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הודעות על שובם של שרים לארץ

מינוי ועדות ערר

 .1מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יםוד :הממשלה ,בי שר החוץ
שב ארצה ביום כ״ד בכסלו תשל״ט ) 24בדצמבר .(1978

לפי תקנות שירות בטחון)פטור בשיפ לשירות בטחון
מטעמים שבמצפון או מטעמים שבהווי משפחתי דתי(,
תשל״ח—1978

 .2מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יסוד :הממשלה ,כי שר
הבינוי והשיכון שב ארצה ביום כ״ד בכסלו תשל״ט ) 24בדצמבר
.(1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 30ד( לתיק שידות בטחון ,תשי״ט—
] 1959נוסח משולב[! ,ולפי תקנה  1לתקנות שירות בטחון )פטור
נשים משירות בטחץ מטעמים שבמצפון או מטעמים שבהווי משפחתי
דתי( ,תשל׳׳ח— ,21978אני ממנה ועדת עדר כלהלן:

לפי חוק־יסוד :הממשלה

אריה נאור

כ׳׳ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר (1978
<חמ (3-57

מזכיר הממשלה

הסמכה בסמכויות רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,תשכ״ט—1969
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 116ב( לחוק המקרקעין ,תשכ״ט-
 ,11969אני מסמיך את האנשים המתוארים בתוספת בסמכויות של
רשם מקרקעין ,לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין תל־
אביב ,מיום כ״נ בטבת השל״ט ) 21בינואר .(1979

תוספת
חברי לשבת עורבי הדין שעסקו בישראל ברציפות ,לא פחות
מחמש שבימ ,בעריכת דין.

שמואל תמיר

י״ג בטבת תשל׳׳ט ) 12בינואר (1979
)חמ (3—295

שר המשפטים

* ם״ח תשב״ט ,עמי .259

אישור הפיכת מקרקעי ייעוד למקרקעי ציבור
לפי חוק המקרקעין ,תשכ״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשכ״מ—,11969
אני מאשר ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים בלשכת
רישום המקרקעין תל־אביב כמקרקעי יעוד המהווים דרך ,חדלו
לשמש ליפודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי ייעוד.
מסי
הגוש

מסי
החלקה

6146

71

השטח שחדל
לשמש לייעודו
שטח החלקה
במטרים רבועים במטרים רבועים
1,562

ב״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר (1978
)חמ (3-242

100

שמואל תמיר
שר המשפטים

 1ס״ח תשכ״ט ,עמי .259

הודעה
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום ה׳ בכסלו תשל״ט ) 5בדצמבר (1978
הוענקה תעודת קיום מינוי למר מיכאל אדמונד פייק לכהונת
קונסול כללי של בריטניה הגדולה בתל־אביב.
כ׳ בכסלו חשל״ט ) 20בדצמבר (1978
)חמ (3-261
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יוסף צחנובר
המנהל הכללי של משרד החוץ

ד״ר בךציון שרשבסקי — יושב ראש
— ממלא מקום יושב ראש
עו״ד משה ארידור
— חבר
הרב אברהם אורבך
— הברה
צילה עמידרור
— חבר
חיים קוליץ
סמכות הועדה :בל הארץ; המען :לשכת הגיוס ,תל־השומר.
כ״א בחשון השל״ט) 21בגובמבר (1978
)חמ (3-558

עזר ויצמן
שר הבטחון

 1ס״ח תשי״ט ,עמ׳ .286
 2ק״ת תשל״ת ,עמ׳ .2173

הוראה בדבר פטור לגבי תלמידים
במוסדות חינוך מםויימים
לפי חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5א( לחוק לימוד חובה ,הש׳׳ט,11949-
ולאחר היוועצות בועד החינוך ,אני מורה כי ההורים של ילדים ושל
נערים ,וכן הנערים עצמם ,הלומדים באופן סדיר במוסד הודעד
המפורט להלן ,יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעין^
לחוק האמור:
המקום :ירושלים
שם המוסד :תלמוד תורה םדיגורה
מען המוסד :רחוב צפניה  ,17ירושלים.
תקפה של הוראה זו לשנת הלימודים תשל״ט.

זבולון המר

כ״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר (1978
)חמ (3-705

שר החינוך והתרבות

 1ס״ח הש״ט ,עמי .287

הודעה על מינוי ממונה
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,תשי״ט1959-
אני מודיע כי בהתאם לסעיף  16לחוק ההגבלים העסקיים ,תשי״ט—
 ,11959ובתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
תשי״ט— ,21959הטלתי על זאב גלמור את מילוי התפקיד של
ממוגה על ההגבלים העסקיים ,לתקיפה של שלושה חדשים מיום כ״א
בחשון תשל״ט ) 21בנובמבר .(1978

מנחם בגץ

י״ט בכסלו תשל״ט ) 19בדצמבר (1978
שר התעשיה ,המסחר והתיירות
)חמ (3—682
 1ם״ח תשי״מ ,עמ׳  ,152תשל״ג ,עמי .148
 2ס״ת תשי״ט ,עמי  ,86תשל״ג ,עמ׳ .110

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳ט בטנת תשל״ט18.1.1979 ,

הודעה על מינוי מנהל נמל

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אליכץ

לפי פקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,תשל״א—1971
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת הנמלים ]1וסחחדש[,חשל״א-
 ,11971אני ממנה את צבי נבעתי להיות מנהל נמל אשקלון,
במקום מישאל שחם .2

מנחם בגין

י״ט בכסלו תשל״ט) 19בדצמבר (1978
)חמ (3—536

שר התחבורה

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ׳ ,443
 2י״פ תשיל ,עמי . .1035

מינר מפקח כללי ע ל כח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ״ז—1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת חירוט,
תשכ״ז— ,!1967אני ממנה את א ל י פז להיות מיום ב׳ בטבת
תשליט ) 1בינואר  (1979מפקח כללי סל כה אדם ,במקום ישראל
זיו .2
ב׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר (1979
)חמ (3-81
 1ם״ח תשכ-ז ,עמי .86
 2י־פ תשל־ו ,עמי .1773

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

הודעה על הארכת מועדים

1

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק שירותי הדת
היהודייס ]נוסח משולב[ ,תשל*א ,11971-קבעתי שהמועצה הדתית
באליבין תורכב מתשעה חברים כלהלן:
אברהם אברהם
אריה אברהם
משה שאול אברהם
עדי אלגוב
עמרם אשדי

סעדיה חממי
משולם מדד
זכריה מהצרי
ישראל עוקב

כ׳׳ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר (1978
)חמ (3—140

אהרן אבוחצירא
שר הדתות

 1ס׳׳ח תשל״א ,עמי .130

הודעה בדבר מינוי חברים במועצות דתיות
לפי תקנות המועצות הדתיות )חילופי גברי( ,תשג-ז1966-
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות )חילופי גברי(,
תשכ״ז— ,1 1966אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2מיניתי
את —
) (1עזדיאל צדוק להיות חבר המועצה הדתית בני־ברק ,2במקום
משה עוזרי שהתפטר.

לפי תקנות התכנון והבניה )סדרי דין לדיק בהתגגדויות לתכנית(,
תשכ״ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א לתקנות התכנון והבניה )סדרי דין
ל^ון בהתנגדויות לתבנית( ,תשכ״ו ,11966-ועל פי בקשת יושב ראש
ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה לדיון בהתנגדויות
שהוגשו לתכנית מיתאר מחוזית מחוז המרכז מסי ת/מ/מ ,3/אני
מאריך את המועד לדיון בהתנגדויות העומדות בפני הועדה־האמורה
עד ליום ג׳ בשבט תשל״ט) 31בינואר  ,(1979ואת המועד למתן ההחל
טות בהתנגדויות האמורות עד ליום ב׳ באדר תשל׳׳ט) 1במרס .(1979
ו׳ בכסלו תשליט ) 6בדצמבר (1978
)חמ (3-609

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א1-ד19

יוסף בורג
שר הפנים

ק ״ ת תשכ׳׳ו ,עמ׳  ;2403תשכ״ז ,עמי  ;2860תשל״ה ,עמי ;754
תשל״ח ,עמ׳ .437

) (2שלום מערתי ומאיר סויסה להיות חברי המועצה הדתית מעלות ,3
במקום אברהם מועלם שעזב את המקום ושמעון קדוש שהתפטר.
) (3משה ויינברגר ויוסף מרמלשטיין להיות חברי המועצה הדתית
שפיר  ,4במקום מאיר דוזנבאום ויצחק בדאון ,שההפטרד.
ב״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר 8ד(19
)חמ (3—140

אהרן אבוחצירא
שר הדתות

 1קית תשכ״ז ,עמי .135
 2י׳׳פ תשל״ו ,עמי .1060
 3י״פ תשל״ו ,עמי «.47
 4י״פ תשל״ו ,עמי .477

הודעה בדבר גמר כהונתם של דיינים
לפי חוק הדיינים ,תשט״ו1955-

מינוי חבר לועדה רפואית לענין גימלת ניידות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין
המוסד לביטוח לאומי מיום כ״ו בכסלו תשל״ו) 30בנובמבר ,1 (1975
וסעיף  28להסכם שבין אותם צדדים מיום ט״י בסיון תשל״ז )1
ביוני  ,2 (1977אני מוסיף את ד״ר ע ל י לש לרשימה חברי הועדות
הרפואיות לענין ההסכמים האמורים כחבר כללי בועדה מחוזית,
דרום.
התוספת להודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גימלת ניידות נ,
תתוקן לפי זח.
ב״ט בכסלו תשל״ט) 29בדצמבר (1978
)חמ (3—589

אליעזר שוםטק
שר הבריאות

 1י״פ תשל״ו ,עמ׳ .989
 2י״פ תשל־ז ,עמ׳ .1813
 3י״פ תשל׳׳ס ,עמ׳ .111
ילקוט הפרסומים  ,2506י״ט בסבת תשל״ט!8.1,1979 ,

 .בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,תשט״ו ,11955-אני מודיע
על גמד כהונתם של הדיינים שלהלן ,עקב פרישה לגמלאות:
 .1הרב אליהו קושלבםקי ,אב בית דין בבית הדין האזורי בבאר־
שבע ,ביום ו׳ בטבת תשל-ט ) 5בינואר .(1979
 .2הרב יוסף בבליקי ,אב בית דין בבית הדין האזורי בירושלים,
ביום ח׳ בטבת תשל״ט ) 7בינואר .(1979
 .3הרב מרדכי יפה־שלזינגר ,אב בית דין בבית הדין הרבגי
האזורי בתל־אביב־יפו ,ביום י׳״ב בטבת תשל״ט ) 11בינואר
.(1979
א׳ בטבת תשל׳׳ט) 31בדצמבר (1978
)חמ (3-630

אהרן אבוחצירא
שר הדתות

 1י״פ תשט־׳ו ,עמי  ;68חשכ״ו ,עמ׳ .18
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הודעה על שיעורי הנזילות של תכניות חסכץ

הודעה

לפי הוראות בגק ישראל )גכסים גדילים( ,תשל״א—1971

לפי חרק ריאי־השבון ,תשט״ו—1955

בתוקף סמכותי לסי סעיף  11להוראות בנק ישראל)נכסים נזילים(,
תשל״א— ,11971ולאחר התייעצות עם שר האוצר ,אני קובע לאמיר:

מודיעים בזה בי מועצת רואי חשבון החליטה ,גרוב דעוה׳ ,לפי
סעיף  12לחוק רואי־חשבון ,תשט״ו ,1 1955-להתרות בריאה חשבון
פלוני אשר לא הסתייג מאופן הצגת נתונים בדי״חות כספיים — ועבר
בכך על תקנה  1לתקנות רואי חשבון )התנהגות שאיבה הולמת את
כבוד המקצוע( ,תשכ״ה— ;21965המועצה גם קבעה כי הדבר נעשה
בתומ לב.

 .1בסעיף  1להודעה על שיעורי נזילות של תכניות הסבון ,תשל״ח—
 ,21977אחרי פסקה) (8יבוא:
״) (9תכגיות חסכון לפי תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון
״עד 120־( ,תשל״ט—,-3 1979
 .2תחילתה של הודעה 1ו מיום ב׳ בטבת תשל״ט) 1ביגואר .(1979

ארנץ גפני

א׳ בטבת תשל״ט ) 31בדצמבר (1978
)המ (3—106

נגיד בגק ישראל

י
מאיר גבאי
כ״ז בכסלו תשל״ט) 27בדצמבר (1978
יושב־ראש מועצת רמי־חשבון
)חמ (3-61

 1ס״ח תשט״י ,עמי .26
ק״ת תשכ׳׳ה ,עמי .2240
2

 1ק״ת תשל׳׳א ,עמי  ;690תשל״ח ,עמי .71
 2י״פ תשל״ח ,עמי .1708 ,1132 ,319
 3קית תשל״ט ,עמי .438

הודעה בדבר הוצאות סדרה של איגרות חוב
—לפי

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים)הוראת שעה( ,תשכ״ד—1964
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים
)הוראת שעה( ,תשכ״ד ,11964-אני מאשר כי בנינים שהוקמו בידי
המדינה ,או מטעמה או ביזמתה או שנרכשו בידי המדינה ,ובנייתםהחלה לפני ב׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל  ,(1975על המקרקעין
המתוארים בתיספת יהמםומנים בצבע כחול בתשריט ,הם שיכלנים
ציבוריים.
התשריט הופקד באגף פרוגרמית במשרד הבינוי והשיכון ,רחוב
הלל  ,23ירושלים ,וניתן לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.

תוספת
מקום
שדרות

שכונה

גוש

חלקות

,40,15,19,36
51,54 ,55
21
20
7

1884
1855
1866
2481

אשדוד א׳

2086
2080
2085
2068

חלקי חלקות

ת.ב.ע.

1-39
)ארעיים(
1-48
)ארעיים(
1—22
)ארעיים(
1-82
)ארעיים(

תל־אביב נוה
שרת 7321
כ״ט בחשין תשל״ט ) 29בנובמבר (1978
)חמ (3—74

חוק מילווה פיתוח

נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמבות שר האוצר לפי סעיף )6ב(
לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך— ,1 1960שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
מילויה פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה מס׳  ,8510עניגים אלה:
 .1סוג הסדרה :סוג בב׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח
)סדרות מסיג בבי( ,תשל״ח) 2197$-להלן  -התקנות(.
 .2יום ההוצאה :ו׳ בכסלי תשל״ט ) 6בדצמבר .(1978
 .3סך כל שוויה הגקוב :חמישים מיליון לירות.
 .4מועדי פדיון הקרן והריבית :אגרות החוב ייפדו בשלמותן tan
י״ב בכסלו תשמיד 6) ,בדצמבר  (1984בתוספת ריבית והפ^1
הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה  8לתקנות.

מאיר פרידמן

.י׳׳ז בכסלו תשל׳׳ט ) 17בדצמבר (1978
סגן הממונה על המימון ושוק ההון
)חמ (3-50
 1ס״ח תש״ך ,עמי  ;47תשל״ז עמ׳  18ועמי .146
 2ק״ת תשל״ח ,עמי .1719

102/03/3
J02/03/3
102/03/3
102/03/3

אישור רכישת נכסים על ידי ועדה מקומית
לתכנון ולבניה
לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
בתיקף הסמכות הנתונה לשר הפנים לפי סעיף ) 263א( לחלק
התכנון והבגיה ,תשכ״ה ,11965-שהואצלה לי  ,2אני מאשר לועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,לרכוש ולרשום על שמה אח
הנכפים הנמצאים בעכו בגוש  18002חלקות ,28/3 ,28/2 ,28/1
.28/12
ח׳ קוברסקי
כ״ה בכסלו תשל׳׳ט ) 25בדצמבר (1978
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (3—833

107,115 ,118

זאב ברקאי
מנהל אגף פרוגרמית

 1ס״וז תשכ״ד ,עמ׳  ;52תשל״ה ,עמ׳  ;244י״פ תשל״ז ,עמי
.1717
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תש״ך960i

! ס״ח תשכ״ה ,עמ׳  ;307תשכ״ז ,עמי  ;10תשכ-ט ,עמי ,172
עמי  ;223תשל״ג ,עמי  ;228תשל״ו ,עמי  ,223עמי ;253
תשל־יח ,עמ׳  ,15עמי  ;180תשל״ט ,עמי .14
 2י״פ תשל״א ,עמ׳ .761

ילקוט הפרסומים ,s250

,

י־׳ט בטבת תשל״ט18.1.1979

הודעה לפי סעיף 19

הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית גן־רוה
לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח1958-
בהתאם לסעיף )32יב( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזו
ריות( ,תשי׳׳ח— ,1 1958גמסרת בזה הודעה ,כי בישיבת המועצה
האזורית גן־רוה שהתקיימה ביום ט״ז בתשרי תשליט ) 17באוקטובר
 (1978נבחר משה מימן״טוב להיות ראש המועצה במקום יצחק.
ארן.
ח׳ קוברסקי
ב״א בכסלו תשליט ) 21בדצמבר (1978
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (3—46
 1ק״ת תשי״ח ,עמ׳  ;1256י־פ תשיל ,עמי .2018

צו המכריז על שטחים נגועים

לפקודת הקרקעות )רכישה לצדבי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,11965ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ —1332שינוי לתבנית
מיתאר מקומית מסי  253א׳)להלן — התכנית( שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2128תשל׳׳ה ,עמ׳  ,2088מבריזה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה )להלן — הועדה(
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(21943 ,
)להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים ,2376
תשל׳׳ח ,עמי  ,170תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית הרצליה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

לפי פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מתלות בעלי חייםA 1945 ,
אני מכריז על הישובים הנקובים להלן כשטחים ננועים ,הואיל ומצויה
בהם מחלת הניוקסל:
מושב אביגדור — המועצה האזורית באר־טוביה
— המועצה האזורית גזר
מושב מצליח
קיבוץ שדה יואב — המועצה האזורית יואב
— המועצה האזורית באר־־טוביה
מושב חצב
— המועצה האזורית חבל־יבגה
קיבוץ יבנה
אי שמשוני
ב״ח בכסלו השל׳׳ט ) 28בדצמבר (1978
מנהל השירותים הוטרינריים
)חמ (3—126
 1עיר  ,1945חוסי  ,1עמי .155

תוספת
הלקה  59בגוש  6525בשלמות ,בשטח של  13דונם ו־ 294מטר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בעידית הרצליה
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ו בכסלו תשליט ) 26בדצמבר (1978

יוסף נבו

)חמ (3-4

י יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה
 1סית תשכ־ה ,עמי .307
 2פייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית נחף
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,השכ׳׳ה—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשביה— ,11965נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
למועצה המקומית נחף ,שקויימו ביום ז׳ בחשון תשליט ) 7בנובמבר .(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
) (1השיתוף והפיתוח — ע
) (2נחף  -נ
) (3השלום והרפורמה — םצ
) (4אחווה נאמנה — אצ
) (5השוחרים — טה
) (6חזית נחף הדמוקרטית  -גד
)(7

הלבנה  -הל

ב.

המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

1179

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1147

ד•

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

32

 1ס״ח תשביה ,עמי  ;248תשליט ,עמי .3

ילקוט הפרסומי ,2506 8י״ט בטבת גשל׳׳ט18.1.1979 ,
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ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יוה

מספר הקולות

כינוי הרשימה

ע
נ
סצ
אצ
טח
גד
הל
מספר המנדטים שבהט זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
השיתוף והפיתוח
נחף
השלום והרפורמה
אחווה נאמנה
השוחרים
חזית נחף הדמוקרטית
הלבנה

ו.

אות/יות

נ
סצ
אצ
טח
גד
הל

ז.

95
119
12g
122
139
121
423

כינוי הרשימה

מספר המנדטים

נחף
השלום והרפורמה
אחווה נאמנה
השוחרים
חזית בחף הדמוקרטית ,
הלבנה

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
) (1בתף  -נ
 .1איוב עבד אלוהאב
) (2השלום והרפורמה — סצ
 .1אברהים עבד אלגני
) (3אחווה נאמנה — אצ
 .1גמילמטר
) (4העותרים  -טה
 .1מוחמדעיסא
) (5חזית נחף הדמוקרטית  -גד
 .1םאלח מטר
) (6הלבנה  -הל
 .1סאמי םרחאן
 .2אחמד עחמה

מחמד סעיד
גאזי מעיד

גורג סלים םעיד

י״ג בחשון תשל״ט) 13בנובמבר (1978

פקיד הבהירות למועצה המקומית נהף

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בחף
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וםנניו וכהונתם( ,תשל״ה1975-
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בהירות(,
תשכ״ה ,!1965-ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הישויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה ,2 1975-נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית נהף ,שקויימו ביום
ז׳ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978
א.

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
) (1סאמי םרחאן
) (2מיחמד חמאדי עיסא
) (3אבראהימ מחמוד עבד אלגני
) (4איוב עבד אלוהאב

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

 1ס״ח תשכ״ה ,עמי  ;248השליט ,עמי .3
 2ם״ח תשל״ה ,עמי .211
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1171
המספר הכולל של הקולות הכשרים
28
המספר הכולל של הקולות הפסולים
מהפר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
הקולות

ו.
1199

במספרים
שם המועמד
595
סאמי סראחן
166
מוחמד חמאדי עיםא
233
אבראהים מחמוד עבד אלנני
177
איוב עבד אלוהאב
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

ס דהאן

םאמי

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

י״ג בחשין השל״ם ) 13בנובמבר (1978

באחוזים
50.8
14.1
19.8
15.1

גורג סלים םעיד

פקיד הבחירות למועצה המקומית נחף
ילק*פ הפרסומים  ,2506י״ם בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

הודעות בדבר אבדות שלא נתבעו

הודעות בדבר אבדות שלא נתבעו
לפי תקנות השבח אבדה ,תשל׳׳ג—1973

לפי תקנות השגת אגדה ,תשל׳׳ג—1973

בהתאם לתקנה  10להקגות השבת אבדה ,השל״נ 1973-ז ,נמסרת
בזה הודעה כי הפריטים המפורטים להלן ,הינפ אבדות שלא גתבעו
ויועברו למוצא ,בחום ששח חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
אם לא יימצא מי שיטען לזבוח עליהם:

בהתאם לתקנה  10לתקנות השבת אבדה ,תשל״ג,11973-
מתפרסמת בזה הודעה בדבר אבדות שלא נתבעו והם יוצאו למכירה
פומבית בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות:
)א( אופנוע א.ס.ב ,.מס׳ לוחית זיהוי  ,471-465מם׳ מנוע 4680־40בי,
מס׳ שילדה  40-9519ב׳ ,ערכו ב־ 6,000לירות.
)ב( קטנוע מסוג ״למברטח״ ,צבע שחור לבן ,ללא לוחית זיהוי,
מם׳ שילדה 929-540ל׳ ,150מס׳ מנוע  ,928364ערכו
כ־ 3,000לירות.
הקטנוע נמצא בתאריך  25.5.1976ברחוב מחניים כשהוא נטוש.
)ג( קטנוע .,מס׳ לוחית זיהוי  ,670-754מם׳ מנוע  ,954529מסי
שילדה  ,954123ערבו ב־ 3,500לידות.
הקטנוע נמצא בתאריך  19.9.1976ברחוב רבי נחמן  ,6יפו.
)ד( קטנוע טילון מ.ס.ע ,.מם׳ לוחית זיהוי  ,446—488מס׳ מנוע
 ,747186מס־ מסגרה  ,7837ערכו כ־ 3,500לירות.
)ה(  .טילון ,מם׳ לוחית זיהוי  ,456-036ערכו כ־ 3,500לירות.
)ו( קטגוע מסוג וספה פיג׳ו ,צבע לבן ,לוחית זיהוי מזוייפת שמספרה
 ,469-520מס׳ מנוע  ,0034110מם׳ שילדה  ,0034037ערכו
כ־ 6,000לירות.
הקטנוע נמצא בתאריך  17.6.1978מול בנין מרחב יפו ,רחוב
רזיאל.
)ז( אופנוע תוצרת ׳׳בטאבס״ ,מם־ לוחית זיהוי  ,474-372מסי
מנוע  ,5983762מם׳ שילדה  ,122002ערבו כ־ 4,000לירות.
)ח( טילון ,מם׳ לוחית זיהוי  ,456-036מספר מנוע ,382852-63
מס׳ שילדה  ,2520ערבו כ־ 3,500לירות.

) (1תכשיטים :סיבת דש מזהב  14קראט עם אבן מלבנית
סגולה 4 ,צמידי זהב עם חריטות וחריצים ,צמיד מזהב עם 2
שורות פנינים ,קופסא אפורה ובתוכה צמיד מזהב עם פני
נים ,צמיד מזהב המורכב מחוליות בצורה גלילית עם פנינים
שונות ,טבעת מזהב עם אבן דמויית יהלום 20 ,דולר ופתק
עליו רשום השם ׳׳ג׳וזפיך ,נמצאו בתאריך  25בנובמבר
 ,1978בחדר הכספות של הבגק הביגלאומי הראשון ברמת־
גן וערכם כ־ 15,000לירות;
) (2כסף מזומן :בסף מזומן בסך  285דולר עטוף במגבת
ישגה ,גמצא בתאריך  19באוקטובר  1978בתל־־אביב;
) (3גלילי סרט :גלילים של הסרט השוודית והאהבה בקופ
סאות פח עליהן רשום ״סרטי חן בע׳׳מ״ ,גמצאו בתאריך
 3במאי  1978בתל־אביב וערכם רב;
) (4מערבת סטריאו משולבת הכוללת רדיו ,פטיפון ורשמקול
ללא רמקולים ,פירמה  ,AIWAתוצרת יפן ,מם׳ ,606260
נמצא בתאריך  20.11.1978בתל־אכיב ,ערכה ב־8,000
לירות.
היחידה המטפלת :אבדות/מטא״ר יפו.
י״ג בכסלו תשל׳׳ט) 13בדצמבר (1978
)תמ (3-51

י' לבבי
רב־פקד

הודעות בדבר אבדות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבדה ,תשל״ג1973-
בהתאם לתקנה  10לתקגות השבת אגדה ,תשל״ג— ,11973נמסרת
בזה הודעה שכלי רכב מנועי שפרטיהם מפורטים להלן ,הם אבדות
שלא נתבעו והם יוצאו למכירה פומבית בתום ששה חדשים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות:
 .1קטנוע ,לוחית זיהוי מזוייפת  ,840-649טס׳ מנוע ,687495
מם׳ שילדה  ,742587ערבו ב־ 3,500לירות.
 .2קטנוע מסוג ״למברטח׳׳ ,מס׳ לוחית זיהוי  ,455—348מס׳
מנוע  ,669354מם׳ שילדה  ,670927ערכו כ־ 3,500לירות.
 .3מכונית מסוג ״לארק״ ,מס׳ לוחית זיהוי  ,611-948מס׳ מנוע
 ,27469מס׳ שילדה  ,63—22317ערבה כ־ 4,000לירות.
 .4טילון ,מס׳ לוחית זיהוי  ,462—443מס׳ מנוע  ,4551166מם׳
שילדה  ,6512ערכו  1,500לידות.
 .5טילון .,מם׳ לוחית זיהוי  ,459-724מסי מנוע ,4413369
מס׳ שילדה  ,6047ערכו ב־ 3,000לירות.
כלי הרכב האמורים נמצאים במגרש החנייה של מרחב יפו מאז
גרירתם לשם ,לפני כ־ 10חדשים.
היהיז־ה המטפלת :מרחב יפו.
י׳׳נ בכסלו תשל׳׳ט) 13בדצמבר (1978
<חמ (3-51
! ק״ת תשל״ג ,עמ׳  ;1899תשל׳׳ו ,עמ׳ .51
ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳ט בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

יי לבבי
רב־פקד

־

כלי הרכב האמורים נמצאים במגרש החנייה של מרחב יפו מאז
גרירתם לשם ,לפני כ־ 10חדשים.
היחידה המטפלת :מרחב יפו.

י' לבבי

ד׳ בכסלו תשל״ט ) 4בדצמבר (1978
)חמ (3—51

דב־פקד

 1ק״ת חשל״ג ,עמי  :1899תשל״ו ,עמי .51

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
תשכ׳׳ט1969-
מודיעים בזה בי לוח הזכויות לגוש הרישום מס׳  18442נ׳וליס,
שבנפת עכו ,הוצג לעיון ביום א׳ בטבת תשל׳׳ט ) 31בדצמבר (1978
לתקופה של  30יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבחיפה ,בלשכת
מינהל הגפה שבעכו ובמועצה המקומית ג׳וליס.
מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש הרישום מס׳  18647מעיליא,
שבנפת עכו ,הוצג לעיון ביום א׳ בטבת תשל״ט ) 31בדצמבר (1978
לתקופה של  30יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבחיפה ,בלשכת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית מעיליא.
מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש הרישום מס׳  19540בית־ג׳ן,
שבנפת עכו ,הוצג לעיון ביום א׳ בטבת תשל״ט 31).בדצמבר (1978
לתקופה של  30יום בלשכה פקיד הסדר המקרקעין שבחיפה ,בלשכת
מינהל הנפח שבעכו ובמועצה המקומית בית־נ׳ן.
ג׳ בטבת תשל״ט) 2בינואר (1979

נתן גל־־נור
פקיד הסדר המקרקעין
למחוז חיפה והגליל המערבי
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הודעות לטי ח ו ק התכנון והבניה ,תשכ״מ ח מ <דושלים

הs196
מחוז ח ל ־ א מ ב

מרחב תבנק מקומי ,ירושלים

מרחב תכנון מקימי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכיה~ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה ,באישור ,שר הפנים לאשר )בשינויים( שינוי תבנית מיתאר
מקומית הנקראת :תבנית מס׳ —2332שינוי מסי  70/76לתכנית מיתאר
מקומית לירושלים ושינוי מס׳  1/76לתכניות מסי  1445ו־.1446

ניחנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחיק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפל,
הופקד ,ביתד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי-תבנית הנקרא :תכנית
מס׳  — 1985שינוי מסי  1לשנת  1977של תכנית מפורטה ",•G

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שכונת גונן ,רחוב יעקב כחן;
גוש  30122חלקות  127 ,117 ,114וחלק מחלקה .128
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מדרך ציבורית לשטח
ציבורי פתוה למעבר ציבורי להולבי דגל; ב( שינוי ייעוד משטח
ציבורי פתוח בחלק מחלקה  128בגוש רשום  30122לדרך ציבורית;
ג( קביעת שינוי פרטי בינוי בשני מגרשי בניה בקשר למספד הקומות
ובקשר לחישוב אחוזי הבניה בהתאמה לבינוי הקיים בסביבה הקרובה.

מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם :גוש 7106
חלקי חלקות  ,29-26 ,17ו ,48-בדרך פתח־תקוה  -נחלת יצחק.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :לבטל חלק מרחוב מסי  ,751לקבוע
ייעוד של אזור תעשיה ואזור תעשיה מיוחד לגבי חלק מהרחוב המבוטל,
ולהשאיר את החלק הניתר מהרחוב המבוטל כאזור לתכנון בעתיד,
ולשנות בהתאם לבך את התכנית המפורטת ״G״ על שינוייה ,אשר
הודעה בדבר מתן תוקף לח פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳ 1097
מיום .11.6.1964

הודעה על הפקדתו ,ביתד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2343תשל״ז ,עמי .1860
השינוי האמור ,בצורה שהועדה אישרה אותו ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ובל המעונין רשאי לעיין כו
ללא תשלום בימים ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרתכ תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכבק להבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא :־תבנית מס׳  1081ב — שינוי
מס׳  1/76לתכנית מסי  1081א׳ ושינוי  73/76לתכנית מיתאר מקומית
ירושלים׳ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלת השטחים הכלולים בשיניי התכנית :רחוב קרן היסוד ,פינת
רחוב מאפו ,גוש  30028חלקות .58—63 ,52
עיקרי מטרת התכגית :א( שיגוי ייעוד שטח החלקות 63 ,62 ,52
בגוש  30028מאזור מגורים  2לשטח למלונאות; ב( איחוד שטח
החלקות  52 ,58—63בגוש  30028לאחר הפרשת שטחים מהן להרחבת
הדרבים; ג( איחור שטח הבנינים למלונאות; ד( קביעת קווי הבנין
ותכנית הבניה בשטח למלונאות.
בל המעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,דשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התגגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ג בכסלו תשליט ) 13בדצמבר (1978

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה
מחוז ירושלים
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כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האפורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ד׳ רזניק
ב׳ בטבת תשליט ) 1בינואר (1»79
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבנל2
י
מחוז תל־אביב
מ ח ת הצפון
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם י^סעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכיר ,1965-,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחח
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברתיב טבריה ,היפקדה תכנית מפורטת הנקראת *תכנית מפורטת
מם׳  — 1534הרחבת תחים הבניה בכפר עילבין״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.
ואלה השמחים הכלולים בתכגית :גושים ,15411 ,15412 ,15408
 + 15424שטח בגוי.
עיקרי מטריח התבנית :הרהבה תחום הבנייה של הכפר.
כל המעונין בתבגית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשפות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או ב^ל פרט תכנוני אחר הדואה את
עצמו גפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרזזב התכנון
שלה כלול .בתחום התכנית או ג1בל איתי ,דשאי ,תוך הדשיים -מיום -
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התגגדות לתכגית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2506י״ש בטבת תשל;ט18.1.1979 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב חכגון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכגון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מסי  — 1386תיחום
בניה בכפר בועינה )צפון(׳׳,
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גושים .17551,17546,17542
עיקרי מטרות התכנית :קביעת תחומי בניה בשטח הכפר.
.הודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרפומיפ  ,2366תשל״ז ,עמי .2389
התכנית האמורה ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי שברחוב
הגליל טבריה ,ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל ,טבריה ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא :תכנית
מפורטת מס׳  — 2907שינוי לתכנית מפורטת מסי  — 962חלוקת
^ןןשים בכסר עילבון ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
'־' ואלה השמחים הכלולים בתבנית :חלקי גושים,15412 —15410 :
.15423 ,15416 ,15414
עיקרי מטרות שינוי התבנית :ייעוד השטח־ למגורים ,התוויית
דרכים חדשות ,לחלק את שטחי המגורים למגרשים של מבני ציבור
ומלאכה בהתאם למסומן בתשריט.
כל המעונין בשינוי התכנית.רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר זזילאד ,את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרתב
החכגון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתר ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשיגוי התכגית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקלמית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
שברחוב לוחמי הגיטאות  ,10שכו,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תבנית מסי  — 2627שינוי לתכנית מיתאר מסי  194הגלילית — ייעוד
שטח לתחנת דלק ״פז״ ,בכפר תמרה ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.

ילקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשל׳׳מ18.1.1979 ,

ואלה השמחים הכלולים בתכנית :בוש  18578חלקת ,22
עיקרי מטרות שינוי התכנית הקמח תחנת תדלוק של חב׳ ״פז״
עם כל השירותים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפ1ע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית.מפורטת
במסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳  — 2377חלוקת
מגרשי בניה בכפר אגו סנאך.
י

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גלש  18791חלקה .43
עיקרי מטרת התכנית :חלוקת השטח למגרשי בגיה למגורים.
ד%ד»ה על הפקדתה ,יחד עט התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2320תשל״ז ,עמי .1346
התבנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי שברחוב
לוחמי הביטאות  ,10עבו ,ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים ,מעלה הגליל והגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ-ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמושב
מעונה וגליל מרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות  ,10עכו ,הופקד שינוי
תבנית מפורטת הנקרא :תכנית מפורטת מם׳  — 2879שינוי לתכנית
מפורטת מסי  —1694מיתקני ביוב מעלות ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו,
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלקי גושים .18418-1^415
עיקרי מטרת שינוי התכנית :ייעוד השטח להקמת מיהקני טיהור
וסילוק השפכים ,מעלות.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדות המקומיות האמורות.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—965ן
מרתב תכנון מקומי ,מעלה הגליל

מרחב תכנון מקומי ,כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתבגון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמושב
מעונה ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא :תכנית מס׳ —2892שינוי
לתכנית מיתאר מם׳  194הגלילית — שיגוי ייעוד למגורים בכפר ג׳ת,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.

נמסרה בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל שבמועצה
המקומית כרמיאל ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מפורטת
מסי  - 3113רובע מגורים בצדו הדרומי של רחוב הפרחים ,כרמיאל,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :נוש  18750חלקות .92 ,90
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי ייעוד השטח מחקלאי למגורים.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  18990חלקה .6
עיקרי מטרות התכנית :ביטול חלקות קיימות ואיחודן למגרשים
המיועדים למגורים ,לדרכים ולשטח ציבורי פתוח.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרתב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל איחו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
3משדדי הועדה המקומית האמורה.
r
מרחב תכנון מקומי ,כרמיאל

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל שבמועצה
המקומית כרמיאל ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם,
שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1תבנית מפורטת מסי  - 2754שינוי לתכנית מפורטת מם׳
ת—1/18/1/רובע מגורים צפוני ושלב ב׳ ״בנה ביתך״ בכרמיאל.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גוש  18982חלקי חלקות ,83
 ;116 ,115 ,95—85גוש  18983חלקות ,109 ,107 ,106 ,98
 ,118-116 ,113 ,111חלקי חלקות ,100 ,99 ,97-89 ,83-80
,144 ,139-136 ,134 ,133 ,131—127 ,125 ,110 ,108 ,105
.155-146
עיקרי מטרות שינוי התכנית :ייעוד שטחים למגורים ,מסתרי,
מוסדות ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,בניני ציבור ,דרכים
ויעודים נוספים.

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא השלום בימים ובשפות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבניןאו פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע
על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כלול
בתחום התכגית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,להגיש התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,נצרת עלית

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחיק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעירה
נצרת עלית ,הופקדו ,ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם ,ש י נ "
תכניות מיתאר אלה:
) (1תכנית מס׳  - 3169שינוי לתכנית מיתאר מסי  - 3057הקמת
מקלט ציבורי בנצרת עלית.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גוש  16547חלקה ) 4רחוב
תבור(.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ג׳
לשטח למבני ציבורי ושטח ציבורי פתוח למקלט ציבורי ושבילים
שישמשו גישה למקלט.

) (2תכנית מפורטת מס׳  — 3046שינוי לתכנית מפורטת מס׳ —2597
בית עם בכרמיאל.
ואלה השטחים הכלולים בתכניה :גוש  18988חלק מחלקה .23
עיקרי מטרות שינוי התכנית :ייעוד שטחים למרכז אזרחי,
בניני ציבור ושטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים.

) (2תכנית מס׳  - 3170שינוי לתבנית מיהאר מם׳  — 3057הקמת
מקלט ציבורי בנצרת עלית.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  16546חלקה ) 3רחוב
תבור(.
עיקרי מטרית שינוי התכנית :שינוי ייעוד השטח מאזור מגורים
ג׳ לשטה למבני ציבור ,ושטח ציבורי פתוח למקלט ציבורי
ישבילים שישמשו גישה למקלט.

בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו גפגע על ידי שינויי התבניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמדחב התכנון שלה בלול בתחום התכניות או גובל איהם ,רשאי,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להניש התנגדות
לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלו בלול בתחום התכגיתו או גובל איתם ,רשאי,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות
לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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ילקוט הפרסומים  ,2506״ ס בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,נצרת עלית

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

מ ת ח הדרוס
׳

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעירית
נצרת עלית ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא :תכנית מפורטת מס׳
 — 3216שינוי לתכנית מפורטת מם׳ תרש״צ  — 1/02/7שכונת
שומרון ,נצרת עלית ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתבגית :גוש  16546חלקות ;31 ,3—1
גוש  16537חלקה .3
עיקרי מטרות שינוי התכנית :א( קביעת אזור מגורים אי; ב(
קביעת גיבה הבנינים ,קו בנין ,אחוזי בניה ,מרווחים ומספר יחידות
דיור.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלו כלול בתחום התכנית ,או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להניש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ,הופקדה
תכנית הנקראת :תכנית מפורטת מס־ — 161/30/2אילה ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :איתור שטת למשתלה מטחרית ושירותי
העזר הקשורים לשימוש זה ,כולל הקמת מבני עזר ושירותים כנון,
חממות ,מחסנים ,שירותים.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שמח של  50דונם באזור אילת,
קואורדינטות .147—200-890.800
כל המעונין בתבנית רשאי לעיי! בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הריאה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן בל הזכאי על פי סעיף  100לחוק ,רשאי,
תוך חדשיים מיום פרסוםמה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות
לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,אילת
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מרחב תכנון מקומי ,עמק הירדן

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

י נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת הופקדו,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תבניות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון מחוז הצפון
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ממק הירדן שבמועצה
האזורית עמק הירדן ,צמח ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת -תכנית
מפורטת מסי  — 1716האון ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית; גושים  ;15204 - 15198חלקי
נושים .15093 ,15206 ,15205
עיקרי מטרת התכנית :א( ביטול ואיחוד הלקות קיימות וחלוקתן
מהדש; ב( קביעת יעדים ואזורים; ג( ביטול דרכים קיימות והתוויית
דרכים חדשות.
בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב חתכנן
שלו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכגית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
כ׳ בכסלו תשל׳׳ט ) 20בדצמבר (1978

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳ט נטבת תשל׳׳ט18.1.1979 ,

) (1שינוי מס׳  1לתכניה מפירטת מס׳  - 129/03/2צופית תחתית,
אילת.
עיקרי הוראות השינוי :פיתוח השטח לאזורי מגורים א׳ ו־ב׳,
שטחים למוסדות ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,דרבים
וחניות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטח של  52,000מ״ר
בגושים  ,40005,40006בין רחובות דרך יותם יחטיביח הנגב.
) (2שינוי מס׳  2לתכנית מפורטת מם׳  — 152/09/2אזור מגורים
בגושים .40007,40006 ,40005
עיקרי הוראות השינוי :שינויים בתקנון באזור הנוגע לבניית
וילות הד או דו־משפחתיים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :בקטע שכונת אמדר,
דרומד ,מדרך יותם.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין אי בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות ,וכן כל הזכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חושיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ת ע ו כ ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
שינוי מסי  9לתכנית מפורטת מס׳  — 126/03/4אשקלון.
עיקר הוראות התבנית :שינוי ייעוד מאדור ציבורי פתוח לאזור
מסתרי — מרכזון מסחרי שיישרת אזור המגורים לאורך הקטע הצפוני
של שדרות ח.מ .שפירא; שטח  400מ״ר בקטע הדרומי של שכונת
שמשון ,שדרות ח.מ .שפירא.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2467תשל״ח ,עמי .2593
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו גיחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבפ

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 באר־שבע ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מס׳  15לתכנית מפורטת מס׳ — 128/03/5
אזור וילות מצדה ,שלב אי ,ביהד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :איחוד מגרשים  139ו־ 13בגוש .38061
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח  974מ״ר באזור
וילות מצדה ,שלב אי.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,באר־טוביה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  69לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר-טוביה ,הופקד
שינוי תבנית הנקרא :שינוי מסי  7לתכנית מפורת מסי 17/03/8
מושב באר־טוביה ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי ייעוד חלק מחלקה  213מאזור
לבביני ציבור לאזור מבני משק.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח  168דוגם בגוש
 322במושב באר־טוביה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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כל המעונין בקרקע ,בבנין או גבל פרט תכנוני אחר ,הרמה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן כל הזכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ערד

הודעה בדבר הפקדת שיבר תכנית מפורטת
נמסרת גזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המתודית לתכנון ולגביה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד ,הופקד שינוי
תכנית הנקרא :שינוי מס׳  2לתבנית מפורטת מס׳  — 120/03/24בית
עלמין בערד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :ייעוד שטח למסחר ולמלאכה למצבות ליד
בית הקברות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של  2דונם צמוד
לבית הקברות בדרך למצדה.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן בל הזכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשיגוי התכגית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,שממונים

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבביה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים הופקדו,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) (1שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מס׳  —114/03/7קיבוץ מפלסים.
עיקרי הוראות השינוי :לקבוע אזורי מגורים ,מבני ציבור,
מלאכה ,תעשייה ,משק חקלאי ,ספורט ,דרכים ושטחים פתוחים.
ואלה השטחים הכלולים השינוי התכנית :שטח התכנית כ־778
דונם קיבוץ מפלסים ,על כביש שדרות — עדה.
) (2שינוי מס׳  1לתבנית מפורטת מס׳  - 148/03/7קיבוץ דורות.
עיקרי הוראות השינוי :תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ דורות,
קביעת אדורים ועתודות קרקע.ושימושים שונים בתחום התכנית,
התוויית רשת כבישים ,דרכים.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :שטה  690דונם ,על
כביש רוחמה — ניר עם.
בל המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן בל הדכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך תדשיים מיום פרסומה של הודעה דו ברשומות להגיש
התנגדות לשיגויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ׳׳זז בכסלו תשל׳׳ט ) 25בדצמבר (1978

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המתודית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳ט בטבת תשל״ט18.1,1979 ,

ן

המשפט

הזמנות ב ת י

בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
 .הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם ,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
מסי התיק
)צוואות(
859/78
861/78
869/78
870/78

שם המנוח

מקום מנוריו
האוזרון

זים רוז)שושנה( הינדה
באב״ד חנה
גולדמןיוסף
יענקו אברהם לייב

תאריך
הפטירה
6.11.78
7.10.74
19.12.78
26.10.78

שם המבקש
מילנר הרי
נישלר משה
גולדמן לינדה
ינקו שימלוביץ
בפקודת בית המשפט

אפרים לוי ,מזכיר

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי פזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזגון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצח להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
860/78
862/78
863/78
864/78
865/78
866/78
867/78
871/78
868/78

שם המנוח

ה ו  pלמל
לבב אילה
שלייפר ברכה
הבלין חוה
אברם ראובן
סין ישראל בילה דתה
נחמיאס חיים
בכשי יוסף
רוזנשטיין סמי

מקום נעוריו
האחרון

_-
י

-

תאריך
הפטירה
28.3.56
4.8.78
27.12:77
20.9.78
19.10.78
1.11.72
7.9.78
31.7.70
26.11.78

שם המבקש
הורן מאיר ירדן אפרים
לבב שלמה
פרנס שרה
דינאי רבקה
אבדם משה
אלטשולר יונה
נחמיאס שמואל
בכשי אפרים
רוזנשטיין אדוארד
בפקודת בית המשפט

אפרים לוי ,מזכיר

בית ה מ ש פ ט המתחי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,במפורט 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.
מקום מגוריו
האדנרוך

מם׳ התיק
)צוואות(

תאריך
הפטירה

שם המבקש

5941/78

ברטשניידר יעקב

17.7.78

ברמה )ברכה(
ברטשניידר

5953/78
5982/78

רייכר דוד
שושנה אקשטיץ

17.9.78
20.2.77

רייבר נתן
ישראל אקשטיין

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳ט בטבת תשל״ט18.1.1979 ,
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ג י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
צוואות
6076/78
5943/73
5951/78
5954/78
5955/78
5956/78
5968/78
5972/78
5977/78
5985/78
5988/78
5995/78
5997/78
6000/78
6011/78
6012/78
6017/78
6018/78
6021/78
6023/78
6034/78
6041/78
6044/78
6051/78
6060/78
6061/78
6062/78
6066/78
6067/78
6073/78
6074/78
6078/78
6079/76
5663/78

שם המנוח

פני שכטר
חנה מוצני
דוד וולף
יהודה ימיני
שיינדל רבקה כץ
משה קליגר
פילסדורף צירניה
בלה גרודז׳נםקי
שדה חנה טהלר)ים(
אברהם דננר
משולם בולדו
שני דור אסתר
אפשטיק צפורה
הנריק)צבי( קרגן
יוסף גורביץ
רוטקאי אילנה
לודיא ברוך)בתהרד(
תיאודור בנימין נוימן
אנה בנד)פישבין(
יוסף ריטמן
יהושע פרידמן
אלבז נסים
מואיז קנטי
הנה שוורץ
מורדקו גונדשנידר
פםיה גרוסמן
אלחנן מלמד
הנרי)אוטו( כהן
שמואל זלצמן
בנימץ מקס גלזר
שלמה רזניק
יחיאל משה רוט
זהבה דהרי
ארנה בלוך

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

—

16.10.78

_
-

18.9.78
22.7.78
26.12.76
10.12.78
30.9.78
1.5.77
9.11.78
24.5.78
20.11.78
2.12.78
15.7.78
21.4.78
23.10.78
24.10.78
29.7.78
10.8.78
18.9.78
10.10.78
29.5.77

-

-

-

-

-

-

_
-

-

25.11.78
19.10.78
26.10.78
7.1.78
4.11.78
15.7.78
5.2.78
20.9.77
16.11.78
31.5.78
26.11.78
3.8.78
25.1.78
24.11.78

שם המבקש
ישראל אורון
אברהם מוצני
ביני וולף
י .גליקס
יוסף בר
יעקב קלמר
פילסדורף הרש־צבי
דרורה גדרון
אהרון ים
פרםמן יהל ואה׳
סוניה בילסקי
שני דורמקדים ואה׳
חיים אפשטיק
עליזה קרן
אעירה גורביץ
רוטקאי דוד
לודיא שרה
הסון יהודית
זופיה מרפין
םידונה ברקוביץ ואח׳
יהודית פרידמן ואח׳
אלבז רפאל ואת׳
לונה קנסי
לפקובסקי איטה
הלה גזנדשנידר
גרוסמן שלמה ואח׳
אבינועם מלמד
גרם אנתוני דודסון
אליהוזלצמן
יוסף גילן
רעיה רזניק
אסתר רוט
שזלמית שדין
חוה בלוך

ע׳ זמיר ,רשם
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ילקוט הפדסוכים  ,2506י״ט בסבת תשל״ט18.1.1979 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנוזלי עזבון
או לשגיהם .בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו.
מם׳ התיק
)ירושות(
5952/78
5969/78
5992/74
6003/78
6004/78
5383/78
6013/78
6028/78
6037/78
6042/78
¿043/78
6056/78
6058/78
6072/78
6077/78
6057/78
6020/78
5449/78
5942/78
5944/78
5945/78
5946/78
5947/78
5948/78
5949/78
5950/78
5958/78
5959/78
5960/78
5961/78
5962/78
5964/78
5965/78
5966/78
5967/78
5970/78
5971/78
5973/78

 -שם המנוח

שורץ יצחק
תירם יוסף
טוביה אקםלר
דוד רביאה
יעקב הורוביץ
פוקההירש .
סידדנםקי לוי
משה וולף קליינר
נסים שמאי
לאה מזרחי
רחמים מזרחי
לוינטל שמואל
נחומוביץ יצחק
מליחי םעיד
ניאבים פירמטי
חאוה יוסף
אדולף דכנר
שמעון שטיר
ראובן פיינמן
מזרחי מרימ
אייזיק זיסמן
רחל הרצפלד
חנה יוסף
שמעון בן נון
פייגה שפלן
פרומה ברנד
ויסליב פסח)בן אביגדור(
ויסליב שרה)בת אברהם(
רבקה מיארה
ביבי כדורי
כרמי ישראל
ציפםר אדולפו
בן טוב הלה
דודה בן במט
לדמן טובה
כץ משה
משה בן צבי
בטי אברהם

ילקוט הפרס ומים ,2506.י״ט בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

מקום מגוריו
האחרון

-

—

_

-

-

-

-

_-

-

—

-

_

—

-

-

-

-

-

תאריך
הפטירה
30.10.78
22.7.78
13.5.74
7.6.67
4.7.78
2.11.78
11.10.78
22.3.78
4.2.74
11.12.62
15.7.78
3.4.66
19.10.78
4.10.78
7.5.78
15.5.78
9.11.78
31.10.78
29.7.78
12.8.78
19.11.78
20.1.78
28.7.78
17.10.78
6.9.77
20.4.78
21.9.76
17.8.78
15.9.78
24.10.62
28.3.78
17.9.78
26.5.78
9.6.78
3.10.76
1.6.78
5.2.78
20.8.78

שם המבקש
שורץ לוטי
תירם יונה
רבקה אקסלר ואה׳
שרה רביאה
טובה הורוביץ
עמנואל הירש
םידרנםקי רבקה
שרה אונגר
שבתאי שמאי
אברהם מזרחי
אברהם מזרחי
לויבטל ינקל
גחמוביץ דבורה
מליהי עובדיה
שטרבפלד שאול ואח׳
חוה בנימין
מידה דכנר)ליסלברג(
שושנה שטייר
נחום פיינמן
כ!זרחי יעקב
שרה סופיה זיסמן ואח׳
מרדכי הרצפלד
מנחם יוסף
סימה בן נון
יהושע בנימין שפלן
אהרון יצחק בדור
רעיה גילדור )בת פסח(
רעיה גילדור )בת פסח(
גולדמן שולמית
דליה ביבי
כרמי אסתר
ציפסד סילבה
בן טוב יגאל
דוד בן בסט ואח׳
לדמן יהושע
כץ לילי
מרים רוזנברג
דוד אברהם

בית ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ החיק
)ירושות(
5974/78
5975/78

משיח רפאל)גדי(
שרה רבינוביץ
יעקב מםינגר
פליציה שמולביץ
צילה זילבר
שבתאי קנטי
לאה קנסי
םוסווין שרה
אבגיל אלקלעי
רייס מרים
נעמי שמואלי
שלומוביץ דוד
כספי מלכה
בן ציון לוי
דוד נחום
אנשל עליזה

5993/78
5994/78
5996/78
5998/78
5999/78
6000/78
6001/78
6002/78
6005/78
6006/78
6007/78
6008/78
6009/78
6010/78
5827/78

דורוהונציאנו חיים בן שלמה
מרים מושאיוף
שושנה שמש
רובינשטיץ איזבלה
יעקב בן ציון
הבריך)צבי( קרגן
דבורה יודיקין
יוסף רוט
חוה מילשטיץ
הנדלסמן ירחמיאל
שכנה ירדני
לאה מידזקנדוף
קרסנופולסקי אהרון
משה קלקה
חיה שרה פס
אובלודזיבר דוד

6015/78
6016/78

יעקב משה גניסלב
יוסף פייגנבאום
איגלר אברהם
עמנואל כץ
אברהם ארליך
זהבית קוריס

5976/78
5978/78
5979/78
5980/78
5980/78
5981/78
5983/78
5984/78
5986/78
5987/78
5989/78
5990/78
5991/78
5992/78

6014/78

6019/78
6022/78
6024/78
6025/78
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שם המבוח

מקום מבוריו
האחרון
—

-

-

-

תאריך
הפטירה
22.5.76
9.7:78
9.10.78
18.8.78
12.10.78
31.1.67
23.5.74
11.9.78
9.10.78
13.11.78
1.11.78
6.7.76
16.4.77
1.10.78
21.11.58
31.8.78
22.7.78
26.6.78
4.12.77
20.11.78
27.1.76
23.10.78
16.12.62
5.11.78
6.6.78
23.10.78
22.9.78
1.2.71
5.10.78
10.9.78
2.12.78
11.3.71
 4.7.78י
22.10.77
22.11.78
2.12.78
5.11.78
24.11.78

שם המבקש
רחל רפאל )גדי(
דן רבינוביץ
מלבה מסיבגר
הבריך שכיולביץ
יעקב אהרן ז׳רםקי
באטדיס ורון
באטדיפ ורון
אברהם סוסווין ואח׳
ידידה גז
זינגר שמעון
דוד שמואלי
שלומוביץ אליעזר
מאיר יצחק כפפי ואח׳
נעמי בן־זאב
מידלה הסן)נחום(
הניה גוגנהיים )לבית
יצחק(
דורון שלמר,
אהרון ציושאיוף
שמעון שמש
אקרמן בן ציון
יוסף בן ציון
עליזה קרן
יעקב רטנר
אברהם רות
פסח מילשטיין
משה צבי הנדלסמן
יצחק ירדני
רוטשילד מירז
בשר ציונה
יעקב קלקה
בלמה קמפינםקי
זילבר )אובלודזינר(
ריבה
אפרים גניםלב
ליבה פייגנבאום
דוד איגלר
חנה כץ
חנה ארליך
ענת קוריס

ילקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב״יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
6026/78
6027/78
6029/78
6030/78
6031/78
6032/78
6035/78
6036/78
6038/78
6039/78
6040/78
6045/78
6046/78
6047/78
6048/78
6049/78

*נ

6050/78
6052/78
6053/78
6054/78
6055/78
6059/78
6059/78
6063/78
6064/78
6065/78
6068/78
6069/78
6070/78
6071/78
6075/78
6080/78

שם המנוח

אברהם נודגין
שרה בנאי)בניאשו־וילי(
דבורה דוד
פרידה ירושלמי
יצחק שלמה ירושלמי
בן דור רודזינה
כהן רחמים
חנה ניניו)בן ארי(
רבינוביץ יוסף
שרה גיודג׳יה גורל
ויינד ראובן
אסתר רוזנהק
לוי יפה
משה בן־אברהם לוי
קאופמן חיים)קרל(
־

דנק יעקב
פינקלשטיץ אריה
פולק.צבי
באהדה ראפי
גורביץ זאב
בת־שבע שינברג
לוינקופ אביגדור י
לוינקופ בילה
מילר אסתר
צבי ויכטר
וקםלר קלרה
בלנקה פומרנץ
פייגה נורמן
פליקמן ליאון
אריה מיזל
יצחק תמרלין
ברליא)קלרה( אהובה

מקום מגוריו
האחרון
—

-

-_-

-

-

-

-

-

-

-

תאריך
הפטירה

שם המבקש

23.11.78

תמר שמיט

9.10.78

דוד בנאי)בניאשווילי(

18.6.78

דבורה חביבה

7.12.75

מרגלית שטיינברג

30.9.70

מרגלית שטיינברג

3.7.78

רחל יצחק

31.5.74

כהן ג׳ולי

16.9.78

אברהם ניניו

7.8.78

רות בן־שאול

15.7.38

רוזנשטראוך הלנה

29.8.78

סוניה ויינר

19.8.78

נפתלי רוזנהק

5.7.58

אסתר ברוך

11.8.78

פדנפין בת־יוםף לוי

25.11.78

קאופמן יהודה )מדק
יוליוש(

24.11.78

לבל אטה

9.6.72

פינקלשטיין משה

9.5.77

אליזבט פולק״

3.5.70

מוםא ראפי

28.10.78

איטר לוין

2.12.72

שמואל )סאשה( שינברג

23.11.71

לעוונקופ נתנאל

18.9.75

לעוונקופ נתנאל

7.6.74

חגה חבר

21.10.78

חנה ויכטר

10.4.77

וקסלר דוד

23.10.78

אהרון פומרנץ

I3.9.7S

נורמן אברהם

2.5.71

שוורץ יומפינה

30.11.78

רם מזור )מיזל(

2^.4.72

חנה )חמרלין( פינצי

25.10.78

קלרה רון

ע׳ זמיר ,רשם

ייקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשל׳יט18.1.1979 ,

בית ה מ ש פ ט ה מ ח ח י בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומערי מנהלי עזבץ
להווי ידוש בי הוגשו לבית המשפט בקשות לימן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל פזבון או לשניהם ,כמפורש להלן .בל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,אח טעמי התנגדותו ,שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטו5
בעיניו.
מם׳ החיק
)צוואות(
1908/78
1911/78
1912/78
1913/78
1914/78
1924/78
1926/78
1927/78
1928/78
1929/78
1930/78
1932/78
1934/78
1935/78
1936/78
1938/78
1940/78
1941/78
1943/78
1945/78
1946/78
1383/78

שם המנוח

מרקוביץ חנה
מרשי חוםניה
עטאמללה סלימאן
קורשבאום אלברט
קליין אלנה
ל ר גולדה
וינברג ינטה
וולפיש אסתר
שמואל טובה
אמודאי אריה
הנדל חיים
אוסלנדר ליאופולד
בן יואש יהודית
פנר לאה
ליפשיץ מיכאל
סודאן מאליק
מהל חיים
באר מרנוט)מרגלית(
כהן בוקיצה
נוימן שלמה
רוזנבוים דוד
גוטפריד מרים

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

חיפה
עכו
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
קרית חיים

6.3.78
13.9.76
23.5.67
23.10.78
12.10.78
11.10.78
12.11.78

מרקוביץ דוד
זהייה עטאללה
עסאמללה זהווה
קורשבאום רות
וייס ליביה
עמודם צפורה )גולדין(
גרימינגר שמואל

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
גבעת נשר
קרית חיים
חיפה
חיפה
היפה
יקגעם
־ חיפה
קרית חיים
חיפה
חיפה
גהריה

20.9.78
11.11.78
26.11.78
17.11.78
29.12.77
26.11.78
15.1.78
1.9.78
31.10.77
29,6.78
30.9.78
21.6.78
31.8.78
7.9.78
25.7.78

ולםיש צבי
הלפרן יהודית
אמודאי דרורה
כהן יורם
אוסלנדר רוזליה
בן יואש נסים
פנר יוםף
ליפשיץ אסא
סוידאן דואנה
מהל שרת
שמעון גרהרד בר
בהן דרגו
גוימן לאה
רוזגבוים ישראל
גיר צבי

ח׳ פיזם ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התגגדוח לחכרזח
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)ירושות(
2000/78
2001/78
2002/78
2005/78
2006/78
2007/78
2008/78
2009/78

772

שם המגיה

אמםטר אטל
פיץ חבה
תאודור רוזנטל היבדברג
זילבר מלך
שילה רייזל דבורה
אליוביץ שרה)סודה(
בדקו לאון
יקובובסקי ראובן

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפסידה

כפר חסידים
קרית מוצקין

11.7.78
7.11.78
9.12.77
7.10.65

חיפה
חדרה
קריח בגימין
חיפה
חדדה
חדרה

4.4.78
20.6.78
3.11.78
13.10.78

שם המבקש
גרינמן אירמה
פיין שרגא
לאה רוזגטול הינדבורג
זילבר בתיה
שפיגל חדוה
טורי שלמה
וינאפל מיגה
יקובובסקי רחל

ילקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשל׳׳ט18.1.1979 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות
מסי התיק
)ירושות(
2010/78
2012/78
2013/78
2015/78
2016/78
2018/78
2019/78
2020/78
2021/78
2022/78
2023/78
2024/78
2025/78
2028/78

שם המנוח

פדידה עזיזה
זכריה מורחי
קדויטורו משה
אקרמן שמואל
דנה מושקוביץ
אוחנה יעקב
נחמיאם מרקו
קדוש דוד
אשכנזי אליעזר
אשכנזי חיה
בריניםלבה זולוטרבה
חיים קם
גוטובםקי חיה
רוזיגדסטל

)המשך(

מקום מגוריו
האחרון
קרית שמריהו
כרכור
הדרה
גהריה
חיפה
חדרה
חדרה
חיפה
חדרה
הדרה
חיפה
היפה
חיפה
חיפה

תאריך
הפטירה
24.5.60
25.3.74
6.5.78
18.11.78
30.11.78
16.1.78
30.7,78
22.10.78
26.9.77
30.5.78
14.11.78
22.10.78
11.11.77
22.6.78

שם המבקש
פדידה זהבה
יונה מורהי
זלמן שהר
היה בילה אקרמן
מושקוביץ ישראל
אוחנה שמעון
נחמיאס חיים
איבון פירהה קדוש
פיגלין ראמה בלהה
פיגלין ראמה בלהה
מנדל לודויג
חנה שטייבפלד
נוטובטקי דוד
מיכאל גרסטל

ח׳ פיזם רשם
ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בבאר־ שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנחל עזבון או לשניהם /כמפורט להלן .בל
המתעד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשי יום מיום פרסום הזמנה זו ,אח טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יחן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
291/78
355/78
356/78

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

קלפטן אלכסנדרה
אלקץ נוטה
שמואל חיים

תאריך
הפטירה
2.7.78
13.11.78
11.8.78

שם המבקש
קלפטן מרצלי
אלקנה ריבה
טוביאס ינקו

י׳ בנאי ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים חמבדחים על ירושה או למינוי מנהל עזבון
או לשביהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
323/78
324/78
346/78
348/78
349/78

שם המנוח

מסינג ישראל
יואב חליוה
לואי דוד
גרובר מיכאל
אברהם הושיע

ייקוט הפרסומים • ,2506י״ט בטבת תשי״ט18.1.1979 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה
1.4.78
4;9.78
26.10.76
: 8.7.73
23.3.75

שם המבקש
וילהלם שרה
סילביה חליוה
לויה רבקה
מאיר גור
רחל הושיע
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ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי ב ב א ר ־ ש ב ע
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ החיק
)ירושות(
350/78
352/78
353/78
354/78
357/78
358/78
, 359/78
360/78
361/78
362/78
363/78
364/78
365/78
366/78
367/78

שם המנות

ישראל רייך
נרנו אברהם
הופנר יטי
קליין מרטץ
צורן צבי
פרו גורגיה
לוגסי מדלין
קורשן יצחק
גריאני מרקו
כהן יעקב
גבאי יצחק
גוזלן יצחק
אטיאס מכלוף
יוסף ציון
איטח שלמה

מקום מגוריו
האחרון

-

באר־שבע
באד־שבפ
באר־שבע
באר־שבע
אשדוד
דימוגה
מושב אמונים
קריה גת
קרית־גת
אשקלון
באד־שבע

תאריך
הפטירה
9.1.76
18.7.74
8.7.78
15.9.78
4.8.78
5.6.78
18.9.78
7.11.78
20.10.78
31.1.77
2.9.78
29.4.78
16.8.78
26.9.78
20.10.78

שט המבקש
דחה דייך
נרנו נגיה
הופנר זיזי
קליין צבי
צורן דינה
פודי סלמן
לוגסי מכלוף
קרשן קלרה
גריאני סמי
בהן שם־טדב
גבאי ויקטוריה
גוזלן אהרון
אביכנד שרה
ציון מוניקה
אטה יעקב

י׳ בנאי ,רשם
ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בנצרת
הזמנות בדבר צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתגגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התננדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
429/78
445/88
448/78
1/79

שם המבוח

סולומ pהילדה גי
פאהום סומיה פדל
לוין סלה

מקום מגוריו
המזרון

תאריך
הפטירה

נצרת
ביו־יודק
בצרת
צפת

26.4.77
9.11.76
21.11.78
21.10.78

שם המבקש
מחילוף סובחייה
בנט רות ס׳
פאהום פואד
אידה אבוש

י׳ זפט,

דשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
טפ׳ החיק
)ירושות(
426/78
427/78
432/78
433/78
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נחמן רחל
אסעד אסעד מוםטפא
אסעד
בן מאיר דרורה
ברקאי משה

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

עפולה

23.11.75

נחמן לטיף

נצרת
יקנעם
עין חרוד

12.7.78
12.1.78
10.11.76

אסעד גםאן
בן מאיר מאיר
לביא חנה

שם המבקש

ייקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשל׳׳ט18.1.1979 ,

בית ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בנצרת
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ התיק
)ירושות(

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

וייס יעקב
ריס אלקה
דירי נסים
אלייה כודור
פוגל זלדה
אלהייב מוחמד סעיד דיאב ערב אלהיב
ניו־יורק
סולומץ שמואל ד׳
ניו־יורק
סולומון הנריטה
נצרת
עבדאללה דיבה מוחמד
מג׳אר
בלעום םאלם שאהין
נצרת
כרם עליא יוסף אנטון
נצרת
אבו חרירה מווזמד יוסף
י חוגיידאת מוחמד עלי אבו
ערב אל־חנ׳ירת
דעוף
אלרואי
מזרחי אברהם
סבאח עורםאן עבדאללה י טורעאן

435/78

גבעת המורה

436/78
438/78
439/78
440/78
442/78
443/78
444/78
446/78

גבעת המורה
טבריה
מושב פרזון
עפולה

447/78
449/78
450/78
452/78
453/78
454/78

תאריו
הפטירה

שט המבקש

9.11.64

אהרו:וביץ רבקה -

14.11.78
10.11.78
1.3.77
1.10.78
19.9.68
11.2.48
13.1.62
, 3.4.78
25.7.78

אהרונוביץ רבקה
דידי מרגוסה
אלייה שאול
פוגל אריה
הייב סעיד
בנט רות ס׳
בנם רות ס׳
שתאדה מוהמד
בלעום מוחמד סאלם
באסמה נעמה נאסר זהר

6.2.78
4.9.78

אבו חדירה זריפה אהמד

1.5.77
22.5.78
21.7.65

חג׳יראת עלי מוהמד
הררי שמחה
סבאה עלי עורםאן

י׳ זפט

m

רשם

ה ז מ נ ו ת ב ת י הדין ה ר ב נ ״ מ

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן .צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאמת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום כיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוחה ברגר דהה
י׳׳ט בתשרי תשל״ו) 24בספטמבר ,(1975
המבקשת :לידי קרן.
בענין ירושת המנוחה ויסלר שרה,

תיק /3176תשל״ט
שנפטרה בתל־אביב ביום

תיק /505תשל״ט
שנפטרה בפתח־תקוה ביום

ב״ח באב חשל״ה ) 31באוגוסט ,(1978
המבקש :עקיבא ויםלר.
תיק /16340תשל׳יה
בענין ירושת המנוה זיכרמן אריה )ליאופולד( ,שנפטר
בכפר-סבא ביום כ״א בםיון תשל״ה ) 26ביוני  ,(1978והמנוחה
זיכרמן תינה )רבקה( ,שנפטרה בתל־אביב ביום ה׳ בשבט
תשל״ח) 13בינואר ,(1978
המבקש :זיכרמן יצחק.

זילבר צבי,

בענין ירושת המנוח
באדר ב׳ תשל״ה ) 3באפריל ,(1978
המבקשת :זילבד צציליה.

תיק /1200תשל״ט
שנפטר בצריפין ביום ב״ו

ילקוט הפרסומים  ¿«-,2506בטבת תשל׳׳ט18.1.1979 ,

תיק /159תשל״ט
בענין ירושת המנוחה יפה בלה שגפטרה בחיפה ביום י׳׳ג
בתמוז תשל״ח •) 18ביולי ,(1978
המבקשת :נעמי ישכר.
תיק /3194תשל״ט
בענין ירושת המנוחה כהן סימה שנפטרה בפתח־חקוה ביום
י״ד בתשרי תשלייח ) 26בספטמבר ,(1977
המבקש :יוסף כהן.
תיק /3276תשל״ט
בענין ירושת המנוחה ליבסקינד שושנה ,שנפטרה בתל־
אביב ביום ב״ה בתמוז תשל״ה ) 4ביולי ,(1975
המבקש :ליבםקינד משה.

למכוער צבי,

בענין ירושת המנוח
כ׳׳ה בםיון תשל״ח ) 30ביוני ,(1978
המבקשת :למברגר חיה.

תיק /3324תשל*ט
שנפטר ברמת־גן ביום
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בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
לנדאו אדוארד,

בפנין ירושת המנוח
ב׳׳ד בשבט תשל׳״ח ) 1בפברואר ,(1978
המבקשת :לנדאו קלרה •

נמדר מישאל,

בענין ירושת המנוח
ייג בתמוז תשל״ח ) 18ביולי ,(1978
המבקש :נמדר אפרים.

תיק /3206תשל״ט
שנפטר ברמת־גן ביום

תיק /3305תשל״ט
שנפטר בתליאביב ביום

תיק /2169תשל״ט
בפגין ירושת המגוח םמץ מאיר ,שנפטר בירושלים ביום ט׳׳ז
באב תשל״ת ) 19באוגוסט ,(1978
המבקשת :סמץ שמחה•
תיק /293$תשל״ט
בפנין ירושת המנוחה פדוינד חנה ,שגפטרה בתל־אביב ביום
י״ז בתשרי תשל״ט ) 18באוקטובר ,(1978
המבקשת :כץ חוה.

קצב פרלה,

בפגין ירושת המגוחה
בניסן השל׳׳ה ) 9באפריל ,(1978
המבקש :אברהם קצב•

חיק 11678ותשל״ח
שגפטרה ברפגנה ביום ב׳

תיק 2760זתשל״ט
בענין ירושת המנוחה רשף רחל ,שנפטרה בתל־אביב ביום
י״ג בתשרי תשל״ט ) 14באוקטובר ,(1978
המבקש :חיים משה רשף.

אלעזר רבקה,

תיק /2620תשל״ט
שנפטרה בתל־אביב

3ן פורת אסתר,

תיק /16228תשל״ח
שנפטרה ביפו ביום

בענין ירושת המנוהה
ביום ב׳ בתשרי תשל״ט ) 3באוקטובר .(1978
המבקשת :פטדובה רינה.
בענין ירושת המנוחה
י״ט בחשון תשל״א ) 18בנובמבר ,(1970
המבקש :שרגא בן־פורת.

גרום אברהם,

בפנין ירושת המנוחה
ס׳׳ז באב תשל״ח ) 19באוגוסט ,(1978
המבקשת :גרום שושנה.

בענין ירושת המנוחה טבוך אסתר,
י״ג במיון תשל׳״ח ) 18ביוני ,(1978
המבקש :אברהם טבוך.

טלבי משה,

בפנין ירושת המנוח
באב תשל־״ח ) 8באוגוסט ,(1978
המבקשת :טלבי רבקה.

תיק /2751תשל־ט|
שנפטר בבאד-יעקב ביום ה׳

תיק /2311תשל״ט
בענין ירושת המנוח כהן חיים ,שנפטר בתל־אביב ביום י׳׳ז
באייר תשל״ח ) 24במאי ,(1978
המבקשת :כהן &יבי.

מזרחי.פנחס,

בעגין ירושת המנוח
בתשרי תשל״ט ) 22באוקטובר ,(1978
המבקש :מזרחי נסים.

תיק /1814תשל־ט j
שנפטר בצריפין ביום כ״א!

פובובזקר וולף,

בענין ירושת המנוח
י׳ באלול תשל״ת ) 12בספטמבר ,(1978
המבקשת :פובונזקר דינה•

חיק /1780תשל״ט
שנפטר ברמת־גן בית!

תיק /23תש&*ט
בענין ירושת המנוח פופקין חיים ,שנפטר ברמח־־גן ב י ו » י
באדר ב׳ תשל״ח ) 29במרס ,(1978
המבקשת :גת רחל.

בענין ירושת המנוח קירשטיין צבי הרמן,

תיק /994תשל״ט
שנפטר ברמת־גן ביום

חיק /5817תשל״ת
שנפטר בתל־אביב

ביום ו׳ בחשון תשל״א ) 5בנובמבר ,(1970
הלבקשת :זהבה בךיוסף.

קלפר רחל,

תיק /2763תשל״ט
בענין ירושת המנוח גרינברג משה ,שנפטר בפתח־תקוה ביום
ט״ו בחשון חשל״ט ) 15בנובמבר ,(1978
המבקשים :גרשון ויוחנן גרינברג.
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חיק /2341תשל׳י
שנפטרה בפתח־תקוה ביוב

בעגין ירושת המנוחה
תשל״ת נ 6בפברואר ,(1978
המבקש :קלפר אברהם.

תיק /2305תשל״ט
שנפטרה ביום כ״ט בשבט

.

בענין ירושת המנוחה שמידט שרה,

תיק /2303תשל״ט
שנפטרה בתל־אביב ביום

ט״ו באלול תשל״ח ) 17בספטמבר ,(1978
המבקש :סנדר שמידט.

עובדיה לוי
אחראי לעזבונות וירושות

ילקוט הפרסומיס  ,2506י׳׳ס בטבת תשל׳׳ש18.2.1979 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי ב צ פ ת
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייתסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

סימה שלי,

בענין ירושת המנוחה
תשל״ט ) 2באוקטובר ,(1978
המבקש :שלי עמוס.

תיק /89חשל״ט
שנפטרה ביום א׳ בתשרי

תיק /150תשל״ט
בענין ירושת המנוח אלמליח אליהו ,שנפטר ביום ב״ז בחשון
תשל״ט ) 27בנובמבר ,(1978
המבקשים :רחל אלמליה ,בניו ובנותיו.
שלמה לידי ,המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון
הזמנות
להווי ידוע כי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון'שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
״

תיק /337תשל״ט
בענין ירושת המנוח כהן ח׳ליפה ,שנפטר באשקלון ביום
ב״ח בניסן תשל׳׳ח ) 5במאי ,(1978
המבקשות

המיסה ומלכה כהן.
עידן אטירזה,

בענין ירושת המנוחה
ביום ב׳ בניסן תשל׳׳ח) 9באפריל ,(1978
המבקש :עידן נסים.

••m

תיק /344תשל״ט
שנפטרה בבאר־שבע

ב׳ צ' נהוראי ,המזכיר הראשי
הודעות

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק /411תשל״ט
בענין ירושת המנוחה קורלנד שולמית ,שנפטרה באשדוד
ביום ב״ח בתשרי תשל״ט י) 29באוקטובר ,(1978
המבקשים :קורלנד אלתר וקינן נינה.
תיק /402תשל״ט
בענין ירושת המנוח אלחידד משה ,שנפטר באשקלון ביום ל ׳
בתשרי תשל״ט ) 31באוקטובר . ,(1978
המבקשת :אלחדד זהרה ואחי.

ב ד ב י ב ק ש ו ת לפירוק חברות

תיק אזרחי 870/78

בעגין'פקודת החברות,

ובענין פירוק •החברה מנור ,חב׳ לבנין בע׳׳מ
והמבקש :המוסד לביטוח לאומי וקרן השוואה
לתשלום תגמולים למשרתים במילואים.
)חפ,(70539/

גמסדת בזה הודעה כי ביום  25במאי  1978הוגשה בקשה לביחד
המשפט המחוזי בחיפה ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,ובי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  29בינואר 1979
בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין בקשה זו או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור אם
בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לבל
נושה או ,משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

נ׳ גולן ,עו׳׳ד
בא־כוח המבקש
ה ע ר ה  :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלות ע״י הדואר ,לחתום לעיל ,הודעה על רצוגו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובהתימתם או
בחתימת בא־בוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  28ביגואר .1979

ילקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

היק אזרחי 1246/77

בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק ההברה בית שמריהו
חיפה ,אצל רואי החשבון באבד וברושטיין,

בע״מ

רחוב תיאם ,6

והמבקשת :מועצת הקהילה האורטודוקסית הלאומית
בחיפה ,ע״י ב״כ עו״ד ח׳ ד׳ ,נקארה מרחוב אליהו הנביא  ,1חיפה.
בהתאם ליפוי כוח כללי נוטריוני המופקד בבית משפט השלום
בוזיפה תחת מס׳ .333
נמסרת בזה הודעה כי ביום  26באוגוסט  ,1977הונשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית־המשפט היושב בדין ביום 5.2.1979
בשעה .08.30
כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור אם
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.

ח׳ ד׳ נקארה ,עו״ד
ביב המבקשת

הערה :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלות 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 .4.2.1979
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הודעות על רישום אגודות שיתופיות
לפי פקודת האגודות השיתופיות
המספרים שבהודעה מציינים את הפרסים הבאים :
שם האגודה
הממן הרשום
תאריך הרישום
םוג האגודה
מספר תיק האבודה

.1
.2
נ.
.4
.5

 .1״מצפה יריחו״ אגודה שיתופית
קהילתית בע״מ

להתיישבות

 .1״שתלגי צפורך אגודה שיתופית חקלאית בע-מ
 .2כפר בני ציון.
3 3.״ו בתשרי תשל״ס ) 27באוקטובר .(1978
 .1 4.חקלאות;  .2חקלאות כללית.
.2555 5.

 .1״להקות רביה מבואות ירושלים״ אגודה שיתופית
חקלאית בע־מ
רחוב אהליאב  ,29ירושלים.
ם״ז בחשון תשל״ט ) 16בנובמבר .(1978
חקלאות;  .2חקלאות כללית.
.2556

 .1״עדר בקר לבשר מבואות ירושלים״ אגודה
חקלאית שיתופית בע-מ.
.2
.3
4.
5.

רחוב אהליאב  ,29ירושלים.
מ״ז בחשון חשל״ט ) 16בנובמבר .(1978
 .1חקלאות;  .2חקלאות כללית.
.2557

 .1״מאגר יפתחאל״ אגודת מים שיתופית חקלאית
בע״מ

.2
.3
4.
5.

ישוב הסוללים.
ט״ז בתשון תשל-ט ) 16בנובמבר .(1978
 .1חקלאות;  .2אספקת מים.
.2558

 .1״שבי שומרון״ אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית
בע״מ

 .2מחנה שומרון ליד שכם ,ח״ד  ,18181ירושלים.
 .3ט״ז בחשון תשל״ט ) 16בנובמבר .(1978
 .1 4.יצרנות ושירותים;  .2אגודה לשירותים.
.2559 5.

 .1״אריזות עזתה״ אגודה שיתופית חקלאית ליצוא
ירקות בע״מ
 .2מועצה אזורית ,ד״נ הנגב.
 .3ב׳ בחשון תשל׳׳ט ) 20בנובמבר ,(1978
 .1 4.חקלאות;  .2חקלאות כללית.
.2560 5.
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 .2תקוע ,ת״ד  ,10315ירושלים.
 .3כ׳ בתשון תשל״ט ) 20בנובמבר .(1978
 .1 4.יצרנית ושירותים .2 .אגודה לשירותים.
.2561 5.

- . 1מצפה גבעק־ אגודה שיתופית להתישבות קהילתית
בע״מ

 .2מצפה יוץחו ,ת״ד  ,18181ירושלים.
 .3י״ח בתשרי תשל״ט ) 19באוקטובר .(1978
 .1 4.יצרנות;  .2שירותים.
.2554 5.

.2
.3
.4
5.

 .1״תקוע״ אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע-מ

 .2יררשלים ,ת-ד  ,18181ירושלים.
 .3כ׳ בתשין תשל״ט ) 20בנובמבר .(1978
 .1 4.יצרנות ושירותים;  .2אגודה לשירותים.
.2562 5.

- .1מעלה אדומים בי״ אגודה שיתופית להתישבות
קהילתית בע־מ

 .2מעלה אדומים ,ד-נ בקעת יריחו ,ת״ד  ,13107ירושלים.
 .3כ׳ בחשון תשל״ט ) 20בנובמבר .(1978
 .1 4.יצרנות ושירותים;  .2אגודה לשירותים.
.2563 5.
ב׳ בחשון תשל-ט ) 20בנובמבר (1978

יאיר ילןיר

רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק והודעות לנושים
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1) 46לפקודת האגודות השיתופיות,
g^.
אני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:

) (1״מגדלי בקר״ אגודה שיתופית חקלאית באזור
גדרות בע״מ).מםפר תיק האגודה ,(1950 :וממנה למפרק
את א׳ קריצ׳מן ,שמענו :״בהן״ ברית פיקוח של אגודות שיתו
פיות בישראל אגודה מרכזית בעימ ,דהוב נחמני  ,47תל־אביב;

) (2״מגדלי עופות״ אגודה שיתופית חקלאית באיזור
גדרות בע״מ )מספר תיק האגודה" ,(1949 :וממנה למפרק
אח א׳ קריצ׳מן ,שמענו :־׳בחן״ בריח פיקוח של אגודות שי
תופיות בישראל אגודה מרכזית בע״מ ,רחוב נחמני  ,47תל־
אביב;

) (3״בית החינוך התיכון חיפה״ ,אגודה שיתופית
בע״מ )פםפד חיק האבודה ,(1300 :יםמגה למפרק את אפרים
זלצר ,מרכז הקואופרציה ,רחוב הארבעה  ,24תל־אביב;

) (4קופת תגמולים של חברי ״צליל״ ,קולנוע קואו
פרטיבי ביפו בע״מ )מספר תיק האגודה ,(1005 :וממנה
למפרק את א׳ זלצר ,שמענו :מרכז הקואופרציה ,רחוב הארבעה
תל־אביב.
בהתאם להוראות תקנת האגודות השיתופיות )פירוק( ,תשל״ב—
 ,1971נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרקים תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער
על צו זה בפני שר העבודה והרווחה תוך הדשיים מיום פרסומו
ברשימות.
כ״ח בהשדן תשליט) 28בנובמבר (1978

יאיר יקיר
דשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳פ בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

הודעות מ א ת מ ג ס הנכסים הרשמי

לפי פקודת החברות
הודעה על מינוי מפרק
שם החברה :מפעל קונפקציה ״אחוה׳ בע־׳מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :אום אל פחם.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2178/77
שם המפרק ,תיאורו ומענו :אניס ריאד ,עו״ד ,רחוב בלוך  ,6תל־
אביב.
תאריך המינוי :כיו בשבט תשל״ח ) 3בפברואר .(1978

צווי פירוק ואסיפות ראשונות

שם החברה :חברת נכסי אבן־גבירול  61בעימ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי  ,87תל־אביב ,אצל טטמפלר.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .399/78
תאריך צו הפירוק :ט״ו באלול תשל״ח ) 17בספטמבר .(1978
תאריך הנשת הבקשה :כ 1-באדר א׳ תשל״ח ) 6במרס .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ייט בשבט תשליט ) 16בפברואר
 ,(1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשפה  9.30בגוקר;
 (2משתתפים בשעה  9.45בבוקר.

שם ההברה :חברת חלקה  26במש  6579בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב חדרה  ,2תל־אביב ,אצל בית ספר יסודי
התורה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1115/78
האריך צו הפירוק :כיו בחשון תשל-ט ) 26בנובמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :י״ז במיון תשליח ) 22ביוני .(1978
חיום והמקום לאסיפות ראשונות :ביט בטבת תשל״ט ) 28בינואר
 ,(1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.00בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.30בצהרים.

שם החברה :מוטקם — מברשות למנועים ותחבורה בעימ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב מברסקי  ,12תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1072/78
תאריך צי הפירוק :ט׳ באלול תשל״ת ) 11בספטמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :י״ג בסיון תשל״ה ) 18ביוני .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ו בטבת תשל׳׳ם ) 25בינואר
 ,(1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.00בצהרים.
 (2משתתפים בשעה  12.15בצהרים.

שם החברה :אינםבסטיקן חברה להשקעות בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אדלוזורוב  ,34דמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .991/78
תאריך צו הפירוק :י״ז באלול תשל״ה ) 19בספטמבר .(1978
ת ע י ך הגשת הבקשה :כ״ט באייר תשל׳׳ח ) 5ביוני . .(1978
ה ^ והמקום לאסיפות ראשוגות :כ־ז בטבת תשליט ) 26בינואר
 ,(1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14חל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.

שמ החברה :אגס׳לבנין בעימ—בפירוק,
מען המשרד הרשום :רחוב הגגב  ,4תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1029/78
תאריך צו הפירוק; כ-ג באלול תשל״ח ) 25בספטמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בםיון תשל״ח ) 8ביוני .(1978
חיום והמקום לאסיפות ראשונות :ב׳ בשבט תשליט) 30בינואר ,(1979
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :בושים בשעה  12.00בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.15בצהרים.

שם החברה :חברת אר.ב .טקסטיל בע׳׳מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב יהושע בךנון  ,87תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2259/77
תאריך צו הפירוק :ייג בהשון תשליט) 13בנובמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :ח׳ בחשון תשל״ח ) 20באוקטובר .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ט׳ בשבט תשליט ) 6בפברואר
 ,(1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהוחז  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.

שם החברה :טל ישראל ושוה׳ ,בינוי וקונסטרוקציוח בעימ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב בלפור  ,52תל־אביב.
בית המשפט המוזוזי של :תל־־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1198/78
תאריך צו הפירוק :י״ד בחשון תשליט ) 14בנובמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט במיון תשל־ח ) 4ביולי .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשוגות :ה׳ בשבט תשליט ) 2בפברואר
 ,(1979במשרדי כונס הנבטים הרשמי ,רחוב בן־יחודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.

שם החברה :אימפורטל בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אדלחורוב  ,139הל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1443/78
האריך צו הפירוק :כ״ז בהשון תשליט) 27בגובמבד .(1978
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ באב השליח ) 9באוגוסט .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשוגות :ייט בשבט תשליט) 16בפברואר
 ,(1979במשרד בוגס הנבםיס הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשפה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.

ילקוט הפרסומים  ,2506י״ט בטבת תשליט18.1.1979 ,

צו להעמדת הליכי פירוק
שם החברה :כנפיים בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלכסנדר ינאי  ,7תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .858/77
תאריך הצו :כיט בתשרי תשל״ט ) 30באוקטובר .(1978
מהות הצו :העמדת הליכי הפירוק לפי סעיף  (1)157לפקודה.
א׳ בטבת תשל-ט) 31בדצמבר (!978

אי קליד
סנן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסימ הרשמי
לפי פקודת החברות
הודעה על העמדת הליכים
שם ההברה :רורברג־קרופק קבלגים בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב חובבי ציון  ,57תל־אביב.
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2723/77
תאריך חצו :כ״ה באלול תשל׳־ח ) 27בספטמבר .(1978
מהות חצו :העמדת הליכי הפירוק לפי סעיף  (1)157לפקודה.

הודעות על שחרור מפרק
שם החברה :בקע יהלומים בפ׳׳מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אחוזת בית  ,3תל־אביב.
שם המפרק ומענו :כונס הגכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריךהשחרור :י״ס בחשון תשל״ט ) 19בנובמבר .(1978
שם החברה :מרכז מובילי אשדוד בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :ע״י פריד מ .גלרט ,רחוב אלנבי  ,108תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .119/72
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14חל״
אביב.
האריך השחרור :כ״ז בחשון תשל״ט ) 27בנובמבר .(1978
שם ההברה :שטיינר הנדםח טקסטיל בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רתוב בר־בוכבא  ,2אזור התעשיה רסקו בי,
חולון.
ביח.המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2875/68
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ב״ג בחשון תשל׳-ט ) 23בנובמבר .(1978

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החברה :״עוזדר״ בבין ופתוח בע״מ-בפירוק.
מפן המשרד הרשום :רחוב קפלן  ,7הל־אכיב.
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1875/68
הסכום לכל לירה 7.5 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זימן פרעונו :כיט בטבת חשל״ט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד המפרק :עו״ד ט .בגן־קדיב ,רחוב אחד־העם
 ,103תל־אביב.

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :נציגי מו״לים ־״מעוף״ בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב השפלה  ,3תל־אביב.
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1271/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :אברהם ע .מקלים ,עו״ד ,שד .רוטשילד
 ,15תל־אביב.
שם החברה :פלוטקס חברה להנדסה בפ״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב שפפ-טל  ,10תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2226/77
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היום האחרון ׳לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ראובן סלע ,שו״ד ,שדי רוטשילד ,123
תל־אביב.
שם החברה :גרצברג אודן ושות׳ בע׳ימ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב לה־גדדיה  ,49תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3434/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :יואנס ליבוביץ ,עו׳׳ד ,רחוב בן־גוריון
 ,14הרצליה.
שם התבדה :אמריק-קור שדוחים ) (1975בע״מ—בפירוק.
מפן המשרד הרשום :רחוב הכובשים  ,19תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2305/76
היום האחרון לקבלת הוכחות :ח־ בשבט חשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה ,14
תל־אביב.
שם החברה :אביקון חברה להשקעות מסחר ותעשיה בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי 128אי ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2575/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שמות המפרקים ,תיאורם ומענם:
 .1יוסף סלטון ,עו״ד ,רחוב לילינבלום  ,15תל־אביב;
 .2יורם מושקט ,עו״ד ,שדי רוטשילד  ,116תל־אביב.

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושי^
*
בדין קדימה בלבד
שם החברה :״המדען״ חברה להפצת ספרי מדע ורפואה בע״מ
— בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב דורות ראשונים  ,3ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1050/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בטבת תשל״ט ) 26בינואר .(1979
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל*
אביב.
שם החברה :חרושת היוגב תעשית מתכת בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יםו ,תיק אזרחי .2401/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל־יט ) 2בפברואר .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :אברהם גל ,עו׳־ד ,רחוב בן־יהודה ,13
ירושלים.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לעובדים בלבד
שם החברה :ארלטקס בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב נחלת בנימין  ,91חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2815/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :־׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :צבי מימון ,עו״ד ,ככר מלכי ישראל ,6
תל־אביב.
א׳ בטבת תשל״ט) 31בדצמבר (1978

א׳ קליד
סגן כונס הנבםים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳פ בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

הודעות מ א ת מ נ ס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :עודד לייבל ,נהג ,רחוב שינקין ,12
גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1642/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט } 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :גרשון גרמן ,עו־׳ד ,רחוב אנגל  ,7תל־
אביב.
שם ההייב ,תיאורו ומענו :מרק דהן ,אמרגן ,שד׳ העצמאות  ,7בת
ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2352/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל׳׳ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ל .סמוב ,עו״ד ,רחוב יהודה הלוי 8אי,
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלברט בבר ,שרת ,רחוב איסקוב ,17
יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1880/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר אילון ,סוכן נסיעות ,רחוב
דיזנגוף  ,33נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .557/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳.בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
%וביב.
שם החייב ומענו לשעבר :עזבון המנוח משה םטופיציבסקי ,רחוב
אילון  ,25רמח־גן.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק עזבונות .1460/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :ד׳ בשבט תשל״ט ) 1בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק נגר ,עו״ד ,רחוב דיזנגוף ,22
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :רפאל רפאלוביץ ,סורג ,רחוב שלמה המלך.
 ,29תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1269/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנחם פינקוס ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך ,29
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמנון זיקונט ,פקיד ,רחוב בן־יהודה ,81
חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2338/76
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  14תל־
אביב.
v

שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר חרטשטיין ,רפד ,רחוב  ,290/3יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4242/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ד״ר חיים א .ליבא ,פו״ד ,רחוב מונטי־
פיורי  ,22חל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳ט בטבת תשל״ט18.14979 ,

שם החייב ,תיאורו ומענו :פרנץ חרמן ,טכנאי טקסטיל ,רחוב דיזבגוף
 ,159תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .4411/59
היום האחרון לקבלת הוכחות :ח׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
••
אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יונה מזרחי ,פועל ,שדי קדית־שלופ ,8
וגל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1665/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :נתן צהל ,עו׳׳ד ,רחוב ז׳בוטינםקי ,61
רמת־גן.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לנושים בדין קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מיכאל הפטקה ,סוחר ,רתוב ביאליק ,49
רמח־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2197/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :ה׳ בשבט השל״ט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דוד זומרפלד ,עו׳׳ד ,רחוב רוח ,12
תל־אביב.

הודעות.על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :עבדול כדים אהמד סמרה ,סוחר ,בפר-
טירה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1331/68
הסכום לכל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעובו :ג״ט בטבת תשל״ט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הגאמן :עו׳׳ד א .גרינברג ,רחוב אחוזת בית ,6
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף סלומון ,שיכון רסקו  ,50חבצלת
השרון ,נתניה•
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2213/62
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידגד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ט בטבת חשל״ם ) 28בינואר .(1979
מקום פדעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף אסחייק ,נהג מונית ,רחוב נחלת צבי
 ,54פחחיהקוה•
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,תיק אזרחי .287/77
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ-ט בטבת תשל״ט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14חל־אביב.
א׳ בטבת תשל״ט) 31בדצמבר (1978

א ' קליר
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כ מ ס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ומענו :אדוארד ליבשיץ ,רחוב כצגלסון 95אי ,גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1995/63
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לגישיפ בדין קדימה ו־ 30אגורות
לנושים רגילים.
דיבידנד ראשין או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעוני :כי׳ט בטבת השליט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שמות החייבים ,תיאורם ומעגם :יפת וזיק טייב ,מסגר ,שיכון גיורא
 ,359/36רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיקים אזרחיים.400—1/71 :
הסכום לכל לירח 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון אי אחד :דיבידנד ראשון ־וסופי.
זמן פרעונו :כ׳׳ט בטבת תשליט ) 28ביניאר ,(1979
מקום פרפונו במשרד הנאמן :בונם הנכסים הרשמי ,רהוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1צביה גלנט ,מורה;
 .2חיים גלגס ,כלכלן ,רחוב ויצמן  ,99תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיקים אזרחיים.617—8/76 :
 .הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד שגי וסופי.
זמן פרפונו :ביט בטבת תשליט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ר׳ כץ ,רחוב נחמני ,40.תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה כהן ,פועל בנין ,רחוב אבא הלל
 ,65רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־י־יפו ,תיק אזרחי .3810/65
הסכום לכל לירה 100 :אגורות בצירוף ריבית של .30%
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד דאשק וסופי.
זמן פרפונו :ביט בטבת תשליט ) 28בינואר .(1979
מקום פרפונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה
 ,14תל־אביב.

הודעות על תשלום דיבידנד וביטול צווי
קבלת נכסים ופשיטת רגל ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :אפרים בן־צבי ,ת.ז ,6782847 .נהנ,
רחוב שפינוזה  ,7פתח־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב״יפו ,חיק אזרחי .1106/75
הסכום לבל לירח 100 :אגורות.
דיבידנד ראשק או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן סדפונו :כ״ט בטבת תשליט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה
 ,14תל־אביב.
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י״ג בניסן תשל״ה ) 25במרס
.(1975
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.

תאריך הביטול :מיו בתשון תשליט ) 15בנובמבר .(1978
שם הנאמן ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,דהוב בךיהודה  ,14תל־|
אביב.
האריך השהרור :ט״ו בחשון תשל״ט ) 15בנובמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם חדד ,ת.ז .ג׳ ,9318/חשמלאי| ,
מישב אלישממ ,ד.נ .המרכז.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1882/65
הסכום לכל לירה 20 :אגורות בצירוף ריבית של .50%
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :כ״ט בטבת תשל׳־ט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רנל :כ״א בםיון תשביה ) 21ביוני
.(1965
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ני״ז בחשון תשל״ט ) 16בנובמבר .(1978
שפ הנאמן ומענו :כונה הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
האריך השחרור :ט״ז בתשון תשליט ) 16בנובמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומעגו :מולאיים פרויז ,ת.ז ,1232382 .בעל
חנות ,רחוב חרב לוי  ,35בח־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1571/72
הסכום לכל לירח 100 :אגודות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרפונו :כ״ט בטבת תשליט ) 28בינואר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהייייה
 ,14תל־אביב.
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י׳ בתמוז תשל״ב ) 22ביוני
.(1972
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ייג בכסלו תשליט) 13בדצמבר .(1978
שם הנאמן ומענו :כוגס הגבסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14חל־
אביב.
תאריך השחרור :י״נ בכסלו תשליט ) 13בדצמבר .(1978

הודעה על מתן צו קבלת גכםים ופשיטת
דגל וכוונה להכריז על דיבידנד
שם החייבת ,תיאורה ומעגה :אסתר בכר ,ת.ז ,0849236 .שרתת,
רהוב איסקוב  ,17יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1881/77
תאריך צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת הרגל :י״ג באליל השל״ז)1
בספטמבר .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ו באב תשליז) 11באוגוסט .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
היום האחרין להגשת היכחות :ה׳ בשבט תשליט ) 2בפברואר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
כיח בכסלו תשליט ) 28בדצמבר (1978

א' קליר
סגן בונם הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2506י־ס בסבת תשל״ט18.1.1979 ,

הודעות מ א ת בונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיסת הרגל 936 ,ו
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
ואכיפה ראשונה
שם החייבת ,תיאורה ומענה :עמל ארבילי ,ת.ז ,4332721 .עקרת־
בית ,רחוב דב-הוז  ,13/2אוד־יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1662/78
תאריך צו קבלת הגכסים והכרזת פשיטת רגל :ח׳ בחשון^־תשל״ט
) 8בנובמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ באלול תשל״ח ) 8בספטמבר .(1978
.בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ב בשבט תשל*ט )9
בפברואר  (1979בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל פרץ ,ת.ז ,0255514 .סוהר ,רחוב
בן־גוריון  ,5/3פרדס־רובין ,גבעח-שמואל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבייב־יפל ,תיק אזרחי .1121/78
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :א׳ בחשון תשל״ם )1
בנובמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ח בסיון תשל״ח ) 23ביוני .(1976
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בשבט חשל״ט )30
בינואר  (1979בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב בךיהודה  ,14תל־אביב.

^

הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים
ופשיטת רגל -

שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :המנוח יוסף דן ,ח.ז,493288 .
מסגר ,רחוב שבזי  ,11בני־ברק..
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3159/67
תאריך צו קבלת נכפים ופשיטת רגל :ה׳ בתמוז תשכ*ז ) 13ביולי
.(1967
סיבת הביטול :פשרה עט הנושים.
האריך הביטול :י״ד בכסלו תשל״ט ) 14בדצמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :המנוח יעקב ביכמן ,ת.ז,0413801 .
יצרן נעליים ,רחוב שטנד  ,14תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .2247/69
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :כ״ד בסיון תשכ״ט ) 10ביוני
׳* ״
.(1969
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים )פטירת החייב(.
תאריך הביטול :כ׳׳ב בחשון תשל׳׳ט ) 22בנובמבר .(1978
שם החייב ומענו :שמעון גפני ,נמצא בתו׳׳ל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3547/67
תאריך צו קבלת גכסים :ב׳ בסיון חשכ״ח ) 29במאי .(1968
תאריך צו פשיטת הרגל :כ״ג באלול תשכ״ה ) 16בספטמבר .(1968
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ל׳ בחשון תשל״ט ) 30בנובמבר .(1978
שמוח החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1חיים קשפיצקי ,ת.ז ,0332410 .סוחר;
 .2הלנה קשפיצקי ,ח.ז ,0332411 .עקרת־בית ,רחוב גרוזבברג
8א׳ ,תל-אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2506י׳׳פ בטבת תשל״ט18.1.1979 ,

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיקים אזרחיים.409—10/61 :
תאריך צו קבלת נכסים :כ״א בשבט תשב׳׳א )ד בפברואר .(1961
תאריך צו פשיטת הרגל :ב׳ בניסן השכ״א ) 6באפריל .(1961
סיבת הביטול :פשרה עם הגושים:
תאריך הביטול :י״ד בכסלו תשל׳׳ט ) 14בדצמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומעגו :מאיר ארגפלד ,ת.ז ,413045 .סוחר,
רחוב הרב מלצר  ,32בני־ברק.
תאריך צו קבלת גכםים ופשיטת רגל :ב׳־ט בהשון תשכ־-ו ) 24בנו־
במבר .(1965
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ט״ז בתשון תשל׳׳ט ) 16בנובמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם קטטיאל ,ת.ז ,0452407 .רפד,
רחוב אחרוג  ,5בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .2928/68
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י״ג בסיון תשב״ת ) 9ביוני
.(1968
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
האריך ביטולו :י־ד בכסלו תשל״ט ) 14בדצמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל פילבטקי ,ת.ז ,0349278 .עצמאי,
רחוב קהילת ודשה  ,46תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3264/71
תאריך צו קבלת נכפים ופשיטת רגל :ח׳ בתשרי תשל״ב) 27בספטמבר
.(1971
סיבת הביטול :פשרה עם הנושים.
תאריך הביטול :י״ט בכסלו חשל״ח ) 29בנובמבר .(1977

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב ומענו :יעקב סטריקובסקי ,רחוב צחיל  ,3רמת־נן.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1440/75
תאריך צו קבלת נכסים :ה׳ בתמוז תשל״ה ) 19ביוני .(1975
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ב״ז בתשרי השל״ז) 21באוקטובר .(1976

הודעות על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליעזר חלפון ,מסגר ,רחוב מרדכי
אנילביץ  ,14/5רמח־אליהו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .3782/67
שם הנאמן ,תיאורו ועעגו :זאב ברוטפלד ,עו־ד ,רחוב אבן־גבירול
 ,82תל־אביב.
תאריך השחרור :ה׳ בכסלו תשל־ט ) 5בדצמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו :רוברט סרדה ,טבח ,רחוב עמל  ,6רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .3172/74
שם הנאמן< תיאורו ומענו :עמום ויצמן ,פו״ד ,רחוב צייטלין ,25
תל־אביב.
תאריך השחרור :י״ת בכסלו תשל׳׳ט ) 18בדצמבר .(1978
כ״ח בכסלו תשל־ט ) 28בדצמבר (1978

א' קליר
סנן כובס הנכסים הרשמי
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לפי פ ק ו ד ת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
הודעות על ביטול צווי קבלת ,כסים ופשיטת רגל
ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :שאשה נאג׳י ,ת.ז.ג׳ן ,61461רחוב הנוטר
 ,7באר־שבע אצל משפחת בלבול.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,היק אזרחי .1910/64
תאריך צו קבלת נכסים :ביו בסיון תשב־׳ד ) 7ביוני .(1964
תאריך צו פשיטת הרגל :ה׳ בחשון תשכ״ה ) 11באוקטובר .(1964
סיבת הביטול :תשלום בל החובות.
האריך הביטול :ז׳ בכסלו תשליט ) 7בדצמבר .(1978

שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם אפל ,ת.ז ,411590 .רפד ,רתוב|
הרב מלצר  ,20בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1026/69
תאריך צו קבלת נכסים :כ״ה בסיון תשכיט) 11ביוני .(1969
תאריך צו פשיטת הרגל :ו׳ בניסן תשל״א ) 1באפריל 1ל.(19
סיבת הביטול :פשרה עם הנושים.
תאריך הביטול :ייד בכסלו תשליט ) 14בדצמבר .(1978
שם הנאמן ומענו :יורם שרגא ,עו־ד ,רחוב אלנבי  ,100תל־אביב.
תאריך השחרור :ח׳ בתשרי תשל״ט ) 9באוקטובר .(1978

שם החייב ,תיאורו ומענו :רחמים מזרחי ,ת.ז ,366160 .נהג ,רחוב
אורלוב  ,8פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .327/62
תאריך צו קבלת נכפים :ל׳ בשבט תשכ״ב') 4בפברואר .(1962
תאריך צו פשיטת הרגל :כיו באדר ב׳ תשכיב ) 1באפריל .(1962
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :ז׳ בכסלו תשליט ) 7בדצמבר .(1978
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ז׳ בכסלו תשליט ) 7בדצמבר .(1978

שם החייב ,תיאורו ומענו :פדל מודדי ,ת.ז ,5052386 .פועל ,כפר־
טירה המשולש.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .341/77
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ב׳׳ז בשבט תשל״ז) 15בפברואר
.(1977
סיבת הביטול :פשרה עם הנושים.
תאריך הביטול :ל׳ בחשון תשליט ) 30בנובמבר .(1978
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהורה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ל׳ בחשון תשל״ם ) 30בנובמבר .(1978

5

שם החייב ומענו :ברוך שליסלברג ,ת.ז ,978518 .רחוב דגניה ,8
שיכון שקד ,ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3500/59
תאריך צו קבלת נכסים :י״ט בתשרי תש״ך ) 21באוקטובר .(1959
תאריך צו פשיטת הרגל :ו׳ בכסלו תש״ך ) 7בדצמבר .(1959
סיבת הביטול :ניצול לדעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ז׳ בכסלו תשליט ) 7בדצמבר .(1978
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
 .תאריך השחרור :ז׳ בכסלו תשליט ) 7בדצמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו למענו :איזו לייזרוביץ ,ת.ז ,2687201 .בדזלן,
רחוב יצחק שדה  ,43נוה־עמל ,הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2386/69
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטה דגל :ז׳ בתמוז השביט ) 22ביוני
.(1969
סיבת הביטול :חשלום בל החובות.
תאריך הביטול :י״ד בכסלו תשליט ) 14בדצמבר .(1978
שם הבאמן ומענו :בונם הנכפים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :י״ד בכסלו תשל־ט )14׳ בדצמבר .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו :אריה שליםלברג ,ת.ז ,981282 .נהג,
רחוב עמינדב  ,800פרדס־תנה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3733/59
תאריך צו קבלת נכסים :ח׳ בחשון חש״ך ) 9בנובמבר .(1959
תאריך צל פשיטת הרגל :י״ז בטבת תש״ך ) 17בינואר .(1960
סיבת הביטול :גיצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל. .
תאריך הביטול :ב״ט בחשון תשליט ) 29בנובמבר .(1978
שם הנאמן והעני :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהוחז  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ביט בתשון תשליט ) 29בנובמבר .(1978
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ב׳ בטבת חשל״ט ) 7בינואר (1979

א ׳ קליד
סנן כונס הנכסים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :ועקנין פנחס ,ת״ז  ,6727370ש^1
מברקה; ועקנין תנה ,עקדת בית ,רחוב סנהדרין  ,66באר־שבע.
• בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי .436/78
היום האחרון לקבלת הוכחות :ו׳ באדר תשליט ) 5במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1ברמי אסתר ,ח.ז ,6947955 .עקרת בית;
 .2ברמי םיידון ,ת.ז ,6947954 .נגד ,1484/3 ,קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .286/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כיד בשבט תשל׳׳ט ) 21בפברואר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד בדין קדימה
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :יוסף )חיים( ברין ,ח.ז,38634 .
קבלן ,ת.ד ,152 .ערד )אצל י .רוזנברג(; גד ברין ,נהג ,אבן
גבירול  ,7באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .237/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :כיח בשבט תשל״ט ) 25בפברואר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
כיח בכסלו תשליט) 28בדצמבר (1978

ש׳)אנקור( שניר
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2506יי׳ט בטבת הש־ו״ט18.1.1979 ,

הודעות מ א ת כ מ ס הנכסימ הרשמי
לפי פ ק ו ד ת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
שמות החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1הופמן רחל ,ת.ז ,643903/3 .עקרת בית;
 .2הופמן משה ,ת.ז ,181894 .אופה ,רחוב השלום ,125/11
באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ב א ר ^ נ ׳ תיק אזרחי .40/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ באדר תשל״ט ) 28בפברואר .(1979
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באד־שנע.

שם החייב ,חיאורו ומענו :פוחירסקי אליעזר ,ת,ז ,232417 .טבח,
רחוב לוי אשכול  ,79קיראון.
כיח המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .393/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳׳ט בשבט חשל״ט ) 26בפברואר'
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באד־שבע.

צוד שחרור החלטיים
שם החייב ,תיאורו ומענו :הירש חיים )ינקו( ,ח,ז ,4648212 .נמ^
אילת  ,309/1אילת-.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,היק אזרחי .166/69
האריך הצו :י״ח בכסלותשל״ט ) 18בדצמבר .(1978
מהות הצו :שחרור החלטי-וסופי.
,

שם החייב ,תיאורו ומענו :אדלט סרביה ,ת.ז ,562198 .פקידה,
שדי התמרים  ,120/1אילת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי .43/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ באדר תשל״ט ) 1במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר-שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :חנניה וקנין ,ה.ז ,2698005 .פקח ,רחוב
הנדוד השני  ,405/7שדרות.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .372/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ל׳ בשבט תשל״ט) 27בפברואר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

^,1

שם החייב ,תיאורו ומענו :דימנט יעקב ,ת.ז ,699749 .מלונאי ,דרך
יותמ  ,6003/9אילת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .69/76
תאריך הצו :ייח בכסלו תשל״ט ) 18בדצמבר .(1978
מתות הצו :שחרור החלטי וסופי.

ש׳)אנקור( שניר

כ״ת בכסלו תשל׳׳ט ) 28בדצמבר (1978

סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות טל אחריות הדודימים ואין בפרסומן משום מתן תעודה מד נבונותן

בית סמל דוד בע״מ

אי .סי .טי .חברה בינלאומית למסחר בע״מ

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית ׳שלא מן המנין של ההברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום  1ביוני  1978נתקבלו ההחלטות הבאות
כההלטות מייחדות .1 :לפרק את ההברה מרצון;  .2למנות כמפרק
יחיד של החברה ,את צבי בוקשפן;  .3להעניק זכות חתימה לצבי
בוקשפן .חתימתו היחידה של הנ׳׳ל בשם החברה ובצירוף חותמת
החברה תחייב את החברה בכל פעולותיה בתקופת הפירוק.

הודעה על האסיפה הסופית
ניחנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  25.2.1979במשרדו של המפרק ברחוב יפת
 ,13יפו ,לשם הגשת דר״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה נפשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים
נוסים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה ושל המפרק.
ד ו ד ננור ,עו״ד ,מפרק

על כל הנישים יבני אדם שיש להם תביעות לחברה הנ״ל להגיש
את תביעותיהם למפרק תוך  21יום מתאריך פרסום הודעה זו ,למשרד
המפרק ברחוב ירושלים .לא ידונו בתביעות שיוגשו אחרי תאריך זה.
צבי בוקשפץ ,מפרק

ויטמן בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,17.12.1978נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את ברוך ויטמן מרחוב השומר
 ,4רמת־גן ,ואח נהום מיליקובסקי מרחוב הבנים  14רמח־השדון,
כמפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרקים,
במשרד עו״ד א׳ גיצלסר ,רחוב אבן־גבירול  ,25חליאביב.
 ,גושה או אדם אחר אשד לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״׳ל ,לא ייענה.
נחום מיליקובםקי
ברוך ויטמן
מפרקים
ילקוט הפרסומים  ,2506׳״ט בטבת תעל״ט18.1.1979 ,

המחלקה המשותפת להנדסה)ביטוחים( בעימ
)בפירוק מרצון(
הודעה על שינוי מפרקים
ניתנת בזת הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,26.6.1978נתקבלה ההחלטה הבאה:
עקב פטירתו של אחד משלושת מפרקי החברה אדי עין־גד ז״׳ל,
הוחלט לאשר אח פעולות המפרקים האחרים עזרא גבאי ,רו׳׳ח ,וא.
גולץ ,רו״ח ,שהמשיכו בתהליכי פירוק החברה ,וחתימת המפרקים
האמורים מחייבת את החברה בכל המובנים.
ע.ד .גבאי

א׳ גולץ
מפרקים
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בית כרמל ויוסף בע״מ

עזבון המנוחה פני רפפורט

הודעה על פירוק מרצון

בהתאם לסעיף  90א לחוק הירושה ,תשכ״ה ,1965-הנני ham
בזה את נושי המנוחה הניל להודיעני בכתב על תביעותיהם תוך
שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו.

ניתנת מאת הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  11באוגוסט  ,1978נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק החברה מרצון ולמגות את ה׳ צ׳ מילנר מרחוב
הבנקים  ,5חיפה ,כמפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש אח תביעותיו
בצירוף הוכחות תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ<
גושה אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד ,הנ׳׳ל לא ייענה.
ה׳ צ׳ מ י ל נ ר  ,מפרק

ההודעות תוגשנה לי לפי המען :ברוך ברוי־א ,רחוב מונמיפיורי!
 ,39תל־אביב.
ברוך ברוידא ,מנהל העזבון!
אברחמעבע״מ
)בפירו^מרצון(
הודעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה הנדחית הסופית והאחרונה של|
החברה הנ״ל תתכנס ביום  15בפברואר  ,1979בשעה  ,12.00במשרד
בע׳׳מ
מגרש אדיר מסי 1108
דואה חשבון יצחק שיפד ,רחוב נחמני  ,47בתל־אביב ,לשם הגשת
)בפירוק מרצון(
דו׳׳ח סופי של המפרק ,המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה פשה
הודעה על האסיפה הסופית
בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט 1
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפרק.
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה האחרונה של החברים של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  26.2.1979בשפה  10.00לפני הצהרים ,במשרד
יצחק שיפר ,רו״ה ,מפרק
אקר את ווללבלסקי ,עו״ד ,מרחוב אהד העם  ,30תל־אביב ,לשם
הגשת דו״ח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאה המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של חחברה ושל המפרק.
יעקב ל ׳ לוין ,מפרק

מלון קרית ים בע״מ
הודעה מאת מפרק על מינויו
לפי סעיף ) 220ו( לפקודת החברות
אני החתום פטה ,יהודה וייל ,רו״ה ,מרחוב העצמאות  ,65היפה,
מוסד בזה הודעה שנתםניתי להיות המפרק של מלון קריח ים בע־־מ,
בכוח החלפה מיוהדת של החברה שנתקבלה ביום  10בדצמבר .1978
על כל אדם שיש לו תביעה נגד החברה ,להודיע על כך למפרק
לפי המען הנ״ל ,תוך שלושים יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשימות.
יהודה ו י י ל  ,מפרק

חברות מלון עדן ירושלים בע׳׳מ
חברת קופת־עדן בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפות הכלליות האחרונות של החברים
של החברות הנ״ל תתבנסנה ביום  15בפברואר  ,1979בשעה ,15.00
במשרד המפרק עו״ד ג׳ ראובינוף ברחוב בךיהודה  ,2ירושלים,
לשם הגשת דו״ח סופי של המסרקים המראה כיצד התנהל פירוק־
העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות ושל
המפרקים.
ג׳ ראובינוף ,פו״ד
מ׳ שרף ,עו״ד
מפרקים

786
המחיר  8לירות

תלקק טעויות
בדודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית רחובות שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2486תשל׳׳ט ,עמי — 343
|j£
)א( בסעיף ה ,במקום האוהירת ׳ .״ ״ 1,״ ט ר ״. .
טי

צ

)ב( בסעיף ז ,אחרי פסקה) (5צ׳׳ל ״) (6מרשימת חזית דחית מאוחדת—
בגד:
) (3ודעי שלמה״
) (1ירושלמי שמחה
) (2מזרחי יעקב
בהודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית עקרון,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2496עמ׳  ,553בסעיף ז) ,(3אחרי
״ .2עמד שלום״ צ״ל ״ .3זינדני יחזקאל־־.
בהודעה ברבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גךיבנה,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2500חשל״ט ,עמי  ,640בסעיף ו,
בטור מספר המנדטים לצד רשימת ,מחל הליכוד׳ צ״ל ״3״.
בהודעות לפי פקודת החברות בדבר הגדלת הון ,שפורסמו בילקוטי
הפרסומים —
) ,2429 (1חשל״ח,
בעמי  ,1562לענין חכרה מם׳  ,51-067054-0קרסונקס בע״מ,
הפרסום געשה בטעות והוא בטל;
בעמי  ,1565לענין חברה מסי  ,51-050485-5במקום ״.3
 213 000לירות־ צ׳׳ל ״ 300 000 .3לירות״;
) ,2476 (2חשל״ט ,בעמי  ,129לענין חברה מס׳ ,52-001807—8
במקום ״ 3 000 000 000 .3לירות׳׳ צ*ל 3״2 000 000 000 .
לירות״.

ילקזם הפדםומיס  ,2506י* 0בטבת תשל״מ18.1.1979 ,

נד0ס בדפוס הטפמלד* ירושלים

