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חוק־יסוד :הממשלה

חוק ניקוה ע ל בתי סנה תשבי׳ט969-ו

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר

צו בדבר פטור בתי ספר מתחולת החוק

בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי ראש־הממשלה
יכהן כממלא מקומו של שר החוץ מיום ג׳ בתשרי תשל״ח ) 15בספ
טמבר  (1977עד שובו של שר החוץ לארץ.

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 2א() (5לחוק פיקוח על בתי מפר,
תשכ״ט— ,11969ובהתאם לתקנה  (5) 1לתקנות פיקוח על בתי ספר
)עקרונות למתן פטורים( ,תש״ל— ,21970אני פוטר מהוראות החוק
את כל בתי הספר לנגינה שהם בבעלות יחיד.

אריה נאור

ג׳ בתשרי תשל״ה) 15בספטמבר (1977
)חמ (78410

מזכיר הממשלה

חוק מינהל מקרקעי ישראל ,תש״ך960-ו
הודעה על מינוי מנהל המינהל
בהתאם לסעיף ) 2ב( לחוק מינהל מקרקעי ישראל ,תש״ך—
 ,11960מודיעים בזה כי הממשלה מינתה את יעקב ע ק נ י ן למנהל
מינהל מקרקעי ישראל ,במקומו של מיכה טלמון.2

אריה נאור

ד׳ בתשרי תשל״ח) 16בספטמבר (1977
)חמ (7835

מזכיר הממשלה

נקודת מס הכנסה
מינוי סגן נציב מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  229לפקודת מס הכנסה! ,אני ממנה
את ז ב ו ל ו ן ה נ ד ל ר להיות סגן נציב מס הכנסה ,מיום ט״ו בתמוז
תשל״ז) 1ביולי .(1977
המינוי של זבולון הנדלר שפורסם בילקוט הפרסומים ,2220
תשל״ו ,עמ׳  — 1811בטל.

גדעון פת
שר הבינוי והשיכון
ממלא מקום שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  ,120ס״ח תשל״ו ,עמ׳
.236

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
תשכ״א1961-
הודעה על מינוי נשיא האקדמיה
אני מודיע ,כי נשיא המדינה ,בתוקף סמכותו לפי סעיף  7לחוק
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תשכ״א— ,11961ועל פי
המלצת האקדמיה ,מינה ביום י ׳ בתמוז תשל״ז ) 26ביוני (1977
את פרופסור אריה דבורצקי לנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים לתקופת כהונה נוספת.
כ״ג באלול תשל״ז) 6בספטמבר (1977

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח תשכ״א ,עמ׳  ;193תשל״ג ,עמ׳ .45

94

זבולון המר

כ״ח באלול תשל״ז) 11בספטמבר (1977
)חמ (735130

שר החינוך והתרבות

 1ם״ח תשכ׳״ט ,עמ׳ .180
 2ק״ת תש״ל ,עמ׳  ;1963תשל״ז ,עמ׳ .415

חוק התכנון והבניה ,תשכי׳ה1965-
הודעה .על מינוי נציג שר הבטחון במועצה הארצית
לתכנון ולבניה

 1ס״ח תש״ך ,עמ׳ .57
 2י״פ תשל״ז ,עמ׳ .1462

כ״ט באלול תשל״ז) 12בספטמבר (1977
)חמ (72310

בצו זה ,״יחיד״• — מי שאינו חבר בני־אדם או תאגיד אחר,
והוא מקיים בעצמו ולבדו לימוד נגינה בהוראה אישית או קבוצתית,
בין שהוא עושה כן במיתקן שבהחזקתו בלבד ובין במיתקן שבהחזקה
משותפת שלו ושל אחרים מסוגו ,ובלבד שמיתקן שבהחזקת משותפת
אינו נושא כינוי שיש בו כדי להצביע על כך שהוא מוסד אחד.

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו־48א לחוק התכנון
והבניה ,תשכ״ה— ,11965מיניתי את עוזר ראש אגף תכנון לתכנון
פיזי בצבא־הגנה־לישראל ,להיות ממלא מקום חבר המועצה הארצית
לתכנון ולבניה ,כנציגי ,במקומו של ראש ענף בטחון לאומי באגף
התכנון .2

עזר וייצמן

כ״ג באלול תשל״ז) 6בספטמבר (1977
)חמ (76580

שר הבטחון

 1ם״ח תשכ״ה ,עמ׳  ;307תשל״ג ,עמ׳ .230
 2ק״ת תשל״ז ,עמ׳ .806

נקודת מס הכנסה
חוק מס רכוש וקרן ניצויים ,תשכ״א1961-
הודעה בדבר מינוי ועדות מייעצות
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  146לפקודת מס הכנסה ,1
סעיף ) 85יג() (2לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה)מם׳  ,(22תשל״ה—
 ,21975וסעיף 22ב לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—,31961
הארכתי לתקופה של ששה חדשים ,מיום ט״ו בתשרי תשל״ח )27
בספטמבר  (1977את מינוין של הועדות המייעצות בהרכבים כמצויין
בהודעה בדבר מינוי ועדות מייעצות .4
י״ד בתשרי תשל״ח ) 26בספטמבר (1977
)המ (72311

גדעון פת
שר הבינוי והשיכון
ממלא מקום שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,6 ,עמ׳  ;120ס״ח תשל״ו ,עמ׳
.156
 2ם״ח תשל״ה ,עמ׳ .168
 3ם״ח תשכ״א ,עמ׳  ;100תשל״ו ,עמ׳ .186
 4י״פ תשל״ד ,עמ׳  ;200תשל״ה ,עמי  277ועמ׳ .391
ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

•

חוק הטיס )עבירות ושינוע( /תשל״א-ז97ז
הודעה לפי סעיף  24לחוק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק הטיס )עבירות ושיפוט( ,תשל״א— ,11971אני מודיע:
.1

המדינות המפורטות להלן ,שאישררו את האמנה בדבר עבירות ומעשים מםויימים אחרים המבוצעים בכלי טיס ,שנחתמה בטוקיו ביום
 14בספטמבר  ,2-1963הן מדינות בעלות האמנה:
המדינה
ישראל
אוסטריה
אוסטרליה
אורוגואי
איטליה
אינדונזיה
איסלנד
אירלנד
אירן
אפגניסטן
אקוודור
ארגנטינה
ארצות הברית של אמריקה
בהאמה
בורונדי
בלגיה
ברבדוס
ברזיל
הממלכה המאוחדת של
בריטניה ואירלנד הצפונית
גאנה
גבון
גואטמלה
הרפובליקה הפדרלית של גרמניה
הרפובליקה הדומיניקנית
דנמרק
דרום אפריקה
הודו
הולנד
הונגריה
וולטה העילית
זמביה
חוף השנהב ,
טוגו
טוניסיה
טורקיה
טרינידה וטובגו

אישרור
18.12.69
8.5.74
20.9.70
26.4.77
4.12.69
6.12.76
14.6.70
12.2.76
29.9.76
14.7.77
3.3.70
21.10.71
4.12.69
10.7.73
12.10.71
4.11.70
3.7.72
14.4.70
4.12.69
4.4.74
14.4.70
15.2.71
16.3.70
3.3.71
4.12.69
24.8.72
20.10.75
12.2.70
3.3.71
4.12.69
13.12.71
1.9.70
24.10.71
26.5.75
16.3.76
9.5.72

המדינה
יוגוסלביה
יוון
יפאן
ירדן
לאוס
לבנון
לוב
לוכסמבורג
לסוטו
מאלי
מדגסקאר
מלאוי
מכסיקו
מצרים
מרוקו
נורבגיה
ניג׳ר
ניו זילנד
ניגריה
ניקרגואה
סיירה ליאונה
סינגפור
סנגל
ספרד
עומן
עירק
ערב הסעודית
פולניה
פורטוגל
פיג׳י
פיליפינים
פינלנד
פנמה
פפואה ניו גיניאה
פקיסטאן
פרגואי
צ׳אד

אישרור
13.5.71
29.8.71

2418.70
1.8.73
21.1.73
9.9.74
19.9.72
20.12.72
27.7.72
29.8.71
;  2.3.70י
28.3.73
4.12.69
13.5.75
19.1.76
4.12.69
4.12.69
13.5.74
6.7.70
22.11.73
7.2.71
30.5.71
7.6.72
30.12.69
10.4.77
13.8.74
19.2.70
17.6.71
4.12.69
10.10.70
4.12.69
1.7.71
14.2.71
16.9.75
10.12.73
7.11.71
28.9.70

 1ם״ח תשל״א ,עמ׳ .60
 2כ״א כרך  ,21עמי .65

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל׳׳ח2.10.1977 ,
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.2

המדינה

אישרור

המדינה

אישרור

צ׳ילה
צרפת
הרפובליקה של קוריאה
קולומביה
קוסטה ריקה
קנדה
קניה

24.4.74
10.12.70
20.5.71
4.10.73
22.1.73
5.2.70
20.9.70

קפריסין
רואנדה
רומניה
שבדיה
שויצריה
תאילנד

29.8.72
15.8.71
16.5.74
4.12.69
21.3.71
4.6.72

ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1806תשל״ב ,עמ׳  - 1158בטלה.

י״א באלול תשל״ז) 25באוגוסט (1977
)חמ (755212

מנחם בגין
שר התחבורה

חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח
משולב[ ,תש״ל1970-

חוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ״ב 962 -ן

הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים

מינוי רשות בריאות

אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 7א( לחוק שירות המדינה
)גמלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל— ,11970מיניתי את ד״ר אלכסנדר
הל ואת ד״ר חיים שטיין להיות חברים נוספים ברשימה שפורסמה
בהודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים ועל מענה .2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ״ב— ,11962אני ממנה את כל אחד מנושאי המשרות במשרד
הבריאות המפורטים להלן להיות רשות הבריאות:

כ״ו באלול תשל״ז) 9בספטמבר (1977
)חמ (720620

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

 1ס״ח תש״ל ,עמ׳ .65
 2י״פ תשל״ז ,עמ׳ .1501

פקודת בריאות העם940 ,ז
מינוי רשות בריאות
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א לפקודת בריאות העם,11940 ,
אני ממנה את כל אחד מנושאי המשרות במשרד הבריאות המפורטים
להלן ,להיות רשות בריאות לענין חלק ה׳  1של הפקודה:

ד׳ בתשרי תשל״ח) 16בספטמבר (1977
)חמ (765211

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

טי־נוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 13א( לחוק הרשויות המקומיות)ביוב(,
תשכ״ב— ,11962אני ממנה את כל אחד מנושאי המשרות במשרד
הבריאות המפורטים להלן ,לענין הסעיף האמור:
מהנדס תברואה ראשי
סגן מהנדס תברואה ראשי
מהנדס תברואה מחוזי

המינויים שהיו בתוקף ערב פרסום מינוי זה 2בטלים.

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

 1ע״ר  ,1940תוס׳  ,1עמ׳  ;191ס״ח תש״ל ,עמ׳ .102
 2י״פ תשל״ה ,עמ׳  ;278תשל״ז ,עמ׳ .2208
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מינויי רשות בריאות שהיו בתוקף ערב פרסום מינוי זה
בטלים.

 1ם״ח תשי״ב ,עמי

מנהל אגף שירותי בריאות הציבור
מהנדס תברואה ראשי
סגן מהנדס תברואה ראשי
טוקסיקולוג ראשי
מנהל המחלקה לבריאות השן
רופא מחוז
מהנדס תברואה מחוזי
מנהל המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון
מהנדס תברואה נפתי ,אשקלון

ד׳ בתשרי תשל״ח) 16בספטמבר (1977
)חמ (77495

מהנדס תברואה ראשי
סגן מהנדס תברואה ראשי
מהנדס תברואה מחוזי
סגן מהנדס תברואה מחוזי
מהנדס תברואה נפתי
תברואן מחוזי
תברואן נפתי
תברואן מחוזי למקצועות מיוחדים )ביוב(

מינויים לענין הסעיף שהיו בתוקף ערב פרסום מינוי זה —
בטלים.
ד׳ בתשרי תשל״ח) 16בספטמבר (1977
)חמ (765211

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

 1ס״ח תשכ״ב ,עמ׳ .96
ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

^

חוק רישוי עסקים ,תשכ״ח1968-
הודעה על הסמכה
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק רישוי
עסקים ,תשכ״ח— ,11968הסמכתי ,לענין מתן אישור לפי הסעיף
האמור ,את כל אחד מנושאי המשרות במשרד הבריאות המפורטים
להלן:
רופא מחוז
סגן רופא מחוז
רופא נפה
מהנדס תברואה מחוזי
מהנדס תברואה נפתי
סגן מהנדס תברואה מחוזי
סגן מנהל המרכז הרפואי ״ברזילי״ ,אשקלון
ההסמכות שהיו בתוקף ערב פרםוים הודעה זו — בטלות.
 4כ״ו באלול תשל״ז) 9בספטמבר (1977
י )חמ (765052

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

 1ס״ח תשכ״ח ,עמ׳ .204

נקודת הקרקעות)רכישה לצרמ ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־7
נמסרת בזה הודעה ,כי זכות החזקה והשימוש לתקופה של 49
שנה במקרקעין המתוארים בתוספת דרושה לשר האוצר לצרכי
ציבור לשם הנחת צינור מים ולהחזקתו ,כולל זכות מלאה לשר
האוצר ,לשליחיו ,לסוכניו ולכל אדם שהוא הרשהו להיכנס למקרקעין
ולעבוד בהם למטרת הנחה ,החזקה ,ביקורת ,תיקונים ,הסרה והחלפה
^ ש ל הצינור ולעשות כל דבר הכרוך בו? וכי שר האוצר מוכן לשאת
ולתת בדבר רכישת זכות החזקה והשימוש כאמור.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמורים
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח למנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום אם ישנו בפנמקי
 4רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא
י תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,בי שד האוצר מתכוון לקנות מיד חזקה
במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים' לרכשם ,ושר האוצר מורה בזה שכל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

תוספת
רצועת קרקע ברוחב  10מטר העוברת בחלקות שונות בגושים
.18721 ,18720 ,18409
רצועת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי ולא לשם
קביעת גבולות ,בתשריט מספר הפ ,560/44/הערוך בקנה מידה
 1:2500 5והחתום ביד שר האוצר.
ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

העתקי התשריט• האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי ־ הממונה על המחוז ,משרד
הפנים ,נצרת עילית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
ט״ז באלול תשל״ז) 30באוגוסט (1977
)חמ (72510

שמחה ארליך
שר האוצר

נקודת הקרקעות)רכישה לצרפי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו ־ 7
נמסרת בזה הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
לשר האוצר לצרכי ציבור ,וכי שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר
רכישתה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח למנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ירושלים ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום אם ישנו
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום׳ הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי שר האוצר מתכוון לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,ושד האוצר מורה בזה כי כל אדם שיש לו
חזקה בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חטיבת קרקע בשטח  61.262דונם המהווה חלקה  45בגוש 18859
גפת עכו.
ט״ ז באלול תשל״ז) 30באוגוסט (1977
)חמ (72510

שמחה ארליך
שר האוצר

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיף  5ו־ 7לפקודה
 .בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה-
 ,11965ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר כם1/1/ג )להלן — התכנית(,
שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2199תשל״ו ,עמ׳  ,1327מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפד־סבא )להלן  -הועדה( הועדה ,כי הקרקע• המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות  -הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקס רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
 1ס׳׳ח תשכ״ה ,עמ׳ .307
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשיי׳ח1957-

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע
האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
שטח של  199מ״ר המהווה חלק מחלקה  117בגוש .6427
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר־םבא וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
י״ד באלול תשל״ז) 28באוגוסט (1977
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר־סבא

זאבגלר

פקודת הרשויות המקומיות
)מס עסקים(1945 ,
הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למס עסקים
פקיעין
נמסרת בזה הודעה ,כי הרבב בית־דין למס עסקים שהקימה המועצה
המקומית פקיעין ,שונה מיום ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי (1977
כמפורט להלן:
במקום ״נעים גאנם — יושב ראש״
יבוא ״חיים ערב — יושב ראש״
ההודעה בדבר הקמת בית־דין למס עסקים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2056תשל״ה ,עמ׳  ,244ותוקנה בילקוט הפרסומים
 ,2271תשל״ז ,עמ׳  ,270תתוקן לפי זה.
ה׳ באב תשל״ז) 20ביולי (1977
)חמ (76520

יוסף נפיב ח ר
/י

ראש המועצה המקומית פקיעין

תיקון היתר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז• לחוק הפיקוח על מצרכים ושי
רותים ,תשי״ח— ,!1957אני מתקן את ההיתר ,שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,2089תשל״ה ,עמ׳  ,1091כך:
בתוספת להיתר ,בחלק א׳ -
) (1במקום פרט  94יבוא:
טור א׳
הפרט
״94

טור ב׳
המצרך

טור ג׳
הפרק או הפרט
של תעריף המכס

ריבות ,קרישי פירות ,מחית וממרח
של פירות מבושלים עם תוספת של
סוכר או בלעדיה

20.05׳*;

) (2במקום פרט  168יבוא:
״ 168תפוחי אדמה מטוגנים ,קפואים או לא
קפואים

21.07.7000״;

) (3במקום פרט  169יבוא:
״ 169ביסקויטים ,ופלים מוצרי מאפה
יבשים ,עוגות ועוגיות

19.08״; \

) (4אחרי פרט  391יבוא:
חומצת מלח
״392
קאוסטיק פוטש
392
פוטסיום קרבונט
393
טרי כלור אתילן ,פר בלוד אתילן
394
סודיום ביםולפיט
395
דיו לכתיבה ,דיו להדפסה וסוגי דיו
396
אחרים
כבד קפוא מיובא
397
טחינה גולמית ומוכנה
398

 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמ׳ .115

28.06.1000/8
28.17.2000/3
28.42.9900/5
29.02.1090
28.37/3
י
32.13
02.01.1025
;15.13.9900
21.03.9900״;

) (5בחלק בי ,במקום פרט  7יבוא:

הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למס עסקים

טור א׳

נמסרת בזה הודעה ,כי הרכב בית הדין למס עסקים ,שהקימה
המועצה המקומית פרדסיה ,שונה מיום י ׳ באדר תשל״ז ) 28בפב
רואר  (1977כמפורט להלן:

הפרט
״7

במקום ״שלמה תעסה — יושב ראש
— חבר
יעיש יפת
— חבר״
עזרא נסים

א אשרי
,

כ״א באלול תשל״ז) 4בספטמבר (1977
)חמ (741194

הממונה

 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ,24תשל״ג ,עמ׳ .26

יבוא ״יהונתן שעיבי — יושב ראש
אבשלום לוי — חבר
— חבר״
יואש יפת
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,643תשי״ט ,עמ׳  ,556תתוקן לפי זה.
כ״ח באלול תשל״ז) 11בספטמבר (1977
)חמ (76520
ראש המועצה המקומית פרדסיה

יצחק ימיני

98

טור ב׳
השירות
שירות אוכל ומשקה ,כולל מכירת פלאפל״.

תיקון טעות
בהודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה האזורית אשבול שפור
סמה בילקוט הפרסומים  ,2358תשל״ז ,עמ׳  ,2161במקום ״חנניה
אוואקרט״ צ״ל ״מרדכי אוקרט״.

חיים קוברסקי

כ״ד באלול תשל״ז) 7בספטמבר (1977
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (8083
ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,המרכז

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ״המרכז״ הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ5/560/אי״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי:

מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

 .הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאמ לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מס׳ פת759/״,
ואלה הם השטחים הכלוליט בתכנית:
גוש  6404חלקות  91 ,90רחוב בר־בוכבא ,פינת רחוב פרומקין
בפתח־תקוה.

) (1שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי;

עיקרי הוראות התכנית :בית מגורים בן  7קומות מעל קומה
מפולשת וחנויות בקומת הקרקע.

ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

ההודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2227תשל״ו ,עמ׳ .1972

) (2קביעת חנייה ציבורית ומדרכה.
גוש  8051חלקה /1ב׳ ,טייבה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או• בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של• הודעה זו ברשו
מות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת9/1213/״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי:
)א( התווית והרחבת דרכים; )ב( קביעת שטחים לצרכי ציבור;
)ג( קביעת הוראות בניה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6376חלקות  64עד ,94 ,88 ,87 ,83 ,82 ,81 ,78 ,74
 120עד  144 ,128עד  172בתחומי הרחובות גרינשטיין ,רוטשילד,
אורלוב ,פינםקר ובייליס.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
מות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה,
וכל מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעות בדבר אישור שינוי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה תכניות מפורטות אלה:
) (1״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת22/1212/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6385חלקות  ,132-130 ,4-2 ,115-110המיבנן בין
הרחובות סלנט ,ביאליק וחפץ חיים בפתח־תקוה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת שטח לבנין ציבורי ,שטח
ציבורי פתוח ,ובניה בקיר משותף.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2274תשל״ו ,עמ׳ .362
) (2״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת1238/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6714חלק מחלקה  ;63גוש  6715חלקות ,57-53 ,45 ,44
 ,187 ,184 ,177-172 ,102-82 ,71-61 ,59חלקי חלקות
 ;188 ,77-75 ,51-46גוש  6718חלקות  ,105 ,36בכפר
גנים במבנן שמדרום לרחוב יד הבנים ועד לתחום השיפוט של
המועצה האזורית מפעלות אפק וממזרת לרחוב זרובבל ועד
להמשך רחוב כץ.
עיקרי הוראות שינוי התבנית:
 (1חלוקת האזור למגרשים;  (2התוויות דרכים חדשות ,הרחבת
דרכים קיימות;  (3קביעת אזור לחלוקה חדשה;  (4קביעת שטחים
לצרכי ציבור;  (5קביעת אופן הבינוי.
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה 965-ו
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2216תשל״ו ,עמ׳ .1692
שינויי התכניות האמורים בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה,
וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמש
רדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוזי המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית
מם׳ רע176/1/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  7655חלקות  376-363גוש 422 7655א׳-א׳ ,394רחוב
כצגלםון לכל אורכו ברעננה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הגדלת אחוזי הבניה.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית ,יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2298תשל״ז ,עמ׳ .888
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,דאשוךלציון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשוךלציון,
הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רצ19/6/1/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי (1):קביעת אזורי בניה;) (2פתיחת דרך.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  3930ח׳  65רחובות גבעתי ורמב״ם ,ראשון־לציון.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
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לחוק האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
מות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מופרטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה*,׳ הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ לה/250/ב4/״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :מתן אפשרות להגדלת מפעלים קיימים.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גושים 4374 ,4445 ,4444 ,4443 :באזור המלאכה ברמלה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
מות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה זזמקומית לתכנון ולבניה רחובות ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ רח1051/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית:
) (1הרחבת דרכים;) (2קביעת קווי בנין;) (3קביעת אזור לתכנון
מחדש.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  3656חלקות  363עד  ,87 ,387 ,382בין הרחובות דובנוב,
פריד ,ויצחק משקה רחובות.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק
האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רח1/1106/״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי:
 .1חלוקת החלקה;  .2התווית דרך גישה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשיגוי התכנית:
גוש  3697חלקה  268רחוב הרצל רחובות.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך עפ״י סעיף 100
לחוק האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
מות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחהית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר2/55/״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת ייעודי קרקע והוראות בניה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  3553חלקי חלקות  ,5 ,4 ,3גוש  3554חלק מחלקה  21גוש
 5014חלק מחלקה  1בישיבת ״כרם ביבנה״.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
מות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית
האמורה.

י״ז באלול תשל״ז) 31באוגוסט  (1977א'היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מחוז הדרום

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,הופקדה
| |  :נ י ת מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ בר115/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.

מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

עיקרי הוראות התכנית:
) (1קביעת שטחי מגורים ,בניני ציבור ,בניני משק ,מלאכה
ותעשייה ,אזור ספורט ,אזור מיוחד ,שטחים חקלאיים,
שטח החסנה ושטח לבית קברות;
) (2התווית דרכים.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  190חלקות  17עד  1 ,25עד  ,5חלק מ־ ;15 ,16 ,26גוש
 191חלקות  1עד  ;7גוש  197חלקות  5עד  ;23גוש  463חלקות
 4עד  ;2 ,1 ,7גוש  464חלקות  1 ,14 ,13 ,12עד  ;10גוש 465
חלקות  ;8 ,3גוש  469חלקות  2 ,8עד .5
כל המעונין בתכניתירשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק
האמור ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,אשקלון ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳  2לתכנית מפורטת מס׳
152/03/4״ — בגוש  1997חלקות  53 ,39 ,27 ,26 ,5וחלק ,44 ,38
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם עיקרי הוראות התכנית :קביעת אזור מגורים ג׳ ,התווית
דרך חדשה ,שטחים ירוקים חדשים ושטחים לבניני ציבור.
גבולות התכנית :צפון מערב :מרכז רח׳ אליעזר מילרוד; דרום
מזרח :גבול גושים" .1997 ,1727
כל המעונין בשינוי.התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומןת האמורה.

י׳ ורדימץ

י״ב באלול תשל״ז) 26באוגוסט (1977
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
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הזמנות בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כ י הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
509/77
510/77
513/77
515/77
519/77
525/77

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

כהן ואנדה
ויסמן עליזה
לוסטגרטן ישראל יהודה
םיגפרד אדלר
גץ פיליפם מטלס
קביליו אברהם

תאריך
הפטירה

שם המבקש

8.4.77
7.8.77
5.12.76
14.5.77
6.3.77
11.9.76

גיוסי אביבה ואח׳
לבון משה
מורטון לוסטגרטן
ארנה אדלר
ריצ׳רד מטלס
קביליו פלורה
בפקודת בית המשפט
אפרים לוי ,מזכיר

בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,או> טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יהן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
234/77
231/77
233/77
237/77
238/77
230/77
235/77

שם המנוח

יענקו יעקב לייב
מלכה חנניה
דוד אדרי
יהושע איטץ
יוסף קרן
בורגר סימון וולף
צוקרמןיובל

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

באר־יעקב
אשקלון
אילת
ניר־יצחק
באר־שבע
באר־שבע
באר־שבע

23.1.61
10.1.77
8.1.77
14.6.77
31.7.77
16.11.76
10.5.77

שם המבקש
סוסי בלאואר
מלכה עיוש
חנה אדרעי
שרה איטין
קרן רוזליה
ברגר בסה
צוקרמן שמואל

י בנאי ,רשם
,

הודעה בדבר בקשה לפירוק חברה
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
תיק אזרחי 2023/77
בעגין פקודת החברות,

ובענין פירוק החברה יקבי כיזמלה בע״מ,
והמבקשת :רחל דק ואחרים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1בספטמבר  1977הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
ו כ י בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 17
באוקטובר  1977בשעה .08.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
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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.
אליקים שיוביץ ,עו״ד
רח׳ זכרון יעקב  ,7תל־אביב
העדה :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
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  16באוקטובר .1977
ילקוט הפלסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

הזמנות בתי הדץ הרבניים
בית הדיי הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ידושה .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
גית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /5369תשל״ז
בענין ירושת המנוחים :שאול ברזל ,שנפטר בפתח־תקוה ביום
ה׳ בתשרי תש״ל ) 17בספטמבר  (1969וצילה ברזל ,שנפטרה
בבני־ברק ביום י״ג בסיון תשל״ו) 11ביוני ,(1976
המבקשת :מחלה סגל^ .
תיק /11891תשל״ז
בענין ירושת המנוח גורלניק שרגא )פיבל( ,שנפטר בפתח־
תקוה ביום ט׳ בשבט תשל״ו) 12בינואר ,(1976
המבקשת :שרה לןירשטיין.
תיק /15581תשל״ז
בענין ירושת המנוחה בתיה לאה הרשקוביץ ,שנפטרה
בירושלים ביום כ״ו בחשון תשכ״ב ) 5בנובמבר ,(1961
המבקש :שמעון אהרן הרשקוביץ.

המנוח שלום ירון,

בענין ירושת
י״ג באדר תשל״ז) 2במרס ,(1977
המבקשת :רבקה ירון.

המנות חיים כהן,

בענין ירושת
באדר ב׳ תשל״ו) 7במרס ,(1976
המבקשת :רחל כהן.

תיק /14380תשל״ז
שנפטר בפתח־תקוה ביום

תיק /15094תשל״ז
שנפטר בתל־אביב ביום ה׳

המנוח נטל אלכסנדר,

^ בענין ירושת
ד ׳ באייר תשל״ז) 22באפריל ,(1977
המבקשת :לאה ברלינר.

תיק /14228תשל״ז
שנפטר ברעננה ביום

בענין ירושת המנוה עזרא נייגו,
תשל״ז) 1ביולי ל.(197

המבקשת :דינה נייגו.

תיק /14913תשל״ז
שנפטר ביפו ביום ט״ו בתמוז

״.

ירושת המנוח טוביה פרידמן,

בענין
באייר תשל״ז) 27באפריל ,(1977
המבקשת :רחל פרידמן.

תיק /15204תשל״ז
שנפטר ביפו ביום ט׳

תיק /15902תשל׳*ז
בענין ירושת המנוחים :קלמן־זלמן לןירשבלום ,שנפטר
בקרית פרוסטיג ביום כ״ז באלול תש״ל ) 28בספטמבר  ,(1970וחיה
קירשבלום ,שנפטרה בתל־אביב ביום י ׳ באדר תשל״ז) 28בפב
רואר .(1977
המבקש :מנדי שטיינברג.
י תיק /15025תשל״ז
בענין ירושת המנוחה סניורה רוזייה ,שנפטרה בבת־ים ביום,
ג׳ בתמוז תשל״ז) 19ביוני ,(1977
המבקשת :לאה כהן.
תיק /15104תשל״ז
בענין ירושת המנוח שלמה תטבלום ,שנפטר בתל־אביב
ביום ט״ז בתמוז תשל״1י) 2ביולי .(1977
המבקשת :חוה רוטבלום.

ברוך שמיאן,

בענין ירושת המנוח
כ״ט בניסן תשל״ז) 17באפריל ;(1977
המבקש :יחיא שמיאן.

עובדיה לוי,

שנפטר בתל־אביב ביום

אחראי לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
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 כןיתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוח יהודה ליאון לוי,

תיק /5092תשל״ז
שנפטר בנהריה ביום

כ״ז בניסן תשל״ז) 11באפריל ,(1977
המבקשת :רחל לוי.

ירושת המנוח יעקב םיבוגי,

בענין
בתמוז תשל״ו) 4ביוני ,(1976
המבקשת :סימי םיבוני.

תיק /5115תשל״ז
שנפטר ביקנעם ביום י׳

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

מכלוף אסייג,

בענין ירושת המנוח
כ״ו בתמוז תשל״ד ) 16ביולי ,(1974
המבקשת :כוכבה אסייג.

תיק /5123תשל״ז
שנפטר בנהריה ביום

תיק /5133תשל״ז
בענין ירושת המנוח עבדאללה חייקה ,שנפטר בנהריה:
ביום כ׳ בתשרי תשל״ז) 25בספטמבר ,(1975
המבקשת :שולה חייקה.
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(

בענין ירושת המנוחה חיה־ לאה
ביום ט׳ בתמוז תשל״ז) 25ביוני ,(1977
המבקשת :בלה סנדל.

תיק /5171תשל״ז
הרבגיו ,שנפטרה בחיפה

בענין ירושת
באב תשל״ז) 15באוגוסט ,(1976
המבקש :שלמה בררן.

תיק /5258תשל״ז
שנפטרה בחיפה ביום ל׳

אלים עמר,

בענין ירושת המנוחה
בסיון תשל׳יז) 16ביוני ,(1977
המבקש :ניםים בוזגלו.

בענין ירושת המנוח אמיל רוזנפלד,

תיק /5295תשל״ז
שנפטר בירושלים ביום

ל׳ בסיון תשל״ז) 16ביוני ,(1977
המבקשת :שפיה רוזנפלד.
בענין ירושת המנוח
בטבת תשל״ג) 2בינואר ,(1977
המבקשת :רחל אלברג.

פרנץ היבש,

בענין ירושת המנוח
באייר תשל״ז) 11במאי ,(1977
המבקשת :קלרה היבש.

תיק /5319תשל״ז
שנפטר בחיפה ביום י״ג

תיק /5353תשל״ז
שנפטר בחיפה ביום כ״ג
.
;-

ירושת המנוח אלוים רובין,

בענין
בניסן תשל״ד ) 3באפריל ,(1954
המבקשת :אטה רובץ.

תיק /5489תשל״ז
שנפטר בחיפה ביום י״א

אלברט ישורון,

בענין ירושת המנוח
ז׳ באייר תשל״ז) 25באפריל ,(1977
המבקשת :מטילדה כהן.

תשל״ז) 24במאי ,(1977

תיק /5504תשל״ז
שנפטר בחיפה ביום

בענין ירושת
בתמוז תשל״ז) 5ביולי ,(1977
המבקשת :בלה צורקובםקי.

תיק /5680תשל״ז -
שנפטר בנהריה ביום

רחמים נעמן,

בענין ירושת המנוח
כ״ד בסיון תשל״ז) 10ביוני ,(1977
המבקשת :פרטונה נעמן.

בענין ירושת המנוח ימין חבר,

תיק /5693תשל״ז
שנפטר בחיפה ביום י״ב בטבת

תשל״ז) 2בינואר ,(1977
המבקשת :זריפה חבר,

ליפי קלדררו,

בענין ירושת המנוח
ג׳ בתמוז תשל״ז) 19ביוני ,(1977
המבקשת :פרידה קלדררו.

אברהם עמר,

בענין ירושת המנוח
באב תשל״ז) 20ביולי ,(1977
המבקשת :לאה עמר.

תיק /5711תשל״ז
שנפטר בנהריה ביום

תיק /5734תשל״ז
שנפטר בחיפה ביום ו׳
׳

בענין ירושת המנוח מאיר שינדלר,

תיק /5759תשל״ז
שנפטר בקרית־אתא ביום

ג׳ באב תשל״ז) 21ביולי ,(1977
המבקשת :אילנה שינדלר.

תיק /5533תשל״ז
שנפטרה בנהריה ביום

״״,,תיק /5558תשל״ז
נעלי ,שנפטר בחיפה ביום ז׳ בסיון
 ^ -׳.

המנוח יוסף וכםלר,

תיק /5800תשל״ז
שנפטר בתל־אביב ביום

תיק /5593תשל״ז
בענין ירושת המנוח דב פישמן ,שנפטר בחיפה ביום כ׳ באדר
תשל״ד) 13במרם  ,(1974והמנוחה שרה פישמן ,שנפטרה בחיפה
ביום א׳ בניסן תשל״ז) 20במרס ,(1977
המבקש :צבי פישמן.
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המנוחה אטל יופה,

תיק /5664תשל״ז
שנפטרה בחיפה ביום י״ט •

המנוחה פנינה ספיר,

בענין ירושת
כ״ו באדר תשל״ז) 16במרס ,(1977
המבקש :נתן קםלר.

המבקשת :יפה נצלי.

בענין ירושת
י״ד בסיון תשל״ז) 51במאי ,(1977
המבקש :אפרים אפרים.

תיק /5779תשל״ז
שנפטרה בחיפה ביום ד׳

המנוחה שרה קסלר,

בענין ירושת המנוח יצחק

המנוחה -ריגה אפרים,

תיק /5175תשל״ז
תיק /5621תשל״ז
בענין ירושת 'המנוחה חיה קלרה מילשטוק ,שנפטרה
שנפטכ בחיפה ביום כ׳
י בחיפה ביום כ״ה בתשרי תשל״ה ) 11באוקטובר ,(1974
המבקש :אברהם מידום.

המנוחה גיזלה ברוין,

דוד אלברג,

תיק /5600תשל״ז
שנפטרה בחיפה ביום

בענין ירושת
באב תשל״ז ) 19ביולי ,(1977
המבקש :אלכסנדר ספיר.

בענין ירושת
ב׳ בחשון תשל״ז ) 7באוקטובר ,(1975
המבקשת :רות וכסלר.

תיק /5812תשל״ז
בענין ירושת המנוחה ויקי־־פילורינה אברמוביץ ,שנפטרה
בטירת הכרמל ביום י״ט בםיון חשל״ז) 5ביוני ,(1977
המבקש :רקטור אברמוביץ.

רפאל טולידאנו,

מזכיר ראשי

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

הודעות מאת כונס הנכסינו הרשמי
פקודת החברות

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :״עוזדר׳׳ בנין ופיתוח בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב קפלן  ,7-תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1875/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ח) 14באוקטובר (1977
שמות המפרקים ,תיאורם ומענם:
 .1טובה כגךקריב ,עו״ד ,רחוב אחד העם  ,103תל־אביב;
 .2אפרים פוקס ,עו׳׳ד ,רחוב אבן גבירול  ,45תל־אביב.
שם החברה :חברה להשקעות של בנק אגודת ישראל בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב לילינבלום  ,31תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1066/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בתשון תשל׳יח ) 14באוקטובר
.(1977
שם המפרק ,תיאורו ומענו :עזרא גודאדד ,עו״ר  ,שד׳ דוד המלך ,7
תל־אביב.
,

שם החברה :שרונית יבוא ושיווק בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הורקנום  ,23תל־אביב אצל רו״ח י׳
אקרמן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־ייפו ,תיק אזרחי .1358/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977
שם המפרק ,תיאורו ומענו :יהודה רסלר ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך ,28
תל־אביב.

^

צווי פירוק ואסיפות ראשונות

שם החברה :גדטה מוצרי הלבשה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,קרית־המלאכה ,ת׳׳ד .194
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .684/77
תאריך צו הפירוק :י״ח בתמוז תשל״ז) 4ביולי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :ה׳ בניסן תשל״ז) 24במרס .(1977
היום והמקום .לאסיפות ראשונות :ט׳ בחשון תשל״ח ) 21באוקטובר
 ,(1977במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.
שם החברה :מלינה בע׳׳מ — בפירוק )מקודם בנק אגודת ישראל
בע״מ(.
מען המשרד הרשום :רחוב לילנבלום  ,31תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .747/77
תאריך צו הפירוק :כ״ט בסיון תשל״ז) 15ביוני .(1977
תאריך הגשת הבקשה :י״ב בניסן תשל״ז) 31במרס .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ט בחשון תשל׳יח ) 31באוקטובר
 ,(1977במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תש?י״ח2.10.1977 ,

שעת האסיפות (1 :גושים בש7גה  12.30בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.45בצהרים.
שם החברה :תורםטארס )ישראל( בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הירקון  ,114תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .789/77
תאריך צו הפירוק :ל׳ בסיון תשל״ז) 16ביוני .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב בניסן תשל״ז) 10באפריל .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ח בחשון תשל״ח ) 30באוקטובר,
 ,(1977במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.45בצהרים.
שם החברה :שיאור׳ חברה להשקעות ולבניה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב בורלא  ,6תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .476/77
תאריך צו הפירוק :כ״ה בתמוז תשל״ז) 11ביולי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :י ׳ באדר תשל״ז) 28בפברואר .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ט״ז בחשון תשל״ח ) 28באוקטובר
 ,(1977במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב רחלת בנימין ,39
תל־אביבר
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.00בבוקר.
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.
שם החברה :״מול־ארט״ מפעלים גרפיים והוצאה לאור בע״מ —
בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב דב הוז  ,2תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1399/76
תאריך צו הפירוק :כ״ד בתמוז תשל״ז) 10ביולי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו בסיון תשל״ו) 24ביוני .(1976
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״א בחשון תשל״ח ) 23באוקטובר
 ,(1977במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בניימן ,39
תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.45בצהרים.

הודעה על שחרור מפרק
שם החברה :קל־קר )ישראל( בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :שד׳ המגינים  ,35חיפה.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,תייק אזרחי .3177/65
שם המפרק ,תיאורו ומענו :משה שליט ,עו״ד ,רחוב בלוך ,41
תל־אביב.
תאריך השחרור :כ״ג באב תשל״ז) 7באוגוסט (1977
ז׳ בתשרי תשל״ח) 19בספטמבר (1977

.
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון פדרו בהן ,ת״ז  ,7202331נהג,
רחוב לייב יפה  ,23ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .353/68
הסכום לכל לירה 20 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :שני וסופי.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ד״ר א׳ צלניקר ,עו״ד ,בן יהודה ,2
ירושלים.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב ילון)שכטר( ,ת״ז  ,188999יצרן
דברי אמנות ,נוה שאנן  ,5/11ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .56/70
הסכום לכל לידה 19.4 :אגורות.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ש׳ גנסין ,עו״ד ,הסורג  ,2ירושלים.

י צוריאלי
,

ז׳ בתשרי תשל׳׳ח) 19בספטמבר (1977

סגן כונס הנכסים הרשמי

צווי קבלת נכםים והכרזת פשיטת רגל
ואםיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :יחזקאל יהושע ,ת״ז  ,7688971צבע,
רחוב הרב קוק  ,18פתח־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1744/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י ״ א באב תשל״ז
) 26ביולי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו בסיון תשל״ז) 12ביוני .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג בחשון תשל״ח )25
באוקטובר  ,(1977בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :נעמי בלום ,ת״ז  ,4345194פקידה,
 ,י
רחוב השבעה  ,10נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1913/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ד׳ באלול תשל״ז
) 18באוגוסט .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו בתמוז תשל״ז) 12ציולי .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.־״•
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ז בחשון תשל״ח )28
באוקטובר  ,(1977בשעה  10.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
:

שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם ברנד ,ת״ז  ,312918סוחר ,מכוניות
רחוב סירקין  ,31הרצליה.
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בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1652/77
תאריך צו קבלת הכנסים :ט׳ באב תשל״ז) 24ביולי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בתמוז תשל״ז) 14ביולי .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ד׳ בחשון תשל״ח )16
באוקטובר  ,(1977בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייבת ,תיאורו ומענה :שולמית גז ,ת״ז  ,427011עקרת־בית,
רחוב מאיר בעל הנס  ,29רמת־גן.
בית המשפט המהוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .959/77
תאריך צו קבלת הנכסים :כ״ח בתמוז תשל״ז ) 14ביולי .(1977
^
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ד׳ בחשון תשל״ח )0 16
באוקטובר  ,(1977בשעה  11.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רת׳ נחלת בנימין  ,39תל׳־אביב.

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל טרופר ,מעסה ,רחוב לואי מרשל
 ,20תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2198/71
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ר׳ ריטרמן ,רחוב יהודה הלוי ,47
חל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד שמיל סנדריה ,מזנונאי ,רחוב מבצע^י־
קדש  ,32פרדס־כץ.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1394/68
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי חשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד א׳ מולודיק ,רחוב שד״ל ,8
^
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי אבירם ,מנהל חשבונות ,רחוב
קפלנסקי  ,27פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1265/70
הסכום לכל לירה 40 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד י ׳ וסרצוג ,דחי סוטין ,12
תל־אביב.
ז׳ בתשרי תשל״ח) 19בספטמבר (1977

א קליר
,

סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף פוגל ,נהג ,רחוב נחמני  ,54תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4572/68
הסכום לכל לירה 75 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד מ׳ פינקום ,שד׳ דוד המלך ,29
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר מסעוד כהן ,פועל ,רחוב טבריה
 ,230עמישב ,פחח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .5099/66
!הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
!דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ב״ז בתשרי חשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ב׳ טלמון ,רחוב המאספים ,6
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ניסיס חיימוב ,סוחר ,רחוביביל״ו ,35
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1923/65
הסכום לכל לידה 85 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו׳׳ד ה׳ אברמוביץ ,רחוב נחלת בנימין
 ,87תל־אביב.

^
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שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו שלוש ,סנדלר ,שיכון חסכון ג׳
מס׳  ,103לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3459/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בתשרי תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אליקים הררי ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך ,1
^ תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם )אלפרד( הרן ,אח מעשי ,שכ׳
ירושבםקי א׳ ,מגדיאל.
בית המשפט המחוזי של :תל־א.ביב־יפו ,תיק אזרחי .301/64
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשוןתשל״ח) 14באוקטובר .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ד״ר א׳ כאץ ,עו״ד ,רחוב הרברט סמואל
 ,60חדרה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :נג׳י הגבבא ,נגר ,שיכון תקומה ,רחוב
בר־אילן  ,1פתח־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4133/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בתשרי תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977

ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,

שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אושרוב ,מסגר ,רחוב פרוג ,40
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1708/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ראובן אליה־שאול ,עו״ד ,רחוב ז׳בו־
טינסקי  ,61רמת־גן.
שם החייב ומענו :פרדי קטן ,קרית־מלאכי .525/20
בית המשפט המחוזי של :תל״אביב־יפו ,תיק אזרחי .1757/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ברוריה אפלבויים )גדםטל( ,עקרת־בית,
רחוב קהילת ורשה  ,14הדר־יוםף.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .749/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :בנימין טלמון ,עו״ד ,רחוב המאספים ,6
תל־אביב.
י ;

שם החייב ,תיאורו ומענו :קרול מנדל ,קצב ,רחוב םוקולוב ,59
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1832/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ח ) 14באוקטובר
.(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לנושים בדין' קדימה בלבד
שם החייב ומענו לשעבר :עזבון המנוח דוד דרזנין ,ע״י עו״ד מ׳
ברגר ,שד׳ רוטשילד  ,48תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק ירושות .2836/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בחשון תשל״ת ) 14באוקטובר
.(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
ז׳ בתשרי חשל״ח) 19בספטמבר (1977

א לןליר
,
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חוק בנק ישראל ,תשי״ד1954-
דין וחשבון לפי סעיף  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1954
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום ט׳ בתשרי תשל״ח ) 21בספטמבר (1977
ל״י

אג׳ |

-

ששרי כסף במחזור
טעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור .
סך כל המטבע במחזור *
. . . .
זהב
יתרות במטבע חוץ וזהב . . . . . .
שטרי מקרקעין של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפין
סר כל הנכסים . . . . . . . . .

6,947,091,447 64
6,947,091,447 64

-

־־

.

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט1948-
הסכום הכולל של שטרי אוצר
ליי
 .1שהיו במחזור ביום א׳ בניסן תשל״ו
) 1באפריל - (1976
על פי טעיף ) 1ב() (1לפקודת
עטרי אוצר ,תש״ט1948-
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט1948-

165,000,000

סה״כ

69,400,000
234,400,000

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור —
על פי םעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .3נפדו אחרי התאריך האמור —
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום י״ ח בתשרי
תשל״ח) 30בספטמבר - (1977
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2
טה״כ

165,000,000
69,400,000
134,400,000

165,000,000
69,400,000

)בפירוק מרצון(

הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה כי האסיפה הסופית של החברה הנ״ל ,תתקיים
ביום  13באוקטובר  1977בשעה  16.30במשרד רואה חשבון מ.
פורת מרחוב שפרינצק  ,13תל־אביב ,לשש הגשת דו״ה סופי של
המפרקים שיראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.
יעקב א ר נ ב י
זלמן לוריא
מפרקים

רמה חברה למפעלי בנין בע״מ

^

)בפירוק מרצון(

P

הודעה על אסיפה סופית בהתאם לסעיף 206
ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל תתכנס ביום  15באוקטובר  1977בבית המפרק מזלי יוסף
שברחוב ברנדה  ,5פתח־תקוה ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
המראה כיצד מתנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובמסמכים של החברה והמפרק.
י ו ס ף מ ז ל י  ,מפרק

ח .ם .דגנית חברה לבנין בע״מ
)בפירוק מרצון ע״י החברים(

הודעה על אסיפה סופית בהתאם לסעיף 206

^

ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  20באוקטובר  1977בשעה  09.00במשרד
עו״ד יורם וסרצוג ברחוב סוטין ,12תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח
סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

מילווה פיתוח ,תש״ך960-ן
סדרה י״ד )(1971-1978
הודעה על מועד ההגרלה השביעית ומקומה
בנק ישראל מודיע כי ההגרלה השביעית לפדיון החלק העשירי של
איגרות מילווה פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה י״ד ,תתקיים ביום
ראשון ,כ״ז בתשרי תשל״ח ) 9באוקטובר  ,(1977במשרדי בנק
ישראל ,תל־אביב ,בשעה .10.00

בנק ישראל
מיבהל מילוות המדינה

108

זלמן לוריא בע״מ

6,947,091,447! 64

* לא כולל מטבעות זכרון )מזהב( בערר נקוב כולל של 13,662,400
ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

המחיר  4לירות

הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעי0
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

חיים סגל ,מפרק^

חברה ישראלית לבטוח חיים בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  16באוקטובר  1977בשעה  10.00במשרדי
בשדרות דוד המלך  ,30תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.
מ ׳ נ ו ה  ,עו״ד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,2372כ׳ בתשרי תשל״ח2.10.1977 ,
גדפם בדפוס הממשלה ,ירושליפ

