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מינוי ועדת ערר
לפי חוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  89לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג) 1963-להלן  -החוק( ,וסעיף  16לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ולאחר התייעצות עמ נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף  16האמור ,אני ממנה כל אדם ששמו צויין
בטור ב׳ להלן ,יחד עם אדם ששמו צויין בטור ג׳ ואדם ששמו צויין בטור ד׳ או עם שנים ששמותיהם צויינו בטור ד׳ ,להיות ועדת
ערר לענין סעיף  88לחוק ,במחוז שצויין בטור א׳ לצד שמותיהם ,במותבים שירכיב נשיא בית המשפט המחוזי של מחוז שיפוט
הועדה.
1

2

טור א׳
המחוז

טור ב׳
יושב־דאש

טור גי
חבר

טור ד׳
חבר שאינו עובד מדינה

ירושלים

משה שלגי ,שופט )דים׳( של בימ״ש מחוזי

משה יצחקי

עו״ד אברהם אנגל
אמנון בן־עמרם
משה וגבר

תליאביב
והמרכז

שלמה אשר ,שופט )דימ׳( של ביהמ״ש העליון
מקס קנת ,שופט )דימ׳( של בימ״ש מחוזי
יצחק רווה ,שופט )דימ׳( של בימ״ש מחוזי
חיים בנטל ,שופט )דימ׳( של בימ״ש מחתי
יצחק שילה ,שופט )דימ׳( של בימ״ש מחוזי

שלמה מורד

אליעזר םורוקה
שלמה טל
עמנואל כדגן
רסולי סעד
מרדכי כהן
מיכה לזר
זאב כהן
עו״ד דן מרגלית
אריה סגלוכיץ

חיפה
)לרבות
נפת עכו(

אוגניה וינוגרדוב ,שופטת )דימ׳( של בימ״ש מחוזי
אברהם שאל ,שופט )דימ׳( של בימ״ש מחוזי
ברוך כספי ,שופט )דימ׳( של בימ״ש מחוזי

אליהו ארבל
שנקר יהודה
תענך שלמה

עו״ד צבי גרובר
עוי׳ד אביב שניאור

הצפון
)למעט
נפת עכו(

יוסף בהלול ,נשיא בימ״ש מחוזי
תיאודור אור ,סגן נשיא בימ״ש מחוזי
יהודה אברמוביץ ,שופט בימ״ש מחוזי

יצחק בןיחיים

יואש דובנוב
אליהו בן־שלום
אלפרד לוי

הדרום

יעקב טירקל ,בשיא בימ׳׳ש מחוזי
אליהו גלםנר ,סגן נשיא בימ״ש מחוזי
יוסף לוין ,שופט בימ״ש מחוזי
אפרים לרון ,שופט בימ״ש מחוזי
שלמה אלקיים ,שופט )דימי( של בימ״ש מחוזי

יעקב כהן

מקם ויקטור
קלמן פורת
שמואל בלום

מינויים של השופטים)דימ׳( כיושבי־ראש ועדה זו הוא מיום ב׳ בניסן התשמ״ז) 1באפריל  (1987עד יום כ״ו באדר ב׳ התשמ״ט
) 31במרס .(1987
מענה של כל ועדה במשרד הרישום של בית המשפט המחוזי של מחוז שיפוטה.
ההודעה בדבר מינוי ועדות ערר  -בטלה.
3

כי׳ו באדר התשמ״ז ) 27במרס (1987
)חמ (3-324
1

2

3

סייח התשב״ג ,עמ׳  ;156התשכ״ה עמ׳ :40
סייח התשמ״ד ,עמי .198
י״פ התשמ׳יב ,עמי .1690
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משה נסים
שר האוצר
ממלא מקום שר המשפטים

ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

הודעה לפי סעיף 19

מהדת הכבילה:

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() '1943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מכריז כי
המקרקעין המתוארים בתוספת שביחס אליהם פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של
מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
2

תופפת

כל בתי המרקחת ,חברי הסתדרדת הרדקחים ,בכל הארץ
למעט איזור ירושלים יספקו תרדפות לחברי הקופה בהתאם
לתנאים המפורטים בהסכם,
ההסדר האמור פתוח לעידן הציבור במשרד המסחר
והתעשיה ,רת׳ אגרון  ,30ירושלים ,חדר מס׳ .42
ל׳ בשבט התשמ״ז ) 1במרס (1987
זאב גלמוד
)חמ (3-41
הממונה על הגבלים עסקיים

חטיבת קרקע כמפורט להלן:
גוש  4402חלקה ;3

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד

השטח הכללי 21,894 :מ״ר:
החלקים המופקעים :כל החלקה פרס לחלקי ר״פ ומדינת

לפקודת הקרקעות )רכישה 'לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

ישראל ,ובסה״כ :3/128 -
הבעלים :הודה אברהים גובראן עיסא שביטה.
ח׳ באדר התשמ״ז ) 9במרס (1987
)חמ (3-4
1

2

בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה , 1965-ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת הנקראת
״תכנית מס׳ חפ ,222/עמק זבולון)להלך  -התכנית( ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בתוספת מס׳  2של עתון רשמי ,782
מיום  ,12.5.1938עמודים  469ו־ 470ובהתאם להחלטה של
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה ,בישיבה מס׳ 81
מיום  15.3.86דבהתאם להחלטה של הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז חיפה ,בישיבתה מם׳  54מיום ,18.12.1986
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן -
הועדה( הודעה ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים
לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
1

משה נסים
שר האוצר

ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
י״פ התשמ״ו ,עמ׳ .2963

הודעה כדבר בחירת סגן לראש המועצה המקומית
מצפה רמון
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה1975-
בהתאם לסעיף )28א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה , 1975-נמסרת בזה
הודעה כי בישיבת המועצה המקומית מצפה רמון שהתקיימה
ביום כ״ג בכסלו התשמ״ז) 25בדצמבר  (1986נבחר אייבי אמר
לסגן ראש המועצה לפי סעיף  15לחוק האמור ,במקום אבי
חקלאי.
1

כ״ח בשבט התשמ׳׳ז ) 27בפברואר (1987
אריה דרעי
)חמ (3-743
המנהל הכללי של משרד הפנים
—
——ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211י״פ התשל׳יט ,עמ׳ .982
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חדשייס מיום פרסום הודעה זד ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים
שהדא תובע דחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכודנת לקנדת מיד
חזקה במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה
בהם.

הודעה על רישום הסדר כובל

תוספת
חלקה  102בגוש  11575בשלמות.

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשי״ט1959-
בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים ,התשי״ט-
 , 1959אני מודיע כי נרשם הסדר כובל בענף שירותי רוקחות.
1

הצדדים להסדר הם:
קופת־חולים מאוחדת  -רח׳ ארלוזורוב  ,100תל־אביב:
הסתדרות הרוקחים בישראל  -רח׳ לבונטין  ,12תל־אביב.
ס״ח התשי״ט ,עמ׳  :152התשל״ג ,עם׳ .148
ילקוט הפרסומים  ,3450כ׳׳ג באייר התשמ׳׳ז22.5.1987 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה ,וכל
מעונין זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
ט׳ באדר התשמ״ז ) 10במרס (1987
אריה נדראל
)חמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
ם״ח התשכ׳יה ,עמ׳ .307
נ
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הודעה לפי םעיפיפ  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
כתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה,
הרצליה )להלן  -הועדה( לפי סעיפים  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית בנין ערים מס׳
הר1437/אי ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2933התשמ׳יג ,עמי  ,2134נמסרת בזה הודעה כי
המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
1

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך
חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההבאה אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן במםרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
במקרקעין האמורים מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי
הציבור שלמענם עומדים לרכשן והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהן.
תוםפת
גושי  6537חלקות ,116 ,115 ,114 ,112 ,111 ,110 ,109
 118ברחובות סוקולדב ,ההגנה.
השטחים מיועדים להרחבת הרחובות סוקולוב וההגנה
ופתיחת דרך חדשה.
אלי לנדאו
)חס (3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרחב הרצליה
ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
1

הודעה לפי פעיפיפ  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
פת 22/1212/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2372התשל״ח ,עמי  ,99מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,פתח תקוה )להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך נדרש לשלוח לועדה ,תוך
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

1632

חדשיים מיום פרסום הודעה זד ברשומות ,הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
חטיבת קרקע בגוש  6385המהווה חלק מחלקה  3בשטח
של  567מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בעירית
פתח תקוה וכל מעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט״ד באזר התשמ״ז ) 16בפברואר (1987
דב תבורי
)חמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965--
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית ) 501להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2473התשל״ט ,עמי  ,53מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת־השרון )להלן  -הועדה( הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי אין
הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה.
1

כל אדם המוען שיש לו זכות או טובת הנאה בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בין מכוח זכות ובין מכוח
נימוק שייגרם ס ב ל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך חדשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההבאה אשר
לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום  -אס ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הבתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים -
ראיות התומכות בטענה כי יגרם סבל.
כן נמסרת הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
ס׳׳ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ׳׳ז22.5.1967 ,

תופפת

העתק תשריט התוכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בעירית נתניה וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בימים ובשעות של קבלת קהל.

גדש  6599חלקה ) 170חלק(!
השטח :כ־ 58מ״ר:
היעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת־השרון ,וכל מעונין זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

א׳ באדר התשמ״ז ) 2במרס (1987
יואל אלראי
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

משה ורבץ •
ב׳ באדר התשמ״ז ) 3במרס (1987
יושב ראש הועדה המקומית
)חמ (3-2
לתכנון ולבניה רמת־השרון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
הודעה לפי סעיף 14
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתוכנית נת ,2/10/שהוד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צבור( 1943
עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,996התשכ׳׳ג,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
עמ׳ ) 833להלן  -התוכנית( ,מצהירה בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה )להלן  -הועדה( בהתאם לסעיף 13
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן -
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-וסעיף  14לפקודת הקרקעות)רכישה
הפקודה( ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם
לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה(,מוסרת בזה הועדה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ויד לפקודה בילקוט הפרסומים
המקומית לתכנון ולבניה רחובות הודעה ,כי היא חוזרת בה
 ,3248התשמ׳׳ה ,עמ׳  3341יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של
מרכישת כל קרקע שהודעה על כוונה לרכשה נמסרה בהודעה
עירית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה אשר נתפרסמה בילקוט הפרסומים
 ,2278התשל״ז ,עמ׳ .445
תוספת
יחזקאל הרמלד
)חמ (3-3
1

/

2

1

2

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובדת
׳'׳׳׳ סייח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

שביל בשטח של  290מ״ר ,הצבוע בתשריט פסים
אלכסונים בצבעים אדום וירוק ,המורכב מגוש  8273חלקי
חלקות  !359 ,358גדש  8321חלקי חלקות .26 ,25

2

העתק תשריט התוכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בעירית נתניה וכל מעונין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות של קבלת קהל.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה־־ , 1965ובהתאם לתוכנית נת 7/400/שהוד
עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2844התשמ״ב,
עמ׳ ) 2707להלן  -התכנית/מצהירה בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן -
הפקודה( ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,3263התשמ׳יו ,עמי  ,623יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של
עירית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

2

תוספת
שטח לבנין ציבורי בשטח של כ־ 1,500מ׳׳ר ,המהווה חלק
מחלקה  499בגוש  8232וחלק מחלקה  10בגוש .8285
1

2

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,3450כ׳׳ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

א׳ באדר התשמי׳ז ) 2במרס (1987
יואל אלראי
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
סייח התשכ׳יה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
1

2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ובהתאם לתוכנית בת 7/400/שהוד
עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2844עמי 2707
)להלן  -התכנית( ,מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה(,כי המקרקעין
1

2

סייח התשכי׳ה ,עמ׳ .307
ע׳יר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
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המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ויד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3228התשמ״ה ,עמ׳
 ,2942ותוקנה בילקוט הפרסומים 5ד ,32התשמ״ו ,עמ׳ ,824
יהיו לקביינה הגמור והמוחלט של עירית נתניה מיום פרסדם
הודעה זו ברשומות.
תוםפת
גוש
גוש
גוש
גוש

0ד 82חלק
 8263חלק
 8268חלק
 8264חלק

מחלקות
מחלקות
מחלקות
מחלקות

:59 ,58
 ,94 ,93ד:9
 ,66 ,49וחלקה  67בשלמות:
;155 ,5 ,4 ,3 ,2

שסח המקרקעין המופקעים הוא כ־ 7,000מ״ר.
העתק תשריט התוכנית מופקד במשרדי הועדה המקדמית
לתכנון ולבניה בעירית נתניה וכל מעונין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות של קבלת קהל.
א׳ באדר התשמ״ז ) 2במרס (1987
יואל אלראי
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189רי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה ,'1965-ובהתאם לתכנית בנץ עיר מפורטת
מס׳ ) 4574להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3242התשמ״ה ,עמ׳  ,3269מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכד)להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת אשר ביחס
אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ד־ד לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3417התשמ״ז ,עמ׳  ,482יהיו לקניבה הגמור
והמוחלט של עירית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה התשכ״ה־ ,'1965ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ לה/
) 1/100להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2362התשל״ז ,עמ׳  ,2264מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה)להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט
הפרסומים , 3378התשמ״ו ,עמ׳  ,3046תהיה לקנינה הגמור
והמוחלט של עירית רמלה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
2

תוספת
שטח קרקע בגוש  4346חלק מחלקות  66 ,65 ,62כגודל
של כ׳ 980מ״ר המהווה מועדון הצופים ,רת׳ החשמונאים,
רמלה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקדמית בעירית
רמלה וכל מעונין זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה
פתוחים לקהל.
כ״ד בשבט התשמ״ז ) 23בפברואר (1987
י׳ רבי
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,רמלה
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תרס׳  ,1עמ׳ .32
1

2

2

התוספת
שטח הקרקע להפקעה כ־ 24.83דונם ,הכולל בגוש 18051
חלק מחלקות  ,21,20 ,17,16 ,13 ,12 ,11ובגוש  18103חלק
מחלקות ,192 ,191 ,190 ,186 ,185 ,184 ,183 ,181 ,180 ,80
,209 ,208 ,207 ,206 ,204 ,203 ,201 ,197 ,196 ,195 ,194
 205 ,212 ,211 ,210וחלקות  ,202 ,193 ,188 ,187בשלמותן,
כל זאת כמסומן בצבעים בתשריט.
העתק התשריט האמור מופקד במחלקת רישוי הבניה
שבעידית עכו ,וכל מעונין זכאי לעיין בו בימים א׳ ויד׳
מ־ ,18.00-16.00ובימים ב׳ ו־ו׳ מ־.12.00 - 08.00
י״ד בשבט התשמ״ז ) 13בפברואר (1987
אלי דח־ר&טרו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו
סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳ תממ
66א׳ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1714התשל״א ,עמ׳  ,1499מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו)להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ויד לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3398התשמ״ז ,עמי  ,179תהיה לקנינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית קרית אונו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
2

תדםפת
חטיבת קרקע בקרית אדנו המהדרה את תלקה  109בגוש
 - 6491בשלמותה.

1

2
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2

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע׳יר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
ילקום הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ׳׳ז22.5.1987 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית וכל
מעונין זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
י״ז בשבט התשמי׳ז ) 16בפברואר (1987
יואל פרנקל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

לצורכי ציבור( ) 1943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ויד
לפקודה בי״פ  ,3410התשמ״ז ,עמ׳  ,367תהיה לקבינה הגמור
של המועצה המקומית טירת הכרמל מיום פרסום הודעה זו.
2

התוספת
קרקע בשטח של כי 8.6דונם המסומן באות א׳ בתשריט
התכנית ג 686/הכולל חלקי חלקות  1,2 ,3בגוש  10723וח׳יח
 67 ,50 ,51 ,57 ,58בגוש  ,10725כל זאת כמסומן בצבע
בתשריט.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳ תממ
) 45להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,956התשכ״ה ,עמ׳  ,2058מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אונו)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן -
הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,3338התשמי׳ה ,עמ׳  ,178תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית קרית אונו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה ברח׳ שער
פלמר  ,1חיפה ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בימים אי ,די,
ה׳ בשעות 12י.8
ד׳ באדר התשמ״ז ) 5במרס (1987
שלמה עובדיה
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

2

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

2

תמצית תקציב רגיל של עירית רמת־גן
לשנת הכספים 1986

תופפת
חטיבת קרקע בקרית אונו המהווה את חלקות ד233 ,22
בגוש  - 6493בשלמותן.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית וכל
מעונין זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
י״ז בשבט התשמ״ז ) 16בפברואר (1987
יואל פרנקל
)חמ (3-4
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו
סייח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
1

2

הודעה לפי פעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 1943
ולפי חוק התכנון והבניה התשכ״ה1965-
/

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189וי 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתב״ע מפורטת מם׳ ג/
 ,686אשר פורסמה למתן תוקף בי״פ  ,2063התשל״ה ,עמ׳ ,400
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ״מורדות הכרמל״
)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות' )להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו־ 207לפקודה,
שהועברה אלי  ,אישרתי תקציב רגיל של עירית רמתיגן לשנת
התקציב  1986שתמציתו כדלהלן:
בשקלים חדשים
תקבולים
38,537,520
 .1מסים
י —
 19.91מענק כללי
3,835,427
 .2שרותים מקומיים
11,572,000
 .3שרותים ממלכתיים
7,750,200
 .4מפעלים
 .5תקבולים לא רגילים
60,695,147
םה״כ
2

תשלומים
 .6הנהלה כללית
 .7שרותים מקומיים
 .8שרותים ממלכתיים
 .9מפעלים ותשלומים לא רגילים
םה״כ
נתאשר.
ד׳ באדר התשמ״ז ) 5במרס (1987

1

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ׳יז22.5.1987 ,

בשקלים חדשים
5,397,400
18,728,700
21,270,100
15,298,947
60,695,147

2

א׳ דרעי
המנהל הכללי של משרד הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסת חדש  ,8עמ׳ .197
י״פ התשל״א ,עמי .1523
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הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות
במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים לקמן באזור ההסדר של ירושלים ביום
י״ג בניסן התשמ״ז ) (12.4.1987או סמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעיו:
הקרקעות הנכללות בגושי רישום מס׳ 30225 ,30224
ו־ 30248שבתחום המועצה האזורית מטה יהודה )לפנים חלק
מאדמות הכפר ליפתא( שבנפת ירושלים.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכי
רות ,זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגיש לפקיד
ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברחוב הלל  ,6ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ״ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע יהא צפוי לקנס ,ונוסף לזאת יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצרינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
י׳ באדר התשמ׳׳ז ) 11במרס (1987
יהודה לוי
פקיד ההסדר אזור הסדר ירושלים

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות
במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ׳יט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים לקמן באזור ההסדר של ירושלים
בתאריך ט״ז בניסן התשמ״ז) (15.4.1987או סמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין־:
הקרקעות הנכללות בגושי הרישום מס׳ ,30466 ,30465
 30467ו־ 30468בכפר אל־קסטל שבנפת ירושלים.
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תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכי
רות ,זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד
ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברחוב הלל  ,6ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ״ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף לזאת יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצויינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להחייאה
מכלל לוח הזכויות.
י״ב באדר התשמ״ז ) 13במרס (1987
יהודה לוי
פקיד ההסדר אזור הסדר ירושלים

הודעות ל0י חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1?65-
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,ד,תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מיתאר
מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי רח4/10/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,3699חלקה
 - 192 ,86רחוב החצב.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח חקלאי
לשטח מגורים ,הקצאת שטח לדרכים ולבנין ציבורי.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,3305התשמ״ו ,עמ׳ .1449
שינוי התכנית האמור ,בצודה שאישרה אותו הועדה
המחוזית ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,וכל המעונין רשאי לעיין בד ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ד׳ באדר התשמי׳ז ) 5במרס (1987
דב שיש
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ׳׳ז22.5.1987 ,

הזמנות בתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון .הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום
הודעה זו.

מס׳ התיק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

צוואות
228/87
230/87
231/87
235/87
238/87
247/87
250/87
252/87
255/87
256/87
268/87
279/87
282/87
284/87
285/87

רחל קייסמן
 27.3.85יוסף קייסמן
לונה קרודו )גרוזו(  23.11.86יעקב גרוזו
זלדה שטרן
שלמה שטרן
6.2.87
יעקב )ג׳נקל(
 19.1.87שלי צימבליסטה
צימבליסטה
 24.12.86ורוניקה קראום
אנדריי קראום
חנה מזרחי
 3.12.86דפנה קרדי
לוין צםה )צסיה(  19.1.87לוין מרדכי
 16.12.86מקס לוינשטיין
הלנה לוינשטיין
 11.2.87איטה לדור
יוסף לדור
פרידה ויסלר
 31.1.87חיים אלבבוגן
נסים שלום
3.1.87
אסתריה שלום
שרה ניסן לוי
 20.2.87יוחנן יותנן
שמואל שטראוס
מיכל רוזבבאום
6.2.87
 20.6.83הלנה רבינר
מאשה יונגמן
הלנה רבינר
9.4.86
יוסף יונגמן

ירושות
229/87
232/87
233/87
239/87
241/87

יעקב בביוף
שולמית אחרוני
רמי אהרוני
ינו שוברט
צבי רוזנבאום

16.2.87
17.2.84
5.2.86
5.10.86
30.1.87

242/87
243/87

זאב יקותיאלי
אברהם םומשובר

2.11.86
15.5.86

244/87
245/87
246/87

אהרון ריגר
משה ברעם
מרדכי סכנזי
)אשכנזי(
ברנט )דב(
לינדנבאום
בת־שבע דרעי
)בן נין(
פנינה וולפא
פנינה נדאף
יחיה נדאף

31.1.87
5.12.86

נוריאל בביוף
גילה רונן
עדינה אהרוני
יולד שוברט
חיה רבקה
רוזנבאום
פנינה יקותיאלי
משה יעקב
םומשובר
רחל קירש
גרציה ברעם

24.8.86

שחחה םיטבון

249/87
253/87
257/87
258/87
259/87

 21.11.82הלן לינדכבאום.
 21.12.86יוסף דרעי
 16.2.68חנה גריי
 4.10.85פנחס נדאף
 12.11.84פנחס נדאף

ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר המשמ״ז22.5.1987 ,

מס׳ התיק
260/87
261/87
262/87
263/87
264/87
265/87
266/87
267/87
269/87
270/87
278/87
281/87
280/87
283/87
286/87

שם הסנוח

תאריך
הפטירה

17.12.86
ברוך אברבוך
שלום כהן
22.5.83
מנחם בנוביץ
19.1.87
19.2.86
אמיליה פיטושי
28.8.75
רוזה תמשס
אשירוב רחל )רוזה( 17.12.78
5.1.85
חנה גולדנברג
16.4.86
מאיר שמש
28.12.83
יחיאל זאב
צפורה כץ
2.1.87
הרש קומרוב
11.11.86
18.12.86
אברהם וזאנה
דבורה וייל
29.12.86
רוזה וכר
12.6.85
עדה לוקסמבורג
30.12.86

שם המבקש
אסתר אברבוך
אביגדור כהן
רבקה בנוביץ
אתון מקם עמום
ציונה כרמון
מרדכי אשירוב
סילביה שטרול
אברהם שמש
רחל ששון
שרה כוהנו
סליה לוין
אליהו תאנה
מרים שרון
משה וכר
שלמה לוקסמבורג

אליהו צ׳ בן־זמרה ,רשם

הזמנות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין
בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא
לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /4378התשמ״ז
בענין ירושת המנוח ישראל )סטרול( קניטל ,שנפטר
בירושלים ביום כ״ח באב התשמ״ו ) 2בספטמבר ,(1986
המבקשת :רחל קניטל.
תיק /4418התשמ״ז
בענין ירושת המנוח קמבור משה )בן יחיא( ,שנפטר
בירושלים בשנת ,1916
המבקשת :שמעה חנה.
תיק /4476התשמי׳ז
בענין ירושת המנוח ברוך דוד ,שנפטר בירושלים בשנת
התשכ׳׳ז ),(1967
המבקשת :ברוך תמר.
תיק /3760התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה ביטון רחל ,שנפטרה בירושלים -
ביום י״ט בחשון התשמ׳יז ) 21בנובמבר ,(1986
המבקש :ביטון גבריאל.
תיק /4356התשמ״ז
בענין ירושת המנוח סרברו יוסף וגיטל ,שנפטר בחדרה
ביום ו׳ בכסלו התשמ״ד ) 12בנובמבר ,(1983
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בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ה ז מ נ ו ת )המשך(
•והמנוחה גיטל סרברו ,שנפטרה בחדרה ביום כ״ז באלול
התשמ״ו ) 1באוקטובר ,(1986
המבקשת :כרייטברד איילה.
תיק /4394התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה שאלתיאל חמאמה ,שנפטרה בפתח־
תקוה ביום י״ז בשבט התשמ׳יז ) 16בפברואר ,(1987
המבקשת :יעקב סעדה.
תיק /4515התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה מקוביצקאיה אבגניה ,שנפטרה
בירושלים ביום י״א בתשון התשמ״ז ) 13בנובמבר ,(1986
המבקשת :באיבר רחל.
תיק /4167התשמ״ז
בענין ירושת המנוח בונדי גכט ,שנפטר בירושלים ביום ל׳
בכסלו התשמ״ז )י בינואר ,(1987
המבקשת :בונדי אסתר.

תיק /4214התשמ״ז
בענין ירדשת המנוח משעלי יצחק ,שנפסד בירדשלים בידם
יי״א בשבט התשמ׳׳ז ) 9בפברואר ,(1987
המבקשת :משעלי סימי.
תיק /4347התשמ״ז
בענין ירושת המנוח דםקל מרדכי ,שנפסד בירושלים ביום
כ״ז בכסלו התשס״ז ) 29בדצמבר ,(1986
המבקש :דםקל יוסף.
תיק /4369התשמי׳ז
בענין ירושת המנוח שאבי מנשה ,שנפטר בירושלים ביום
ט״ז בטבת התשמ״ז ) 17בינואר ,(1987
המבקשת :שבי אביבה.
רפאל הדש־עדס ,המזכיר הראשי

בבית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הוגשו בפני בית־הדין בקשות למתן צווי־ירושה והוצאת צווי־קיום צוואה בתיקים המפורטים להלן׳ כל התובע
טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית־הדין וימסור טענותיו
תוך  15יום מיום פרסום הזמנה זו שאם לא כן ,יתן בית־הדין צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
מז3392/
מז3394/
מז3376/
מז3390/
מז3399/
מז3387/
מז3386/
מז3391/
מז3393/
מז3385/
מז3388/
מז3402/
מז3401/
מז3377/
מז3375/
מז3374/
מז3384/
מז3380/
מז3 378/
מז3396/
מז3382/
מז3379/
פז3371/
מז3397/

1638

שם המנוח׳׳ה

תאריך הסטייה

המבקש/ת

אזיולדש יהושע
גבעוני מאיר
דבלצקי דורה
הימלשטיין נחמה
טיילר פפי
לוין חיים
מוסה־זהב עליזה
מילגרום פייגה
מנדיל נסים
פוריש שמואל
פלג שרה עטרה
שאנן שמעיה
שמוחה אהרן
אלוני אורה
אלפרן מיהל
ברון אליעזר
גליק שלום
זורגר צציליה
חליוא אמיל
כהנא זאב
כץ פרידה
למנםדורף יחזקאל
מוכתר יוסף
פפו יצחק

כ׳יא בתשרי התשמ״ז
י״ב בחשו! התשמ״ז
כ״ו באדר א׳ התשמ״ו
י״ח באלול התשמ״ז
כ״ז בכסלו התשמ״ז
י״ג בסיון התשמ׳יה
כ״ו בחשון התשמ״ז
כ״ט בכסלו התשמ״ז
20.9.76
ז׳ באלול התשמ״ו
כ״א בכסלו התשמ״ז
י״ב בטבת התשמ״ז
ב בכסלו התשמ״ז
א׳ בטבת התשמ׳׳ז
ט׳ בתשר־ התשמ״ד
כ״ח בתשרי התשמ״ז
כ״ז בכסלו התשמ״ז
כ״ט בחשון התשמ״ז
י״ד בחשון התשמ״ו
ט׳ באלול זדתשמ״ו
ו׳ כאדר ב׳ התשמ״ו
כ״ד בחשון התשמ״ז
כ״ג בחשון התשמ״ז
כ״ה בניסן התשמ״ה

אזיולדש מיכאל
גבעוני שולה
בלה דבלצקי
הימלשטיין אוריאל
טיילר פרדי
לוין ויוי
אברהם מוסה־זהב
דונאי יעקב
בוני פנינה
פוריש חפצי־בה
יוסף פלג
איטה שאנן
שמוחה אילנה
•צחק אלוני
אלפדן מלכה
ברון צילה
שמואל גליה
זורגר משה
חליוא מדלי ן
דוד כהנא
כץ יעקב
למנםדורף רבקה
מוכתר סביחה
פלורה פפו

,

ילקוט הפי־םומים  ,3450כ׳יג באייר החשמ״ז22.5.1987 ,

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ התיק
מז3400/
מז3514/
מז3511/
מז/ד351
מז3506/
מז3509/
מז3512/
מז3502/
מז3410/
מז3503/
מז3520/
מז3501/
מז/ד350
מז3508/
מז3505/
מז3504/
מז3519/
מז3513/
מז3518/
מז. 3516/
מז3515/
מז3484/
מז3489/
מז3482/
מז3487/
מז3488/
מז3493/
מז3486/
מז3485/
מז3491/
מז3483/
מז3492/
מז3498/
מז3494/
מז3495/
מז3496/
מז3490/
מז3499/
ד/353מ״ז
/3522מ״ז
/3527מי׳ז
/3542מ״ז
/3543מ׳׳ז
/3526מ״ז
/3534מ״ז
/3530מ״ז
/3536מ״ז
/3538מ״ז

שם המנוח/ה
פרסבורגר יהודה
במברון סלמון
סממה אליהו
קרפן נחמה
אברהם ויקטוריה
אידי אברהם
אלג׳ם אברהם
גביזון בכור
דבורה יחזקאל
ווסקובויניק חיה
וייס סימה
זהבי גמליאל
חלילי יהודה
חלילי שרה
כספי דוד
מלאך אתי
סופר יוסף
עמרני נגר
פריידנרייך מאיר־סמבל
קזדו זלדה
רייך סבינה
אבדי אליהו
אופק אורי
ברנס מרים
גרטנר אברהם
טלמור צפורה
כהן דוד
מלל גולדה
סקיף מרדכי
צ׳צ׳יק דביגרשון
רוזנטל חיהישרה
שינבוים חיה
בוזגלו אלברט
טליקו איזידור
טקאץ יורי
טקאץ פייגה
ענבי אברהם
מרחבקה )שלום( נח
אברס ויקטור
וינאפל בורים
חימוביץ רות
יציב מאירה
חפץ פסי
לבבי דבורה
לוי אלברט
מורדוך מורדוך
מריות נפתלי
םרי יוסף

ילקוט הפרסומים  ,3450כ׳׳ג באייר התשמ׳יז22.5.1987 ,

תאריך הפטירה
כ׳יב בכסלו התשמ״ז
כ״ט בשבט התשמ״ו
ט״ז בטבת התשמ״ז
ו׳ במיון התשמ״ו
ב׳ באדר ב׳ התשמ״א
א׳ באב התשמ״ה
כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו
י״א בטבת התשמ״ז
ג׳ בשבט התשמ״ז
כ״ז בטבת התשמ״ז
י״ד בחשון התשמ׳יז
כ׳יא בכסלו התשמ״ז
ח׳ בסיון התשל״ח
כ׳יח בכסלו התשמ״ד
ט׳ באלול התשכ״ח
ג׳ בטבת התשמ״ז
כ״ב בחשון התשמ״ז
ה׳ בטבת התשמ״ז
ט״ו בתשרי התשמ״ז
י״ז בתמוז התשמ״ו
ט״ז בכסלו התשמ״ו
כ׳׳ג בחשדן התשמ״ז
כ״ב בטבת התשמ״ז
כ״ח באב התשמ״ד
כ״א בחשון התשמ״ז
כ״ב בטבת התשמ״ז
י״ט בחשון התשמ״ז
כ׳ בטבת התשמ״ז
י״ד בחשון התשמ״ז
כ״א בטבת התשמ״ז
י״ח בניסן התשמ״ב
כ״ד בניסן התשמ״ה
כ׳ בטבת התשמ״ז
כ״ג בכסלו התשמ״ז
ל׳ בכסלו התשמ״ז
כ״ד באלול התשמ״ו
י״ט בכסלו התשמ״ז
י׳ בשבט התשמ״ז
א׳ בטבת התשמ״ז
ז׳ בטבת התשמ״ז
כ״ה באלול התשמ״ו
י״ג באלול התשמ״ד
כ״ד בשבט התשמ׳יז
י״ט בכסלו התשמ״ז
כי׳ח בטבת התשמ״ז
ג׳ בטבת התשמ״ז
ג׳ בשבט התשמ״ז
כי׳ד בניסן התשמ״ו

המבקש/ת
פרםבורגר יהודית
לינדה מלחי
סילוויאן סממה
קרפן שמואל
אברהם אפרים
עדי שלמה
אלג׳ם אסתר
דיאנה גביזון
דבורה נור
פידלר אברהם
תאודור וייס
זהבי חוה
חביבי מזל
חביבי מזל
רגינה כספי
מרדכי מלאך
אביבה עטר
עמרבי יוסף
יוסף פריידנרייך
אילן רפאל
הלגה גרינשטיין
אבדי חיים
ביבה אופק
ברנס דוד
לורה גרטנר
גדליהו טלמור
כהן איבון
מלל אפרים
יפה סקיף
טננבאום חביבה
אברהם רוזבטל
שיבבוים שמואל
שושבה צרויה
מליטה טליקו
חיה טקאץ
חיה טקאץ
שושבה ענבי
אהובה לוי
מסעודה אברס
מינה ויבאפל
אברהם חימוביץ
יציב עציון
אלכסנדר חפץ
ישעיהו לבבי
לוי דריו
פרחה מורדוך
יצחק קופרמן
דליה שיין

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביבייפו
ה ז מ נ ו ת )המשד(
מם׳ התיק

שפ המנוח/ה

/3535מ״ז
/3525מ״ז
/3524מ״ז
/3529מ׳׳ז
;3533מ״ז
/3528מ״ז
/3523מי׳ז
/3521מ״ז
/3532מ״ז
/3531מ״ז
/3545מ״ז
/3539מ״ז
/3540מ״ז
/3546מ״ז
/3548מ״ז
/3549מ״ז
/3551מ״ז
3577
3583
3564
3581
3580
3588
3541
3566
3552
3561
3586
3585
3549
3573
3558
3567
3584
3555
3556
3579
3578
3582
3562
3563
3568
3571
3570
3553
3560
3559
3569

פרוכםמן פני
פרנק בוקה
פרנק דוד
פרנקל רבקה
פרסיה יוסף
קופלנסקי קופל
קורדי רחל
קלרמן הדרסס אברהם
קצ׳רגינםקי יוסף
שפר אשר
טנבבוים יעקב
רוטבלט זליג
רוטבלט פרלה
גרין מכסימילין
ונגרובסקי שמואל יצחק
ליבני דבורה
קוחול מנדל
אוחנה יצחק
אמונה ציון
אשכנזי שלמה
באומן סילביה
בארי יחזקאל
בוגדנםקי עקיבא
בן־דוד יוסף
גבריאל יחזקאל
גיטלין לזר
דוד חוה
ויסמן מרים
ויםמן שמואל
טייטלבוים משה
טפר לאה
כלב אלברט
לוי יעקב
לוין יצחק
לוין רוזה
לוסט רבקה
לנדוי יעקב
לנדס נתן
מסר קלרה
נדה יהודה
נדה רחל
נתנאל נחמן
סודרי גרציה
סודרי שמעון
סיתהון יוסף
עובד נעמי
עובד ציון
פרוחובניק שושנה

1640

תאריך הפטירה
ט״ו בשבט התשמ״ז
י״א בתמוז התשמ״א
ט״ז בתמוז התשמי׳ו
ד׳ באב התשמ״ו
כ״ז בכסלו התשמ״ז
כ״א בחשון התשמ״ז
כ״א באדר ב׳ התשמ״ו
כ״ז בכסלו התשמ״ז
כ׳׳ב בשבט התשמ׳׳ז
כ״ח באב התשמ׳׳ג
י״ט בטבת התשמ׳׳ז
ט״ז בתשרי התשמ״ג
ב״א בכסלו התשלי׳א
י׳ באדר התשמ״ז
י״ט בשבט התשמ׳׳ז
כ״ג באב התשמ״ד
י׳ באדר התשמ״ז
ד׳ שבט תשמ״ז
כ״א שבט תשמ״ז
ה׳ טבת תשמ״ז
כ״ג כסלו תשמ״ז
כ״ט אד׳׳א תשמ״ו
י׳ שבט תשמ״ז
ב׳ תשרי תשמ׳יז
כ״ז חשון תשמ״ז
ב׳ אלול תשמ״ג
ז׳ כסלו תשמ״ז
י״ז טבת תשמ״ז
י״ט טבת תשמ״ז
31.3.85
טי׳ז שבט תשמ״ז
כ״ד טבת תשמ׳׳ז
ה׳ תמוז תשמ׳׳ה
ד׳ שבט תשמ״ז
כ׳ טבת תשמ״ז
כ״ח חשוי תשמ״ז
ה׳ ניסן תשמ״ו
ט״ז שבט תשמ׳׳ה
י״ז טבת תשמ׳׳ז
ג׳ אדר תשמ״ז
י״ג אד׳יב תשכ״ה
כ׳׳ז תשרי תשמ״ז
ב׳ אייר תשמי׳ד
ב׳ טבת תשמי׳ז
ח׳ כסלו תשמ״ג
ד׳ שבט תשמ״ז
י׳יד אלול תשמ׳׳ה
כ׳׳ז תמוז תשמ׳יו

המבקש/ת
מנדל מאיר
אביעם לילי
אביעם לילי
מרים בך־אריה
אסתר פרסיה
סוניה קופלנסקי
שולה פשה
אורזל מינה ,מרים קלדמן
אלכסנדר קצ׳רגינסקי
ת ז ה שפר
אהובה טננבוים
מרים פרייברג
מרים פרייברג
צילה וינמראוב
לאה למיש
אברהם ליבני
שרה קוחול
אוחנה יוסף
ג׳ורג׳ט אמונה
גיויה אשכנזי
באומן מאיר
בארי שרה
בוגדנסקי סימה
שושנה בן־דוד
חביבה גבריאל
גיטלין יעקב
מריה פורר
מיכל נבות
מיכל נבות
שרה טייטלבוים
חנה מרקר
מרגלית כלב
בתיה לוי
מינה לוין
לוין מוםה
שפרה בשור
לנדוי דבורה
פני לנדס
משה מסר
קרולינה גוהר
גוהר קרדלינה
עליזה נתנאל
אהרן סודרי
אהרן סודרי
אלברט סיתהון
עובד משה
עובד משה
רחל פלסר
ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשר(
מס׳ התיק

שם המנוח/ה

תאריך הפטירה

המבקש/ת

3544
3587
3574
3589

ריכסמן יצחק לייב
שטרן מרטין
שיבדלר שמעדן
ברם ישראל

כ״ב סבת תשמ״ז
י״ט אדר תשל״ה
ח׳ שבט תשמ״ז
י״ט םיון תשמ״ו

לאה ריכטמן
שטרן הלנה
שינדלר זיסל
אסתר ברם
עובדיה ל ד
מנהל היחידה לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להדוי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או
המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תדן־ חמישה עשר
יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

מ •0התיק
שמז977/
שמז1547/
שמז1885/
שמז2489/
שמז2503/
שמז2507/
שמז2515/
שמז2515/
שמז2525/
שמז2526/
שמז2526/
שמז2532/
שמז2540/
שמז2549/
שמז2571/
שמז2577/
שמז2586/
שמז2589/
שמז2601/
שמז2603/
שמז2603/
שמז2604/
שמז2637/
שמז2651/
שמז2661/
שסז2668/
שמז2670/
שמז2684/
שמז2686/
שמז2692/

תאריך
הפטירה

שם המנדח
יחזקאל אליאס
אביגדור וולברום
יוסף בשירי
בורל-מוריצין לופו
קוזיקריו חנה
יובל ברגר
ישראל פסטר
קלרה פסטר
מורים אזולאי
שמעון איזנברג
חנה איזנברג
חיים חזן
מרדכי קירשנבום
באיה זרביב
מסעוד מויאל
מינה פרידמן
חוה בדלר
חנן ובר
בנימין פורססנדר
רוברט קנטי
רוזה קנטי
דינה סטבקובסקי
ורד .דרוקר
שמעון ויינשטוק
יעקב גורמן
אסתר שרמז
אסתר לונגו
יום טוב פרמן
שמעון רוזן
יוסף בן ארי

כ״א באב התשמ״ה )(8.8.1985
כ׳ בניסן התשמ״ו )(29.4.1986
כ״ו בתשרי התשמ׳יז )(29.10.1986
י״ב בכסלו התשמ״ז )(14.12.1986
כ״ב בתשרי התשמ׳׳ז )(25.10.1986
כ״ו באייר התשמ׳׳ג )(9.5.1983
כ״ח בניסן התשמ״ד )(29.4.1984
י״ד בסיון התשמ״ו )(21.6.1986
ה׳ בכסלו התשמי׳ז )(7.12.1986
י״ז באייר התשכ״ט )(4.5.1969
כ״א בניסן התשמ״ד )(23.4.1984
י׳ באייר התשמ״ה )(1.5.1985
י״ד בתמוז התשל׳׳ז )(30.6.1977
כ״ד בחשון התשמ״ז )(26.11.1986
ד׳ באדר התשמ״א )(10.3.1981
י״ד בתשרי התשמ״ז )(17.10.1986
כ״ט בתמוז התשמ״ו )(5.8.1986
י״א בכסלו התשני״ז )(13.12.1986
כ׳ בתשרי התשמ״ז )(23.10.1986
כ׳׳ו בכסלו התשמ״ז )(28.10.1986
י״א בחשון התשמ׳׳ו )(26.10.1985
י״ט בתשרי התשמ״ז )(22.10.1986
י״ח בניסן התשמ״ב )(11.4.1982
כ״ם בכסלו התשמ״ז )(31.12.1986
ב״ד בכסלו התשמ״ז )(26.12.1986
ט״ו באלול התשמ׳׳ו )(19.9.1986
ב׳ בתמוז התשמ״א )(4.7.1981
כ״ו בכסלו התשמ״ז )(28.12.1986
ט״ו בחשון התשמ״ז )(17.11.1986
כ״ט בשבט התשמי׳ה )(19.2.1985

ילקוט הפרסומים  ,3450ב׳׳ג באייר התשמ׳יז22.5.1987 ,

שם המבקש
נעימה אליאס
לאה וולברום
ראובן בר לב
אודליה שרגא
יעקב קורן
יוסף ברגר
נדיה םקלר
נדיה סקלר
יפה אזולאי
דבורה ברוך
דבורה ברוך
אסתר חניה
דבורה קירשנבאום
שלום זרביב
מיכאל מויאל
ליאדן פרידמן
שרה קלדג
יוסף ובר
שמואל יערי
זק קנט׳
זק קנטי
שלמה סטבקובםקי
ניקולאי דרוקר
אריה וינשטוק
מיכאל גורמן
ארנה סגל
שמואל לדנגד
ישראל פרמן
יחזקאל רוזן
שמחה בן ארי

1641

ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(

מם׳ התיק
שמז2692/
שמז2700/
שמז2725/
שמז2754/
שמז2784/
שמז2791/
מז3006/
מז3333/
מז3382/
מז3388/
מז3413/
מז3441/
מז3456/
מז3470/
מז3475/
מז3477/
מז3492/
מז3537/
מז3538/
מז3541/
מז3548/
מז3553/
מז3564/
מז3581/
מז3583/
מז3607/
מז3616/
מז3650/
מז3688/
מז3704/
מז3726/
מז3732/
מז3753/
מז3756/
מז3772/
מזי׳3775 ,
מז3783/
מז3818/
שמז2855/
שמז3314/
שמז3529/
שמז3743/
שמז3793/

1642

שם המנוח
חסידה בן ארי
מיהל קופל
שרגא אלטמן
פרלה לבנשטיין
ליבה דינר
שמואל זלוטניק
יצחק אמר
יוסף מרסיאנו
ניסים טוביה
מזל טוביה
לובה כץ
אפרים אפשטין
חדוה אפשטיין
תמר מרידוד
פרלה בואינגי
ברוריה טמיר
אורי היבשר
וולף רוזנברג
ראובן סנדברג
לקמן צדק
גליליה אברמסון
משה גיסרי
אליעזר לבני
דוד ארמל
ברנרד קוזיק
יוסף בן שיטרית
משה בצלאל
םטוין בצלאל
יוסף גלס
אפרים לוקר
יעקב אדרי
דוד בוימל
אברהם מלכה
יחזקאל גמליאל
משה קורנבליט
שרלוטה הוק
פרץ אקשטיין
ברקו סטקלרין
אליהו מילר
פני ברגר
סנדר גלוברמן
אברהם לוי
יצחק אברהם
פרחה אמסלם
שרה זקס
אסתר םידלנויקוב

תאריך
הפטירה

שם המבקש

כ״ה בכסלו התשמ״ז )(27.12.1986
י״ח בכסלו התשמ״ז )(20.12.1986
כ״ה בחשון התשמ״ז )(27.11.1986
כ״ח בכסלו התשמ״ז )(30.12.1986
כ״ד בתשרי התשמ׳יז )(27.10.1986
י׳ באדר התשמ״ו )(18.2.1986
א׳ בשבט התשמ״ז
כ״ט בטבת התשמ״ז
י״ז בתמוז התשמ״א
כ״ד באייר התשמ״ב
י״ח בתמוז התשמ״ג
כי׳ט בטבת התשמ׳׳ז
ו׳ בשבט התשמ״ז
י׳יא בטבת התשמ״ז
כ״ד בטבת התשמ״ז
כי׳ה בטבת התשמ״ז
י״ט בטבת התשמ״ז
י״! בחשון התשמ״ז
ו׳ בשבט התשמ״ז
ד׳ בתשרי התשמ״ז
ד׳ בשבט התשמ״ז
א׳ בשבט התשמ״ז
א׳ בניסן התשמי׳ה
כ״ט בטבת התשמ״ז
כ״ו באב התשמ״ג
כ״ב בטבת התשמ״ז
כ״ו בתשרי התשמ״ז
כ״ו באב התשמ״ו
כ״ז בטבת התשמ״ז
כ״ג בטבת התשמ״ז
ד׳ בחשון התשמ״ז
י״ד באדר התשמ״ו
כ״ה בכסלו התשמ״ז
ב׳ בשבט התשמי׳ז
י׳ בחשון התשמ״ג
ה׳ באב התשמ״ו
כ״ט באייר התשמ״ד
כ• בחשון התשמ״ז
ח׳ בסיון התשמ״ה
ו׳ בשבט התשמ״ז
ז׳ באייר התש״ם
ז׳ כסלו תשמ״ז 9.12.86
י״ג חשון תשמ״ז 15.11.86
ח׳ תשרי תשמ״ז 11.10.86
י׳יט שבט תשמ״ז 18.2.87
ד תשרי תשמ״ז 10.10.86

שמחה בן ארי
חיים קופל
חיה אלםמן
אטי אלוני
משה דינר
צבי זלוטניק
סופי אמר
אליהו מרסיאנו
משה טוביה
רחל הרשקוביץ
נילי שילה
דוד מרידוד
זהבה תורן
עדי סלע
דורון היבשר
בלה רוזנברג
אמנון סנדברג
דוד צדק
דליה רוח
יעקב גיםרי
חוה וםרמן
בנימין ארבל
סופיה קוזיק
עזו בן שיטרית
עמרם בצלאל
לאורה גלם
דינה לוקר
אבי אדרי
זיו בומיל
יצחק מלכה
מרדכי מצליח
רוזה קורנבליט
דוד הוק
עדנה פרץ
משה סטקלרין
גרשון מילר
יוםף ברגר
כרמלה פייגן
אליעזר לוי
סלימה אברהם
חיים אמסלם
אלישע מור
דבורה מרקוביץ

ילקוט הפרסומים  ,3450ב״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(

מס׳ התיק
שמז3812/
שמז3819/
שמז3834/
שמז3863/
שמז3864/
שמז3894/
שמז3898/
שמז3920/
שמז3930/
שמז3955/
שמז3962/
שמז3970/
שמז3990/
שמז4014/
שמז4023/
שמז4026/
שמז4033/
שמז4040/
שמז4044,
שמז4045/
שסז4049/
שמז4057/
שמז4077/
שמז4080/
שמז4096/
שמז4110/
שמז4119/

תאייך
הפטירה

שם הסנוח
אדיה פרידמן
מימון הדוש
נסים  pחיים
יצחק ג רימן
יוסף הירשנזון
מסעודה מור יוסף
תינה ראובן
ירחמיאל שמילוגיץ
שרה מ ג ל
סוגיה סיגל
משה דרעי
שדה אודבול
ח״ 0גלסימר
בייה ברכה
חסדה גירת
אהליאב סגול
דוד וקםלד
מגדלגה קהקה
אלכסנדר ברץ
שלמה סכלון*
מלי סגל
אדיקה דיינד
•עקב ישראל
ארנססינה גדאיגשמין
שלי 0אשיאס
ישראל קומט
גסיס גרשון
ודיס גאומז

שם המבקש

ב׳ אלול תשמ׳׳ו 6.9.86
לאה הדר
כ״ט טבת התשמ״ז 30.1.87
בלדה הרוש
כ״ו בטבת התשמ״ז  26.1.87אלי בן חיים
א׳ אלולא 5.9.86
יהודית גרימן
ט״ז באב התשמ״ו 21.8.86
לדטיקה הירשנזון
ל׳ כסלו תשמ׳׳ז 1.1.87
יצחק מור יוסף
כ״ו אדר תשמ״ו 7.3.86
שלמה ראובן
ט׳ בטבת תשמי׳ה 31.1.85
מרים שמילוביץ
ט״ז אדר תשמ״א 22.3.81
בן ציון פוגל
כ׳ כםלו תשמ״ז 22.12.86
ה׳ שבט תשמ״ו 14.1.86
מסעודה דרעי
י״ז סיון תשמ״ו 24.6.86
ישראל אורבוך
י״ג תמוז תשמ׳׳ו 20.7.86
מרטה בלטיטר
י׳ בשבט תשמ״ז 13.2.87
יצחק ברכה
י״ד באלול תשמ״ו 18.9.86
אורי גורן
כ״א בכסלו תשמ״ז  23.12.86חיים טל
טי׳ז טבת תשמ״ז 17.1.87
סימה וקסלר
כ״ח אדר תשל״ו 30.3.76
לאה צימרמן
ח׳ בשבט תשמ״ז 7.2.87
מלכה שוורץ
י״א בשבט תשמ״ז 9.2.87
רפאל מכלוף
כ״ז בשבט תשמ״ז 26.2.87
שמואל סגל
ה׳ בכסלו תשמ״ז 7.12.86
יעקב ריינר
ו׳ בשבט תשמ״ז 5.2.87
פרלה ישראל
כ״ט בשבט תשמ״ז  27.2.87חיים סטרול
י״ז בשבט תשל״ג 20.1.73
אסתר אטיאס
בלומה קומט
י״ג בשבט תשמ״ז 12.2.87
י״ח בסבת תשמי׳ז 19.1.87
אלגרה גרשון
כ״א בשבט תשמ״ז 19.2.87
רעיה שניידמן
רפאל טולידאנו ,המזכיר הראשי

בבית הדין הרבני האזורי בנתניה
הוגשו בפני כית׳הדין בקשות למתן צווי־ירושה והוצאת צווי־קיום צוואה בתיקים המפורטים להלן .כל התובע
טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לביתיהדין וימסור טענותיו
תוך  15יום מיום פרסום הזמנה זו שאם לא כן ,יתן בית־הדין צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק

שם המנוח/ה

תאריך הפטירה

המבקש /ת

מז497/
מז535/
מז536/
מז538/
מז539/
מז540/
מז615/
מז619/
מז673/

שטרנברג יוסף
נוימן יצחק
ה ולדר פנחס
ברנר יצחק
לקובסקי רפאל
לקובסקי חיה שרה
ק וחן רחל
ביהם ברוריה
גולדברט יצחק

ג׳ בכסלו התשמ״ז
ח׳ בחשון התשמ״ז
ט׳ בחשון התשמ״ז
ג׳ בסיון התשמ״ו
ל׳ בתשרי התשמ״ג
כ״א בתשרי התשמ״ז
כ״ז בתשרי התשמ״ז
ב׳ בתמוז התשמ״ב
ו׳ בטבת התשמ״ז

שטרנברג אוה
רוטשטיין חוה
הולדד לאה
ברנד צביה
גלזד אהובה
גלזר אהובה
קוחן יצחק
סמבורסקי נאוה
גולדברט מיכאל

ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תאריך
הפטירה

מס׳ התיק
מז4/ד6
מז21/ד
מו22/ד
מז668/

גולדברט חיה
נעים רפאל
זיצר רגינה
תגבי יחיאל

שם המבקש

י״ב בתמוז התש׳׳ם
י׳ בסבת התשמ״ז
י״ט בכסלו התשמ״ז
י״ז בכסלו התשמ״ז

גולדברט מיכאל
נעים סלמה
שבח חוה
חגבי שושנה
עזריאל אבן־חן ,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי ב פ ת ת ־ ת ק ו ה

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הזמנות

הזמנות

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

להודי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צוד ירושה .כל התובע טובת הבאה או המעונין
בעזבןן שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא
לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

תיק /4406התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה סמוכה יפה ,שנפטרה באשקלון ביום
י׳׳ג בכסלו התשמ״ז ),(15.2.1986
המבקשים :בעלה ובנותיה.

תיק /1368התשמי׳ז
בענין ירושת המנוח משה זנגר ,שנפטר בידם ל׳ בכסלו
התשמ״ז ) 1בינואר ,(1987
המבקש :אליהו זנגר.

תיק 4408׳ ..התשמ״ז
בענין ירושת המנוח בטשוילי גבריאל ,שנפטר באשקלון
ביום ו׳ בחשון התשמ״ז ),(8.11.1986
המבקשים :אשתו ,בנו ובנותיו.

תיק /1375התשמ״ז
בענין ירושת המנות אברהם קוצ׳וק ,שנפטר ביום כ״ג
בטבת התשמ״ה ) 16בינואר ,(1985
המבקשת :פנינה קוצ׳וק.

תיק  ;4409התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה אקיא׳ אסתר ,שנפטרה כאשקלון
ביום כ״ט בחשון התשמ״ז ),(1.12.1986
המבקשים :בנה ובנותיה.

תיק /1412התשמי׳ז
כענ־ן ירושת המנוחה ספיה כהן ,שנפטרה ביום כ״א
בכסלו התשמ״ז ) 31בדצמבר ,(1986
המבקשת :מדלן קראום.

תיק /4412התשמ״ז
בענין ירושת המנוח ציבוני רפאל ,שנפטר באשקלון ביום
י׳ בשבט התשמ״ז ),(9.2.1987
המבקשים :אשתו ובנו.
תיק /4413התשמ״ז
בענין ירושת המנוח ונונו יצחק ,שנפטר בשדרות ביום
ט״ז בטבת התשמ״ז ),(17.1.1987
המבקשים :אחיו ואחיותיו.
תיק /4419התשמ״ז
בענין ירושת המנוח רוזנצויג יצחק אברהם ,שנפטר ביום
כ׳ בטבת התשמ״ז ),(21.1.1987
המבקשים :אביו ואמו.
נסים אדרי ,המזכיר הראשי
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תיק /1416התשמ׳יז
בעניו ירושת המנוחה הלנה סלדר ,שנפטרה ביום ג׳ באב
התשמ״ו ) 8באוגוסט ,(1986
המבקש :יוסף קריזלר.
תיק /1428התשמ״ז
בענין ירושת המנוח משה שפירא ,שנפטר ביום ז׳ בטבת
התשמ״ז ) 8בינואר ,(1987
המבקש :אליקים שפירא.
תיק /1380התשמ״ז
בענין ירושת המנוח רפאל בן־שטרית ,שנפטר ביום כ״ב
בניסן התשמ״ו ) 1במאי ,(1986
המבקשת :נורית כן־שטרית.

ילקוט הפרסומים  ,3450ב״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

בית הדין הרבני האזורי ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
ה ז מ נ ו ת )המשד(
תיק /1469התשמ׳יז
בענין ירושת המנוחה לבנה מליחי ,שנפטרה ביום ח׳
באייר התשמ״ו ) 17במאי ,(1986
המבקש :סאלם מליחי.
תיק /1674התשמ״ז
בענין ירושת המנוח עזרא רצבי ,שנפטר ביום י״א בטבת
התשמ״ז ) 12בינואר ,(1987
המבקשת :זהרה רצבי.
תיק /1478התשמ״ז
בענין ירושת המנוח רפאל דנן ,שנפטר ביום כ׳יז באב
התשמ׳׳ד ) 25באוגוסט ,(1984
המבקש :משה דנן.
תיק 9ד/14התשמ׳׳ז
בענין ירושת המנוחה חסבה דנן ,שנפטרה ביום ה׳ בשבט
התשמ״ז ) 4בפברואר ,(1987
המבקש :משה דנן.
תיק /1490התשמ״ז
בעבין ירושת המנוח ראובן סימון ,שנפטר ביום י״א בטבת
התשמי׳ז ) 12בינואר ,(1987
המבקש :משה סימון.
תיק ד/150התשמ׳׳ז
בענין ירושת המנוח יוסף חדד ,שנפטר ביום י״ד בטבת
התשמ״ז ) 15בינואר ,(1987
המבקשת :שולמית חדד.
תיק /1508התשמ״ז
בענין ירושת המנוח דניאל עידן ,שנפטר ביום כ״ח בטבת
התשמ׳׳ז ) 29בינואר ,(1987
המבקש :מנחם עידן.
תיק /1519התשמ״ז
בענין ירושת המנוח נאג׳י רג׳ואן ,שנפטר ביום ט״ו בשבט
התשמ״ז ) 14בפברואר ,(1987
המבקשת :חביבה רג׳ואן.
תיק /1523התשמ״ז
בענין ירושת המנוח אחס גבריאל ,שנפטר ביום י״ד בשבט
התשמ״ז ) 13בפברואר ,(1987
המבקש :טדג׳י גבריאל.
תיק /1526התשמ״ז
בענין ירושת המנוח צבי ברקוביץ ,שנפטר ביום י׳׳ט
בטבת התשמ״ו ) 31בדצמבר ,(1985
המבקשת :רבקה ברקוביץ.
תיק /1542התשמ״ז
בענין ירושת המנוח משה דייטל ,שנפטר ביום י׳ באב
התשל״ג ) 8באוגוסט ,(1973
המבקשת :שרה שורץ.

ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

תיק /1553התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה מרים צוקרקנדל ,שנפטר ביום כ״א
בשבט התשמ״ז ) 20בפברואר ,(1987
המבקשת :טובה אברשטרק.
תיק /1562התשמ״ז
בענין ירושת המנוח מרדכי נוזיק ,שנפטר ביום י׳׳ט
בתשרי התשמ״ב ) 17באפריל ,(1981
המבקש :משה נוזיק.
תיק /1598התשמ״ז
בענין ירושת המנוח מםעוד גוד־ים ,שנפטר ביום כ״ג
בתשרי התשמ׳׳ז ) 26באוקטובר ,(1987
המבקשת :חיימה גודיס.
.א׳ פייער ,המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי ברחובות
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין
בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא
לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /1454התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה גורליק שרה ,שנפטרה ביום א׳
בתמוז התשמ״ב ) (22.6.1982בבאר יעקב,
המבקשים :בנה ובנותיה.
תיק /1455התשמ׳׳ז
בענין ירושת המנוח גדרליק אהרן ,שנפטר ביום ח׳ בחשון
התשמ״ז ) (10.11.1986בבאר יעקב,
המבקשים :בנו ובנותיו.
תיק /1469התשמ״ז
בענין ירושת המנוח קהתי צדוק ,שנפטר ביום כ״ד באייר
התשמ׳׳ו ) (2.6.1986ברחובות,
המבקשים :אשתו ,בניו ובתו.
תיק /1477התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה שטיין דורה ,שנפטרה ביום י״ט
בכסלו התשמ״ז ) (22.12.1986בתל אביב יפו,
המבקשת :בתה.
תיק /1521התשמ״ז
בענין ירושת המנוח מיידלר מוריץ ,שנפטר ביום י״ח
בשבט התשמ׳׳ז ) (17.2.1987ברחובות,
המבקשים :אשתו ובנו.
תיק /1531התשמ״ז
כענין ירושת המנוח דרזי סלח ,שנפטר ביום י׳יז בסבת
התשמ״ז ) 18בינואר  (1987ברחובות,
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
חניץ־ גרנביץ ,מזכיר ראשי
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הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
התשל״ח1978-

ב י ת הדין הרבני האזורי בצפת
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין
בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא
לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /187התשמ״ז
בענין ירושת המנוח מנני אלוש ,שנפטר ביום כ״א בכסלו
התשמ״ז ) 23בדצמבר ,(1986
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
תיק /202התשמ״ז
בענין ירושת המנוח אבשלום חופשי ,שנפטר בידם כ״ד
באייר התשמ״א ) 10בנובמבר ,(1981
המבקשים :אשתו ,בנו ובתו.
תיק /335התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה הנהיה זליקוביץ ,שנפטר ביום י״א
בשבט התשמ״ז ) 10בפברואר ,(1987
המבקשים :בניה ובנותיה.
שדמה דידי ,המזכיר הראשי

בכית המשכם המחוזי כירושלים
תיק הצהרות מוות 26/87
בענץ :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח1978-
ובענין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה :אתיל חר״פ,
לבית שטריקר ,ציביה כץ לבית הרולד ,יששכר הרולד ,שלום
שכנא הרולד ,יצחק כץ ,מרדכי כץ ,שמעון כץ ,אהרון כץ,
קרושה כץ.
המבקשת :יונה שלכט לבית כץ ,דח׳ ויצמן  ,5ראשון
לציון.
להווי ידוע כי המבקשת פנתה לבית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נםפי השואה הנ״ל
שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון בבקשה
הנ׳יל ביום  26.5.1987בשעה .9.00
וזה תיאור נטפי השואה הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:
השפ ,שמות וכתובות בני ,משפחה קרובים ,מקום ותאריך
לידה ,מקום מגורים רגיל ,מקום מגורים אחרון ידוע ,אזרחות,
התעסקות ,התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנםפה
עדיין בח״ם והמקום ,סימנים אחריש.
 .1אתיל חר״פ לבית שטריקר וילדיה ,משה חר״פ בעל
סטוינוב 1898 ,סטוינוב ,סטוינוב.,ססויבוב ,פולנית ,עקרת
בית 1942 ,סטוינוב ,אין.

ב י ת הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות

.2

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין
בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא
לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /416התשמ״ז
בענין ירושת המנוח שלמה ברנוב ,שנפטר ביום ז׳ בסיון
התשמ״ה ) 27במאי ,(1985
המבקשים :אשתו ובניו.
תיק /334התשמ״ז
בענין ירושת המנוחה פינקלשטיין מלכה ,שנפטרה בחודש
יוני ,1977
המבקשים :בניה ובנותיה.
תיק /442התשמ״ז
בענין ירושת המנוח דהן מאיר ,שנפטר ביום כ״ח בחשון
התשמ״ד ) 4בנובמבר ,(1983
המבקשים :אשתו ,אמו ,אחיו ואחיותיו.
תיק /446התשמ ז
בענין ירושת המנוח דהן סלומון ,שנפטר ביום י״ט בחשון
התשמ״ז ) 21בנובמבר ,(1986
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

.3

יששכר הרולד וילדיו ,אחיו ציביה כץ ושלום שכבא הרולד
מסטוינוב 1883 ,דוברוטבור ,רדזייכוב ,רדז׳יכוב ,פולנית,
סוחר תבואה 1942 ,רדז׳יכוב ,שמות ילדיו :פםיה טובה
ויצחק.

.4

שלום שכנא הדולד וילדיו ,אחיו ציביה כץ ויששכר הרולד
וב״ב מסטוינוב 1875 ,דוברוטבור ,םטוינוב ,סטוינוב,
פולנית ,ייצור סבון 1942 ,סטוינוב ,אין.

.5

יצחק כץ וילדיו ,אמו ציביה כץ ואחי המבקשת מסטוינוב,
 1902סטוינוב ,רדז׳יכוב ,רדז׳יכוב ,פולנית ,חנות מכלת,
 1942רדז׳יכוב 5 ,ילדים.

.6

מרדכי כץ ,אמו ציביה כץ ואח׳ המבקשת מסטוינוב1904 ,
סטוינוב ,סטוינוב ,סםוינוב ,פולנית ,סוחר 1942 ,סט־
וינוב ,אין.

.7

שמעון כץ ,אמו ציביה כץ ואחי המבקשת מסטוינוב1907 ,
סטויבוב ,סטוינוב ,סטוינוב ,פולנית ,סוחר 1942 ,סט־
וינוב ,רווק.

.8

אהרון כץ ,אמו ציביה כץ ואחי המבקשת מסטוינוב1909 ,
סטויבוב ,סטוינוב ,סטוינוב ,פולנית ,סוחר 1942 ,סט־
וינוב ,רווק.

״

שלמה דירי ,המזכיר הראשי
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ציביה כץ לבית הרולד ,יעל נחום ,אחיה יששכר הרולד
שלום שכנא הרולד וב״ב 1878 ,דוברדטבור ,סטוינוב,
סטוינוב ,פולנית ,עקרת בית 1942 ,סטוינוב ,אין.

.9

קרושה כץ ,אמה ציביה כץ ואחי המבקשת מסטוינוב,
 1913םטדינוכ ,סטוינוב ,סטוינוב ,פולנית ,פקידה1942 ,
סטוינוב ,רווקה.
ילקוס הפרסומים  ,3450כ״ג באייר החשמ״ז22.5.1987 ,

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ,התשל״ח978-ו
כל מי שיש לו ידיעות על נספי השואה הנ׳יל ,מתבקש
להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין בע״פ
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה
להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנקוב לעיל אם בעצמו ואם ע״י בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור לביהמ״ש הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
פורטו טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב
בעיניו.
אליהו צ׳ בךזמרה ,רשם

הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ידי באיכותו ,וינמק את
התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
על ידי באיכותו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט
הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבו פורטו טעמי ההתנגדות,
או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל,
שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט
כטוב בעיניו.
אליהו צ׳ בן־זמרה ,רשם

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 25/87

תיק הצהרות מוות 20/87

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

בבית המשפט המחוזי בירושלים
בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

ובענין :הצהרת מותו של נספה השואה דוד רוור,

ובענין הצהרת מותם של הנספים :לאה בת ברוך שטריק־
ברגר לבית מרמור ,וילדיה :משה שטריקברגר ,צבי שטריק׳
ברגר ,דוד שטריקברגר ,אריה שטריקברגר ,רבקה שסריק־
ברגר ,פרל שטדיקברגר ,שינדל שטריקברגר,

המבקשת :תקוה גולדשטיין ,רח׳ הפלמ״ח 1ב ,קרית
ביאליק ,ע״י ב״כ עו״ד דב קדרון ,רח׳ סוקולוב  ,35הרצליה,
טל ,052-81465 .מיקוד .46497

המבקשת :אריקה שניצר ,רח׳ ביאליק  ,8תל אביב
.63324

הודעה

הודעה
להוי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים הנ״ל שנעלמו
בשנים  1945-1939בנסיבות הנותנות יסוד מספיק לשער שהם
מתו עקב מאורעות מלחמה ורדיפות גזעיות ,וכי בית המשפט
ידון בבקשה הנ״ל כיום  26.5.1987בשעה .08.30
חד ,תיאור הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקשת :לאה כת
ברוך שטריקברגד לבית מרמור ,וילדיה :משה שטריקברגר,
צבי שטריקברגר ,דוד שטריקברגר ,אריה שטריקברגר ,רבקה
שטריקברגר ,פדל שטריקברגר ,שינדל שטריקברגר.
מקום ותאריך לידה :לא ידועים.
מקלם מגורים רגיל וידלע אחרון :העיר וישו ברומניה ,עד
שהובאו לאושביץ.
אזרחות והתעסקות :לא ידועים.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראו עדיין בחיים1943 :
בערך.
המקום שבו נמצאו אז :לא ידוע.
סימנים אחרים :לא ידועים.
השם והמען של בן משפחתם הקרוב ביותר :שמואל
מרמור ,רח׳ יגאל  ,4בבייברק.
כל מי שיש לו ידיעות על האנשים הנ׳יל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדין ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה
להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
ילקוט הפרסומים  ,3450ב״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותו של נספה השואה הנ״ל
שנעלם ומשערים שהוא מת ,וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל
ביום  26.5.1987בשעה .08.30
וזה תיאור נספה השואה הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:
.1

מקום לידה ותאריך לידה  -פולין דוברוטבור .1908

.2

מקום מגוריו הרגיל  -פולין לבוב.

.3

מקום מגוריו האתרון הידוע  -פולין ראבארוםקה ע״י
לבוב.

.4

אזרחותו  -פולנית.

.5

התעסקותו  -לא ידועה.

.6

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה דוד רוור עדיין בחיים
והמקום שבו נמצא  1942 -ראבארוסקה ע״י לבוב.

 .7השמות והכתובות של בני משפחה הקרובים ביותר  -אשה
רייזל דוור ,אב ישראל רוור  -מפולין לבוב ,שנספו גם
הם.
.8

סימנים מיוחדים  -לא ידועים.

כל מ׳ שיש לו ידיעות על דוד רוור מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין בעל פה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד
להצהרת המוות יתיצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל,
אם בעצמו ואם על ידי בא כותו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור
לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו
טעמי ההתנגדית ,או שימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
קונםולרי של ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא
כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
אליהו צ׳ בן־זמרה ,רשם
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הודעות לפי ח ו ק הצהרות מוות ,התשל״וז1978-
בבית המשפט המחוזי בירושלים

כבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 28/87

תיק הצהרות מדדת 107/86

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח1978-

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

ובענץ :הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
להלן,

ובענין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורסים
להלן.

המבקש :משה מנדלבאום ,רח׳ מודיעין  ,164רמת גן ,ע״י
ב״כ עו״ד ב .ברנר ו/או ע .זרנקין ו/או מ .עומר ו/או ד .קורן
פריימן ,רח׳ אבן גבירול  ,157תל־אביב.

הודעה בהתאם לתקנה )14א( לתקנות הצהרות מוות )מדרי
הדין( ,התשי״נ1952-

הודעה

להווי ידוע לכל כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר
בצו םופי על מותם של הנספים:

להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה
המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי ביהמ״ש ידון
בבקשה הנ״ל ביום  26.5.1987בשעה .09.00
וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקש:
שם הנעדר ,מקום לידתו ותאריך לידתו ,מקום מגורים רגיל
יידוע ואחרון ,התעסקות ,אזרחות ,התאריך הידוע האחיון שבו
נראה היה שהנעדר עדיין היה בחיים והמקום שבו נמצא אז:
.1

חיים מנדלבוים ,סוסנוביץ ,פולין ,בשנת  ,1942סוסבוביץ,
פולין ,תינוק ,פולנית ,שנת  ,1943לפני השלחו למחנה
ההשמדה אושוויץ.

.2

פאולה זילברשטיין ,דומברובה ,פולין בשנת ,1936
דומברובה ,פולין ,תלמידה ,פולנית ,שנת  1943לפני
השלחה למחנה ההשמדה אושויץ.

.3

פלה זילברשטיין ,דומברובה ,פולין ,בשנת  ,1934דומברו׳
בה ,תלמידה ,פולנית ,שנת  ,1943לפני השלחה למחנה
ההשמדה אושוויץ.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
משה מנדלבאום ,רח׳ מודיעין  ,164רמת גן ,דוד:
גניה זילברמן ,רח׳ שפרינצק  ,36פתח־תקוה ,דודה:
טוביה מנדלבוים ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,36בני־ברק ,בן דוד:
חיים מבדלבוים ,רח׳ מנדם  ,71רמת גן ,בן דוד;
בת עמי ירון ,רח׳קריניצי  ,78רמת גן ,בת דוד:
)טוביה מנדלבוים ,חיים מנדלבוים ובת עמי ירון הינם בניו
של המנוח דוד מנדלבוים  -דודם של הנספים(.
סימנים אחרים :אין.

כל מי שיש לו ידיעות על הניספים מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין בעליפה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד
להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל,
אם בעצמו ואם ע׳׳י ב״כ ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית
המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי
ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי
של ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט
בית המשפט כטוב בעיניו.
אליהו צ׳ בן־זמרה ,רשם
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.1

אברהם ,בנם של גיזה לבית סלומון.

.2

ילדה שנולדה לבני הזוג שנק ,שם האם רייזה לבית
סלומון.

.3

אברהם שפינד ,בנם של וולף ושרה שפינד לבית דרפר.

.4

ילדים שנולדו למניה לבית שפייכלר ,שם המשפחה אחרי
הנישואין אינו ידוע.
שמקום מגוריהם היה בטלומצ׳ ,פולין.
תאריך המוות.31.12.1941 :
תאריך ההצהרה.18.2.1987 :
אליהו צ׳ בךזמרה ,רשם

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 27/87
בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח1978-
ובענץ הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
להלן:
.1
.2
.3
.4

רחל רוזיה ברלינםקה לבית פייטלוביץ
יחיאל )חיל( פייטלוביץ
חיים פייטלוביץ
צבי הערש הנייק פייטלוביץ,

המבקשת :אדלה צפורה פייםלוביץ ,רחוב אדם הכהן ,10
תל־אביב ,ע״י ב״כ עוה׳יד שרה רוקח ,רחוב יהודה הלדי ,61
תליאביב.65781 ,
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה
המפורטים להלן ,שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט
ידון בבקשה הנ״ל ביום  26.5.1987בשעה .08.30
וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקשת:
השפ ,מקום הלידה ,תאריך הלידה ,מקום המגורים ידוע רגיל,
מקום מגורים האחרון ,האזרחות ,ההתעמקות ,תאריך אחרון
ומקום בו נראה ,שמות וכתובות בני משפחה קרובים ביותר:
ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ,התשל״ח1978-
 .1רחל רוז׳יה בדלינסקה לבית פיטלוביץ ,לוד׳ז פולין ,לא
ידוע ,לוד׳ז ,לוד׳ז פלצקוסצילבי  ,4פולנית ,עקרת בית,
 1944אושוויץ ,רות אלדר ,בת ,ת׳׳ז  ,4129727רח׳ דנין
 ,14תליאביב.
.2

יחיאל )חיל( פיטלוביץ ,לוד׳ז פולין ,לא ידוע ,גיטו לוד׳ז
זגיערסקה  ,8לוד׳ז ,מילצרסקיגו  ,3פולנית ,סוחר,
 23.11.1944אושוויץ ,משה פיטלוביץ ,בן ,הנביאים ,11
חולון ,היגר לארה״ב כתובתו אינה ידועה.

..3׳ חיים פיטלוביץ ,לודיז פולין ,לא ידוע ,לוד׳ז ,לוד׳ז
פלצקוסצילני  ,4פולנית ,סוחר ,מאי  1945גרמניה
קניגסווסטר ,לייב פיטלוביץ ,אח ,ניצול שואה שנפטר
בארץ ב־.30.9.86
 .4צבי הערש הנייק פיטלוביץ ,לוד׳ז פולין ,לא ידוע ,לוד׳ז,
לודיז פלצקוסצילני  ,4פולנית ,סוחר 1942 ,בגטו ורשה,
לייב פיטלוביץ ,אח ,ניצול שואה ,שנפטר באדץ ב־
.30.9.1986
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה
להתנגד להצהרת המוות יתיצב בפני בית המשפט במועד הנקוב
לעיל ,אם בעצמו ואם ע״י בא כוחו וינמק׳ את התנגדותו או
ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה
פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
קונםולרי של ישראל שבה יפרט טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן
יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
אליהו צ׳ בךזמרה ,רשם

.2

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :אין.
סימנין אחרים :אין.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל ,מתבקש בזה
להמציא! לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין בעל־פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעוניין הרוצה
להתנגד להצהרת המוות ,יתייצב לפני בית המשפט במועד
הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ידי ב״כ ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו ,שכה
פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
או קונסולרי של ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם
לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
אליהו צ׳ בן־זמדה ,רשם

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 24/87
בענין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
בענין :הצהרת מותם של הנספים .1 :ארמץ אופריכט! .2
הדויגה אופריכט.
המבקשת :עליזה אופריכט ,רחוב יפרח  ,7תל־אביב,
באמצעות עו״ד י׳ מנהיים ,רחוב אבן גבירול  ,11תל־אביב,
.64077

בבית המשפט המחוזי בירושלים

הודעה
תיק הצהרות מוות 29/87

בענין :חוק הצהרות מוות ,התשלי׳ח,1978-
ובענין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן,
המבקש :סולקוביץ ישראל ,רח׳ ז׳בוטינםקי  ,40חולון,
ע״י ב״כ׳,ש .עציובי ,עו״ד ,רח׳ נצח ישראל  ,4תל־אביב,
.64352

להוי ידוע כי המבקשת
בירושלים בבקשה להצהיר
שעקבותיהם נעלמו ומשערים
בבקשה הב״ל ביום 26.5.87

להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים איטה ומרכוס
גרינברג ,שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון
בבקשה הנ׳יל ביום .26.5.1987

.1

המבוחים היו נתינים אוסטריים ויהודים.

.2

מקום מגוריהם הרגיל של הנספים היה רחוב רוזנאקר ,74
וינה ,אוסטריה.

.3

המקום האחרון בו נראו הנספים בחיים היה בעיר ריגה,
בברית המועצות בסוף שנת .1941

.4

ארמין אופריכט ,נולד ביום  27.2.1974בפריישטאם אז
באוסטריה )אח״כ ציכוםלובקיה( ,היה פנסיונר ,מקודם
פקיד בנק ,הוריו היו מיכאל אופריכט ואנה אופריכט לבית
נובק.

.5

הדויגה אופריכט ,נולדה ביום  16.6.1885בשטראםניץ ,אז
אוסטריה)אח״כ ציכוסלובקיה( ,הוריה מכם יוסף ואמיליה
הברפלד לבית שפיץ.

וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקש:
שם ,מקום לידה ,תאריד לידה ,מקום מגוריו הרגיל ,מקום
מגוריו הידוע האחרון ,אזרחותו ,התעסקותו ,התאריד הידוע
לאחרונה שבו נראה היה שהנספד׳ עדיין בחיים:
איטה גרינברג ,לא ידוע ,פדלץ ,פולין ,לא ידוע ,עקרת
בית ,לפני מלחמת העולם הראשונה.

ילקוט הפרסומים  ,3450כ״נ באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

פנתה אל בית המשפט המחהי
על מותם של הנספים הנ״ל
שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון
בשעה .08.30

וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקשת:

הודעה

.1

מרכוס גרינברג ,לא ידוע ,פולין ,פולין ,לא ידוע ,לא ידוע,
לפני מלחמת העולם השניה.

 .6בן משפחתם הקרוב ביותר היה בנם היחיד של הנספים
ולטר אופריכם ,ת״ז .0-0785742-8
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הודעות לפי ח ו ק הצהרות מוות,
התעול״ח978-ו
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל או אחד מהם
מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון
ובין בעל־פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם
מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט במועד הנקוב דלעיל ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו,
וינמק את התנגדותו או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או
קונםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא
יעשה כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

והמבקש :זאב סגל ,ע״י ב״כ עו״ד ש׳ אלקלעי ו/או א׳ בית
הלחמי ,רח׳ נורדאו  ,8חיפה .33123
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12בפברואר  1987הוגשה
בקשה לבית המשפס המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  14ביוני  1987בשעה .9.00
כל נושה 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.

אליהו צ׳ בךזמרה ,רשם

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
על ידי בית המשפט
בכית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1086/86
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת מוצרי בשר הכרמל בע״מ,
והמבקש :בצת מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ,
ע״י ב״כ עו״ד ראובן בילט ,רח׳ ביל״ו  ,11תליאביב .65222
נמסרת בזה הודעה ,כ־ ביום  10ביולי  1986הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8ביולי  1987בשעה .9.00
כל נושה 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 וידרוש זאת
מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
ראובן בילט ,עו״ד
בא כוח המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובתתימתם או בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום 7
ביולי .1987
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 264/87
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת אלאון שירותים הרכבה לכספות
בע״מ,
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ש׳ אלקלעי ,ער׳ד
בא כוח המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע כשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובחתימתם או בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 13ביוני -.1987

בבית המשפט המחוזי בתל אביכ יפו
תיק אזרחי 2816/86
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת ורנת ,סוכנות לביטוח בע״מ,
והמבקשים :עדינה ואהרון אייזמן ע״י ב״כ עו״ד עמיקם
דרדיקמן ,רח׳ בארי  ,9תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6בנובמבר  1986הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  29באפריל .1987
כל נושה 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.
ע׳ דרדיקמן ,עו״ד
בא כוח המבקשים
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובחתימתם או בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 28באפריל .1987

ילקוט הפרסומים  ,3450ב״ג באייר התשמ״ז22.5.1987 ,

ב ק ש ו ת לפירוק חברות ע״י בית מ ש פ ט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
תיק אזרחי 1327/86
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

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
 6ביוני .1987

ובענין פירוק חברת בטקו הנדסת בידוד ואיטום בע״מ,
והמבקש :אביעד שרעף ,ע׳יי ב״כ עו״ד א׳ יגנס ו/או ר׳
יגנם ,שד׳ רוטשילד  ,15תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,בי ביזם  15ביולי  1986הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  24במאי  1987בשעה .8.30
כל נושה 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 לבל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת
מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
רן יגנס ,עו״ד
בא כוח המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על
רצוגו זה .ההודעה ,בציון השם והמעז של האיש או הפירמה
ובחתימתם או בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
כאופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 23במאי .1987

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב יפו
תיק אזרחי 2433/86
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג, ,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל־אכיב־יפו
תיק אזרחי 6/87
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת ג׳ולי רהיטי במבוק בע״מ,
והמבקש :בנק דיםקונט לישראל בע״מ ע״י ב״כ עו״ד דוד
פלג ,רח׳ יהודה הלוי  ,17תליאביב.
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  1בינואר  1987הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החכרה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  2ביולי  1987בשעה .8.30
כל נושה 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.
דוד פלג ,עו״ד
בא כוח המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה
ובחתימתם או בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח
באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום
 1ביולי .1987

ובענין פירוק חברת און מזון שיווק ) (1986בע״מ,
והמבקש :ישראל רוזנבלט ,ע״י ב״כ עו״ד נ׳ אבולוף ו/או
י׳ ריכטר ו/או ש׳ ששון ו/או ד׳ םילברמן ו/או פ׳ צדוק ו/או ב׳
אנג׳ל  -רח׳ בן יהודה  ,13ירושלים .94624
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15בספטמבר  1986הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב יפו לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  7ביוני 4987
כל נושה 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.
כני אנג׳ל ,בא כוח המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על
ילקוט הפרסומים  ,3450כ״ג באייר הרןשמ״ז22.5.1987 ,

הודעות מאת הכונס הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש״ם-׳1980

הודעה על מתן צו כינדם
שם החייב ,תיאורו ומענו :ינאי נתן ,ת״ז  ,1240147רח׳ שרים
 ,6ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,המרצת פתיחה .2002/86
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז בתמוז התשמ״ו ).(23.7.1986
תאריך מתן צו הכינוס :כ״ו בשבט התשמ׳יז ).(25.2.1987
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ״כ בניסן התשמ״ז
) ,(27.4.1987בשעה  ,9.00במשרד הכונס ,ברח־ ידידיה ,4
ירושלים.
י״א באדר התשמ״ז ) 12במרס (1987
י׳ צדריאלי
סגן הכונס הרשמי
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הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

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

הודעה על כדונה להגיש בקשה למתן צד ניהול

גרינברג זיביצה בע״מ

לפי תקנות האפוטרופוס הכללי )סדר־ הדין( ,התשל״ח1978-

)בפירוק מרצון(

בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין
וביצוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת צו ניהול
ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן
הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו ,החלוץ  ,117באר־
שבע ,כתב התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את
נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

הודעה על אסיפה סופית

נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
 .1שם הנעדר :לישר מרדכי :שם המוריש :רינקדאוט,
צירלה :מקום מגורי המוריש :אשקלון.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״ג ,1983-שאסיפה כללית אחרונה של החברים
)או הנושים( של החברה הנ״ל תתבבס ביום . 1987צ^-בשעה
,13.00במשרדי ליוא׳ את ליואי ,רו״ח ,שדרות דוד המלך ,1
תל־אביב ,לשם הגשת הדר׳ח הסופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ,ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ,ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.
ירון ליואי ,רר׳ח
מפרק

 .2שם הנעדר :לישר שלמה.
י׳ באדר התשמ״ז ) 11במרס (1987
ש׳ אנקור שניר
סגן האפוטרופוס הכללי

חברה לבנין אחים רביב בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה סופית

הודעה על כדונה להגיש כמשה למתן צו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(,
התשל״ח1978-
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין
וביצוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד
למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו ברחי החלוץ
 ,117באר־שבע ,כתב התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר
ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך שבועיים מיום פרסום
הודעה זו.
נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
שם הנעדר :אקוקה רחל
שם המוריש :אוחיון מימון
מקום מגור־ המוריש :קרית מלאכי.
י׳ באדר התשמ״ז ) 11במרס (1987
ש׳ אנקור שניר
סגן האפוטרופוס הכללי
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המחיר  1.80שקל חדש

ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  20במאי , 1987בשעה  ,8.00בשד׳ הנשיא
 ,99חיפה ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד
התנהל פרוק העסקים ומה יעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
באורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירת של החברה ושל המפרקים.
אבישי רביכ
משה רביב
המפרקים

יתדות בע״מ
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
החברה ,שנתקיימה בידם  10.3.1987הוחלט על פירוק החברה
מרצון ועל מינויו של אליהוד יערי ,עו״ד ,רחוב שלמה המלך
 ,30תליאביב ) ,(64378למפרק החברה.
על כל הנושים להגיש את תביעותיהם תוך שלושים יום
מיום פרסום הודעה זו למפרק ,לפי המען הנ״ל.
אליהוד יערי ,עו״ד
מפרק

־ליקוט הפרסומים  ,3450כ״נ באייר התשמ־־ז22.5.1987 ,
0334-2980

סודר בםדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

