאליק ,7רמת-גן.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב—יפו ,תיק אזרחי
.1951/72

היום האחרון לקבלת הוכחות :ו׳ בניסן תשל״ד
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל-אביב.
).(29,3.74

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

צווי קבלת נכסים ואכרזת פשיטת רגל
אסיפה ראשונה
שם החייב ומענו :אמנון טוילי ,רחוב גוש עציון ־,12
יד-אליהו ,תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.46/74

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ג בטבת
תשל״ד )(7.1.74

•בקשת נושה או חייב :בקשת החייב .־
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג בניסן
תשל״ד ) (5.4.74בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב גחלת בנימין  ,39תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :תמר שורץ ,פקידה ,רחוב
ארבע ארצות  ,37תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של; תל-אביב—יפו ,תיק אזדחי
:

.371/74

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ׳׳ה בשבט
תשל״ד ).(17.2.74

בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בניסן
תשל״ד ) (3.4.74בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :זאב שורץ ,רחוב ארבע
ארצות  ,37תל־אביב
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.370/74

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ה
בשבט תשל״ד ).(17.2.74
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בניסן
תשל״ד ) (3.4.74בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרן רייס ,חשמלאי ,רחוב
 .סוקולוב  ,88חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.122/74

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ב
בטבת תשלי׳ד ).(16.1.74
בקשת נושה •או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ו בניסן
תשלי׳ד ) (18.4.74בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימיו  ,39תל-אביב.
ט׳ באדר תשל״ד ) 3במרס (1974
א׳ רוטנשטרייך.
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד מוסטקי ,טפסן ,רחוב
מסדה  ,951רמת-השרון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.246/74

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיסת רגל :ת׳ בשבט
תשל״ד ).(31.1.74

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ו׳ באייר
תשל״ד ) (28.4.74בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם פרנקו ,נהג ,רחוב
יד-אליעזר  ,44/47נס-ציונה.
בית המשפט המחוזי ש ל  :תל-אביב-־יפו ,תיק אזרחי
.3200/72

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז בטבת
תשל״ג ).(21.7.72

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,הששה והמקום :י׳ בניסן
תשל״ד ) (2.4.74בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
צווי קבלת נכסים ואסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרן מלה ,סוחר ,רחוב
גריזים  ,1תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרתי
.146/74

תאריד צו קבלת הנכסים :כ״ו בטבת תשל״ד
בקשת גושה או חייב  :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ל׳ בניסן
תשל״ד ) (22.4.74בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
),(20.1.74

שם החייב ומענו :סנדו סגל ,רחוב נס-ציונה  ,9תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.85/74

תאריך צו קבלת הנכסים :כ״ט בשבט תשל״ד
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ז׳ באייר
תשל״ד ) (29.4.74בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס
הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
).(21,2.74

הודעה על בטול צו קבלת נכסים
שם החייב ,תיאורו ומענו :חנוך בנקל ,שרברב ,רחוב
ספיר  ,1חולון,
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בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.1416/72

תאריך צו קבלת נכסים  :כ״ג בתמוז תשל״ב
תאריך ביטולו :א׳ בשבט תשל״ד

).(5.7.72

).(24.1.74

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף אבו תמימי ,פועל ,מכפר-
עוספיה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב—יפו ,תיק אזרחי
.2462/73

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :כ״ז באלול תשל״ג
).(24.9.73

תאריך ביטולו :כ״ב בשבט תשל״ד

).(14.2.74

שם החייב ,תיאורו ומענו :ויקטור טובה ,אח בבית
החולים ,רחוב רימון  ,14רמת-גן.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.2/39/70

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י״ג בםיון תש״ל
).(17.6.10

תאריך ביטולו; כ״ב בשבט תשל״ד

).(14.2.74

שם החייב ,תיאורו ומענו :יוחנן סביו ,סוכן בטוח,
רחוב סמטת האשל  ,7רמת-יוםף.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב—יפו ,תיק אזרחי
.1739/68

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ג׳ בניסן תשכ״ח
).(1.4.68

תאריך ביטולו :ח׳ בשבט תשל״ד

.(31.1.741

שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה )לייב( גדינברגד,
מסגר ,מושב צפריה ,משק .13
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב—יפו ,תיק אזרחי
.767/72

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיסת רגל :י״ג בניסן
תשלי׳ב ).(28.3.72

תאריך ביטולו :י״ד בשבט תשל״ד

).(6.2.74

שם החייב ,תיאורו ומענו :שלום חושנגי ,ירקן ,רחוב
ההגנה  ,9אור-יהודה.
בית המשפט המחוזי ש ל  :תל־אביב—יפו ,תיק אזרחי
.2489/71

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :כ״ז בסיון תשל״א
).(20.6.71

תאריך ביטולו :כי׳ב בשבט תשל״ד
ט׳ באדר תשל״ד ) 3במרס (1974

).(14.2.74

א׳ רוטנשטרייד
סגן כונס הנכסים הרשמי י

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3,1974 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת

פ ש י ט ת ה ד ג ל 1936 ,

צווי אישור פשרה ומינוי נאמן והודעה בדבר
כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד אלביליה ,ספר ,רחוב
קראוזה  ,66חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו• ,תיק אזרחי
.2718/70
תאריך צו אשור פשרה ומנוי נאמן :א׳ בשבט תשל״ד
).(24.1.74
טיב הפשרה 100% :לנושים בדין קדימה ו־ 50%לנושים
רגילים ,בהתאם להצעת הפשרה.
ןתאריך אחרון לקבלת הוכחות :ו׳ בניסן תשל״ד
).(29.3.74
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אלכסנדר רינון ,עו״ד ,רחוב
אבן גבירול  ,58תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יואל פורסטר ,מומחה לע
בודות בידוד ,רחוב אפשטיין  ,8תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.2830/66
תאריך צו אשור הפשרה ומנוי נאמן :א׳ בשבט תשל״ד
).(24.1.74
טיב הפשרה 100% :לנושים בדין קדימה ו 25%-לנושים
רגילים בנוסף ל 6,000-ל״י ,אשר ברשות הנאמן,
בהתאם לאישור הפשרה.
תאריך אהרון לקבלת הוכחות :ו׳ בניסן תשל״ד
).(29.3.74
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :סטניסלב פרוסט ,עו״ד ,רחוב
אלנבי  ,96תל-אביב.
בקשת שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :גבריאל שרם ,מוכר פיס,
רחוב לה-גרדיה  ,14יד-אליהו ,תל-אביב .י
ן בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.608/62
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ד בניסן תשל״ד
) (16.4.74בשעה  9.00בבקר ,בבית המשפט המחוזי
בתל-אביב—יפו.
צו שחרור
שם החייבת ,תיאורה ומענה :סטורי אסתר םמילה,
עקרת-בית ,שכון דרומי ,צריף  ,664/2אשקלון.
בית המשפט המחוזי ש ל  :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
®.1448/
תאריך צו השחרור :כ״ג בטבת תשל״ד ).(17.1.74
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל,
לאחר תשלום חובו
שם החייב ,תיאורו ומענו :ריאד אסעד ג׳בארין ,פועל,
מאום אל פחם.
ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

בית המשפט המחוזי ש ל  :תל־אביב—יפו ,תיק אזרחי
.5/01/68
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת הרגל  :ו׳ בחשון תשכ״ט
).(28.10.68
תאריך ביטולו :כ״ב בשבט תשל״ד ).(14.2.74
הודעות ע ל שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :כדורי בן ששון מוכתר ,חק -י
לאי ,רחוב יהלוס  ,17כפר-גנים אי ,פתח-תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.3627/62
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יואב חייק ,עו״ד ,רחוב חובבי
ציון  ,10פתה-תקוה.
תאריך השחרור :ו׳ בשבט תשלי׳ד ).(29.1.74
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם מלמד ,בעל בית
מלאכה למתכת ,רחוב מגדל שושן  ,12תל־ברוך.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי .־
.2244/67
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יעקב לביא ,עו״ד ,רחוב
לבונטין  ,4תל-אביב.
תאריך השחרור :י״ט בשבט תשל״ד ).(11.2.74
הודעות ע ל מינוי נאמנים
שם החייב ,תיאורו ומענו :אורי שמש ,נהג ,רחוב שפרינ-
ציק  ,3אור-יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.3088/72
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אהוד שליש ,עו״ד ,רחוב
נחמני  ,35תל-אביב.
תאריך המינוי :ט׳ בטבת תשל״ד ).(3.1.74
שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר קובליו ,רוכל גלנטריה,
רחוב שרעבי  ,10תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו תיק אזרחי
.2774/65
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דב הרט ,עו״ד ,רחוב אחד
העם  ,60תל־אביב.
תאריד המינוי :ב׳ בטבת תשל״ד ).(27.12.73
פקודת ה ח ב ת ת
הודעה ע ל מינוי מ פ ר ק
שם החברה :״אוירובם״ שירותי תעופה בע״מ — בפרוק.
מען המשרד הרשום :רחוב נחלת יצחק  ,47תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב—יפו ,תיק אזרחי
.3044/72
שם המפרק ,תיאורו ומענו :דן .שריזלי ,עו״ד ,שד׳ תן ,51
הל-אביב.
תאריך המינוי :ט׳ באלול תשל״ג ).(6.9.73
ו׳ באדר תשל״ד ) 28בפברואר  (1974א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כ מ ס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על תשלום דיבידנד
שם התייב ,תיאורו ומענו :שמעון פדרו)סימון( כהן ,ת.ז,7202331 .
נהג ,רחוב ל ב יפה  ,23ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .353/68
הסכום לכל לידה 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי.
זמן פדעונו :כ״ ג באדר תשל״ד ) 17במרס .(1974
מקום פרעונו במשרד הנאמן :די-ר א  .צלניקר ,עו־ד ,בן יהודה ,2
ירושלים.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אסתר מנוף ,ת.ז ,6313832 .מורה -
רחוב חז״ל  22/7שיכון ב׳ באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי 173/64
הסכום לכל לירה 15 :אגורות.
דיבידנד ראשון א ו אחר. :חמישי.
זמן פרעונו :כ״ג באדר תשל״ד) 17במרס .(1974

הודעה על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :ל ל ו ) א ל י ( מימוני ה.ז ,6018404 .שרברב,
שמואל הנביא  ,109/2ירושלים.
בית המשפט המהחי של :ירושלים .חיק אזרחי .296/69
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ד ״ ר א  .צלניקר ,עו״ד בן יהודה ,2
ירושלים.
תאריך השחרור :ה׳ באדר תשל״ד) 27בפברואר .(1974

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב ,תיאורו ומענו :ללו)אלי( מימוני ,ת.ז ,6018404 .שרברב,
רחוב שמואל הנביא  ,109/2ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .296/69
תאריך מתן צו קבלת נכסים :ו ׳ בניסן תשל״א ) 1באפריל .(1971
תאריך ביטול הצו :י״-ג באייר תשל״ג) 15במאי .(1973
תוקף הצו מיום :ט׳׳ו בתמוז תשל״ג) 15ביולי .(1973
י ״ ג באדר תשל״ד ) 7במרס (1974

יי צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

בקשות שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :בנימין גולדברג ,רחוב דפנה  ,9קדית־
\
ביאליק.
בבית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1308/67
היוע• והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ ׳ באדר תשל׳׳ד ) 14במרס
 (1974בשפה  8.45בבוקר בבית־המשפט המחוזי בחיפה.
 .שם החייב ,תיאורו ומענו :בן־דוד שלמה ,רחוב נהלל  ,4בת־גלים,
חיפה.
בבית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .734/70
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ד׳ באייר תשל״ד ) 26באפריל
 (1974בשעה  10.00בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד אלון ,מרחוב א ׳  ,77קרית־תיים.
בבית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1243/67
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ י ז באדד תשל״ד ) 21במדם
 (1974בשעה  11.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בחיפה.
ל ׳ בשבט תשל״ד) 22בפברואר (1974

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הוק בנק ישראל ,תשי״ד1954-
זנל מחזור המםבע זךגכםים המוחזקים יעומתו בסיום ד.זנגודה
דין וחשבון לפי סעיף  >1)58של חוק בנק ישראל ,תשי׳׳ד—,1954
ביום י״ט באדר תשל״ד ) 13במרס (1974
אנ׳

ל״י

מעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור .

—2,728,217,322 .
97,388,992

סך כל המטבע במחזור

2,825,606,314 58

יתרות במטבע חוץ .

194,748,325 43
2,630,857,989 15

שטרי כסף במחזור

זהב
שטרי מקרקעין של הממשלה

-

שטרי אוגר ושטרי התחייבות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפין
סך כל הנכסים

-

2,825,606,314 ) 58

* לא כולל מטבעות זכרון )מזהב( בערך נקוב כולל של —5,916,900.
ל״י ?תכולת הזהב הכלול בהם סוור׳ או עולה על ערכם הנקוב.

ת ק מ ח שטרי אוצר ,תש״ט~948ו
הסכום הכולל של שטרי אוצר
ל-י

ל״י
 .1שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשכ-ט
) נ באפריל  (1969י 
על פי סעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948
ע ל פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש׳יט~1948

165,000,000
69,400,000
סה־כ

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
65,400,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()ב(
 .3נפדו אתרי התאריך האמור -
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
65,400,000 ,
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום כ׳־ו באדר
תשל־ד ) 20במרס - (1974
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2
םהיכ

234,400/000

165,000,000
69,400,000
234,400,000

מילווה פיתות ,תש״ך ,1960-סדרה ח׳
הודעה על תוצאות ההגרלה החמישית
בנק ישראל מודיע ,כי בהגרלה החמישית לפדיון השיעור העשירי
של איגרות חוב למוכ״ז ממילווה פתוח ,הש״ך ,1960-סדרה ח׳,
שהתקיימה במשרדי בנק ישראל ,תל־אביב ,ביום ל ׳ בשבט תשל״ד
) 22בפברואר  (1974עלתה בגורל ספרה סופית ״3״ )שלוש(.
לפיכך ,כל איגרות החוב שמספריהן מסתיימים בספרה ״3״ )שלוש(
עלו בגורל ותעמדנה לפדיון החל ביום ב״ח באדר תשל״ד ) 22במרס
.(1974

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

הודעות אלה מ ת פ ר ס מ ו ת על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מ ת ן תעודה על נכונותן

ע .עמיר  -חברה לעבודות עפר בע״מ י

אחוזת חלקה  5בגוש  3943בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל אשר התקיי
מה ביום  ,5.3.1974נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אריאל אדר וצבי מידן ,עו׳׳ד ,מתל אביב רח׳ גרוזנברג ,27
למפרקים של ההברה.
ע ל נושי החברה א ו מי שתובע זבות כלשהי מאת החברה ,להגיש
תביעותיהם תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו.
צ  .מ י ד ן  ,עו״ד
א .אדר,
מפרקים

אחוזת חלקה  35בגוש  3943בע״מ
J

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

החברה,

 .על נושי החברה א ו מי שתובע זבוח כלשהי מאח
להניש תביעוחיהמ תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו.
א  .א ד ר  ,צ  .מ י ד ן  ,עו״ד
מפרקים

אחוזת חלקה  36בגוש  3943בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
אשר התקיימה ביום  ,5.3.1974נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את אריאל אדר וצבי מידן ,עו״ד ,מתל אביב,
רה׳ גרוזנברנ  ,27למפרקים של החברה.
ע ל נושי החברה א ו מי שתובע זכות כלשהי מאת החברה ,להגיש
תביעותיהם למפרקים תוך חודש ימיפ מיום פרסום הודעה זו.

,

מ י ד ן  ,עו״ד

אחוזת חלקה  37בגוש  3943בע״מ

{

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
אשר התקיימה ביום  ,5.3.1974נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את אריאל אדר וצבי מידן ,עו׳ד ,מתל אביב,
רה׳ גדוזנברג  ,27למפרקים של החברה.
י על נושי החברה א ו מי שתובע זכות כלשהי מאח החברה ,להגיש
תביעותיהם למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו.
א .אדר ,צ.
מפרקים

מ י ד ן  ,עו״ד

סילקוגרף בע־מ
הודעה על פי סעיף  216לפקודת החברות
באסיפה הכללית היוצאת מהכלל של סילקוגרף בע״מ שנתקיימה
ביום 15.בחודש פברואר  ,1974בתל־אביב־יפו ,נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק א ת עסקי ההברה מרצון ולמנוח אח מ ר מרדכי מפין
להיות מפרק החברה.
מרדצי מעין
מפרק

ילקוט.הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל׳׳ד24.3.1974 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,יגיש אח תביעתיו
בצירוף הוכחותיהן ,תוך  21יופ מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל .נושה או אדם ,אשר לא יניש את תביעותיו כאמור ,תוך המועד
הניל ,ל א ייענה.
ש א ו ל ב ן ־ ח י י ם  ,עו״ד
מפרק

ח.י .מפעלי מתכת בע״מ

ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל אשר
התקיימה ביום  ,5.3.1974נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנוה א ת אריאל אדר וצבי מידן ,עו״ד ,מתל אביב רח׳
גרוזנברג  ,27למפרקים של החברה.

א .אדר ,צ.
מפרקים

ניתנת בזה הודעה כ י באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביוט  ,7.2.1974נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את שאול בן־חייה ,עו׳׳ד,
מתל־אביב ,רחוב בלפור  ,40כמפרק ההברה.

ניתנת בזאת הודעה שבאסיפה כללית מיוחדת שלא מן המנין של
בעלי המניות של חברת ח  .י  .מפעלי מתכת בע״מ שנתקיימה ביום
 13.2.74בתל־אביב ,הוחלט על פירוק החברה מרצון החברים ולמנות
א ת מ ר חיים תםון למפרק החברה.
ע ל כל נושי החברה להגיש תביעותיהם לפי המען :רחוב יסוד ,1
בנין מרכזים ,חל־אביב.
חיים חסון
מפרק

ככרות חברה לבנוי בע״מ ומופחתת
הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפרוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא־מן־המניין של התבדה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,29.1.1974נתקבלה החלטה
מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ה״ה אליעזר אורן רו״ח
מרחוב רמב״ם  ,24תל־אביב ,כמפרק ההברה.
כל נושה שיש ל ו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ׳׳ל.
נושה או אדם אחד שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ״ל,
לא ייענה.
אליעזר אורן
מפרק

תמר חברה לסחר בינלאומי בע״מ
הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
הנ׳׳ל 'שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  7.2.74במשרדה הרשום של
החברה ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אח החברה הנ״ל מרצון ו ל 
מנות את ה״ה אברהם ריסנד כמפרק ההברה.
ד״ר י ו ס ף ג ר ו ס

מעונות הירקון ג׳ בע-מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנתכנסה ונועדה כהלכה ביום  ,11.2.74נתקבלה החלטה מיוהדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מ ד אמנון עברון ,עו״ד ,מרחוב
יהודה הלוי  45תל־אביב ,למפרק החברה.
א מ נ ו ן ע ב ר ו ן  ,עו׳׳ד
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מוסך ־*הכוכב״ בע׳־מ
ניתנת בזה הודעה בי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהתכנסה
ביום  7.2.74החליטה פה אחד לפרק א ת החברה מדצון .למפרק
ההברה נתמנה מר יצחק ל ׳ חליפי ,רו״ח.
כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
הדכהות במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו לחתום מטה ,שד׳ רוט
שילד  26ת״א.
נושה אשר לא יגיש את תביעתו עד לתאריך הביל יהיה מהתוב־
עיט ואינם נענים. .
י צ ח ק ל ׳ ה ל י פ י  ,רו״ח

״אולמי אואזיס״ לשמחות וחתונות בע״מ
ניתנה בזה הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  20.2.74נתקבלה ההחלטה המיוחדת
לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את מר ישראל ברון ,רו״ח ,מרחוב
זמנהוף  ,37תל־אביב כמפרק של החברה.
על כל הנושים באם ישנם כאלה להגיש את תביעותיהם למפרק
לפי המען הנ׳׳ל.
י ש ר א ל ב ר ו ן  ,רו־ח
מפרק
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המתיר  120אגורות

״אשלא״ חברה ליבוא וסחר עץ בערבון מוגבל
)בפירוק מרצון(

הודעה על האסיפה הסופית בהתאס לסעיף 206
ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
תתקיימ ביום  25במרס  1974בשעה  10.00במשרד דב וחיים סבירםקי
בע״מ שד .רוטשילד  ,47תל־אביב ,לשם קבלת דו״ח סופי של המ
פרקים המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנ
קסים ובמסמכים של החברה ושל המפרקים.
ג ר ו ס את ב ה נ א  ,רואי תשבון
מפרקים

אריה חברה לבנץ באילת בע״מ
הודעה על דבר החלטה מיוחדת בדבר פרוק מרצ
ומיגוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בי החברה הנ״ל קבלה החלטה מיוחדת באסיפה
כללית יוצאת מן הכלל מתאריך  5.2.74לפרק א ת ההברה בפירוק
מרצון ולמנות את אמנון אבן ,עו״ד ,כמפרק החברה.
אמנון אבן,
מפרק

עו׳׳ד,

ילקוט הפרסומים  ,1996א׳ בניסן תשל״ד4 ,י24.3.19

נדפס בדפוס הממשלר״ ירושלים

