רשזמ־ות

ילקוט הפרסומים
1838

ב׳ באב תשל״ב

 13ביולי 1972

עסוד
החלטות ועדת הכספים של הכנסת בעני! משכורת השופ־
טיס ,שופטי בית הדין לעבודה ,שופטי חעבןרה ,דיינים,
קאדים וקאדי מד׳הב
הודעה על שובה של ראש הממשלה לארץ

.

.

.

היתרים  214—213לסי תקנח  46לתקנות־עועת־חירום )המד
רים בעקבות שינוי שער המטבע( .
2 0 5 0

.

2 0 5 1

ךודעה בדבר ניירות ערן מאושרים לעניו תקנות מס הכנסה

2051

הודעות לפי חוק התבניז והבניה ,תשכ״ר^,1965-

2054
3056

הזמנות בתי המשפט .

2058

הזטנות בתי הדיז הרבניים .

2064

אצילת סמכויות לפי תקנות־שעת־חידוט )תשלומי חובה( .

2051

הודעד ,לפי חוק הצהרות מוות .

2066

,

2051

הודעות נדבר מכירת מקרקעין .

2067

205

הודעות *פי פקודת השותפויות ,

2068

2051

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

2069

.

2052
2052

הודעד .לנאמנים ולמפרקים בעני) הגשת דו״חות

2070

הודעות מאת כונס ד,נכסים הרשמי .

2070

מינוי רשות לעניו סעיף 18א)ג( להוק שירוו! הקבע נצגא
הגנה לישראל )גימלאות(

2052

_אצילת סמכויות לפי הוק הפיקוח על מצרכיפ ושירותים

1

הרכב המועצה הארצית לקנניני ניקוז
י .

הודעה על הנחת תכניות ניקוז
.י

העברת סמכויות לפי חוק השמות
אישור *גרה שירותים למקימי מצבה קראים באשדוד .

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי;

2075

הודעה בדבר מטירת עבודה לקבלנים .

2075

הודעה לפי צו ההנבליפ העסקייס )דוכי אספקה של בירה(

2052

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

2052

הודעות מבון התקנים בדבר קביעת תקנים ,מתן היתר לסמן
מצרך בתו־תקו ובדבר מחיקת היתרים לסמן מצרכים
בתו־תקן

2053

הודעות מאת הציבור

.

2053

תיקון טעות

הודעוח בדבר הצגת לוחוו! ולויוה במקרקעי! .

.

דו»ז 1חדשי של בנק ישראל

2076

,

דו״ח בנק ישואל »ל מחזור המטבע ,

2077

הסכום הכולל של שטרי האוצר .

2077
;

2077
2080

חוק השופטיס ,תש*״ג1953-
החלטה בענץ משכורת השופטים

,

חוק הדיינים ,ת ש ט ״ ו  9 5 5 -ו
החלטה בענץ משכורת הדיינים

בהתאפ לסמכות לפי סעיף  isלחוק השופטים ,תשי״ג 1953-נ,
ההלימה ועדת הכספים של הכנסת להוסיף להתל&ת ועדת הגטטים
מיום ד׳ באב תשליא ) 26ביולי  2(1971ד%ראה זו לאחר סעיף 8
להחלטה:

בהתאם לסמכותה לפי סעיף  17לחוק הדייגים ,תשט״ר־,«1955-
המליטה ועדת הכספים ע ל הכנסת להוסיף להחלמת ועדת הכספים
מיום ד׳ באב תשליא ) 26ביולי  2 (1972הוראה זו לאחר סעיף 8
להחלטה:

• .«8הלוואה עומדת
מי שעבר לירושלים מעיר אתרת על מנת לכהן בה כשופט יהא
זכאי להלוואה עומדת בשיעורים ולפי הכללים הנהוגים לגבי
עובדי המזיינה שהועברו עקב תפקידם לירושלים,־

׳ .88הלוואה עומדת
מי שעכר לירושלים מעיר אהדת על מנת לכהן בד׳ בדיין זכאי
להלוואה עומדת בשיעורים ולפי הכללים הנהונים לגבי עובדי
המדינה שהועבדו עקב תפקידם לירושלים.״

י י ג בתמח תשל״ב) 25ביוני 0972
)חמ (70073

ישראל ק ר נ ק
יושב ראש ועדת הכספים
של הכנסת

 1ס״ה  ,132תשכיג ,עמי  ;149י י פ  ,1612תשיל ,עמי .1623
 2י י פ  ,1751תשליא ,עמי .2536

חוק השזמטים ,תשי״ג1953-
חוק בית הדין לעבודה ,ח ש כ ״ ט  9 6 9 -ן
החלטה בענץ משכורת שופטי בית ד׳דץ לעבודה
בהתאם לסמכות לפי סעיף  18לחוק השופהיט ,תשי״ב—,11953
וסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,תשב״ט— 1969החליטה ועדת
הכספים של הכנסת להוסיף להחלטת ועדת הכטפיס מיום ד׳ באב
השליא ) 26ביולי  3 (!971הוראה זו לאחר סעיף  8להתלטה:
״ .«8הלוואה עומדת
מי שעבר לירושלים מעיר אחרת על מנת לכהן בה כשופט בית
הדין לעבודה יהא זכאי להלוואה עומדת בשיעורים ולפי הכללים
הנהוגים לגבי עובדי המדינה שהועברו עקכ תפקידם לירושלים.׳

י-ג בתמוז תשליב ) 25ביוני (1972

י״ג בתמוז תשליב) 25ביוני .(1972
)המ (78750
 1סיה תשט״ו ,עמי .68
* י״פ תשליא ,עמי .2539

חזק הקאדים ,תשב׳׳א—%961
החלטה כעגץ משכורת הקאדים
בהתאם לפמכות לפי סעיף  14לחוק הקאדים ,תשכ״א,11961-
החליטה ועדת הכספים של הכנסת להוסיף להחלטת ועדת הכטפיט
מיום ד׳ באב תשל״א ) 26ביולי  2 (1971הוראה זו לאחר סעיף 8
לתתלטה:
8א .הלוואה עומדתמי שעבר לירושלים מעיר אחרת על מנת לכהן בה כקאוי יהא
זכאי להלוואה עומדת בשיעורים ולפי הכללים הנוהגים לגבי
עובדי המדינה שהועברו עקב תפקידם לירושלים.״
י י ג בתמוז תשליב) 28ביוני (1972
)וזמ (78750

ישראל קדנמן
יושב ראש ועדה הכספיט
של הכנסת

)תמ (78750
.
1ט*ה תשי״ג,עמי .149
 2טית תשכ״ט ,עמי  ;70י״פ תשיל ,עמי .1623
 3י״ ,17516תשליא ,עמי .2537

נקח־ת ההעמדה
החלטה בענץ משכורת שופטי תעבורה

ישראל קרגמן
יושג ראש ועדת הכספים
של הכנסת

ישראל קרגמן
יושב ראש ו ע י ת הכספיש
של הכנסת

 1טיח תשכ-א ,עמי  ;118ייפ תשיל ,עמי .1623
 2י י פ  ,1751תשל׳״א ,עמי .2540

חוק בתי הדין הדתיים הדוחיים,
תשכ״ג1962-
החלטה בעגץ משכורתו של קאדי מד׳הב

בהתאם לסמכות לפי סעיף ) 26ד( לפקודת התעבורה  ,1החליטה
ועדת הכטפיט של הכנסת להוסיף להתלםת ועדת הכספים מיום י ׳
כאב תשל-א ) 26ביולי  ! (1971הוראה זו לאחר סעיף  8להחלטה:

בהתאם לסמכות לפי סעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
תשביג ,!1962-החליטה ועדת הכספים ע ל הכנסת להוסיף להחלטת
ועדת הכספים מיום ד׳ באב תשל״א ) 26ביולי  ! (1971הוראה זו
לאחר מעיף  8להחלטה;

* .«8הלוואה עומדת
מי שעבר לירושלים מעיר אחרת על מגת לכהן בה כשופט
תעבורה יהא זכאי להלוואה עומדת בשיעורים ולפי הכללים
מהוגים לגבי עובדי המדינה שהועברו עקב תפקידם לירושלים.׳

י8א .הלוואה עומדת:
מי שעבר לירושלים מעיר אחרת על •מגת לכהן בה כקאדי מדיהב
זכאי להלוואה עומדת בשיעורים ולפי הכללים מהוגים לגבי
עובדי המדינה שהועבדו עקב תפקידם לירושלים*.

י-ג בתמוז חשל-ב) 25ביוני (1972
־)חמ (70073

ישראל קתמן

יושב ראש ועדת הכספים
של הכגםת

 1דיני מדינת ישראל ,גוסת חדש  ,7עמי  ;173יימ תשיל ,עמי
.1623
 2י״פ  ,1751תשליא ,עמי .2538

2050

ייג בתמוז תשליב) 25ביוני (1972
)חמ (78750

ישראל קרגמן .
יושב ראש ועדת הכספים
של הכנסת

 1טית תשכיג ,עמי  ;20י״פ תשיל ,עמי ,1623
 2י י פ  ;1751תשל״א ,עמי .2541

ילקוט הסרטומיט  ,1838ב׳ באב תשל״נ13.7.1972 ,

חוק-יסזד :הממשלה
הודעה על שובה של ראש הממשלה לארץ
מודיעיט בזה ,לענין טעיף  19להוק־־יטוה הממשלה ,בי ראשי
י הממשלה שבה ארצה ביום כיא בתמוז תשליב ) 3ביולי .(1972
כ-ב בתמוז תשליב) 4ביולי ( 1972
......
־ )חמ(78410

 .מיכאל ארגון
מזכיר הממשלה

תקנות מס הכנסה )כלליה לאישור ולניהול
ק01ות גמל( ,תשכ״ד1964-
הודעה בדבר ניירות ערך מאושרים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  (2)2לתקנות מס הכנסה )כללים
לאישור ולניהול קומית גמל( ,תשג*ד ,11964-אני קובע בי איגרות
הוב רשומות' על שם ,בסכום כולל של  14מיליון לירות ,שהוצאו
 ,.על ידי בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ ,נושאות ריבית בשיעור של
*  6%לשנה ,עומדות לפדיון בשנים  1989—1978ושהוצעו לציבור
{ על פי תשקיף מיום א׳ בתמוז תשל-ב ) 13ביוני ) (1972סדרה ,(51
הן ניירות ערך מאושרים.
ג ׳ בתמוז תשליב) 2ביולי (1972
)חמ (723118

פנחם ספיד
שר האוצר

י  1קית תשכ״ד ,עמי .1302

תקמתישעת־חידזה )תשלומי ח מ ה ( ,
תשי״ ח1958-

חוק הניקח וההמה מפני שעפונוח,
חשי״ח1957-
,

הודעה בדבר הרכב מועצה

אני מודיע ,בי הרכבה של המועצה הארצית ל מ י נ י ניקוז כאמור
בסעיף  2לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״זז—,1 1937
הוא זה:
י ו ש ב ר א ש  :מנחם קנטור ,נציב המיט
נציגי הממשלה:
אברהם אייל
עמי ברזילי
יצחק נכיר•)
עזרא הגקין

יצחק זוהר
יווזנן כליזמר
ברוך עציוץ
י ו ד פוקס

הבדים שאינם נציגי הממשלה:
אהרון מזמני
מרדכי אלון
חייט םופרין
מרדכי בן יעקב
חייט ספראי
מרקד ברנט
חיים ראם
יעקב הלוי
יעקב רם
אברהם הלחמי
אשר שטיין
דיר יעקב זקט
ההודעה בדבר הרכב המועצה הארצית לעניגי ניקוז ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1319תשכ״ז ,עמי  — 423בטלה.
מיז בתמוז תשל-ב) 28ביוני (1972
)תמ (75135

חיים נבתי
שר החקלאות

 1טיח  ,236תשייח ,עמי ,4

אצילת סמכויות
בתוקף סמכותי לפי תקנה  19לתקנות־שעת־חירוט )תשלומי
חובה( ,תשייח— 1938אני אוצל ל מ י כ א ל ש פ ר את טמכויותי
לפי התקנות ,למעט הסמכות לפי תקנות  2ו־.19
ט-ז בתמוז השל״ב) 28ביוני (1972
)המ (74044

חיים ב ר ־ ל ב
שר המטהר והתעשיה

! טיח תשב-ר ,עמי 5ל1ו־תש״ל,־ע5ו^.49־—

חוק הפיקוח על מצרכיה ושירותיה,
תשי״ח1957-
הודעה על אצילת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,תשי״ה— ,11957אצלתי ל מ י כ א ל ש פ ר את
טמבויותי לפי החוק ,פרט לסמכות להתקין תקנות ולתת צווים בני־
פעל תחיקתי ,ופרט לסמבויותי לפי סעיפיט ) 5ב()11,10 ,9 ,8 ,(3
ו־ 12לחוק.
טיז בתמוז תשל״ב) 28בימי (1972
)המ (74110

חיים ב ר״לב

הודעה על הנחת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה מפני
שטפונות ,תשי*ח ,11957-כי -
) (1תכנית ניקוז מטי  ,4-43—022ניקוז כביש היפה נצרת ,קטע
תל־הנן ,שהחליטה עליה ישות ניקוז עמק זבולון ג ,הונחה במש
רדי רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי הרשויות המקומיות
_____
הנכללומ_מ^וט_רשות_המקו2
) (2תכנית ניקוז נוספת מטי  ,4—46-012להטדרת נחל חדרה ,קטע
גיח ק״מ  ,7.400—5.230שהחליטה עליה רשות ניקוז נהל חדרה ,2
הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי הרשויות
המקומיות מכללות בתחוט רשות הניקוז;
) (3תכנית ניקח נוספת מ0׳  ,4-36-031להסדרת נתל י מ ת  ,קטע
מהמפגש עם היובל המערבי עד כביש נהלל ,שהחליטה עליה
הונהה במשרדי רשות הניקוז
רשות ניקוז קישון־יזרעאל
והעתקים ממנה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות הניקוז,
טיז בתמוז תשל-ב) 28ביוני (1972
)חמ (751300

חייטגבתי
שד החקלאות

שר המסחר והתעשיה

 1טית תשייה ,עמי .24

ילקוט הפרסומים 8ג ,18ב׳ באב חשל*ב13.7.1972 ,

! ט־ה תשי*ת ,עמי .4
 2קית תש״ך ,ע»׳  ;587תשכ״א ,ע»׳  ,732עמ׳ ,1204

2051

חוק השמות ,תשס״ז1956-

צז ההגבלים העסקיים )דרכי הספקה של
בירה( ,תש׳יל970-ו

אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי 0עיף  23לחוק השמות ,תשט״ז-
 ,11956העברתי את סמבויותי לפי החוק ,פרט לפמבויותי לפי הטעי־
פי 20 ,16 ,11 0ו־ 25לחוק ל ר ו ז ל י ה לבוב ו ל ש א ו ל ש י ר י .

הודעה על המועד לבחירת נציג יצרני משקאות קלים

הודעה על העברת סמכויות

יוסף בורג

י*ד בתמוז תשל״ב) 26ביוני (1972
)חמ (76741

שר הפנים

» *0ה תשט״ז ,עמ.94 -

תקנות השירותים הדתיים היהודיים )אגרות
שיחתים של חברות קמרה( ,תש״ל!969-
אישור אגדת שירותים

 ,1שיעור האגרה:
 150לירות.
 .2מקרי סעד ומחוסרי יכולת:
א ,ומזכרת קדישא תקים ועדת ערר בת שלושה הברים לדון
ולהחליט בבקשות של מקרי סעד ומחוסרי יכולת מבין מקימי
המצבות לפטור או להנחה משיעור האגרה.
ב .תוך שלושים יום ממתן ההחלטה של ועדת הערר רשאי העורר
לערוד על ההחלטה לפני ועדת עדר עליונה בת שלושה חברים
שמינה שר הדתות מבין עובדי משרד הדתות ואנשי ציבור;
החלטת ועדת הערר העליונה תהיה סופית.
זרח ורהפטיג
שר הדתות

! קית תשיל ,עמי . 1 0

תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
)גימלאזח( )שידות בסחוני( ,חש»״ח958-ו
הודעה על מינוי דשות ועל מענה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנח  3לתקנות שירות הקבע
בצבא־הגנח לישראל )גימלאות( )שירות בטחוני( ,תשי״ח—,! 1958
מיניתי רשות לענין סעיף 18א)ב( לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה
לישראל )נימלאות( ,תשייז^ ,21954וזה הרכבה:
תת־אלוף שמואל גודר — יושב ראש
אלוף־משגה אליהו שריד —חבר
טגךאלוףהייםרוטשטיין —הבד
מען הרשות :דשות להכרת שירות בטחוני ,דואר צבאי .2145
ההודעה על מינוי רשות ועל מענה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1632תשיל ,עמי  — 2195בטלה.
מ׳ בתמוז תשל״ב) 20ביוני (1972
)חמ (73047

שלמה להט ,אלוף
ראש אגף כוח אדם
צבא־הגנה לישראל

 1קית תשייה ,ע»׳  ;1004תשביה ,עמי  ;2196תשיל ,עמ׳ .1447
 2סיה תשייר ,עמי 9ז ;1תשייז ,עמי  ;185חשייח ,עמי ;43
השיך ,עסי  ;60חשכיה ,עטי  ;102תשכיח ,עמי .86

2052

הבהירה כאמור תתקייפ במשרדי התאחדות נעלי התעשיה ,רחוב
מונטיפיורי  ,13תל־אביב.
כ־א בתמוז תשל״ב) 3ביולי (1972
)המ (70124

מ׳ הורוביץ־
הממונה על הגבלים עסקיים

בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות השירותים הדתיים היהודיים
).אגרות שירותים של חברות קבורה( ,תשיל— ,11969אני מאשר
בקשת חברה קדישא שליו ועד היהודים הקראים באשדוד להטיל אגרת
שירותים על מקימי מצבה ,לפי השיעורים והתנאים כדלקמן:

ז׳ בתמוז תשל-כ) 19ביוני (1972
)חט (77807

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 7ב( לבו ההגבלים
העסקיים)דרכי הספקה של בירה( ,תשיל— 1970ג ,קבעתי את השעה
 10.00בבוקר ביומ י־ט באב תשל״ב) 30ביולי  (1972כמועד לבחירת
נציג יצרני המשקאות הקלים בועדה המייעצת ולבחירת ממלא מקומו.

 1ק׳־ת תשיל ,עמי .2008

חזק התכנון והבניה ,תשכ״ ה1965-
פקודת הקרקעות)רבישה לצרכי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בכוה הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבגיה ירושלים
)להלן — הועדה( לפי סעיפים  189ו 190-להוק התכנון והבניה,
תשכיה ,!1965-ובהתאט לתבנית מפורטת הנקראת ׳תבנית מפורטת
מטי 852אי ייעוד החלקות  ,172 ,158 ,157וחלק מהלקה  196בגוש
 30001לבנין ציבורי לשם הרחבת שטה המיועד לבנין ציבורי)בית
ספר( שכונת בקעה׳ )להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1816תשל״ב ,עמי  ,1457נמסרת בזה
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוף חודשייט מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום — אס ישנו — בפנקסי רישוט המקרקעץ ,והודעה
המפרטת לסעיפיהפ את הפיצויים שהוא תובע והישוב הפבום הנתבע
בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפגי שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
שסח קרקע המהווה את הלקח  158בשלמות בגוש .30001
העתק התבנית מופקר במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו כשעות העבודה הרגילות.
י-א בתמוז חשל״ב ) 23ביוני (1972
טדי קולק
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים
 1טיח תשכיח ,עמי .367

ילקוט הפרסומים 8

1

î

8

,

ב׳ באג תשל״ב13.7,1972 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
פקודת הקדקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־  7לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—
965Uובהתאם לשינוי לתכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית,
מס׳ חפ — 1332/תיירות ,נופש וקיים״ )להלן — התכנית( ,שהודעה
כדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1747תשל״א ,עמי ,2472
מוטחז בזה הועדת המקומית לתכנון ולבניה היפה )להלן — הועדה(
 :הודעה ,כי המקרקעין המתוארים בתוטפת דרושים לועדה לחלוטין
למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצנוו וכווו או טובת הנאה כל שהן במקרקעין ה»מו־
דיט ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
מיופ פרסוט הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת
ההגאח אשר לו במקרקעין האמוריט ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 ,שיכללו את פרטי הרישום — אפ ישנו — בגזנקטי רישומ יזמקרקעץ,
' :והודעה־המפרטת לסעיפיהפ את-הפיצויים שהוא תובע_והושוב^הסכום,
הנתבע בבל סעיף וסעיף.
-

כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקגומ מיד הזקה במ
קרקעין האפוריט ,מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הצינור
שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהט• .

תוספת
חלקות  55 ,43 ,21 ,5עד  62בגוש  ,10730בשלמות.
חלקות  1עד  6 4עד  23 ,21עד  28בגוש  ,10734בשלמות.
חלקות  55 ,47 ,46 ,45 ,40 ,39 ,38 ,36 ,35 ,29 ,15 ,6עד 58
בנוש  ,10735בשלמות.
ננוש ,10737
A 20, 21, 22, 24, 29, 32, 33
כשלמות.
חלקות  14 ,8 ,6 ,5 ,1בגוש  ,10740בשלמות.
חלק מחלקה  24בגוש .10755
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה ,וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה עתוחיפ לקהל.
׳

משח פלימן
כ׳ בתמוז תשל־ב) 2ביולי (1972
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ (72510
י  . .חיפה
—
 1ס״חתשכ״ה ,עמי .30 7

חוק התקנים ,תשי״ג953-ו
הודעה בדבר קביעת תקגים
_ בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי*ג 1953-ז ,אני מודיע,
כי מכון התקנים הישראלי קבע היוט ,בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א(
לחוק ,תקגים ישראליים אלה:
ת״י  — 70מכלים לגזים פחמימנייס מעוביפ )נזי נפט מטתריים(
)גליון תיקון למהדורה מאפריל ;(1962
ת י י  — 218צנורות בפיפינז לבלמים הידרוליים בבלי רכב ממונעים
)בא במקום המהדורה מאוקטובר ;(1956
ת״י  — 844מכלים שלא למילוי הוזר המכילים גז פחמימני מעובה
)תקפו יפקע לא יאוחר משלוש שניפ מהיוט(• .
י״ח בתמוז חשליב) 30ביוני (1972
)חמ >74086

אהרן גילת
מנהל המכון

 1טיח תשייג ,עמי  ;30תשי׳׳ח ,עמי  ;2תשל״א ,עפ׳ .22
ילקוט הפרסומים  ,1838ב׳ באב חשל׳׳ב13.7.1972 ,

תקנות התקנים )תזיתקן( ,תשט״ו1955-
הודעה על מתן היתר לסמן מצרך בתו-תקן
בהתאם לתקנה  9לתקנות התקנים )תויתקן( ,תשטיו,11955-
אני מודיע כי מכון התקניט הישראלי נתן כיום ט י ו בסיון תשל־ב
)46־ במ*י  ,(1972בתוקף טמבותו לפי סעיף ) 11ב( לחיק התקנים-,
תשי״ג ^ 1953-לייצדן ״עין השופט״ ,קבוצת פועליש להתיישבות
שיתופית בע״מ ,קיבוץ עין השופט ,היתר מס׳  442לסמן בתו־תקן
את מוצרו הנקוב מטה ,המתאים לדרישות התקניט הישראלייט:
נמלים לנורות פלואורסגנטיות  40וט דגש  Vaco 501הפועלים
עפ מדלק.

א' גילת

כיש בסיון תשל״ב ) 11ביוני (1972
)המ (74086
! ק״ת תשט״ו ,עמי .693
 2טיח תשי״ג ,עמי .30

מנהל המכון

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו״תקן
בהת»פרלתקנור)10ב(־לתק1ות התקנים־<תד־תקן^-תשט*1-1953-1ד
אני מודיע כי ביום י״א בניסן תשל״ב ) 26במרט  (1972נוטל תקפם
של ההיתרים המפורטים להלן שניתנו ביום י״ב בניסן תשי־ט )20
באפריל  «(1959ל-״פרום* ,תל-אביב:
מסי ההיתר  — 091מהמם מים השמלי בעל ויסות תרמופטטי ובידוד
תרמי שקיבולי  150-80ליטר ,׳מסונ ״תליה׳;
 — 092מחמט מיט תשםלי בעל ויסות תרמוסטטי ובידוד
תרמי שקיבולו  150-80ליטר ,מסוג ״עמידה״;
 — 093מחמם מיט חשמלי בעל ויסות תרמוטטטי ובידוד
תרמי שקיבולו  150-80ליטר ,מסוג ״שכיבה׳,
א'גילת
מנהל המכון

א׳ בסיון תשליב) 14במאי (1972
)חמ (74086
 1ק״ת תשט״ו ,עמי .693
 2י־פ תשייט ,עמי .1550

פקודת הסיד זכויות במקרקעין )נוסח
חדש( ,תשב״?ז1969-
הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות
בחתאפ לסעיף 57
מודיעים בזה ,כי לוח הומיות לגוש  19079פקיעין חדשה ו־19722
פסוטה )אלקוש( ,שבנפת עכו ,הוצגו לעיון בלשכת פקיד ההםדר
לאזור חיטה והצפון שבחיפה ,בלשכת קצין המחוז עכו ובמועצה
המקומית ירכא.
מודיעים בזה ,כי לוזזות הזכויות לגושיפ  8817ג׳ת ו־ 8800מאור
)מאדמות באקה אל־עיויבייה לשעבר( ,שבנפת הודה ,הוצגו לעיון
בלשכת פקיד ההסדר לאזור הסדר חיפה והצפון שבחיפה ,בלשבת
קצין המחוז חדרה ,במועצה המקומית בית ובמועצה האזורית מנשה
בחדרה.
מוויעיט ב1ה ,כי לוחות הזכויות לגושיפ  18893,18892ו־18918
ירכא ,שבנפת עכו ,הוצגו לעיון בלשכת פקיד ההסדר לאזור הסדר
 ..היפה״והצפון שבחיפה ,בלשכת קצין המחוז עכו ובמועצה המקומית
־־־-
י
^
ירכא.
7

ישראל השכל
ח׳ בתמוז תשל״ב ) 20ביוני 2ל(19
מנהל אגף רישום והסדר המקרקעין
2053

תקנות־שעת־חירום )הסדריפ בעקבות שינוי שעד המטבע( ,תשל״א1971-
היחד מס׳ 213
בתוקף סמכותי לפי תקנה  46לתקנות שעת־הירוס )דסדריפ בעקבות שינוי ש ע י המטבע( ,תשליא ,11971-אבי מעניק היתר
ליצרן ,לסיטונאי ולקמעונאי למגור מצרך במחיר העולה על מחירו היציב)להלן — המחיר המותר( ,ובלבד שההפרש בין המחיר
המותר שבו יימכר מצרך מפויימ על״ידי יצרן ,סיטונאי או קמעונאי לנין המהיר היציב שבו נמכר אותו מצרך על־ידי 8יתו
יצרן ,סיטונאי או קמעונאי לפני תחילת היתרי זח לא יעלה על ההפרש הנקוב בטור נ׳ של התוססת לצירו של המצרך,
בהיתר זה —
׳ מ צ ר ך ׳ — חומרי חיטוי וניקוי)דטרגנטים( המפורטים בתוספת ,המיוצרים על־ידי וילקו כימיקלים בעימ;
׳סיטונאי־ ו״קמעונאי׳ — במשמעותם בחוק הפיקוח על מצרכיט ושירותימ ,תשי״ח—.51957

תוספת
טור א׳
ד׳הצרך

טור ב׳
האריזה

טור ג׳
ההפרש בלירות בין המחיר המותר
לבין המהיר היציב במכירה על־ידי
קמעונאי
יצרן וםיטונאי
ליחידה
לתריסר יחידות

המש

אבקות כביסה
אקספרס ענק
טיפ הדש
תיגוקלין
חינו?לין למכונה
כלית
ביו פלוס
ביומט
ביו שמפו
• ביו סופר אקטיב
קלין שמפו
אבא ?!לין
ברקלין
מקלין דק
אלומיניום קלינר
מוטור קלינד
סטרופום
סטרזפוס
קליפ מיוחד
ויפ מיוחד

1200
1200
500
650
900
650
650
250
500
250
500
400
120
1
1
1
I
1000
1000

קופטה
קופסה
קופסה
קופסה
קופסה
קופטה
קופטה
קופטה
קופסה
קופסה
קופסה
הופםה
קופסה
בשקים
בשקים
בשקית
בשקים
בשקיפ
בשקי&

0.70
1.00
0.60
1.89
1.30
0.90
1.00
0.60
0.70
0.60
0.10
0.90
0.70
100.100.—100.
60.0.05
0.10

0,07
0,10
0.06
0,16
0.13
0,09
O.10
0.06
0.07
0,05
0,01
0,09
0.07
100.100.—100.
60.0.05
0.10

גרם
גרם
גרם
נרם
כר0
גרם
גרט
גרס
גרם
נרם
גרס
גרם
גרם
טון
טון
מון
טון
נרם
גרם
היג
ליטר
ליטר
ליטר
ליטר
ליטר

0.50
0.40
1.10
1.20
2.30
5.50

0.30
0.04
0.11
0.12
0.23
0,55

ליטר
ליטר
ליטר
ליטר
ליטר
ליטר
ליטר
ליטר

1.20
0.80
1.30
1.20
1.80
3.30
1.05
0.40

0.12
0.08
0.13
0.12
0.18
0.33
0.08
0.03

י

משחות
משחה 40%
משחה 40%
משחה 40%
משחה 40%
משחה 40%
משחה »־י40
נוזליפ
עמילן פלסטי
ליבן
אמוניה
קלין חומצה
טרקלין
כליל
׳אמוניה
לובן

דלי פלסטי
גביע פלסטי
גביע פלסטי
ולי פלסטי
ולי פלסטי
דלי פלטמי
בקבוק
בקבוק
בקבוק
בקבוק
בקבוק
בקבוק
בקבוק
בקבוק

פלסטי
פלסטי
פלסטי
פלסטי
פלסטי
פלסטי
פלסטי
פלסטי

13
0.5
1.0
1.0

2.0
4.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.65
0.65

 1פ י ה ח ש ל  -א ן ע מ ׳ .189
 2פיה תשי״ח ,עמי .24
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ילקוט הפרס ופיט  ,1638ב׳ באב השי״ב13.7.1972 ,

לרצפה
עמילן
קלין • • •12
.קלין חומצה

בקבוק
בקבוק
בקבוק
בקבוק

0.65
0.65
0.65
0.65

פלסטי
פלסטי
פלטטי
פלסטי

ליטר
ליטר
ליטר
ליטר

0.75
0.95
0.15
0.80

,

0.06
0.07
0.01
0.07

מ׳ מגדלבום

ט״ו בתמוז תשליב) 27ביוני (1972
)הגו (76735
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תקגות־שעתיחירום )הסדרימ בעקבות שינד שער המטבע( ,השל״א-ו197
היתר מם׳ 214
 ...בתוקף סמכותי לפי תקנה  46לתקנות שעת־הירוס )הסדריט בעקבות שינוי שער המטבע( ,תשל״א— ,11971אני מעניק היתר
ליצרן ,לסיטונאי ולקמעונאי למכור מצרך במחיר העולה על מחירו היציב)להלן — המהיר המותר( ,ובלבד שההפרש בין המחיר-
המותר שבו יימכר מצרך מסוייט על־ידי יצרן ,סיטונאי• אוי קמעונאי לבין המחיר היציב שבו נמכר אותו מצרן על־יוי אותו
יצרן ,סיטונאי או קמעונאי לפני תחילת היתר זה לא יעלה על ההפרש הנקוב בטור ג׳ של התוספת לצידו של המצרך.
כהיתר זה —
׳מצרך״  -חומרי חיפוי וניקוי)דטרגנטיט( המפורטים בתוספת ,המיוצרים עליידי שמן תעשיות בע״מ;
״סיטונאי״ ו״קמעונאי״ ~ כמשמעותם בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,השי״ח 1957-י .

תוספת
טור א׳
המצרך

אבקת כביסה אור
אבקת בכיפה אור
אגקת בביטה ביו־אור
אבקת בבימה ביו-אור
א מ ת כביסה ביו״מסיק
אכקת כביסה ביו־אור דה-לוהט
אבקת כביסה ביויאור דה־לוקס
אבקת כביסה אורמטיק
אבקת בביסה פניני אור
אבקת כביסה נוגה
אבקת כביסה נוגה
ן*בקת כביםה קטם
אורון חול נקוי
אורון חול נקוי
אמה טכסטיל
מקפיפ חפיסה כפולה
מקסים חפיסה יחידה
ליידיס אמה
אמה 12%
אמה 24%
 -־ ־־ אמה 4י- 12
אמה מלוא
אמה משחה
אמה השחה
סופו• לבן)תמיסת כלור(
סופר לבן
בדק אור
ץ

ט-ו בתמוו תשל־ב) 28ביוני (1972
)חפ (76735

טור ב׳
האריזה

קופסה
קופםת
קופטה
קופטה
קופסה
קופסה י
הופכזז
הופסה
קופסה
קופסה
שקית
קופסה
מכל פלסטי
מכל קרטון
קופסה
חפיסה •
חפיסה
בקבוק פלסטי
בקבוק
בקבוק
 בקבוק פלטטיהפיסה
גביע •
דלי
בקבוק
בקבוק פלסטי
בקבוק פלסטי

המשקל

 - -900ב ר * —
 450גרם
 850גרם
 450נרם
 850גרפ.
 850גרם
 450גרט
 500גרם
 500גרם
 450נרם
 440גר0
 440גרם
 580גרם
 580גרפ
 480נרם
 480נרם
 240נרם
 650מיל
 650מ-ל
 650פ״ל
'» 650...ל_.
 125נרם
 500גרם
 4ק-ג
 650מ״ל
 1000מ״ל
 1O00מיל

טור נ׳
ההפרש באמרות בין המחיר המותר
לבין המחיר היציב כמכירה על-ידי
קמעונאי
יצרן וסיטונאי
ליחידה
ליחידה
12
6
13
S
S
S
4
8
7
5
7
4
3
2
4
4
2
3
.1.5
3
3
3
3
45
2.S
2.3
2.5

1A
7

15
9
10
10
6
9
S
6
S
5
4
3
5
5
3
4
2
4
4
......

4

i

4S
3
3
3
מ׳ מנדלבום
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 1ס״ה תשל׳״א ,עמי .189
» ס״ח תשי״ח ,עמי .24
ילקוט הפרסוסיס  ,1838ב׳ באב תשקי״ב13.7.1972 ,

5

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי׳ תל־אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה על הכנת שינויים לתכניות מפורטורנ

הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאד

ניתנת בזה הודעה ,בהתאפ לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,תל־אביב-יפו,
החליטה להכין שינויים לתבניות בנין עריפ כמפורט להלך.

ניתנת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,גבעתיים ,ההלימה,
בישיבתה מיום מ׳ז בסיון תשל-ב ) 29במאי  ,(1972להכין תבנית
מטי  — 272שינוי לתכנית מיתאר נב.53/
ואלה ד 0.השטחים הנכללים בתהום שינוי התכנית המוצע*.
י
גוש  6167הלקה .92
י ״ ד בתמת תשל-ב) 26ביוני  (1972קובא קרייזמן
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעתיים

האותיות בהודעה מציינות 3רטיס אלת :
א .שס השינוי.
ב .השטחים הנכללים בתחום השינוי.
ג .תארין ו1הזזלטה.
א .תבנית מסי  —1500ז/גנית פיתוח לשפת הים.
ב .חלקי משים ,6961 ,6962 ,6968 ,6960 ,6901 ,6967 ,6968
 ,7008הלקית ,7007 ,6905 ,6907 ,6909 ,6914 ,6916 ,7004
.7042 ,7009 ,7013 ,7014
ג17.2.71 .
א .תכנית מסי  — 1633שינוי מס׳  4לשנת  1972של הכנית בגין
ערים מקומית מסי  ,117רתוכ בוינהיימר .7
ב .חלקה  367בגוש .6212
ג.13.2.72 .
א .תבנית מס׳  - 1407שינוי מסי  2לשנת  1971של תכנית בנין
ערים מפורטת מס׳  ,401רחוב שבטי ישראל פינת רחוב ,3057
ב .הלקות  77 ,76בגוש .7023
ג.4.1.70,6.1.71 .
» .תכנית »ס׳  — 1581שינוי מסי  7לשנת  1972של תכנית בנין
עריט מפורטת מסי  ,1927רחוב סוקולוב .84
ב .חלקה  18בגוש .6957
ג.16.5.71 .
א .תכנית מסי «1226׳  -שינוי מסי  5לשנת  1972של תכנית בנין
ערים מטי  ,44רהוב יבנה .26
ב .חלק מחלקה ) 79מקודם הלקה .(42
.26.12.71 •J
א .תכנית מס׳  — 1640שינוי מט׳  5לשנת  1972של תכנית בנין
עריפ מפורטת מטי  ,1927רחוב מנדלשטט .16
ב .חלקה  29בגוש .6956
ג.10.3.72 .
א .תכנית מס׳  — 1635שינוי מס׳  1לשנת  1972של תכנית בנין
ערים מפורטת מטי /188זז ,רחוב דילה רינה .22
ב .הלקה  392במש .6637
ג.14.4.72 .
א .תכנית מטי  - 1632שינוי מט׳  3לשנת  1972של תכנית בנין
ערים מפורטת  ,117רחוב שטריקר .32
ב .הלקח  93בגוש .6212
ג.12.9.71 ,26.12.71 .
א .תכנית מפי  — 1623שינוי מטי  2לשנת  1972של תבנית בנין
עדים מפורטת מסי  ,618רחוב עמס ברכה פינת שביל התלב.
ב .חלקה  79בגוש .7093
ג.27.2.72 .

יהושע רבינוביץ

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו

מרחב תכנון מקומי ,חולון

הודעה בדבר הפקדת שעד תכנית מיתאר מקומית
נמטדת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ו ,1965-5כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חולון ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מסי חן  — 220שינוי לתבנית
מיתאד מקומית ותכנית מפורטת מסי תגפ209/״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלוליט בשינוי התכנית:
גוש  6021הלקות זחלקי הלקות,332 ,301 ,299-297,37 ,36 :
.812 ,472 ,339 ,335 ,333 ,303 ,302 ,811—795
כל מעונין בשיגוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לההל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בהחום או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה האמורה*

ד׳ רמיק
י״א בתמוז תשל-ב) 23ביוני (1972
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאט לטעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
תל־־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הרצליה ,הופקד
שינוי תבנית מפורטת הנקרא •תכנית מטי 621אי — שינוי לתכנית
מפורטת מט׳ 621״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הבלוליט בשינוי התבנית :י
גוש  6529חלקות.95 ,96,97 :
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,ב מ י ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדפ ופדה מקומית שמרוזב
התכנון עלה כלול בתחום התכנית או הגובל אתו ,רשאי ,תוך הדשייפ
טיופ פרסומה של הודשד ,זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ד׳ דמיק
י״א בתמוז חשל״ב) 23ביוני (1972
יושג ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
\
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ילקוט הפרסומימ  ,1838ב׳ באב תשל״ב!3.7.1972 ,

ח ו ק התכנון והבניה ,ת ש ב י ה 1 9 6 $ -
מרחנ תכנון.מקומי ,נתניה

י

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 .נמסרת בזח הודעה׳ בהתאם לטעיף  117לויוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולכניה׳ מחוז המרכז,
•י" אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מטי נת504/י׳
שהודעה על הפקדתה׳ יחד עפ התשריט המצורף אליה׳ פורסמה ביל־
קוט הפרפומים  ,1807תשל״ב׳ עמי .1199

כל מעונין בקרקע ,כבנין או כבל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפנע על ידי התכנית ,וכן מהנדט ועדה מקומית שמרזזב התכנון
שלה בלול בתהופ או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייט מיום פיטמה
של הודעה ו ו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה,
שיו בתמוז השליב ) 27ביוני (1972

:

התכנית האמורה׳ בצורה שבה אישרת אותה הועדה המחוזית ,ביחד
עש התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה* נתניה׳ ובל מעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ט״ו בתמוז השל״ב ) 26ביוני (1972

מרדכי כהגא

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

״!
\

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת .־״ י;
נמטרת בזת הודעה ,בהתאם לטעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רעננה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מפי רע— 47/1/
תכנון חדש של השטו! וקביעת תקנות בנוה״ ,ביחד ע 0התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :״י
גוש  6587חלקות .28 ,91
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשדדיפ האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחי הרואה אח
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדת מקומית שמרהב
התכנ pשלה כלול בתחופ התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיוס פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש הועגוות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמויה.
• ט״ו בתמוז חשל״ב ) 27ביוני (1972

מרדכי כהנא
י

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחת המרכז
מדתב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

מ׳ כהגא

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מיחכ תכנון מקומי ,המרכז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,המרכז ,הופקדה
חגגיח מפורטת הנקראת *תבנית מפורטת מסי ממ! — 938קביעת
אזורי מגורים ,ציבורייט ,ציבורי פתוח ודרכים חדשות ,-ביחד עם
התשריט המצורף אליו,
ואלה הט השמחים הכלולים בתכנית:
גוש  6720חלק מחלקה .350
כל מעונין בתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבני! או בבל פ י ט תכנוני  8ה י חמאה את
עצמו נפגע עליידי התכנית ,וכן מהנדט ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחוט או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייס מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
ט״ו בתמוז תשל־ב ) 27ביוני (1972

מרדכי כהנא
ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מתוז המרכז
מרחכ תכנון מקומי ,קריות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעת ,בהתאם לטעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קריות ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא •תבנית מסי קן  — 229הצעת שביל
להולכי רגל בקרית ביאליק* — המהווה שינוי לתכנית מסי ק— 123/
קרית שמריהו — ,ביחד עט התשריט המצורף אליו.
ואלה הס השטחים הכלולים בשיגוי התכנית:
גוש  11534חלקות .33 ,32 ,31 ,30

בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
נמסרת בזה הודעה ,בהחאפ לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
ובשעות שהמשדדיט האמורים פתוחים לקהל.
תשביה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
בל מעונין בקרקע ,כבנק או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמלה ,הופקדה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמיהב
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי לה-171/תיאום בין
התכנון שלה בלול בתהום התבנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ
תכניות שונות והלוקה הדשה בחלק מהמגרשים״ ,ביחד ע פ התשריט
־־ ־ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות. ,,להגיש התנגדות.לשינו^התכנית
המצורף אליו.
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ואלה הם השטחים הכלולים כתכנית:
גושיפ 4346 ,4432-4430 :חלקות שונות.
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שחמשרדיפ האמורים פתוחים לקהל.
ילקוט הפרסומיס  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ,

ט׳״ו בתמוז תשל׳״ב) 27ביוני  (1972נפתלי אילתי
 .יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
2057
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הזמנות בתי המשפט

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צוויפ לקיום צוואה ולמינוי נמהל עובון׳ כמפורט להלן ,כל המתגגד לבקשה
יביש׳ תוך ארבעה עשר יופ מיופ פרפוט הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו ,שאפ לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
356/72
361/72

מקום מגוריו
האחרון

שם המנזה

ירושלים
ירושלים

יהודית ברקוביץ

ר ח ל רקמן

:

תאריך
הפטירה

שם המבקש

7.4.72
—

כחריאל ברקוביץ
אליהו איזזודפד

י׳ וייס ,רשם
הזמנות בדבר ירושות
להווי ירוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליהן צוויפ המכריזיפ על ירושה .בל אופ הטוען שיש
לו טובת הנאה ממכון שאמת הבקעות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש החגגדות להכרזה תוך ארבעה ע ש י יו 0פיוט פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(

שם המנוח

מקוט מגוריו
האחרון

-

353/72
354/72
355/72
357/72
359/72

נחמה דולין
שבתאי זיזו
ראובן ניסן
שמואל קוטב
בלה מורים גרום

-

362/72

בלומה פיץ

-

ירושלים

--

תאריך
הפטירה
16.4.72
26.9.71
9.6.72
11.2.72
23.4.72
23.11.71

שם המבקש
אהרון וולין
יוליט מזרהי
סול ניסן
ד״ר שמאי קוטב
רוזה ומלטון גרוס,
לורין שכטר
נורה גרוס

יי ויים ,רשם
ב י ח ה מ ש פ ט המחוזי ב ת ל ־ אביב־ יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
י גיש׳ תוך ארבעה פשר יום מיום פרטוס הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי החיק
)צוואות(
2618/71
1922/66
2260/72
2565/72
2578/72
2580/72
2584/72
2588/72
3590/72
2604/72
2607/72

20

שם המנוח

טילה צימרמן
מרגלית דוזגצויג)שוסייב(
אדוארד אליהו גטינגר
אלימלך פודלובםקי
ירמיהו כהן
זלמן קאושגסקי
גרופר קרולינה
שרלוסה לוי
גולדמן מרדכי
אבא ליפמן
חוה רוזנברג

מקופ מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

רמה־ גן
תל־אביב
—
תל־אביב

26.3.71
15.8.66
30.5.72
8.5,72

-

יפו

תל־אביב
תל־אביב

-

 -־

9.4.72
י

י־

2.2.72
24.5.72
12.5.72
12.5.72

שם המבקש
• דזידריום בו מילר
היה אזולאי
הרי קב

עמיאל כהן
קאושנטקי רחל
גרופר דוד.
יוטף לוי
ד י ר שמואל גולדמן
אליזבת ליפמן
רוזנברג יהודה

ילקוט ופרסומים  ,1838ב׳ באב חשל״ב13,7.1972 ,

בית ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשל(
מס׳ החיק
)צוואות(

י• '• .״

מקום מגוריו
האחיון'

שם המנות

 .מאייו
הפטייח

2609/72

חנה ממל שוחט

תל־אביב

28.3.72

2610/72
2614/72
2615/72
2619/72
2625/72

קרייםברג לייב שמואל
מאירדםד
שושנה יעקובוביץ
פייגה לאה פרנקנשטיץ
שמואל ביקלם
פרלמן םמי
יוסף גורגיה
ושדי לולה
יצחקאםפים .

תל-אביב

13.4.72
11.12.71

2633(72
2640(72
2645/72
2651/72

-

-

-

1.4.72

תל־אביב
תל-אביב
_ .

•

-

27.12.71
20.3.72
17.8.66
6.1.72
31,5-72

תל-אביב

-

שט המבקש
לובצקי רעיה רייזה,
מינה בובין ,לאה
מילר ומרכוס מיזל
פלורט קוציאוק
—

יודיעקובוביץ
גרשון פרנקנשטיין
שרה ביקלט
—
—

ושדי בתיה
אטפיפ קיילה איטה

ד׳ ולך,

רשם

הזמנות בדבר ירושות
להיוי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן ציוים המכריזים על ירושה .טל אדט הטוען שיש
לו טובת הנאה כעובון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגר לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוף ארבעה עשר יוט מיופ פרסום
הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(

שם המנוח

1012/72
1021/72
1930/72
2499/72
2517/72
2519/72
2540/72

אברהם אדזרוביץ
דוד הורנשטיין
קופלוביץ חיים יצחק
זינגר ברנרד
גרינשפן שרה מירל
אליהו ראובן לב
מיכאל בירר

2576/72
2582/72

יצחק איזק התוקה
אסתר הוכברג

2585/72
2589/72
2586/72
2591/72
2592/72
2593/72
2594/72
2596/72
2597/72
2598/72
2599/72

 t>^n^uמדיידל—
U IM t u V In

אליהו והבה
א בדשי חיים
לדיםלבהידש
יוסף פרידמן
משה אשכנזי
עוגן מלבה
שמע pיחיא
אטלס אהובו*
פםטרנק ישראל
נגר יגאל
שורץ גדליהו

ילקוט הפרמומיט  ,1838ב׳ באב תשל״ב13,7.1971 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

תל־אביב

19.12.71
29.10.71
22.2.72
7.1.71
22.4.72
3.5.70
12.3.72

-

—

-

רמת־גן

-

תל-אביב

>

22.5.72
1.5.72

—
הדצליה
בת-יפ

-

-

-תל־אביב
בת־ים
בית עייף

-

20.1.58

-

28.4.72
6.5.72

-

21.7.70
13.3.72
 30.5.72י

שפ המבקש
אויזרוביץ לאה
הורנשטיין הלח
פסיהקופלוביץ
אנה מזרחי
גיינשפן אברהם
ישראל לב
דויטש ליליאנה
)אילנה(
חתוקה יופןז
שנידלדר שרה
אדד אליסוי
ורדה ליפסון
אברשי אליס
קרולינה הירש
לירפ תמר -
 .מנורה פרלברגי
עוגן יהודה לייב
שושנה יחיא
זליג גפן
פסטרנק רבקה
נגר סעיד
שורץ זבולון

2059

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח ח י בתל־אביב־יפו
מ ז מ נ ו ת )המשך(
»0׳ התיק
)ירושות(
2600/72
2601/72
2602/72
2603/72
2605/72
2608/72
2611/72
2612/72
2613/72
2616/72
2617/72
2620/72
2621/72
2623/72
2626/72
2627/72
2628/72
2629/72
2630172
2631/72

שם המנוח

ברקוביץ נתן
דיץ רפאל
דוד דוד
לולה ושדי
שמחה סברדלוב
דינר עובה
יצחק ראובן
ת ז ה בהן
פאולזלצמן
רשל שטה
אריב גרום
לבל! )יהודה( םגדזד
יובל נעימה
רייפמן הרש
פאר דוד
קירשבדג פסח
אסתר גרץ
• קורצמןחנה
הינדה רבקה טננבוים
לאה בירנברם

2632/72
2634/72

פלץ דב
חביבה זבידה

2635/72
2636/72
2637/72
2838/72
2639/72
2641/72
2643/72

יצחק ארגס
אוסיאס לונדנר
הניה לוץ
צבי יפה
לודויגולדר
פולק יצחק
ישראל מרדכי עדן

2644/72
2646/72

יוסף ספיר
חנה פדל

2647/72
2648/72
2649/72
2650/72
2652/72
2653/72
2595/72

אירמה קול
דבקה כבידי
חנה פ ר ל
גולדשטיין משה
דמולכו יעקב
נדלר הרש
ינאי זהבה

מקום מגוריו
האחרון
בני־ברק

• תאריך
הפטירה

שפ ממבקש .

12,11.71
23.9.71
13,12.67
6.1. 72
19.8.71

בדקוביץ פני
דייןאסתר
נעמי דוד
ושדי אהרון
אלרואי נחום
דינד תיים
יהודה ראובן

תל־אביב

31.1.72
30.3.72

פתח־חקוה

29.11.69

-

-

עירית תל־אביב-יפו
אוולין פישמן
מתנה שביט
יוסף גרוס
הונה סנדזר
יובל מאיר
רייפמן שמואל
פאר עודד
פינקרט אסתר
יקיר גרון
יהודה קורצמן
צדוק טננבויפ
אהובה מיטל,
דומה אגיאל
פל׳ן זלמן
שלמה דגואן ,י
אבלין ששון
לונה צרפתי

—

-

--

הרצליה
רמת־גן

-

-

רמת־גן
דמת־השרון

י

-

16.5.72

5.5.72
6.3.72
18.10. 7 J

—

—

-

-

-

--

23.5.72
3,7.71
31.1.72
22.4.72

-

תל־אביב

-

בלגיה

-

דימונה

,

-

28.9.71
15.2.70

אנגל בלין
לוין בן-ציון

11.4.72
8.5.72

לאה יפה
הדביגה ולדר
הנצה פולק
אריה שמואל טנא,
טננבאופ בדנה
חולדה ספיר
בהירה אייל ,בר דור
בינה
בנימין קול
כבירי אבדהפ
מילק שושנה
פטיד .דבורה ישראל
מולכו רפאל
נדיר הייס
ינאי יהודה

-

־

-

-

3,1.60

פתח־תקוה

26.2.72

—

-

-

חולון
פהח־הקזה
תל־אביב
בת־ים
ראשוךלציון

—

-

26,9.72
13.4.72
11.2.72
9.6,72
28.12.71

1838ייקזט הפדפומים

 ,נ׳ באב השל״ב972J.13.7 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
מ ז מ נ ו ת )המשל(
מסי החיק
)יו־ושוה(

שם המנוה

מקום מגוריו
האהרוץ

משה נובק
מרים נובק
יוסף ורנד

2074/72
2074/72
2618/72

האריך
הפטירה
23.1.63
20.2.72

שם המבקש
יעקב יגיב
יעקב יגיב
לאה פסל מנוס
י

ולך,

רשם

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
מיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו׳ את טעמי התגגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מקום מגוריו
האחרון

הארז
הפטירה

מסי התיק
)צוואות(
821/72
822/72
833/72
834(72
.837/72
841/72
842/72
843/72

רום פרידה
רובץ אלכסנדר
הםדדפר פאולה
פאר ישראל
פ א ר אטל
פרוכטר אמיק
שגיא עמיקם
רוזננהק אידק
דה האז אלגה

חיפה
נבעת נשר
חיפה
יוהנסבורג
יוהנסבורג
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

8.5.72
5.12.71
26.3.72
17.7.49
18.12.56
26.2.72
26.3.72
7.5.72
27.6.71

-845/72
846/72
.
851/72
1
855/72
856/72
860)72
661(74
862/72

צמח רבקה
אבדהמסץ ארוץ
דיאמנטבדטה
גרבלראלפרד
מרקולסקי דוד
שפיגל יעקב
פולטץהלנה
כהן ישראל

שט המנוח

807/72

(

שט המבקש
מרדכי גרהרד רום
רובין אוה
ברבר ישראל
יפדר מריאן
פרר מריאן
פרובטר אדלה
שגיא ־נורית
קליין שרה

חיפה

15.4.72

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
קרית-מוצקין
חיפה
היפה

28.2.72

 (1קוטר דה האז
 (2הנס יוטף דה האז
 (3דה האז גרשון
צמה לייב
אכרהמסון הי<דח־

19.8.71
16.4.72
19.3.72
2.6.72
3.8.71
8.1.72

דרנינפקי חיים
גדבלר קלרם
מרקולסקי אטי
שפיגל רגינה
פולטון פול מקם
פישמן מלכה

ש׳ רזי,

רשם

הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .בל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרםוט
הזמנה -זו-,שאפ-לא..ב4יתן_בית;1משפט_ צו בטוב בעיניו.מם׳ התיק
)ירושות(
801/72
803/72
804/72
־ -805/72

שם המנוח

םרוד אליהו
גלט מיילך
זבידד .חדוה
־ מלכא.פולט_

ילקוט הפרםומיט  ,(838ב׳ באב חשל״ב2 .ד.19ז,ג1

מקום מגוריו
האחרון
חיפה
קרית־«ח«
חיפה
_קרית^יאליק_

תאריך
הפטירה
13.2.70
7.1.72
24.5.72
6.3.67

שפ המבקש
פרור בזירה
גלט סרפין
קלרה ניסן
מלכא משה
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בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
808/72
809/72
811/72
812/72
813/72
814/72
815/72
816/72
817/72
819/72
820/72
823/72
824/72
825/72
826/72
828/72
829/72
830/72
בזי 517/72
831/72
832/72
835/72
836/72
838/72
840/72
847/72
849/72
848/72
850/72
852/72
853/72
 854/72י
. 857/72
858/72
859/72
864/72
865/72
866/72
867/72
887/72

שם המנוח

טיילרצבי
שיטרית מאיר
לוי שרלוטה
בן יוסף מרימ
בחבוט מרדכי
גרינברג מאיר
לוי יעקב
רנד יצחק
שבתאי םבםטיאן
שטיגליץ אליהו
םלמה קמיל •
גולדרייך ישראל
ריננירט אברהם
גולדשטיץ תזה
פ ב ל אליעזר
היבשמן סוניה
כהן בדטה
כהנא יוהנה
י לוטי עזיו חיאט
נוימן דב
ברמן םאובה
סולומון שמואל פאר
כלדיגו אליהו
לוקסנבדג חנה
שטרן מלכה
טוב אברהם
 .ל י ב ת ם יוסף
ליבדוש בדטה
אחמד מוחמד אבו הלאל
מוםטובםקי חיים
לער אליהו
פולטודק משה
םפוזניקוב זהבה
חמוץ ברוך
גולדשטיין מורים
מרינו רנה
פינחס יצחק
עמיר אהרן אשר
ווזר שושנה
אסתר בםדי

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

קריה ביאליק
חיפה
חיפה
היפה
חיפה
חדרה
קרית בנימין
חיפה
כפר חסידים
חיפה
היפה
קרית״אתא
חיפה
חיפה
קרית שמואל
חיפה
חיפה
גאות מרדכי
חיפה
הדרה
פרדס-חנה
יוהנסבורג
חיפה
קרית־חייס
קרית־יט
היפח
חדרה
הדרה
כפר ערערה
חיפה
חיפה
היפה
קריה־חיים
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
קרית־מוצקין
קדית־אתא

Z6.8.T1
15.11.72
29.3.72
21.3,72
25.3.72
12.S.36
23.8.70
25.5.72
17.12.71
30.3,64
14.5.72
30.1.62
15.9.71
25.4.72
8.4,67
31.5.72
11.11.71
31,12.71
10.3.72
17.10.69
14.3.72
25.12.60
28.1.72
10.4.72
24.11.71
11.12.71
16.5.72
3.2.71
1945
30.4.72
22.3.67
24.5.72
7.9.71
15.4.72
29.5.72
 10.12.62י
22.1.72
7.4.72
12.1.72
14.6.72

שפ המבקש
טיילו־ שיה
שיטרית זהבה
אברהפ לוי
בן יוסף יוסף
בהבוט שמחה
גרינבדנ בנימין
לוי אורח
ו מ י שיה
שבתאי שמואל
שטיגליץ סימה
סלמה אכדהפ אנדרי
נולויייך יהושע
רינגיט שפיינצה
תמר ים
פבל גולדה
היבשמןחנן
כ  pזאב
זומר מרגלית
ביאם פליפ
גוימן רחל
יסקל קלרה
פאר מרגלית
שלפה חלוץ
לוקםנברג חנה
פרלה יון
טוב פרופה
ליברוש מנדל
ליברוש מנדל
מחמד יאהבי יונט
מוסטובפקי חיח
גורן בחוט
פולטורק אילן
ספוזניקוב שמואל
לוטי חסון
שושנה הראל
רבקה כלף
פנחס רות
עמיר אידנה
לונה זימן
ששון בפרי

ש׳ חי,
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רשפ

ייקוט הפרסומיפ  ,1638ב׳ באב חשל״ב13.7.1972 ,

ב י ת המשפטי המחוזי • כ א ד ׳ ש ב ע
הזמנות בדבר קמפ צוואות וממד מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון ,כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום פיוט פרסום הזמנה זו /את טעמי התנגדותו /שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מפי התיק
)צוואות(
125(72
128/72
132/72
133/72

מקום מגוריו
האחרון

שט המנוח

יצתק לגמן
דב רונו
אהרון ארקץ
םמואל בנוואעיש

י

אשקלון

תאריך
הגמירה
9.1.72
27.12.71
15.1.72
11.4.72

שפ המבקש
מגדהילגמן
גבריאלה רוגו
סלומון בן יפיש

י׳ טירקל ,רשפ
הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .כל אדט הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחםת אליו ורוצה להתגנד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פיטום
הזפנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מפי.התיק
)ידושוח(
127/72
131/72
131/72
134/72
135/72

שם המנוח

רבקה אברהם
מרגרטה רובין
ניקולאי רובין
משה בן חמו
קורם נסר

מקום מנוייו
האחיון

תאייך
הפטייה

שט המבקש

קריתיגת
באי־שבע
באי-שבע

18.12.71
27.3.69
11.9.70
14.12.71
4.11.71

אטי.הרשקו
לאה )מגדלנה( רובין
לאה )מנדלנה( רובין
מסעודה בן המו
קורם השמש

אופקים.
-

י טירקל,

ישם

בית ה מ ש פ ט המחחי בנצרת
הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפויטים להלן ,בקשות ליתן צווים הפכייזים על ייושה .בל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך אדבעה ע ש י יום מיום פיטום
הזמגה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו.
מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפסידה

מפי התיק
)ירושות(
156/72
157/72

אברהם נירי
מוחמד סלאמה אבו תורכ

תל עדשים
ערב אלכעבייה

11.9.58
31.1.71

160172

יוסף חליל אברהיםמיאדיב

עחבאלמזאריב

11.2.57

162J72
163/72

יוחנן ויסר
אסקנדר אסעד מזאוי

שט המגוח

בית שערים
נצרת

16.4.72
11.9.71

שפ המבקש
יוכבד בירי
סלאמה מוחמד סלאמה
אבו תורכ
דיב יוסף הליל
אברהיט מזאריב
קלרה' ויסר
מרגריט מזאוי

א׳ אסא,

ילקוט הפרסופיס  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ,

רשם
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הזמנות גזזי הדיו הרבניים

-

ב י ת הדיו הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים הפפודטיפ להלן ,בקשות למתן צווי ידועה .כל התובע טובה הנאה או ??מעונין בעזכון שאתת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

פא ל גרום,

בענין עזבון המנות
באייר תשליב ) 4במאי .(1972
המבקשת :רגמה גרום.

תיק /2503תשל״ב
שנפטר בירושלים ביום ב-

בעבין עזבון המנוחה יהודית )איטה( קיזל ,שנפטרה בתל־
אביב ביום ט״ז במיון תשליב ) 29במאי .(1972
המבקשת :צפורה ברות.

תיק /2502תשליב
בענין עזבון המנות מתיתיהו שבתאי ,שנפטר בחדרה ביום
א׳ בתמוז תשל׳־ב ) 13ביוני .(1972

המבקש :מתיתיהו מרדכי.
תיק /2418תשל״ב
שנפטרה בירושליפ ביופ

כודש נעמי,

בענין עזבון המנוחה
ז׳ בסיון תשליב ) 20במאי .(1972
המבקש חיים כורש.

עזבו! המנוחה חגה אפשטיין,

בענץ
א׳ בסיון תשל־ב ) 13במאי .(1972

תיק /2504תשל״ב

תיק /2419תשל־ב
שנפטרה בירושלים ביום

המ*קש :מרדכי אפשטיץ.

תיק ! 2198חשליב
בענין עזבון המנוחה רחל פריונד ,שנפטרה בירושלים ביום
י 28באפריל .1972
המבקש :צבי פריזנד".

שפירא שמואל,

בענין עזבון המנוח
ג׳ בתמוז תשל״ב)5נ ביוני .(1972
המבקש :פנחס שפירא.

המנוחה שינה כוכבה,

בעבין עזבון
כ׳׳ד במיון חשל-ב ) 6ביוני .(1972
המבקש :יצחק שינה.

תיק ;2505חשל״כ
שנפטר בירושלים ביוט

תיק /2506תשל״ב
שנפטרה בירושליפ ביום

מ׳ ז׳ סולח ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע כי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בפזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגנו לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק (2856תשל״ב
בפנץ ירושת המנוח א ה  pקווקה ,שנפטר כתל-אביב בייט
טי! באב תשל־יא ) 7באוגוסט .(1971
המבקשת :רחל קווקה מרחוב התבור  ,-*35חל־אביב.
חיק 6459ןתשל״ב
גענין ירושת המנוה ישראל דנק ,שנפטר בתליאביב ביום
ט״ו בכסלו תשכיח ') 20בנובמבר  ,(1964והמנוחה סופי דנץ,
שנפטרה בפחח־חקוה ביוס כ׳״ד באדר תשליב ) 9במרס .(1972
המבקש :אברהם דנץ מרחוב שלשת הזזצים  ,6תל־אביב.

תיק /8318תשל״ב
בענין ירושת המנוחה רבקה לאה פוקםברומר ,שנפטרה
בתל־אביב ביופ ז ׳ באייר תשל׳״ב ) 21באפריל .(1972
המבקש :יוסף חיים פוקםברומר מרחוב לונץ  ,8תל־אביב.

חיק /8126תשל״ב
שנפטרה בחיפה ביום

תיק /8257תשל״ב
שנפטר בבני־ ברק כיימ

תיק /6791תשל״ב
וינפלד ,שנפטר בדמת־גן

בענין ירושת המנוחה
ה׳ בניפן תשליב ) 23במרס .{1972
המבקש :ישעיהו טרטגר מרחוב דוד ילין  ,9תל־אביב.

בענין ירושת המנוח
כ י ד בניסן תשליב ) 11באפריל .(1972
המבקשת :פרל מיכאלי מרחוב רבנו בחיי  ,18בני־ברק.
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בענין .ירושת המנוהה
ביום כ-ו באדר תשל״ב ) 12במרס .(1972
המבקש :משה לדרמן מרחוב דוו המלך  ,19בני־בדק.

תיק /8319תשל״ב
כענין אישור צוואת המנוח חיים גלעדי )גולוד( ,שנפטר
ברמת־גן ביום ביט בניסן תשל-ב ) 13באפריל .(1972
המבקש :יצחק גלעדי מרחוב טבריה  ,12תל-אביב.

רבקה טרטנר,

אהרן מיכאלי,

חנה לדרמן,

תיק /8283תשל״ב
שנפטרה בפתה־תקוה

אהרן יהודה

בענין ירושת המנוח
ביום י״ז באדר תשל״ב ) 3במרס .(1972
המבקשת :טובה ויגפלד מרחוב אופק  ,24גבעתיים.

ילקוש הפרסומים  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ,

ב י ת הדיו הרבני האזורי בתל־־אביב־יפו
ה ו מ נ ו ת )המשך(
המבנית :סוניה )צפורה( סלםטיאן מרחוב ארלהורוב ,19
תיק /6830תשל״ב
;
— - -
בענין ירושת המנוח יחזקאל שתא ל״זר ,שנפטר בחדרה -חולון.
תיק /8366תשליב
ביום כיז בחשון חשל״כ ) 15בנובמבר .(1971
בפנין ירושת המנוח מנחם חלף ,שנפטר בתל־אביב ביום
המבקש :יעקב והר מבפר־הראה.
תיק /7107תשל־ב ב״ה בניסן תשל״ב ) 5באפריל • .(1972
המבקש.־ ברוך חלף ,ברכיה  ,25תל־אביב.
בענין ירושת המנוחה גדיה קטיפה ,שנפטרה בתליאביב ביום
י״ז בניסן תשל׳״ב ) 29במרס .(1972
תיק /8415תשל*ב
המבקשת :אביבה מזרחי מרהוב יקותיאל  ,14חל־אביב.
בענין ירושת המנוח שלום נחמיה )בסוקביץ( ,שנפטר
בתל-אביב ביום י י ט באב תשי־ב ) 10באוגוסט .(1952
תיק /7643תשליב
המבקשת :פרומה נחמיה )בםוקביץ( מרחוב פרונ 22א/
בענין י ,׳״ת המנוח אליעור הרטמן ,שנפטר נפתה-תקוה
תל־אביב.
ביום כיח בטבח חשל״ב ) 12בינואר .(1972
המבקשת :דבורה הרטמן מרחוב בלטימור  ,11תל־אביב.
תיק /8464תשליב
בענין ירושת המנוח דתי רחמני ,שנפטר בתל-אביב ביום א׳
תיק /7807תשל״ב
באייר תשליב ) 15באפריל .(1972
בענין ירושת המנות א ה  pרפאל ,שנפטר ברמתיגן ביום ז׳
המבקשת :רבקה רחמני מכפר שלפ ,רחוב כיו מס׳  ,7תל־
באדר תשליב ) 22בפבדמר .(1972
אביב.
המבקש :שלם רפאל מרחוב ברנדה  ,9פתח־תקוה.
תיק 9167ןתשל״ב
בענין ירושת המנוחה ימה חתוכה ,שנפטרה ברמת־גן ביום
תיק /8024תשל-ב
ג ׳ באייר תשל׳״ב ) 17באפריל ,(1972
בענין ירושת המנוחה אדית פרייזן ,שנפטרה בחדרה ביום ה׳
המבקשת :גדדייד! חתוכה מגבעת-נאולה ,רפת־גן.
באייר תשל״ב ) 19באפריל .(1972
המבקש :שמואל פרימן מבפר־הראה.
תיק »366י,תשל״ב
_ . ...
בענין ירושת המנוח יעקב לר ,שנפטר בפתח־תקיה ביום י י ב
תיק /8766תשליב
נטיון תשכיט ) 28במאי .... .(1969
בענין ירושת המנוחה שדה גולוביאשקו ,שנפטרה בחולון
המבקשת :מלי גולדנברג מרחוב מיצגים  ,10חולון.
ביום ג׳ בניסן תשליב ) 18במרס .(1972
תמכקש :בר גולוביאשקו מרחוב ההסתדרות  ,101חולץ.
תיק /9491תשליג
בענין ירושת המנוח שלום )שולם( דרשוביץ ,שנפטר
תיק /9257תשל״ב
גפשמיסל )פולין( בשנת .1942
בענין ירושת המנוח אליעזר טלםטיאן ,שנפטר בחולון ביום
המבקש :אהרן דרשוביץ נזדחוב כצג לטון  ,10תל-אביב.
י״ד בטבת תשליב ) 1בינואר .(1972

יהודה קובו ,סגן המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות לפתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות פחייחמח אליו ורוצה להתגגד לה ,יבוא לבית הדין ויפטור טענותיו תוך חמישה פשר יופ מיופ פרםום הזמבה זו ,שאס לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

מאיר מרקוביץ

בענין עזבון המנוח
י*א בניטן תשליב ) 26במרט .(1972
המבקשיט:

מרקוביץ.

לאה מרקוכיץ,

יעקב-,מדצל ונסים

יוסף נסים

תיק /416תשל*ב
מבית־שאן ,שנפטר ביומ כ׳״ג

בענין ירושת המנוח
בסיון תשל״ב ) 4ביוני .(1972
המבקשים:

תיק /403תשל״ב
מטבריה ,שנפטר ביום

נסים וטביחה נסים.

ילקוט הפרםומים  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ,

תיק /419תשל*ב
בענין ירושת המנוחה חיה פוטרמן ,שגפטרה ביום י י ט בתשרי
תשכ״ג) 17באוקטובר .(1962
המבקשים :משה רמון ,פאול פוטרמן ,יעקב פוטרמן:,־

אידה מרתובםקי.

מגשה לוץ

בענין ירושת• המנוח
בטיון תשל״ב ) 9ביוני .(1972
המבקשיפ :יהודית לוין,

לוין.

תיק /427תשל״ב
מטבריה ,שנפטר ביום כיז

משה רשראל לוין ,עלמה
יוסף מ׳ שטרית,

מזכיר ראשי
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ב י ת הדין הרבגי האזורי באשקלון
הזמנות
כל התובע הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה הניל
יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יוס מיום פרסום
הזמנה זו ,שאס לא בן יתן בית הדין גו כטוב בעיניו.

תיק /1031תשליב
הוגשה בפני בית הרין כקשה למתן גו ירושה על עזבון המנוח
משה עזריאל שטינמץ ,שבטטר ביוט י׳׳ט במיון תשל״ב )1
בייני .(1972
המבקשים :בדעה שטינמץ ,זאב ודחליו שטיינמץ.

צ־

מזרהי ,המזכיר הראשי

חוק הצהרות מוות ,תשי״ג1952-
בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק הגהדות מות!2/7

בענין חוק הצהרות מוות ,תשי״ב—,1952
ובענין הצהרת מותם של הנעדרים:

ושושנה שיניוק.

פייגה שיניוק

וילדיה,

המבקשים:
 .1ד״ר אהרון פרס ,שדי הנשיא  ,139חיפה
 .2דוד אשבורן ,רחוב פרס  ,10ירושלים
 .3ד״ר זלמן לשפ ,רחוב נורדאו  ,20ראשוךלציון
 .4אבשלום לשם ,שדי רוטשילד  ,31תל־אביב
 .5רבקה הורביץ ,רחוב אחד העם  ,83תל־אגיב
 .6יהודית בש ,רחוב גרוזנברג  ,0תל־אביב

אלכסנדר )סשה( שיניוק ,אסתר )אסיה( שיניוק

 .7וינה שמעוני)שמפונוביץ( ,רחוב אחד העם  ,132תל־אביב
 .8זהבה שנזיר ,מורה בתל-אביב
 .9מתתיהו ניר ,רחוב הרגל ,אשקלון
 .10דבורה פפירמיסטר ,רחוב סוקולוב  ,29ראשוךלציון
 .11דניאל פפירמיסטר ,רחוב סוקולוב  ,29ראשלן־לציון
)להלן — ״המבקשים״(

הודעה
להווי ידוע כי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לתצהיר על מוחם של הנעדרים הניל שנעלמו ומשע
רים שהם מתו ,ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ*ל ביום  19בספטמבר  ,1972בשעה .13.00
תה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקשים:
שם הגעדר
מקום לידתו
ותאריך לידתו

מקום
מגוריו
הרגיל

מקום
מגוריו
הידוע
האחרון

וילנה

וילנה

אזרחות

התעסקות

רוסית

עקדת בית

פייגהשיניוק
12.2Aן.
וילנה — רוסיה
1870
פועל
רוסית
וילנה
וילנה
 .2אלכסנדר שיניוק
וילנה — רוסיה
1890
עקרת בית
דוסית
וילנה
 .3אסתר)אסיה( שיניוק וילנה
וילנה  -רוסיה
1895
עקרתכית
רוסית
וילנה
וילנה
 .4שושנה שיניוק
וילנה — רוסיה
1900
השמות והכתובות של בני משפחת הנעדרים הקךובים ביותר; המבקשים המפורטים לעיל.

התאריך האחרון
שבו נראו הנעדרים
בחייט והמקום
שנמצאו אז
0

12.2.40

12.2.40

12,2.40

כל מי שיש לו ידיעות על הנעדרים הנ״ל מתבקש בזה להמציאן לכית המשפט ,כין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל־פה לפני
בית חמשפמ במועד הנקוב לפיל .בל אדם מעונין הרוצח להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל,
אם בעצמו ואט על ידי בא־כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית משפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו ,שבה פורטו טעמי
ההתננדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונטולרי ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

י׳ דים,
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רשם

ילקוט זופרפימיפ  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ,

 tmnftבדבר מכירת מקרקעיו
משרד ההוצאה לפועל של בית המשפט

תיק הוצל-פ 20337/69

בתל־אביב־יפו

הודעה בדבר מכירת מקרקעץ
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב בסך
 2,700ל י י המגיע מהחייב ש נ ה ב ) ש י י נ ה א ו ט ( נ ה מ ה לזכות
א ר ו ו י ן פ י ר ט  ,המיוצג ע י י עו״ד ישראל פרי מרחוב מאנה ,4
הליאביב.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצפה בכתב תוך
שלושים יום מיום פרסום הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו ,מענו
ומספר זהותו של המציע ,ואת הסכום המוצע ,ויצורף ל מ ע ה ערבון
בסכום שלא יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע.

פירוט המקרקעץ
ממקום

מספרי הרישוט

השטח

החלקים

חולון־
חולון
חולון

גוש  6044חלקת 14
גוש  6044חלקה ד
גוש  6044חלקה 4

 128,804מ י ד
 48,395מיו־
 56,802מ י ד

6/468
61468
6/468

תיאור .המקרקעין ,םוגט ,טיבם ושימוש בהם :חלקים במושע
בקרקע חולות בדרום חולק; השטה מיועד לבניה ונמצא ברפרצלציה,
השטח האקוויולנטי של החלקים במושע הוא כ־ 3,000פ י ר .
פרטים נוספים :ראה גתיק ההוצאה לפועל הביל: .
 .המקרקעין נשומו בפך  60,000ל י י .

דב1תדש

פירוט המקרקעץ

המוציא לפועל בתל־אביב־יפו

המקום :דירה בתל־אביב ,רחוב דיזננוף  ;236מזה לחייבח .1/2
מספרי הרישום :גוש  ,6958חלקות .97)10 ,97/4
.
השטה 50 :מיד.
הלקים ברכוש המשותף.50/434 :

:

תיאור המקרקעין ,סוגם ,טיבם ושימוש בהם :דירה בבית משותף7־
זו היתה פעם וירח מגורים בת  3חדרים ,אך עכשיו משמשת במשרד
למהנדסים יועצים ומושכרת בדמי שכירות חופשיים .הנכס שונה
מצורתו המקורית שהיתה דירת מגוריט והוא בולל• עכשיו אולם גדול,
חדר ,הדר קטן ,חדר גוסף המשמש כמחסן ועוד מחסן קטן .המטבח
מסודר יפה וכולל ארוגות קיר מצופים בפורמייקה; הקירות והרצפה
מצרפים בהרסינח מתוצרת חוץ )פסיפס( ובדומה לזה חדר האמבטיה
שגעשה לפי אותו פכנון .כל השכלולים מוטיפיט לערך הנכס שנמצא
בבית ישן בקומת הקרקע .לדברי הדיירים השיפורים הוכנטו על ידם
והם לא שילמו דמי מפתח.
פרטים נוספים :ראה בתיק ההוצאה לפועל הנ״ל.
מחצית הנכסים נשומו בפך  22,000ל״י כשהם במצב תפוס,
ובסך  35,000כשהם פנויים.

ר ב גרנדש
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו

משרד ההוצאה לפועל של
בית המשפט בתל־אביב־יפו

תיק הוצליפ 53436/71

הודעה בדבר מכירת מקרקעץ
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב בסך
 61,782.20ל י י המגיע מהחייב חברת חלקות  14 ,7 ,4בגוש
 6044ב ע י מ לזכות בגק א ל ר ן ב ע י מ  ,המיוצג ע י י ע ו י ו זד גפן,
אלנבי  ,94תל-אביב.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
שלושים יום מיום פרסופ הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו ,מענו
ומספר זהותו של המציע ,ואת הסכום המוצע ,ויצורף להצעה ערכון
בסכום שלא יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע.

< ק מ ה»רעוטים  ,1838ב׳ באב השל״ב ,מ׳.19ד13.

משרד ההוצאה לפועל של
ביתי המשפט י בתל־אביב־יפו

תיק הוצל״פ :26538/71

הודעה בדבר מכירת מקרקצץ
מוצעים מ ה למעידה המקרקעץ המתוארים להלן לסילוק חוב בסך
 130,000ליי ,המגיע מהחייב ש מ ע ו ן א נ ט נ י ר לזכות יעשור בנק
ל מ ש כ נ ת א ו ת בפ*מ,המיוצגפייסרלין־אלחנני,עורכי־דין ,רחוב
אחוזת בית  ,6תל־אביב.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצפה בכתב תוך
שלושים יום מיום פרטופ הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו ,מענו
ומספד זהותו של המציע ,ואת הסכום המוצע ,ויצורף להצעה פרבון
בסכום שלא יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע.

פירוט המקרקעץ
המקום :רחוב הטנור  ,15הל־אביב.
מספרי הרישום :גוש  7061הלקה .96
השטח 500 :מיד.
תיאור המקרקעין ,סוגם ,טיבם ושימוש בהם:
מגרש ועליו בנין תעשיתי אשר שטחו כלהלן:
 24.92סיר
קומת מרתף
קומת קרקע
 200.02גזיר
קומת יציע
 78.31פ י ר
קומה ב׳
 200.02מ י ד
קומה ג׳
 151.79נ!-ר
יציע
 48.23פ י ר
גג
 12.97מ י ד
סחיכ  716.36מיר
פרטים נוספים :ראה בתיק ההוצאה לפועל הניל.
המקרקעין נשומו בפך  550,000ל י י כפגויים;
 275,000ל י י כתפוםים.

דב גרנדש
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו
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פקודת השותפויות
הודעות י ע ל פירוק שותפויות
הםםפריט ש כהודעות מצייבים 3רט ט אלה ;
שם השותפות
תאז־יד הפירוק
מספר התיש
הערווז
י

.1
.2
.3
.4

• .1ודיו שרות הובלה

נ .ב .חולו בית חרושת למוצרי גומי רמלה

 .2ו׳ בניסן תשליא ) 1באפריל 1ל.(19
 .3ש9618/

!• אחים הגרלםמן  -יהלומים

 .2י י ג בניסן תשכ״ט ) 1באפריל .(1969
 .3ש(9770

 .2ביב בניפן תשליכ) 6באפריל .(1972
112$ 3.

 .1יצחקי -סביון

 .1זאב לבגון  -משה גרינבום עורכי־דץ

 .2ס׳ בניסן תשליב ) 24במרס .(1972
 .3ש10022/

 .2י*ז בניםן תשליב ) 1באפריל .(1972
4377 3.

 .1א .קלינברגד ובניו ,בית חרושת לתעשית נקניק
 .2י ״ ו בטבת תעליב) 1בינואר .(1972
 .3ש2081/

 .1ד-ר שטרן את דיר הלר

!• לם ושות׳ סוכנות לביטוח

 .2ט-ז בניסן תשל״ב ) 31במרס .(1972
 .3ש10082/
!• עתיקה בוקס Attika Books
 .2י׳ באב תשליא) 1באוגוסט .(1971
 .3ש|10268

 .2י״ו בניסן תשליב ) 1באפריל .(1972
 .3ש6168/

 .1דפוס חנה ודוד פלג

 .2י״א בניסן תשליב ) 26במרט .(1972
 .3ש8277/

 .1אטינגר אברהם את מילשטיין אהרון

 .1דפוסדף״חן

 .1א,מ.ש .בצלאל ושות׳
 .2כיב באדר השביט ) 12במדם .(1969
 .3ש8439/

 .2י ׳ באדר תשליב ) 25בפברואר .(1978
 .3ש10286/
 .2י׳׳ג בטבת תשליב ) 31בדצמבר .(1971
 .3ש10465/

 .1קתםקציה אלברטו
 .2כ-ט באדר תשליב ) 15במרס .(1972
 .3ש10567/

 .1שרב את שרב
 .2כ»ט בסיון תשג״ט ) 15ביתי .(1969
 .3ש8487/

 .1שימרוני את כהן

 .1ליאורה ,שותפות לליטוש ומסחר באבני חן
צבעוניות

כ י ו באייר תשליב) 8במאי (1972

 .2י״ג בטבת תשל׳״ב ) 31בדצמבר .(1971
 .3ש10574/

יעקב לוי
רשפ השותפויות

 .2ל׳ בשבט תשליב ) 15בפברואר .(1972
 .3ש9040/

 .1גרינברג את הוניגמן
 .2י״ג בכסלו תשליב ) 1בדצמבר .(1971
 .3ש9113/

 .1בלכז׳ את טלר
 .2י׳״ד בטבת תשליב ) 1ביגואר .(1972
 . 3ש9242/

 .1הדדי את חכמוב
 .2כ י ד בשבט תשליב ) 9בפברואר .(1972
 .3ש9321/
Hilton Tour Operating Agency .1
 .2ז׳ בניסן תשליב ) 22במרס .(1972
 .3ש9543/

2063

הודעה על שינויים בשותפות מוגבלת
המספרים כהודעה מציינים פרטים אלת:
 .1ז0ס השותפות
 .2שינוי גזכות החתימה בשם השותפות
 .3תצריך השינוי
י .מס3ר התיק

 .1עשת אילץ ,שותפות רשומה.
 .2זאב רייך ,אברהט ניב ,יצחק רוטבין /דב שיבא ,עופר נבו׳ חייפ
שליטברג /יוסף להב׳ בל אחד מהשבעה הניל רשאי לחתום בשפ
השותפות: .
 .3י׳׳ג בטבת תשל״ב ) 31בדצמבר .(1971
 .4ש/מוג.143/
ז׳ באייר תשל״ב) 21באפריל (1972

יעקב לוי
רשם החברות
בתור ושם שותפויות מוגבלות

ילקוט הפרסומים  ,1838ב׳ באב השל״ב13.7.1972 ,

פ ק ו ד ת השותפויות
הודעות ע ל שינויים בשותפויות
הנונזפרים בהודעות מוציינים 9רפים אלה :
ז .שם השותפות
 .1טיב הענזק
 .3מקום העסקים העיקרי
 .4שמות הטותפיס וםענס
 . .5תק.ו3ת ההתקשרות
 .6המורשים לנחל 8ת השותפות ולזזתום בשמה
 .7תאריך השינוי
 . .8מספר התיק

ברוך פרידלנדר

יהלומי -ישראל -תל־־אביב

י

מ ג ז ת ^ ^ ז ? 011נו3!11

 .4סבינה פרידלנדר נפטרה .כתוכחה הנוכחית של השותפה צילה
שפר פדידלנרר היא :רחוב הגפן  ,13קיית־אחא; כתובתו הנוכחית
— ש ל השותף יוסף פרידלנדר-היא-:רחוב העצמאות  ,11לריח־אהא.
 .6צילה שפר או יוסף פרירלנדר ,כל אחד לחוד ,רשאי לחתום בשם
י '. .
השותפות.
ד .ה׳ בתמוז חשל״ב) 9ביולי .(1970
 .8ש;1309

״שדרות׳ שותפות למסחר ולהשקעות
 .4יהושע דיך יצא מן השותפות .רימר-דב ושות׳ בע״מ ,חברה
פרטית ,שדרות מוריה  ,112חיפה ,הצטרפה לשותפות.
ר. .ד׳ בתמוז תשליא ) 27ביוני .(1971
.8־ ש7441/

כורמי רחובות
 .4הצטרפו לשותפות :רבקה בריל ,עקרת בית ,רחוב טלר  ,3דחו־
בות ,ומנט בדיל ,סוחר ,רחוב אמהות  ,11רחובות.
 .7ה׳ בחשוןתשליא ) 4בנובמבר .(1970
 .8ש;7701

גברי דוד את לוי יהודה
 .3רחוב הירקון  ,7רמת-גן .י
 .7י י ד בטבת תשל״ב ) 1בינואר .(1972
 .8ש7999/

ברוקנזן רות ,יהלומנית ,רחוב הזוהר  ,24תל-אביב, ,הצטרפה
לשותפות; קוגן ישראל יצא מן השותפות.
ברוקמן עמי ,ברוקמן דוח ,כל אחד בנפרד ,רשאי לחתום בשפ
השותפות.
י״ז בגימן תשל׳׳ב ) 1באפריל .(1972
 .8ש|8141

מסר

 .6חתימתו של כל אחד מהרשומים להלן ,כצירוף חותמת השותפות,
מחייבת את השותפות; טל אורי ,יפה אליעור ,אניס ישעיהו,
פיאקי פרץ ,ריאטי יוסף ,דוידי דוד ,גלפ מיכאל.
 .7ד׳ בשבט תשליב ) 20בינואר .(1972
 .8ש8449/

־:

סמופלסט ושות /ירושלים

י

 ,4שולי את דרור בע־מ ,חברה פרטית ,אצל ממופלסט בע״מ ,רחוב
נורדוי  ,11היפה ,הצטרפה לשותפות; בן אהרן שלום יצא מן
השותפות.
ד .י־ז בניסן תשל״ב ) 1באפריל ,(1972־
 .8ש10483/

דפוס בארי
 .6בנוסף לבעלי זכות החתימה מטעם קיבוץ בארי ,רשאי אברהם
סלפ לחתום בשם השותפות:.
 .7ו׳ בטבת תשליב ) 24כדצמבד .(1971

10s48f» .8

אליהו מונדרר  -דיאמנד
 .6כל אהד מהשותפים :אליהו מונדרר ורבקה מונדרר מורשה לנהל
את השותפות ילהתום בשפה.
 .7י י ז בניסן תשליב ) 1באפריל .(1972
 .8שן10633
כ׳־ד באייר תשל-ב) 8במאי (1972

יעקב לוי
רשפ השותפויות

פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק והודעות לנושים

החלפת בוררים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלהמן —

בתוקף סמכותי כ פ י י תקנה ) 2ג( לתקנות האגודות השיתופיות .
)בוררות בסכסוכים{׳ תשליב—1972׳ וסעיף  16לפקודת הפרשנות
)נוסה חדש( ,הריני מבטל בזה את המינוי מיום  23בינואר  1972של
נחום וזבובי כבורר יחיד בסכסוך בין מעונות תל־אביב מסי ,23
אגודה שיתופית לשירותים בעימ׳ לבין מר הוברמן מאיר ,לה גרדיח
 ,27יד־אליהו ,תל־אביב׳ וממנה בזה לבורר את עו״ד מנחם דויטש,
משרד העבודה ,המחלקה לקואופרציה ,ירושלים.

< (1עצמאות ,מאפיה קואופרטיבית בקרית שמואל
של הפועל המזרחי בע״מ )מס׳ חיק האגודה,(829 :
וממנה למפרק את שלופ שפירא ,שמענה מרכז הקואופרציה
של הפועל המזרחי ,רחוב אבן־נבירול  ,166תל-אביב;

) (2אגודה שיתופית לשכון בקרית חיים ח׳ בע-מ)מס׳
תיק האגודה ,(1073 :וממנה למפרק את דייר ז .גרל ,עויד,
שמענו :רחוב הרצל  ,32חיפה.
בהתאפ לתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות)פירוק( ,תשל״ב—
 ,1971נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בבתב
למפרק תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ׳״ל.
בהתאט לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר אבודה לערער עליו
בפני שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.
י״ח בסיון תשל״ב ) 31במאי (1972

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסופיפ  ,1838ב׳ באב חשל׳׳ב13.7.1973 .

בתוקף םמכותי עפ־י תקנה ) 2ג( לתקנות האגודות השיתופיות
)בוררות גםכסוכיס(׳ תשליב— ,1972וסעיף  16לפקודת הפרשנות
)נוסח חדש( ,הריני מבטל בזה את המינוי מיום  23בינואר  1972של
בחוט דובובי כבורר יחיד במבטיך בין מפונות תל-אביב מסי 23׳
.אגודה שיתופית לשירותים בע־מ׳ לבין זרגריאן )נוי( אברהם׳ לה*
גרדיה 27׳ יד אליהו׳ תל-אביב׳ וממנה בזה לבורר אית״עויד מנחם־־
דויטש ,משרד העבודה ,המחלקה לקואופרציה׳ ירושלים.
יאיר יקיר
כ־־ו באייר השל״ב ) 10במאי (1972
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות מאת כונס הגכסים הדשמ•
פקודת פש<טת הרגל1936 ,
פקודת ה ח ב ת ת
הודעה לנאמנים ולמפרקים בענץ הגשת דו׳חוח
נאמנים ומפרקים מתבקשים להגיש לסניפי כונס הנכסיפ הרשמי,
במחוזות שנהם מתנהלים תיקיהם ,דז״הות העי שנתיים ,בהתאם
לפקודות הניל ,לפי הכללים דלקמן:
 .1את הדו״ח התקופתי ליום  30.6.72יש לערוך בשלשה פוחקיס
מאומתים ,ולהמציאו עד  — 15,8.72או בתאריך מאוחר יותר אם
ניתן אישור בכתב על כך .גפ תצהירים על חוסר פעולות יש להגיש,
עם דברי הסבר ,במועד האמור.
 .2הדויח הכספי חייב לכלול את כל הפעולות מתאריך הדו״ח
האחרון ,ועליו להיות מבוסס על סטרי חשבונות המנוהלים ע י י
נאמנים או מפרקים ,בהתאם להוראות הפקודות .הוו-ה חייב להיות
מלווה באישור מטעם ועדת הבקורת.
) .3א(

לדו״ח יש לצרף —
א .העתקים מספר הקופה ומן הקופה הקטנה;
ב .הפתק מחשבון הבנק שבו מנוהל החשבון;
ג .פרטת הנבטים שטרם מומשו וחובות שטרם נגבו;

ד .דברי הטבר על פעולות שבוצעו ,או טרם בוצעו;
ה .רשימה מפורטה של בל הגושים ,לסוגיהם ,ואופן
הטיפול בחביעותיהם ,לפי טופס ) 28גיתן להשיגו
במשרדי כונט הנכסים הרשמי(;
ו .באשר מופעל עסק ,יש לצרף לדו-ח התקופתי גם מא!ן
וחשבון ריווח והפסד מביהול העסק ,שלגביו חייבים
לנהל השבון מיוחד.
)ב( אין לצרף ל מ ׳ ה מסמכים בל עוד ל» נדרשו לבקורת פאת
כונס הנכסים הרשמי או רואה החשבון שהוא מינה,
 .4הודעה זו נאה במקום הודעות אישיות.
 .5עם סיום כל הפעולות בתיק ,ולפני הגשת בקשה לבית המשפט
לקביעת שכר מרחה ,יש להגיש לכונס הנכסים הרשמי ,לבקורת,
דו״ח סופי מפורט ומצטבר.

ב׳ בתמוז תשל-ב ) 2ביולי (1972

שמואל דגוגרד
בונס הנכסים הרשמי

פקודת החברות
צווי פירוק ואסיפות ראשונות

תאריך השחרור :י-ז בתמוז תשליב  29).ביוני (1972

שם החברה :מלאכת מחשבת ואומנות קסריה בעימ.
מען המשרד הרשום :בנין פרדקינס קיסריה.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי ,458/72
תאריך צו הפירוק :י י א בתמוז תשליב ) 23ביוני .(1972
תאריך הגשת הבקשה :ו ׳ באייר תשל־״ב ) 20באפריל ,.(1972
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״א באלול חשל״ב ) 21באוגוסט
 ,(1972במשרד בונם הננסיפ הרשמי ,רחוב שמריהו לוין ,3
היפה.
שעת האסיפות (1 :נושים בשפה ;9.00
 (2משתתפים בשעה .9.15
שם החברה :החברה גסטרו בעימ.
מען המשרד הרשום :רחוב המגינים  ,53היפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,היק אזרחי .463/72
תאריך צו הפירוק :י י ד בתמוז תשל״ב ) 26ביוני .(1972
תאריך הגשת הבקשה :ז ׳ באייר תשל-ב ) 21באפריל .(1972
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ י ט באב תשל״ב ) 9באוגוסט
 ,(1972במשרד כונס הנבטים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין ,3
חיטה.
שפת האסיפוה (1 :נושים בשפה ;09.00
 (2משתתפים בשפה ,09.15
כיה בתמוז תשל״ב) 7ביולי (1972

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל שחרור מפרק

.

שפ החברה :מוביל התוף בפ״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :דזזוב צה-ל  ,25אשקלון.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .230/63
ע ט המפרק ,תיאורו ומענו :הנריק ריבובסקי ,עויד ,רחוב אלפסי ,20
ירושלים.
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ב״נ בתמי ז תשליב) 5ביולי (1972

צ' הניג
סגן .כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :״עוזדר׳ בנין ופיתות בעימ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב קפלן  ,7תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי ,471/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז באב תשליב ) 28ביולי .(1973
שמות המפרקים ,תיאורם ומענם;
 .1טובה כגן ,עויד ,רחוב אחד העם  ,103תל-אביב;
 .2אפריט פוקס ,עו״ד ,רחוב אבן גבירול  ,45תל־אביב.
כיג בתמוז תשל״ב ) 5ביולי (1972

ש׳ וינוגרד
כונס הנכסים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לנושים בדק קדימה בלבד
שפ החברה :נפלי קליאופטדה בעימ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב עמק יזרעאל  ,1הל־אביב.
בית המשפט המחוד של :תל־אכיב־יפו ,תיק אזרחי • .438/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :י י ז באב תשל״ב ) 28ביולי .(1972
שם המפרק ,היאורו ומענו :יצחק פיקהולץ ,עויו ,רחוב אלנבי ,134
חל-אביב.
שם מחברה :׳ פ י ו ע ו ן ׳ כיחיד לבידוי חוטים בעיט — כפירוק,
מען המשרד הרשום :רחוב הכוהנים  ,5תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1574/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :י י ז באב תשליב ) 28ביולי .(1972
שם המפרק ,תיאורו ומענו :משח טלגם ,פו״ד ,רחוב מקוה ישראל ,16
תל־אביב.
כ״ג בתמוז תשליב) 5ביולי (1972

838ילקוט הפרסומים

ש׳ וינוגרד
כונס הנכפים הרשמי
נ ,ב׳ באב השל״ב3.7.2972J ,

מדעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

הודעה על תשלום דיבידנד
' ש ם החייב ומענו :חזן ארמונד ,רחוב אלי בהן  ,3רמת־הנשיא
,
בת־יס.
 1בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .3003/69
הסכום לבל לירה 20 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י-ב באב חשל-ב ) 23ביולי .(1972
י מקום פרעונו במשרד הנאמן :עויד א׳ גרינברג ,רחוב אחוזת בית ,6
תל־אביב.

שם ההייב ,תיאורו ומענו :שלמה בן קלמן כהן ,טבח ,רחוב דקל ,23
_ _׳_
דימונה.
בית המשפט המחוזי־של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2184/65
היוט האחרון לקבלת הוכחות :י-ז באב תשל-ב ) 28ביולי .(1972
שם הנאמן ומענו :כונם הנכסים הישמי ,דזזוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

;

ב״ג בתמוז תשל״ב) 5ביולי (1972

ש׳וינוגרד

כונס הנבטים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד
לעובדים בדין קדימה בלבד

k

\' שם החייב ומענו :אריח טנצר ,רחוב אורנים  ,5קרית טבעון.
י בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי ,334/69
הסכום לבל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחד :ראשון.
זמן פרעונו :י-ז באב חשל-ב ) 28ביולי .(1972
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עויד ס׳ וואנו ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
:

— 3*3בתפו1תשליב ) 7ביולי(1972

י^יקווניאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

שמות החייבים ,תיאודם ומענם :פואד כהן ,מודד בהן ,ויקטוייה
בהן ,שותפות דשומה  5192/6ע״י פואד כהן ,רחוב אסף ,28
ימת־־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיקים אזיחיים ,110/66
.115/66
היום האחיון לקבלת הוכחות :י-ז באב תשל-ב ) 28ביולי .(1972
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :צבי בורנשטיין ,עו*י ,רחוב מזאיה ,46
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל אדוט ,ממגר ,רחוב יהודה הימית
 ,4יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .1801/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :י ׳ ז באב תשל-ב ) 28ביולי .(1972׳
שם הנאמן ומענו :כונם הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תליאביב.
כ-ב בתמוז תשליב) 4ביולי (1972

הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים לוי ,ת׳״ז  ,193101מוכר ,רחוב
גולומב  ,49תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .172/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ד באב תשל״ב ) 25ביולי .(1972
שם הנאמן ,תיאורו ומענו. :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה ,4
ירושלים.
צ' הנע
כיג בתמוז תשל-ב) 5ביולי (1972
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכרח על דיבידנד
• שפ החייב ,תיאורו ומענו :ששון דגיואן ,אמרגן ,רחוב אדנץ ,6
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,חיק אזרחי .789/64
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז באב תשליב ) 28ביולי .(1972
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק משיח ,עו-ד ,רחוב יהודה הלוי ,61
־־־־
־
־
־
י תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף פחימה ,סובן צרבי צילום והפרטה,
רחוב וולפםון  ,24ראשק-לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו ,חיק אזרחי .761/70
היום אחרון לקבלת הוכחות :י-ז באב תשל״ב ) 28ביולי .(1972
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ישעיהו הירש ,פויד ,שדי שאול המלך
 ,39תל־אביב.
שי רנוגרד
כ״נ בתמוז תשליב) 5ביולי (1972
כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרפופיס  ,1838ב׳ באב חשל׳׳ב13.7.1972 ,

,ש׳ וינמרד
כונס הנכסים הרשמי

צו אישור פשרה ומינר נאמן
והודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אשר גרוספן ,סובן ,רחוב אחוזה ,22
רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביג״יפו ,תיק אזרחי .579/68
צו אישור פשרה ומינוי נאמן :י״ב באייר תשל״ב) 26באפריל .(1972
טיב הפשרה 100% :לנושים בדין קדימה ו־ 25%לנושים רגילים,
בהתאם להצפת הפשרה.
תאריך אחרון לקבלת הוכחות :י-ז באב תשל-ב ) 28ביולי .(1972
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :אדם קלינג ,עו״ד ,רחוב שניאור  ,9תל״
אביב.
כ׳׳נ בתמוזתשל״ב) 5ביולי (1972

ש׳ וינוגרד
כונס הנכסים הרשמי

הודעה על חידוש צו
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה בן שחרית ,ת-ז  ,6317711סנדלר,
קצב ,רחוב הרצל  ,27/1אופקים.
בית המשפט המחוזי של :נאר־שבע ,תיק אזרחי .223/70
תאריך צו קבלת נכסים :י  -ד בסיון תשיל ) 18ביוני .(1970
תאריך ביטולו :כ ׳ ד בתשרי תשל-ב ) 13באוקטובר .(1971
תאריך חידושו :כיב בכסלו תשל־ב ) 10בדצמבר .(1971
כ י ב בסיון תשל״ב ) 4ביוני (1972

צ' הניג
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת מ נ ס הנכסים הרשמי
פקודת פשישת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת ל  ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם התייב ,תיאורו ומענו; אדרי אסתר ,ת״ז  ,6784004אחות,
 ,1406/6אופקים.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .198/72
תאריך צו הבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י י ד בתמוז תשליב
) 26ביוני  .(1972י
בהשת נושח או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י-ד באב תשליב )25
ביולי  ,(1972בשעה  ,9.30במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
החלק  ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית.,השעה והמקום :כ״ז באלול תשל״ב )6
בספטמבר  ,(1972בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי נבאר־שבע.
שמוח החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1שוקרון ליאון ,תיז  ,6412755פועל,
 .2שוקרון רחל ,תיז  ,6765225פקדת בית ,שיכון ד׳ ,503/2
 .באר-שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיט אזרחי .190/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ד׳ בתמוז תשל״ב
) 16ביוני .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ה -באב תשליב ) 16ביולי
 ,(1972בשעה  ,9.00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.
האריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כיז באלול תשליכ )6
בספטמבר  ,(1972בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד אסטדגסי ,תיז  ,7777801פועל,
שיכון דרום הדש  ,115/2באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .195/72
תאריך צו לבלת הנבטים והכרזת פשיטת רגל :י־ר בתמוז תשליב
) 26ביוני .(1972
בקשת נושה או תייב :בהשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ט באב תשליב )30
ביולי  ,(1972בשעה  ,9,00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
החלק  ,117בארישבע.
האריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :מ׳ בחשון תשל״ג )17
באוקטובר  ,(1972בשעה  ,8,30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ביטון דוד ,תיז  ,6448334מלבר ,אילת,
.897/12
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .196/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט* בתמוז תשליב
) 21ביוני .{1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האםיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד באב תשל״ב )25
ביולי  ,(1972בשעה  ,9.00במשרד כונס הניטים הרשמי ,רהוכ
החלוץ  ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ-ז באלול חשל״ב )6
בספטמבר  ,(1972בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
ו

שם החייב ,תיאורו ומענו :מוגירה קקון ,ת-ז  ,7243291עקרת בית,
שיכון ד ׳  ,2172/2באר־שבע.

2072

בית המשפט ממחוז* של :בארישבע ,תיק אזרחי .199/72
תאריך צו קבלת הנכסים והברזת פשיטת רגל :י״ד בתמוז השל״ב
) 26ביוגי .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :טיו .באב תשל״ב )26
ביולי  ,(1972בשעה  ,9.00במשרד כובס הנכפים הרשמי ,רחוב
החלוץ  ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקוס :ט׳ נחשון תשליג )17
באוקטובר  ,(1972בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
ב״ג בתמוז חשל״ב) 3ביולי (1972

צ' הנע
סגן כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :אדיה עמי אובר ,תיז  ,954222סוחר,
שדי הנשיא  ,74הדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרהי .783/72
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י י ד בתמוז חשל״ב
) 26ביוני .(1972
בקשת נושה או חייב :החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כיו באב תשל׳״ב ) 6באו
גוסט  ,(1972בשעה  9.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה,
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כיה באלול תשליב )4
בספטמבר  ,(1972בשפה  8.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שפ החייב ,תיאורו ומענו :סוניה כהן ,תיז  ,3001834פקידה ,רחוב
רנס  ,21קרית־מוצקין.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .761/72
תאריך צו קכלת הנכסים והברזת פשיטת רגל :ט׳ בתמוז תשליב
) 21ביוגי .(1972
בקשת נושה או חייב :החייבת.
תאריך האטיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב*ז באב תשליב ) 7באו
גוסט  ,(1972בשעה  9.00בבוקר ,במשרד כזנט הנכסים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ד׳ בתשרי תשל׳׳ב )12
בספטמבר  ,(1972בשעה  9.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי
בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם גאון ,תיז  ,1211605מלצר,
מגבעת אולגה ד׳  ,22/3חדרה.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .793/72
תאריך צו ל!בלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז בתמוז תשל״ב
) 28ביוני .(1972
בקשת נושה או חייב :החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כיח באב תשל״ב )8
באוגוסט  ,(1972בשפה  9.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ד׳ בתשרי השל״ב )12
בספטמבר  ,(1972נשעה  8.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי
בחיפה.
ביה בתמוז תשליב) 7ביולי (1972

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקזס הפדסזמיב־  ,1838נ ׳ באב תשלינ13.7.1972 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הדגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

צוד קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה

שמות החייבים ומענם:
־  .1עליה לוי< ת״ז  ,6879946משיכון ד׳ ,בית שאן ;833/6
 .2חיים לוי ,ת״ז  ,6823376משיכון ז״ ,בית־שאן .833/6
בית המשפט המחוזי של :נצרת ,תיק אזרחי .161/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו ׳ בתמוז רשליב
) 18ביוני .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבים.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ י ד באלול תשליב )3
בספטמבר  ,(1972בשעה  9.00בבוקר ,במשרד כונט הנכפים
הרשמי ,בבנין בית המשפט המחוזי בנצרת.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה וחמקוט :כ י ד באלול תשל-ב )3
בספטמבר  ,(1972בשעה  8.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי
בנצרת.

שט החייב ,תיאורו ומענו :סלומון לאונרוו בלנק ,ת״ז ,6803139
טובן ,רחוב יחזקאל  ,12קרית אונו.
בית המשפט המחוזי ע ל  :תל־אביב-יפו ,תיק אזרתי . 1320/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ייט בטיון תשליב
\
) 1ביוני .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ז באב תשל״ב )28
ביולי  ,(1972בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

ש 0החייב ומענו :יצחק בוגנים ,תיז  ,4958701שכונת בן צבי
 ,307/10טירת הכרמל ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .762/72
תאריך מ* קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט׳ בתמוז תשל״ב
) 21ביוני .(1972
י בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ל׳ באב תשל-ב )10
באונוסט  ,(1972בשעה  09.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השפה והמקומ :ד ׳ בתשרי תשל״ב )12
בספטמבר י  ,(1972בשעה  08,30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי
י בחיפה,
יי יקותיאלי
כ י ה בחמת תשל-ב) 7ביולי (1972
סגן כונט הנכסי הרשמי

צור קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאויו ומענו :סעדיה ממן 3 ^ ^ * ^ ^ 2 6 9 2 3 5 7 ^ ,־
יוטפטל  ,7/13נתניה.
בית המשפט המחוזי שלנ תל־אביכ־יפו ,תיק אזרחי .684/72
תאריך צו קבלת הנכפים והכרות פשיעת רגל :ב י ו באיר תשל-ב
) 12במרס .(1972
^ יי בקשת בושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השפה והמקום :י י ט באב תשליב )30
ביולי  ,(1972בשעה  12.00בצהרים ,במשרד י כונס הנכסים"
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.

שם החייבת ,תיאורה ומעגה :נחמה כץ ,תיו  ,464922עקרת־בית,
רחוב הם  ,8תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .217/72
תאייך צו קבלת חנכםי׳ט והכרות פשיטת מ ל  :י״ה בשבט תשליב
) 3בפברואר .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט*ז באב תשליב )27
ביולי  ,(1972בשעה  10.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסיס הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
כ-ג בתמוז תשל-ב) 5ביולי (1972
י

י׳
^

צו קבלת נכסים ,אסיפה ראשחנה
ש 0החייב ,תיאורו ומענו; יצחק קמינסקי ,תיז  ,7783521עובד
במשק ,קיבוץ העוגן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי — .628/72
תאריך צו קבלת הנכפים :י״ט באייר תשליב ) 3במאי .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י י ז באב תשליב) 28ביולי
 ,(1972בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
־ •
0ז!&35ל^:נימין__^39ח^בע.
כיג בתמוז תשל״ב) 5ביולי (1972

כ־ג בתמוז תשל-ב) 5ביולי (1972

י׳ יקותיאלי
סגן כונט הנכפים הרשמי

ילקוט הפוסופים  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ",

י ש׳ וינוגרד
כונס הנכסים הרשמי

:

שם החייב ,תיאורו ומענו :דניאל דנן ,אמרגן ,רחוב נצח ישראל ,9
תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יסו ,תיט אזיחי .1124/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ב־ג באייר תשליב
) 7במאי .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האפיפה הראשונה ,השעה והמקום :י י ד באב וושליב )25
ביולי  ,(1972בשעה  12.00בצהרים ,במשרד גונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אבינ.

.

שיוינוגרד
כונס הנכסים הרשמי

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אליהו״ חפציי ,ת י ז  ,7/48440פועל ,מעוז
ציון ב  ,70ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .97/68
תאריך צו קבלת נכםיס :ב׳ באייר תשכיח) 30באפריל .(1968
תאריך ביסודו :י י « בחשון תשליא ) 30באוקטובר  ,(1970גבנס
לתוקפו ביוט ו׳ בשבט תשל״׳א ) 1בפברואר .(1971
:

ט״ו בתמוז תשל-ב) 27ביוני (1972

צ׳ הניג
טגן בונט הנכסים הרשמי

שם החייב ומענו :אלהייב מוחמר חסאן אםמר.
בית המשפט המחוזי ע ל  :נצרת ,תיק אזרחי .264/70
תאריך « קבלת נכפים :ו ׳ בחשון תשליא ) 5בנובמבר .(1970
תאריך ביטולו :ח׳ בניסן תשליב ) 23במרס .(1972
כ״ה בחמיז תשל־ב)ד ביולי (1972

י׳ יקוחיאלי
מגן כונט הנכסיפ הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת 3שיטת הרגל1936 ,
הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייבת ומענה; אורה נהרי ,ת״ז  ,4152710שיכון ו<׳ ,47/2
ראש־העין.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו ,תיק אזרתי .5130/68
תאריך צו קבלת נבטים ופשי&ת רגל :ח׳ בהשון תשב-ט) 30באוקטובר
י" .(1968
תאריך ביטולו :כ י ו באייר תשל-ב) 10במאי .(1972
ש 0החייב ,תיאורו ומענו :עמנואל דהאן ,סוכן נסיעות ,רחוב בן-
יהווה  ,70תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .1314/69
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל :י י ג בניסן תשביט ) 1באפריל
. (1969
תאריך ביטולו :כ י ו באייר תשל״ב ) 10במרס .(1972
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמיל שומשום ,חיז  ,2045625פועל בנין,
רחוב סיב מפי  ,24רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו ,תיק אזרחי .4537/70
תאריך ג ו קבלת נבטים ופשיטת דנל :י ׳ בכסלו חשליא ) 2בדצמבר
. (1970
תאריך ביטולו :י י ג באייר תשליב) 27באפריל .(1972
שם החייב ,תיאורו ומענו :רהים )רחמים( עזיזי ,ת י ז ,4790491
פועל ,רחוב נתן  ,72תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביג־־יפו ,תיק אזרתי .3875/71
תאריך צו קבלת נכפימ ופשיטת רגל :ב׳ בבטלו תשלי ב) 8בדצמבר
. (1971
תאריך ביטולו :י־ג באייר תשליב) 27באפריל .(1972
שם החייב ,תיאורו ומעבו :אריה בן־פל ,ת״ז  ,382920דקורפור
לפרחים ,רחוב עין־גגים  ,54פחח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־־יפו ,תיק אזרחי .4054/71
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י ׳ בטבת תשליב) 28בדצמבר
.(1971
תאריך ביטולו :כ״ו בפיון תשליב) 8ביוני .(1972
שם החייב ומענו :מאיר חלואני ,ת י ז  ,4/110060רחוב הרצל ,75
רמת־גן,
בית הפשפש המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי 2290/71
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל :כ י ה בסיון חשליב ) 7ביוני
.(1971
תאריך ביטולו :כ י ו באייר תשל״ב ) 10במאי .(1972
שם החייבת ,תיאורה ומעבה :שושגה שמשון ,תיז  ,5105714לומדת
ספרות ,שכ׳ עמודי  ,32יבנה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3954/71
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :כיח בכסלו תשליב ) 16בד
צמבר .(1971
תאריך ביטולו :י״ט בםיון תשל״ב) 1ביוני .(1972
שם החייב ,תיאויו ומענו :שלמה לוי ז י ל  ,מ י ז  ,6515603אינס
טלטור ,רחוב אלכסנדד הגדול  ,148נוה־באמן ,הוייהשיון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו ,תיק אזדתי .4036/65
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תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ו ׳ בטבת תשכ״ו) 29בדצמבר
: . (1965
תאריך ביטולו :י״ג באייר תשל״ב ) 27באפריל .(1972
שס החייב ,תיאורו ומענו :מיכאל זרפו ,ת״ז זין  ,587821סותר,
רחוב פייבל  ,3תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,תיק אזרחי .1451/68
תאריך צו קבלת נבטים ופשיטת רגל :י״ח באור חשביה ) 18במרט
.(1968
תאריך ביטולו :י*ט בסיון תשל״ב ) 1ביוני .(1972
ט ׳ ז בתמוז תשליב) 28ביוני (1972

שי ףנוגרד
כונט הנבטים הרשמי

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל. ,
לאחר תשלום חובם
שמוח החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1יהושע רוטנברג ,חיז  ,258444חקלאי ,מושב משמר השבעה;
 .2כן־ציון מילטין ,תיז  ,479344סובן ,מושב משמד השבעה;
 .3אריה פרנסקי ,ח״ז  ,0261965כרטיסן ,רחוב ההםתדרות ,34
גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב״יפו ,תיקים אזרחיים;1981/68.1 :
,1983/68 .3 ;1982/63 .2
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטה רגל :כיג בניסן תשכיח ) 21באפריל
.(1968
תאריך ביטולו :א׳ בניסן תשל״ב ) 16במרס .(1972
ט״ז בתמוז תשל״ב ) 28ביוני (1972

ש׳ ויגוגרד
כונס הנכסים הרשמי

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל,
לאחר ביצוע הפשרה
שם החייב ומענו :מיכאל בן־ציון האנר ,תיו  ,746284רחוב יהושע
בן־נון  ,27תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של; תל-אניב־יפו ,תיק אזרחי .4642/66
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :א׳ בכסלו תשכ-ז) 14בנובמבר
. (1966
תאריך ביטולו :י-ב באייר תשל״ב ) 26באפריל .(1972
שם החייב ,תיאורו ומענו :דניאל יפקובוביין ,ת״ז  ,251630פקיד,
אילת .328/9
בית המשפט המהוזי של :תליאביב־יפו ,תיק אזרחי .2806/60
תאריך צו קבלת נכסים; כ י ד בהשון תשביא ) 14בנובמבר .(1960
תאריך הכרזת פשיטת רנל :י י ד באייר תשביא ) 30באפריל .(1961
תאריך ביטולו :י ׳ ח בםיון תשליב ) 31במאי .(1972
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל )אלטקופר( אופיר ,חיז ,0875474
קבלן בנין ,רחוב שינקין  ,35תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .164/69
תאריך צו קבלת ,נכסים :ב׳ באדר תשכ-ס ) 20בפברואר .(1969
תאריך ביטולו :י י ח בסיון תשל״ב )! 3במאי .(1972
ט״ז בתמוז תשליב) 28ביוני (1972

ש׳ וינוגרד
כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,!838ב׳ באב חשל׳׳ג13.7.1972 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל,
לאחר תשלום חובו
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו השכל,׳ ת״ז  ,0/262742מורה,
רחוב רזיאל  ,32נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1104170
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ט״ז באדר ב׳ תשיל ) 24במרס
,(1970
תאריך ביטולו :ו ׳ בתשרי תשליב ) 23בספטמבר .(1971
שם החייב ,תיאורו ומענו :יחיא זכריה חדד ,נגר ,שכ׳ פגיה ,עמידר
ב׳ מסי  ,76פתח-חקוה .י
:ביון המשפט המחוזי של :תל׳־אביכ־יפו ,תיק אזרחי .356/68
תאריך צו קבלת נכטים ופשיטת רגל :כ׳ בטבת תשכיח ) 21בינואר
.(1968
תאריך ביטולו :כיה בםיון משליב) 7ביוני .(1972

יי יקוחיאלי

כ-ב גהמוז תשליב) 7ביולי (1972

י סגן כונס הנכסים הרשמי

תיקון טעות
בילקוט הפרסומים  ,1740תשליא ,ע»׳  ,2257פורסמה הודעה
על תשלום דיבידנד בשיעור 4ז 50בענין אהמו מוחמד חסן עוודלח
"־־
בפש״ר',וצריך להיות :״4י".-30
 :צ ׳ הני1
סגן כונס הנכסים הרשמי

כיה בחמה תשל״ב ) 7ביולי (1972

ש׳דנוגרד

ט״ז בתמוז תשליב ) 28ביוני (1972

במט הנכסים הרשמי

הודעה על מינד נאמן
שפ החייב ,תיאורו ומענו :לדיסלאו שורץ ,צבע ,רחוב יוספטל
 ,5/31פניה ,פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו ,תיק אזרחי .4908/70
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יהונתן זפרן ,עויד ,רחוב מוהליבר ,1
פתח־תקוה.
תאריך המינוי :כ י ג בתמוז תשל״כ) 5ביולי ,(1972
ביב בחמת תשל-ב) 5ביולי 1 (1972

צו שחרור בתנאי
שט החייב ,תיאורו ומענו :דוד קרמר ,רחוב הבסטיליה  ,4קיית
שפרינצק,
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .815/08
תאריך השחרור :י״ד בתמוז תשליב ) 26ביוני .(1972
מהות הצו :שחרור בתנאי  {2)26לפקודה.

ש׳ רנוגרד
כונס הנכסים הרשמי

הודעות על מינר נאמן במקום נאמן שנפטר
שם החייב ,תיאורו ומענו :פנחס גוברין ,פקיד ,דרך חיפה  ,3תל
• אביב.
"ביררהמש^ט המהוז^של:־ת<«*1ביג־יפו,־ת״7אז^י 2415/68־.־
שפ הנאמן שנפטר ,תיאורו ומענה אברהם דינרי ,עו-ד ,שד׳ רוט•
1
;־ שילד  ,56תל־אביב.
:שם הנאמן'החדש ,תיאורו ומענו :ראובן רהב ,שדי רוטשילד ,56
י
תל־אביב.
תאריך המינוי :ט י ז באייר תשליכ ) 30באפריל .(1972

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעה
להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופום הכללי להגיש לבית המשפט
המחוזי בקשות למתן צוויט לפי סעיפים  35 ,10ו־35אי לפקודת
האפוטרופוס הכללי ,1944 ,בנוגע לעזבונות ולנעדרים המפורטים
כדלהלן:

;-

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב:

צבי שיינברג הידוע נם בשפ צבי שיינבערנ; חיים קרליץ הידוע
גט בשם חייט כתריאל קרליץ; צאצאי אידה איזק ,אחות אם של
המנוח מוזס בן יחזקאל בורשטין; המבורג איזבלה; דורה אליברמן;
מגדל גולדברגר; טפו־ דוד; יורשים בלחי ידועים ,צאצאי הוריו
של המנוח שילוני)שלאין( מרדכי; מנוליט דוד; ליאון נידרמן;
שטיינברגר מקט; זאב שטיינברנ; יורשים בלתי ידועים של הורי
(מיו של המנוח חנצ׳ינסקי זאב; קדזנוביץ אניח; גוטמן יהודית;
אפרים דובניפ; יעקב דובניפ; צבי דובנים; דוו דובניס.

_ בבית המשפט המחוזי בחיפה:

_

רבי ראובן הורביץ; רודיננר יוסף ,ת״ז  ;1-020532אהרון
בלקין ,ת י ז  ;3063309עוזר בן ברוך כץ; לביץ )זלםה( סימה
רייזל; יורשים אשד אין לגביהם הוכחות בעזבון המנוח יוסף
בובלי; ליבה גלברג; שור הלנה.
י״ז בתמוז תשליב ) 29ביוני (1972
ש׳ רנוגרד
האפוטרופוס הכללי בישראל

־שם־החייב/־תיאורו־ומענו :אברהם קלב ,ת״די7925ד65׳־פריון7רחוב־־
מבצע סיני  ,33רמת־יוםף ,בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביכ-יפו ,תיק אזרחי .3575/65
שט מ א מ ן שנפטר ,תיאורו ומעגו :משה מולאור ,עויד ,רחוב נחלת
בנימין  ,58תל־אביב.
שט הנאמן החדש ,״תיאורו ומענו :עמנואל יוטף כהן ,שד׳ רוטשילד
 ,31חל-אביב.
תאריך המינוי 1*0 :בתפוז תשליב ) 28ביוני .(1972
ט״ז בתמוז תשליב) 28ביוני (1972
1

שי וינוגדד
כונס תנבםיפ הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7,1972 ,

הודעה בדנר מסיות עבודה
הודעה על זכיה במכרז
בהתאם לסעיף ) 13.402ג( לתקנץ ענייבי כספים ומשק )תכים(,
מתפרסמת בזה הודעה בדבר חוזה שנחתם על ידי משרד התקשורת:
מספר המכת :פק .12/72
תיאור העבודה :עבודות חשמל בתחנת שידור עכו,
הקבלן הזוכה :ישראל אולשנסקי ,תל-אביב.
הטכום בלירות.108,595 :
)חמ (78902

2075

חזק בנק ישראל ,תשי״ו 954 -ו
דץ־וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום מעסקים בעם ט*ז באייר תשל-ב) 30באפריל (1972
)כאלפי ל-י(

נכסים

התחייבויות

תביעות כלפי חוץ לארץ
זהב ונכסים במטבע חוץ 1
השתתפות מ ז ע בקרן המטבע הבינלאומית 2
נכסים אחרים במטבע חוץ

4/568/421
136/500
181/816
4/886/737

אשראי לממשלה
חוב ארוך מועד 3
בניכוי סכומים ששוחררו כנגד מבירות
מילווח קצר מועד
חוב ארוך מועד נטו ״
שטרי אוצר
מקדמות ארעיות

4/388/811
539/498

בניכוי פקדונות למימון יצוא של מוסוות
בנקאיים 4
ניירות ערך

חשבונות אחרים 5
ערבויות שניתנו ואשראים
תעודות)ראה התחייבויות(

14/700
179/802

פקוונות מטבע חוץ של בנקים מחוץ לישראל
!כויות משיכה מיוחדות שהוקצו
פקדובות של קרן המטבע הבינלאומית
בגין משיבות
התחייבויות אחרות

ז

273/000
13/225
480/727

פקדונות של הממשלה ושל המוסדות
הלאומיים

3/849/313
36/527
89/335
3/975/225

אשראי אחר וניירות ערך
אשראי)בליי(
אשראי במטבע חוץ

שטרי כסף ומעות במחזור«
התחייבויות לחוץ לארץ

1/832/194

443/016
915/472
1/358/488

פקדונות של הממשלה
הפקדות יבואניס
פקדונות מטבע חוץ של הממשלה ושל
המופרות הלאומיים

,

—
172/152
26/670
196/822

פקדונות של מוסדות בנקאיים
וכספיים בישראל
פקדונות של מוסדות בבקאיים
פקדונות של מוסדות כספיים
פקדונות במטבע ה ק של מוסדות בנקאיים ז •
פקדונוח נקובים במטבע  pnשל מוסדות בנקאייס

302/422
1/056/066
24/526
1/080/592
191/887
603/102
10/737/543

ביאורים:
 1 .נכסים במטבע חוץ כוללים זכויות משיבה מיוחדות בקרן המטבע הבינלאומית) (SDRבסף
 129/055אלף ליי)ב־ 31במרס  129/055:1972אלף ליי(.
 2נוצלה זכות המשיבה בגובה ההשתתפות בזהב ) (Gold Traneheבקרן המטבע הבינלאומית.
 3מזה 2/817/357 :אלף ליי צמודים לוולר של ארה-ב )ב־ 31במרפ 121 :1972׳ 2/819אלף
ליי(.
 4פקדונות בל״י בקשר עם אשראי במטבע חוץ /שניתן במסגרת הקרן למימון משלוחי יצוא.

חשבונות אחרים
הק הבנק וקרן מילואים
התחייבויות בעד ערבויות שניתנו
5

ואשראים תעודות)ראה נכסים(

2/166/532
77/693
2/129/437
062<658י3
7/436/320
166/378
000׳20
603/102
10/737/543

 5כולל  13/856אלף ליי חשבונות עודפי מזון ופקדונות בקשר להסכמים על עודפי מזון)ב־31
במרס  5/930 :1972אלף ל־י( /וכן בצד הנכסיפ ,מקרקעין /מבנים וציוד בסך ליי אחת.
 6מזה567 :׳ 14אלף ל-י ערך נקוב מטבעות זכרון ומטבעות מיוחדיפ )ב־ 31במרס :1972
 14/196אלף ליי(.
י כולל  667/181אלף ליי הפקדות כנגד פקדונות חופשיים)ב״ 31במרס  698/678 :1972אלף
ליי(.

חוק ג נ ק ישראל ,תשי״ד1954-
דין וחשבו!־לפי סעיף  (1)58של חוק •בנק ישראל ,תשי״ד—,1954
על מחזור המטבע והנכסים הסוחזקיפ לעומתו בסיזפ העבודה
ביוט ג׳׳ג רחמוז תשל״ב ) 5ביולי (1972

:

שטרי כשף במחזור
מעות )לרבות סטבעות קטנים( במחזור .
סך כל המטבע במחזור

•
זהב
יתרות במטבע חוץ  . . . . . . .׳ . .
שטרי מקרקעין של הממשלה - . . , .
שטרי אוצר ושטרי החתייבוה של הממשלה
שטרי חוב ושטוי חליפיז
•
סך כל הננסים .

ליי
זמ׳|
— 1,864,055,923
*70,187,113 27
1,934,2*3,036 27
197,881,019 20
1,736,362,017 07

-

1,934,243,036 27

* לא כולל סטבעות וברו! )מזהב( בערך נקוב כולל של —2,416,800.
ל׳׳י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ת ק מ ח שטרי אוצר ,תש״מ1948-
הסכום הכולל של שטרי אוצר
׳!-י
שהיו במחזור ביוט י-ח בניסן
תשליב ) 2באפריל (1972
על פי העיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אובר ,תש-ט1948-
על פי מניף ) 1ב() (2ל מ ו ד ת
שטרי אוגר ,תש-ט1948-

ליי

165,009,000

סהיכ
 .8הוצאו אחרי התאריך האמור -
על מי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2

23/000,000

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

23,000,000

 ,4נמצאים במחזור ביום א ׳ באב
תשל״ב) 12ביולי —(1972
על פי סעיף )1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2

69,400,000
234,400,000

165,000,000
69,400,000
פהיב

34,400,000

1הודעות אלה מתפרסמות טל אזזריות המזדיעימ -ואין ב3רס1מ  mamהתו תעודה על !כונותן

ריאלקו)-חברה להשקעות במקרקעין( בע׳מ)בפייוק מ י ג ו ן בהשנחת בית המשפט(
נמסית בזה הודעה ,כהמשך להודעתנו מיום  15ביוני  ,1972כי
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ציוה ביום  18ביוני  1972על
המשך פירוקה מרצון של החברה הנ׳׳ל בהשגחת בית המשפט ,ואישי
את מינוים של המפרקים ארוץ ש .שמרון ,ע ו י י  ,ויוברטו אהרן,
עויד.
רוברטו אהרן,עו-ד
א ר ו י ן ש  .ש מ ר ו ן  ,עו-ד
מפרקים

חברת חלקה  67בגוש  6666בע-מ
החליטה
להווי ידוע כי על פי החלטה מיוהדת מיום  20ביוני 38 1972
החברה להתפרק מרצון ,וכי יעקב גולוד ,מרחוב זלמן שניאור,
* הרגליה ,מונה למפרק ההברה.
כל מי שתובע חוב מאת החברה הנ-ל יגיש את תביעתו למפרק
ת ו ך  21יום מיום פרסום הודעה זו .לאחר המועד הנ-ל לא ידון
המפרק בשום תביעה.
יעקב ג ו ל ו ד  ,המפרק

בן רי בע-מ הפ21029/
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שנתכנפה ונועדה כהלכה ביום  16במאי  ,1972נתקבלה החלטה
מיוחדת:
 .1לפרק את החררה מרצון.
 .2למנות אח עוה׳׳ד הדסה אחיםוב ,מרחוב הנביאים  ,6תל-אביב,
כמפרקת ההברה.
הדסה א ח י ט ו ב  ,עו*ד ,מפרקת

 .חלקה  38בגוש  6336בע-מ)חפ(30353/
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית היוצאת מהכלל של החברה
בגוש  6536בע-מ ,אשר התקיימה ביום  29ביוני ,1972
npbn
נתקבלה התלטה מיוהדת לפרק את ההברה מרצק ולמנות את אליעזר
לנדוי ,משדרות חן  ,36תל-אביב ,למפרק החברה.
על נושי החברה או מי שתובע זכות כלשהי מאת החברה להגיש
את תביעותיהם למפרק תוך חודש ימים מיום פדםום הודעה זו.
א ל י ע ז ר ל נ ד ו י  ,מפיק

הלבשה בי־רו בע-מ
איסטלוקר בע״מ
הודעה על סירוק החברה
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של חברי
החברה ,שהחקיימה במשרד הרשום של החברה בירושלים במשרד
בדוידא ושות׳ ביום  30במאי  ,1972נתקבלה בדין ההחלטה המיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים המבורגר כמפרקת למטרות
פירוק זח.
מ ד י ם ה מ ב ו ר ג ר  ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,1838ב׳ באב חשל״ב13.7.1972 ,

ניתנת מ ה הודעה ,בי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שנתכנסה
ביום  27ביוני  1972התלישה פה אחד לפרק את החברה מרצון.
למפרק החברה נתמנה יוסף רוזנוסר.
כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם ,בצירוף
הוכחות ,במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו לחתום מטה ,לפי המען:
רחוב ויתקין  ,21תל-אביב.
נושה אשר לא יגיש תביעתו עד למועד הנ״ל יהיה מהתובעים
ואינם נענים.
י ו ס ף ר ו ז נ ו ט ר  ,מפיק
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בבית המשפט המחתי בתל־אביב־יפו

ת .ה2708/72 .
המבקש :דיין מאיר מרתוב טטרומה  ,11רמת־גן ,פ׳׳י ב״כ
יעקב מקמל ,עו״ד ,אשר כתובתו למסירת מסמכים משפטיים היא:
ר ח ז׳בוטינסקי  ,91בני־ברק.
ו ג

נני
המשיב :רשפ החברות ,ירושלים.

פסיקתא
לאחר פיון בבקשה ובנספחיה ,ולאחר שרשם החברות הודיע כי
אין בדעתו להתערב ,החליט בית המשפט להחזיר שם החברה גוש
 6207הלקה  53בע״מ בפנקס מתבדות והדכר יפורסט ברשומות.
צו זח ניחן ביום .16.4.72
) (-הרשם

חלקה  46בגוש  6019בע-מ)חפ03742/
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
חלקה  46בגוש  6019בעיט ,אשר התקיימה ביום  23ביוני ,1972
נתקבלה ההחלטה המיוחדת הבאמ:
 .1לפרק את החברה מרצון;
 .2למנות את פוה-ו אמנון עברק ומשה ודוקר במפרקי ההברה.
 .3להסמיך את המפרקים לפעול ולבצע את הפעולות בהתאם לאמור
להלן:
)א( עו-ד א .עברון — מפרק ההברה
עויד א .עברון יהיה רשאי כמפרק החברה להתקשר ולחתום
על הסכם ו/או הסכמים ולהעביר בבל דרך שתיראה לו,
הבל בהתאם להוראות שיקבל מיצלף הברה למפעלי בניה
בע*מ )להלן :ייצלףי( את מתצית הקרקע הידועה בתור
חלקה  46בגוש ) 6019להלן* :מחצית יצלף״( ,להעביר את
כל התמורר• שתתקבל ממכירת מחצית יצלף ליעלף וזאת
בניכוי כל המסים ,ההיטלים ,הארנונות ,האגרות וכל יתר
התשלומים מאיזה מין או סוג שהוא הזזליט על מחצית
יצלף ו/או שיחולו על מחצית יצלף כתוצאה ממכירתה ו/או
העברתה.
)ב( עו״ד פ .דדוקר — מפרק החברה
פו״ד מ ,דרוקר יהיה רשאי כמפרק החברה להתקשר ולחתום
על הסכם ו/או הסכמים ולהעביר בבל דרך שתיראה לו ,הכל
בהתאם להוראות שיקבל משלום ברמן ,את מחצית הקרקע
הידועה בחור חלקה  46בגוש ) 6019להלן :׳מחצית ברמן•(,
להעביר את בל התפורה שתתקבל ממכירת מחצית ברמן
לשלום ברמן וזאת בניכוי בל המסים ,ההיטלים ,האתונות,
האגדות וכל יתר התשלומים מאיזה מין או סוג שהוא החלים
על מחצית בדמן ו/או אלד .שיחולו על מחצית ברמן בתזצאה
ממכירתה ו/או העברתה,
)ג( כל יתר הפעולות למעט האמור בפסקאות )א( ו״)ב( לעיל,
הקשורות בפירוקה ע ל החכרה ,יעשו המפרקים ,תיך תיאום
ביניהם ,ולשם זח יוקנו למפרקים סמכויות של מנהלי
החברה במהלך הפירוק,
על נושי החברה להגיש תביעותיהם למפרקים תוך  21יום מתאריך
פרסום הודעה זו.
אמנון עברון,פו-ד,מפרק
רתוב יהווה הלוי  ,45תל־אביב

2078

משה ד ר ו ק ר  ,עויד ,מפרק
רחוב בלפור  ,57תל-אביב

מרום׳ שרותי אויר בע־מניתנח בזה הודעה ,לגי סעיף  (1)216לפקודת ההברות ,שבאסיפה
הכללית היוצאת פן הכלל של ההברה הגיל ,שנועדה מהכנסה בהלכה
בתל־אביב ביום  26ביוני  ,1972נתקבלו ההחלטות הבאות:
 .1לפרק את החברה בפירוק מרצון;
 .2למנות את מקט קרמר מרחוב הזורע בכפר שמריהו למפרק
החברה.

עזבץ המנוחה הנה המבורגר לביות ניקלפבורג ז-ל
בהתאם לסעיף 90א לחוק הירושה ,תשכ״ה ,1965-הנני מזמין
אח נושי המנוחה הניל להודיעני בכתב על תביעותיהם תוך תשעים
יום מיום פרסום הודעה זו.
ההודעוה תוגשנה לפי המען :הנס המבורנר ,ע־י ד*ר ו .אורנלר,
עו-ד ,שד׳ דור המלך  ,25תל־אביב-יפו.
הנס ה מ ב ו ר ג ר
מנהל העזבון של המנוחה
חנה המבורגר לבית ביקלפכורנ ז״ל

עמידר ,החברה הלאומית לשיכון
,עולים בישראל בע*מ
נמסרת בזה הודעה שבישיבת מועצת המנהלים של החברה מיום
 25.5.72הוחלט שמתאריך  ,25,5.72י״ב בסיון תשל״כ ,יהיו סלרי
החתימה בחברה כדלקמן:
 .1מורשי החתימה:
ר ש י מ ה :1
צבי אלדרוטי ,אלברט לוי ,יצחק אולשטיין ,ישעיהו לנדאו,
שמואל פוטיק ,יוסף בן־בטט ,עו־ד ,יעקב לוינזון ,זיוה באום,
אברהם לאופר ,דוד גולן.
ר ש י מ ה :2
חיים טל ,מנחם שלוסברג ,צבי כין ,אריה קוברין ,שלמה ולדמן.
 .2חתימתו של אחד ממורשי החתימה שברשימה  1ביחד עם חתימתו
של אחד ממורשי החתימה שברשימה  2תחייב אח החברה עד
לסכום של  50,000ל״י ועד בבלל.
 .3בבל סכום שמעל  50,000ליי תחייב את החברה חתימתו של אחד
מאלה :צבי אלדרוטי ,אלברט לוי ,יהד עט חתימתי של אהד
ממורשי החתימה שברשימה  2או חתימתו של חיים טל יחד עם
חתימתו של אחד ממורשי החתימה שברשימה .1
 .4חתימתו של אבדהמ לוי ,ביחד ע 0חתימת אהד ממורשי החתימה
שברשימה  2תחייב את החברה עד לסכום של  25,000ליי בכל
הנוגע להזמנת שירותים והתקשרות עם בעלי מקצוע לרישום
המקרקעין בספרי האחוזה ו/או בפנקס הבתים המשותפים.
 .5כל שניים מאלה :יוסף בן־בסט ,עויד ,ישעיהו לנדאו ,חיים טל
או כל אחד מבין החותמים הנ-ל ביחד עט כל אחד מאלה :יוסף
בקמן ,עו׳״ד ,מרדכי מאירוביץ ,אלימלך גולן ,וכל אחד ממנהלי
המחוזות :טוביה לישנסקי ,יגאל דרורי ,דוד אלהדיף ,יצחק
צוקרמן ,יהודה שר ,דוד קוגל ,אלימלך גרי ,עמנואל הבטליננר
יהיו רשאיפ להופיע בפגי הממונה על המירשם ,המפקחים על
רישום המקרקעין ורשמי המקרקעין ולחתום על בקשה ,הצהרה,
שטר ומסמך אחר ולבצע כל עיסקה ופעולה במקרקעין ובפנקס
הבתים המשותפיט במסגרת פעולותיה השוטפות והרגילות של
החברה וחתימתם תחייב את החברה.
ילקוט הערפופיט  ,1£38ב׳ באב תשל׳׳ב13.7,1972 ,

אחחת נכסים טוש  6673בעימ
)בפירוק מרצון(

ש .שהם את ג קליינמן יצרני בלוקים בע-מ
בשורוק בהשגחה

 :ניחנת בזה הודעה ,כי האסיפה הכללית היוצאת.מן הכלל של
•החברה הניל ,שנתכנסה ביום  20ביוני  ,1972החליטה פה אהד לפרק
את ההברה מיצון.

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה

מען משרי רשום  -אזור ,אזור התעשיה זזולון. .
ביהמ־ש המחוזי של תל־אביב — ת.א.5413171 ,
למפרק החברה נתמנה ע ו י ד פנחס פנדלוביץ.
הסכום לכל לירה  100 -אגורות.
כל נושי החברה מוזמגים בזה להגיש את חביעוחיהם ,בצירוף דיבידנד ראשץ או אחר — דיבידנד ראשון.
הוכחות ,במשך  14יום מיום פרםום הודעה זו לחתום מטה ,לפי המען:
זמן פרעונו .30.6.72 -
.רחוב ליליגבלום  ,31תל־אביב־יפו.
מקום פרפונו :במשרד -המפרקים י -ברוך גייכמן ,פו״ד ,ש ו ירוטשילד  ,18חל־אביב ,ומ .שליט ,עו״ד ,רחוב בלוך  ,41תל-
פנחס .מ נ ד ל ו ב י ץ  ,עויד ,מפרק
אביב.

צאינה וראינה בע-מ
)בפירוק מרצון(

ש ,שהם אח ג .קליינמץ יצרני בלוקים בע׳מ
בפירוק בהשגחה

 ,ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
ההכרה הנ״ל ,שנתכנסה ביום  20ביוני  ,1972החליטה פה אחד לפרק
את החברה מרצון.

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים רגילים

למפרק החברה נתמנה עויד פנחס מנדלוביץ.
כל נושי החברה מוזמנים בזה להניש את תביעותיהם ,הצירוף
הוכחות ,במשך  14יום מיופ פרטופ הודעה זו לחתום מטה ,לפי המען:
רחוב לילינבלום  ,31תל״אביב״יפו.
פ נ ח ס מ נ ד ל ו ב י ץ  ,עו״ו ,מפרק

חברת י! יפת הולדינגם בעימ)הצ(2559/
)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית

מען משרד רשום :אזור ,אזור התעשיה חולון.
בית המשפט המחוזי של תליאביב ,ת.א.5215/71 .
הסכום לכל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר  -דיבידנד ראשון,
זמן פרעונו ־.30.6.72 -
מקום פרעונו :במשרד המפרקיט  -ב ת ך גייכמן ,עו״ד ,שד׳
רוטשילד  ,18תל-אביב ,משה שליט ,עו״ד ,רחוב בלוך ,41
חל־אביב,
ם.ת.ק .בערבץ מוגבל )חם(3573/
)בפירוק מ ד מ ן ע י י הנושים(

הודעה על כינוס האסיפה הסופית

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לטפיף  206לפקודה החברות ,שחאטי•
פח הכללית חאחרונח של החברים בחברה הנ״ל תתכנס ביום 21
באוגוסט  ,1972בשעה  ,8.30במשרי ל• ר .קומיסר רשות׳ ברחוב
ועידת קטוביץ  ,6חל-אביב ,לשם הגשת י ו י ח סופי של המפיק
המדאה כיצד התנהל פייוק העסקים ומה עשו בנכסי הזזביה ,וכדי
לשמוע ביאוייט נוספים מאת המפיק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניייות של חחביה ושל המפיק.

ניחנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  207לפקודת החברות ,שהאפי
ל הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ-ל תתכנפ ביום
 26בדצמבר  ,1972בשעה  ,11.30בתל־אביכ ,רחוב מונטיפיודי 39
)אצל י .גורניצקי ושות׳ ,עויד( לשם הגשת יו-ח סופי של המפרק
המדאה כיצד התבהל פייוק העטקיס ומה פשו בנכסי החבדה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנחמ במקפים
ובניירות של החברה ושל המפרק.

ל י ד ׳ ק ו מ י ס ד  ,עו״ד ,מפיק

דיר א פ ר י פ ק ו ס ט  ,רויח ,מפרק

חלקה  90בגוש  7154בע״מ)חפ(24163/
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הניל ,שנועדה והתכנסה כחוק ביום  11ביוני  ,1972ברחוב הוברפן
 ,12תל־אביב ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
ולמנות את פאול פדואה ,מתליאביב ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יניש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיהן ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל,
גושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הניל לא ייענה.
פ א ו ל פ ד ו א ה  ,מפרק

ייקוט הפרסומים  ,1838ב׳ באב תשןי״ב13.7.197* ,

ם.ת.ק .בערבץ מוגבל )חפ(3573/
)בפירוק מרצון ע י י הנושים(

הודעה על כמום האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  207לפקודת החביות ,שאפיפז!
הכללית האהיונה של הנושים של החברה הניל תתכנס ביום 26
בדצמבי  ,1872בשעה  ,11.00בחל-אביב ,יחוב טונטיפיויי 39
)אצל י .גורניצקי ו ש ו ת  /פויד( לשם הגשת דויח סופי של המפיק
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכפי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק,
ד י ר א פ ר י ם ק ו ס ט  ,רויה,מפרק
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נכסי מפתחי הקרקעות בע-מ

סימפא -מעבדות רפואיות וחימיות בע*מ)בפירו? מיגון(

)בפירוק מרצק(

הודעה על אסיפה פופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
חנ-ל תתקיים ביום  30ביולי  ,1972בשעה » 12.0בצהרים ,במשרדו
של המפרק ברחוב אבךגבידזל  ,24חל־אביב ,לשם הגשת דיך־
וחשבון סופי של המפרק המראה ביצד התנהל פירוק העסקיס ומה פשו
בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפרק.
צ ׳ מ י ת ר  ,פו״ד ,מפרק

טירת מלכה  61בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מדצץ
ניתנת מ ה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של ההברה,
שנזעדד .ונתבנסד .כהלכה בתל-אביב ביום  18ביוני  ,1972נתקבלו
ההחלטות הבאות:
)א( לפרק את החברה מרצון;
)ב( למנות למפרקח החברה את עליזה שמחוני ,מרחוב בילטמור
 ,4תל־אביב.
על נושי ההברה להוכיח «ת חובותיהם או להניש את חביעותיהמ
במשך  21יום מיום פרפוט הודעה זו לפי מען המפרקת כנ-ל.
ע ל י ז ה ש מ ח ו נ י  ,מפרקת

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ-ל תתקיים ביום  31ביולי  ,1972בשעה  9.00בבוקר ,במשרדו של
המפרק ברחוב הלסינקי  ,14הל-אביב ,לשם הנשת דין־וחשבון סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
ד ו ד צ ב י פ ך  ,מפרק
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הממיר  96אגודות

תיקון טעות
בהודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר ,שפורסמה בילקוט
הפרפומיט  ,1832תשל״כ ,עפ׳  ,1883במקום -שלמה וולף -ציל
-שלמה וולך.-

ילקוט הפרסומים  ,1838ב׳ באב תשל״ב13.7.1972 ,
הודפס ע״י המדפיס המהשלתי ,ירועליפ

