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1 9 6 9 - ט ״ כ ש  חוק בית הדין לעבודה, ת

י צ ר א ן ה ת הדי ל מינוי שופט בי ה ע ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 8 לוזוק בית הדין לעבודה, תשכ״ט-1969
 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ד להוק האמור, ובהתייעצות
 עם שר העבודה ועם נשיא בית הדין הארצי, מיניתי את יעקב ינון,
 שופט בית דין אזורי, בהסכמתו, לכהן בפועל כשופט בית הדין הארצי
א י  לעבודה מיום י״ד בכסלו תשל״ה (9 בדצמבר 1973) עד יום נ

 בכסלו הי: י״- (16 בדצמבר 1973).

ר לדה מאי ו  י״ט בבטלו תשל״ד(14 בדצמבר 1973) ג
 (חמ 70070) ראש הממשלה ושר המשפטים

 ! ס״ה תשכ״יט, עמי 70.

 פקודת בתי המשפט העירוניים

ים  מינוי שופטי ?ניר לגבעתי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים 1,
 אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום ז׳ בטבת
 תשל״ד (1 בינואר 1974) עד יום י״ז בטבת תשל״ה (31 בדצמבר
 1974) שופטי עיר לגבעתיים ולהוות בית משפט אשר יכונה ׳״בית

 המשפט העירוני של גבעתיים״:

 גדעון חולין, עו״ד
 נחום פלדמן, עו״ד

 אברהם עירוני
 דוד הינדן

 דבקה דיוקי•
 חנוך קינן, עו׳״ד

 לב אל יצחק

 יעקב בן־יהודה
 שמעון קושניר

 ליאורה עני
 דוד כיבס

 ד״׳ד דוד ש&יינד׳אוז
 יצחק טאובר
 שאול עירוני

 אחיטוב־הרטמז הדסה, עו״ד

 כן אני מנינה את שמעון קושגיר להיות יושב־ראש בית המשפט

 האמור,

ר לדה מאי ו  י״ט בכסלו תשל׳׳ד(14 בדצמבר 1973) ג
 (חמ 70041) ראש הממשלה ושר המשפטים

 1 חוקי 8״י, כרך בי, עמי 995.

1951 — א ״ י ש  חוק נכעי המדינה, ת

ה א ש ר ל ה ה ע ע ד ו  ה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א)(3) להוק נבטי
 המדינה, תשי״א-1951!, הרשיתי את יוחנן כהן, שמעון קלייר
 ורמי יובל, כל אהד מהם לחוד, לייצג את הממשלה בענין רישום
 שטר תיקון משבנתה־צי הרשומה על האניות א.מ. ״הדר״, א.מ.
 ״אהרוג״, א.מ. ״אשכול״ ו-א.מ. ״יפו״ ולחתום בשם המדינה על כל

 המסמכים הנוגעים לעסקה האמורה.

ל י פ ס ט ח נ  כ״א בכסלו תשל״ד(16 בדצמבר 1973) פ
 (חמ 72840) שר האוצר

 חוק־יסוד: הממשלה

ץ ר א ל שר ל ל שובו ש ה ע ע ד ו  ה
 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 להוק־יםוד: הממשלה, בי שר

 האוצר שנ ארצה ביום י׳-ה בכסלו חשל׳-ד (13 בדצמבר 1973).

ל ארנון א כ י  י״ט בכסלו תשל״ד(14 בדצמבר 1973) מ
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 חוק השופטים, תשי״ג-1953

ל מינוי שופט ה ע ע ד ו  ה
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השוקטים, תשי״ג-1933 י, אני מזדיעד,
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון מיניתי את שלמה אשר, שופט בית משפט מחוזי,
 לכהן כשופט בפועל של בית המשפט העליון מידם ו׳ בכסלו תשל״ד
 (1 בדצמבר 1973) עד יום ו׳ באדר תשל״ד (28 בפברואר 1974).

ר י א לדה מ ו  ח- בבטלו תשל״ד (3 בדצמבר 1973) ג
 (חמ 70070) דאש הממשלה ד&ד המשפטים

ל מינוי שופט ה ע ע ד ו  ה
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953!, אני מודיעה
 כי בתוקף סמכותי לפי מעיף 10 להוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי אה מרדכי קנת, נשיא חורן, לפעול
 כנשיא בפועל של בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, מיום ב״ז
 בחשון תשל״ד (22 בנובמבר 1973) עד יום י״ט בכסלו תשל״ד (14

 בדצמבר 1973).

ר י א לדה מ ו  ח׳ בכסלו תשל״ד(3 בדצמבר 1973) ג
 (חמ 70070) ראש הממשלה ושר המשפטים

ל מינוי שופט ה ע ע ד ו  ה
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953 1, אני מודיעה
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 • בית המשפט העליון, מיניתי את א׳ ד׳ בר, שופט בית משפט שלום,
 לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיוט ב״ב
 בכסלו חשל״ד (17 בדצמבר 1973) עד יום כ״ב באדר חשל״ד (10

 במרס 1974).

ר ה מאי ד ל ו  י״ט בכסלו תשל״ד(14 בדצמבר 1973) ג
 (חמ 70070) ר«י!! הממשלה ושד המשפטיט

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 חוק השופטימ, תשי״ג-1953

 פקודת התעבורה

ל מינוי שופט ה ע ע ד ו  ה
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953 !, אני מודיעה
 כי נשיא המדינה מינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור
 ובהתאם לסעיף 26 לפקודת התעבורה 2, את מיכה לינדנשטדאוס
 להיות שופט תעבורה מיום י׳ בכסלו תשל״ד (5 בדצמבר 873 8)

(4 בדצמבר 1975).  עד יוס ל׳ בכסלו תשל״ו

ר לדה מאי ו  ט׳ בכסלו תשל״ד(4 בדצמבר 1973) ג
 (חמ 70070) ראש הממשלה ושר המשפטים

 1 ס״ח תשי״א, עמי 52,
 1 ס״ח תשי-״ג, עמ- 149.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשב״א, עמי 173.

 470 ילקוט הפרסומים 1973, ב׳ בטבת תשל״ד, 27.12.1913



1973 - ג ״ ל ש  תוק דשות גאות מרפא, ת

א פ ר ל רשות נאות מ ה נ  מינוי מ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10(א) לחוק רשות נאות מרפא,
 תשל״ג-1973!, אבו טמנימ, בהתייעצות עט רשות נאות מרפא, את

 שמואל (ספ) סגל להיות מנהל הרשות האמורה.

 ט׳׳ז בכסלו תשל״ד (11 בדצמבר 1973)

ב ו ט ־ ם ר ש יקטו ) ו 7 7 4 2  י"* °
 שר הבריאות

ל ו  משה ק
 שר התיירות

א פ ר ת מ ש רשות נאו א  מינוי יושב ראש וסגן יושב ר
- ג  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9(א) לחוק רשות נאות מרפא, תשל״
 11973, אבו ממבים, בהתייעצות עם רשות נאות מרפא, את פרופ׳
 עזרה זהו־ להיות יושב ראש רשות נאות מרפא ואת דייר ולטר אבלס

 להיות סגן יושב ראש הרשות האמורה.

 ט״ז בכסלו תשל״ד (11 בדצמבר 1973)

ל ו  משה ק
 שר התיירות

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק  ר
 שר הבריאות

 (תמ 77420)

 ג ס״ח תשל־׳ג, עמי 181.

־ חירום (סמכויות מיוהדות), ת ע ש ־ ת ו נ ק  ת

1 9 7 3 - ד ״ ל ש  ת

ת ו כ מ ס ו  מינוי רשויות מ

 בתוקף סמבויותי לפי תקנות 1 ו־10 לתקנות־שעת־חירומ (ם«-
 כויות מיוחדות), תשל״ד-1973!, אני ממנה את יוסף לוי, רפאל
׳ ו־ת׳  טהון ודניאל מצפון להיות רשויות מוסמכות לעגין תוספות ו

 לתקנות האמורות, מיום כ׳ בחשון תשל״ד (15 בנובמבר 1973).

 י״ט בכסלו תשל״ד (14 בדצמבר 1973)
 (חמ 73233)

ם ר  שמעון פ
 שר התחבורה

ת כ מ ס ו  מינוי רשות מ

 בתוקף סמכויותי לפי תקנות 1 ו־10 לתקנות שעת חירום (סמכויות
ע להיות רשות ת  מיוהדות), תשל*ד-1973 !, אני ממנה את ישראל ב
 מוסמכת לענין התקנות האמורות, מיום ז׳ בכסלו תשל״ד (2 בדצמבר

.(1973 

ם י״ט בכסלו תשל״ד (14 בדצמבר 1973) ר  שמעון פ
 (המ 73233) שר התחבורה

 ג ק״ת תשל׳׳ה, עת׳ 18.

1 9 7 0 - ל ״ ש  צו מס נסיעות חוץ (פסור), ת

ה כ מ ס  ה
 בתוקף סמכותי על פי סעיף 2(23) לצו מם נסיעות חוץ (פטור),
 תש״ל-1970 !, אני מסמיך בזה את סוכנות הנסיעות הלל ושות׳
 להיות. סוכן מורשה לצורך הסעיף האמור, מיום ב׳׳ח באדר ב׳ תשל״ג

 (1 באפריל 1973).

ר י פ ס ס ח נ  ט׳ בכסלו תשל״ד(4 בדצמבר 1973) פ
 (חמ 0ט<2ל< שר האוצר

 1 ק״ת תשיל, עמי 1288.

 תוק שיחת מילואים (תגמולים),

1 [נוסח משולב] 9 5 9 - ס ״ י ש  ת

רום ל שירות חי ה ע ז ר ב ל א טו  בי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק שירות מילואים (תגמולים),
 תשי״ט-1959 [נוסה משולב] י, »גי מבטל את האכרזד, על שירות
׳ בתשרי תשל״ד (6 באוקטובר 1973)  חירוט שניתנה על ידי ביום י

 ופורסמה בילקוט הפרסומים 1948, תשל״ד, עמי 38.
׳ בתשרי תשל״ד {6  תהילת ביטול האכרזה כאמור הוא מיום י

 באוקטובר 1973).

 כ״ד בכסלו תשל״ד (18 בדצמבר 1973)
 (חמ 73233)

 משה דיין
 שר הבטהון

 1 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 18,

 תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה),

ן 9 6 4 - ד ״ כ ש  ת

ה ד ע ו וסף ב ר נ ב ר מינוי ח ב ד ה ב ע ד ו  ה
ה נ ו י ת העל י א ו פ ר  ה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה
 רפואית עליונה), תשב״ד-964נ 1, מיניתי את פויופ׳ אורי בתר להיות
 מיום ה׳ בתשרי תשל׳׳ד (1 באוקטובר 1973) הבר נוסף בועדה הרפו
 אית העליונה שהודעה על מינויה פורסמה בילקוט הפרסומים 1536,

 חשכ״ט, עמי 1793.

 משה דיין
 שד הבטתון

 ד׳ בכסלו תשל״ד(29 בנובמבר 1973)
 (חמ 73102)

 1 ק״ת 1551, תשב״ד, עמי 870.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס

 (המה), 1939

ת כ מ ס ו  מינוי רשות מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
 היצוא והמכס (הגנה), 1939 !, אני ממנה את יוםף קריידן להיות רשות
 מוסמכת לצורך הפקודה לגבי משאיות שנרכשו במסגרת רכב שיובא

 ביבוא חירום, מיום י׳ בתשרי תשל״ד (6 באוקטובר 1973).

ם ב״ג בכסלו תשל׳׳ג(17 בדצמבר 1973) ר  שמעון פ
 (חמ 74053) שר התחבורה

 1 ק״ת 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 137; ס׳׳ה תשי״ב, עמי 129.

־ חירום (סמכויות מיוחדות), ת ע  תקנות־ ש

1 9 7 3 - ד ״ ל ש  ח

ת כ מ ס ו  מינוי רשות מ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 לתקנות-שעת־חירום (סמכויות
 מיוחדות), תשל״ג—1973 י, אני ממנה את פרופ׳ ברוך פדה להיות
 רשות מוסמכת לענין התקנות האמורות, מיום י״א בתשרי תשל״ד

 (7 באוקטובר 1973).

ב ו ט ־ מ ר ש יקטו  י״א בתשרי תשל״ד(7 באוקטובר 1973) ו
 (זזמ 73233) שר הבריאות

 1 ק*ת תשל״ד, עמי 18.
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 מקנות הסיס (רישום כלי טיס וסימונס),

1 9 7 3 - ד ״ ל ש  ת

 מינוי רשמים

 בתוקף סמכותי יפי תקנה 1 לתקנות הטיט (רישום כלי טימ
ל א ר ש , י ן י ב ה ר ד ו ה  וסימובם), תשל״ד—1973 נ, »גי ממנה את י
א להיות מיום .־־ באדר תשל״ד (25 בפברואר ר י ע י ז ב צ י ו ג ל  פ
 1974) רשמי כלי טיס, כל עוד הט עובדים במינהל התעופה האזרחית

 במשרד התחבורה.

ם ר  שמעון פ
 שר התהבורה

 ט״ז בכסלו תשל״ד(11 בדצמבר 1973)
 (חמ 75523)

 ג ק״ת 3089, תשל״ד, עמי 312.

1 9 6 1 - א ״ כ ש  תקנות התעבורה, ת

ר ר ת ע ד ע ר ו ב  מינוי ח
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 534 לתקנות התעבורה, תשב״א—
י להיות חבר נוסף בועדת הערר ת י ס  1961 !, !)ני ממנה את צב

.  לעניני מוניות 2

ם ר  שמעון פ
 שר התחבורה

 ט״ז בבטלו תשל״ד (11 בדצמבר 1973)
 (חמ 756125)

 1 ק״ח תשכ״א, עמי 1425; תשל״ב, עמי 906, 1089.

 2 י״פ תשל״ג, עמי 1628,

,  mips הטלגרף האלחוטי 1גוסח חדש]
ז 9 7 2 - ב ״ ל ש  ת

ה כ מ ס  ה
 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 6א ו־6ב לפקודת הטלגרף האלחוטי
 [נוסח חדש], תשל״ב-1972 !, אני מסמיך את מנהל שירותי ההנדסה

 במשרד התקשורת לענין הסעיפים האמורים,

ס ר  שמעון פ
 שר התקשורת

s בכסלו חשל״ד (16 בדצמבר 1973) ״ s 
 (חמ 73233)

 1 דיני מדינת -״ר;׳ל, נוסה חדש 25, השל״ב, עמי 506; ק״ת

 3066, תשל״ד, עמי 58.

ו 9 5 8 - ח ״ י ש  חוק הגנת השכר, ת

ב כ ס  אישור ה
,  בתוקף סמיבותי לפי מעיף 5 לחוק הגנת השכר, תשי״ה—1958 !
 אני מאשר לעבין הסעיף האמור את ההסכם הקיבוצי הכללי מטי
 278/73 שבין ממשלה ישראל, מרכז קופת חולים של ההסתדרות
 הכללית של העובדים בארץ־ישראל, הסתדרות מדיצינית הדסה
 והנהלת מלב״ן, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל
 והארגון הארצי של טכנאי הרנטגן, מיום כ״ה בתמוז השל״ג (25

 ביולי 1973).

י ג וסף אלמו  י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973) י
 (חמ 75248) שר העבודה

 חוק הטיס, 1927

ם י ח ק פ  מינוי מ

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק הטיס, 1927 !,
 אני ממנה את כל אחד מהאנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות
 מפקח לעבין תקנות הטיס (העמדת רכב והגייתו בנמל תעופה לוד),
 תשייט—1959 ׳-, ותקנוה הטיפ (שמירה על הסדר בשדות הייופה

 ובמינחתיפ), תשל״ג—1973 3.

 לוי יצחק
 מונטילין משה

 פישביין ירחמיאל
 פפו שמואל
 קרידו חיים

 שטינולד צבי

ס ר  שמעון פ
 שר התחבורה

 «בו אהרון
 אבו שלמה

קר חיים  בךי
 גלנטי יצחק
 דריקם לאון

 טריקי סלומון
 יונס וילאס

 יצחק יהודה

 י״ד בבסייו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 (חמ 75521)

 ! חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551; ם־׳ח תש״י, עמי 73; תשל״ב, «rt׳
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 2 ק״ת תשייט, עמי 1496; ק״ת 2923, תשל׳׳ג, עמי 156.
 3 ק״ת תשל״ג, עמי 1358.

 חוק הטיס, 1927

 בישול מינוים של רושמי אוירונים

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) לתוספת א׳ לחוק הטיס, 1927 1,
 אני מבטל מיום ג- באדר תשל״ד (25 בפברואר 1974) את המינויים
 של ישראל פלגי 2 ושל ראש מיגהל התעופה האזרחית 3 להיות רושמי

 אוירוניפ.

ם ר  שמעון פ
 שר התחבורה

 ט׳-ז בכסלו תשל״ד(11 בדצמבר 1973)
 (חמ 75521)

 ! חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551; ם״ה תש״י, עמי 73.
 2 י ״פ 798, תשכ״א, עמי 158.
 3 י״פ 1632, תש״ל, עמי 2193.

 חוק הטיס, 1927

ה פ ו ע  אישור שדות ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף s לחוק הטיס, 1927 1, אבי מתקן ז!ת
 אישור שדות תעופה שפורסם כילקוט הפרסומים 323, תשי״ד, עמי

 268, כלהלן:

- ,  בטור ״שדה התעופה״, במקום ״לוד״ יבוא ״במל התעופה -
 גוריון״.

 תחילתו של תיקון זה היא ביום כ״א בטגת תשל״ד (15 בינואר
.(1974 

ם ר  כ״ב בבםלו תשל״ד(17 בדצמבר 1973) שמעון פ
 (המ 75523) שר התחבורה

 י טייח תשי״ה, עמי 86; תשיל, עמי 40.
, ברך 1׳, עמ׳ 2551; ס״ח תש״י, עמי 73; חשל״ב, עמי י  1 הוקי אי

.148 

׳ בטבת תשל״ד, 27.12.1973  472 ילקופ הפרסומים 1973, נ



 היראות בנק ישראל (נכסים נזילים),

ז 9 7 ו - א ״ ל ש  ת

ן ו י מכו א ר ש א ת ל ו ר ק ר ת ב ד ה ב ע ד ו  ה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) להוראות בנק ישראל (נכסים
, (להלן - ההוראות), אני קובע בזה את  נזילים), תשל״א-1971!
 התקרות להפחתות בשל הלוואות שנתן מוסד בנקאי באישור המפקח

 המפורטות להלן:

 1. לגבי מוסד בנקאי שהוא סוחר
 מוסמך לפי תקנה 3(2) לתקנות

 ההגנה (כספים), 21941 —

 (א) הלוואות מאושרות למימון
 היצוא 10% מפקדונות של המוסד
 הבנקאי בהתאם לסעיף 6(1)
 להוראות (להלן — הפקדו־־

 נות הרגילים)
 (ב) הלוואות מאושרות אחדות,
 לרבות הלוואות מאושרות
 למימון היצוא בסכופ העולה

 על10% מהפקדונות הרגילים 18% מהפקדובות הרגילים
 (ג) הלוואות' מאושרות, למימון
 רכישת מילווה מרצון על פי
 סעיף 14 להוק מילווה מלה׳
 מה, תשל״ד—1973 3, שנית־
 נו בין יום י״ח בתשרי תשל״ד
 (14 באוקטובר 1973) לבין
 יום י־״ב בחשון תשל״ד (7
 בנובמבר 1973), החל מיום
 מחן ההלוואות ועל לזמן

 פרעונן המאושר ללא תקר־

 2. לגבי מוסד בנקאי אחר —

 (א) הלוואות מאושרות, למימון
 רכישת מילווה מרצון על פי
 סעיף 14 לחוק מילווה מלח
 מה, תשל״ד-1970, שביתנו
 בין יום י״ח בתשרי תשל׳׳ד
 (14 באוקטובר 1973) לבין
 יום י״ב בחשון תשל״ד (7
 בנובמבר 1973), החל מיום
 מחן ההלוואות ועד לזמן

. ללא הקרה . . . .  פדעונן המאושר .

 (ב) הלוואות מאושרות אחרות . 28% מהפקדובות הרגילים

 ההודעות בדבר תקרות לאשראי מכוון שפורסמו בילקוט הפרסו
 מים 1718, תשל״א, עמי 1605, ובילקוט הפרסומים 1960, תשל״ד,

 עמי 217 - בטלות.

 תחילתה של הודעה זו היא ביום י״ה בתשרי תשל״ד (14 באוק׳
 טובה 1973).

 משה זבבר
 נגיד בנק ישראל

 ט״ו בכסלו תשל׳״ד(10 בדצמבר 1973)
 (המ 72216)

 1 ק״ת תשל״א, עמי 690.

 ־ ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמי 1647.
 3 ס״ח תשל״ד, עט׳ 3.

 חוק עבודת הגוער, תשי״ג-1953

ם י ד ו מ י ת ל י נ כ ת ת ע י ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  ה
ה ד י ח נימלית א  מי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א(ג) לחוק עבודת הנוער, תשי״ג—
 1953 !, ולאחר התייעצות עם שר החינוך והתרבות, אני מודיע כי

 קבעתי תכנית לימודים מינימלית אחידה לנערים עובדים כלהלן:

 המקצוע שעות לימוד הערות

 לבבות בלבד

י ג וסף אלמו  י
 שר העבודה

 תורת המקצוע והוגים מעשיים
 עברית וחשבון

 חוגים עיוניים ויחסי עבודה
 טיפוח הן והליכות בית

 ספורט וריתמיקה

 י״ד בכסלו תשל׳׳ד(9 בדצמבר 1973)
 (חמ 73552)

 נ ס״ח תשי״ג, עמי 115; תשל׳״ב, עמי 124; תשל״ג, עמי 190.

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952

לות ת הגבו ר ו ק ל מינוי קצין ב ה ע ע ד ו  ה

 אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה
 לישראל, תשי״ב—1952 1, שהועברה אלי, מיניתי את 27018 שוטרת

 מזל פרץ להיות קצין בקורת הגבולות לצורך החוק האמור.

 ט״ז בתשרי תשל״ד (12 באוקטובר 1973)
ד בנ  (חמ 76621) יהודית הי

 סגן המנהל הכללי לעליה ומרשם
 במשרד הפנים

 ! ם״ח תשי״ב, עמי 354.

לות בו ת הג ר ו ק ל מינוי קצין ב ה ע ע ד ו  ה

 אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 15 (ב) לחוק הבניטה
, פיניתי «ת 20678 סמ״ר , שהועברה אלי !  לישראל, תשי״ב—952 נ

 אילנה יודוביץ להיות קצין בקורת הגבולות לצורך החוק האמור.

 ט״: בתשרי תשל״ד (12 באוקטובר 1973)
ר • נ ב דית הי  (חמ 76621) יהו

 סגן המנהל הכללי לעליה ומרשם
 במשרד הפנים

 * ס׳״ה תשי״ב, עמי 354,

 תיקון טעות

 בהודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים, שפורסמה בילקוט הפר
ך צ״ל  סומים 1942, תשל״ג, עמי 2270, במקום ״דייר עמוס דרעי

. ך י ע ר  ׳׳ד״ר עלי ד

ב ו ט ־ ם ר ש יקטו  ו
 שר הבריאות

 י״ז בכסלו תשל״ד(12 בדצמבר 1973)
 (חמ 77370)

 ילקוט הפרסומים 1973, ב׳ בטבת תשל״ד, 27.12.1973 473



 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

ת פ ם ו  ת

 רצועת קרקע ברוחב 3 מטר העוברת בחלקות 12 ו־18 בגוש
.10281 

 רצועת המקרקעין האמורה מטונינת בצבע אדום, לשט זיהוי ולא
 לשם קביעת נבולות, בתשריט מס׳ הפ/ 725/12, הערוך בקנה מידה

 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרד מנהל אגף •רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על מהוז הצפון,
 נצרת עילית, ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה

 הרגילות.

ר י פ ס ס ח נ  ט׳ בכסלו תשל״ד (4 בדצמבר 1973) פ
 שר האוצר

־ 7 ם 5 ו י פ י ע י ס פ  חודעד, ל

 נמסרת בזה הודעה, בי השימוש לתקופה של 99 שנה במקרקעין
 המתוארים בתוספת דרוש לשר האוצר לצרכי ציבור לשם הנחת
 צינור מים ולהחזקהו, כולל זכות מלאה לשר האוצר, לשליחיו,
 לםוכניו ולכל אדם שהוא הרשהו, להיכנס למקרקעין ולעבור בהם
 למטרת הנחה, החזקה, ביקורת, תיקונים, הסרה והחלפה של הצינור
 ולעשות כל דבר הכרוך בו, ובי שר האוצר מובן לשאת ולתת בדבר

 רכישת זכות השימוש כאמור.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן במקרקעין האמו
 רים ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח למנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות -
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשד לו במקרקעין האמורים,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום - אם
 ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהפ את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, בי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה מיד
 במקרקעין האעורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרבי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם, ושר האוצר מורה בזה שכל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד אח ההזקה בהם.

ת פ ס ו  ת

 רצועת קרקע ברוחב של 6 מטר בערך, העוברת בחלקות שונות
 בגושים (ארעיס) 19654, 196.55, 19668, 19667 ו~19670.

 רצועת המקרקעין האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי ולא
 לשפ קביעת נבולות, בתשריט מסי הפ^48?295, הערוך בקנה מידה

 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריטים האמורים מופקדים במשרד מנהל אגף רישום
 והסדר המקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז הצפון,
 נצרת עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בה• בשעות העבודה

 הרגילות.

ר י פ ס ס ח נ  ט׳ בכסלו תשל״ד (4 בדצמבר 1873) פ
 (הנ! 72510) שר האוצר

ף 22(2) י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 (2) לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943 ! (להלן - הפקודה), הרשיתי
 את עירית תל־אביב־יפו ועירית חל־אביב־יפו מורשית בזה להשתמש
 בכל הבוהות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי
 הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי
 לממשלה לפי הפקודה, לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של הקרקע
 הטתוארת בתוספת, שכן אותה רכישה עשויה - לדעתי - להיות

 מועילה לציבור.
ת פ ס ו  ת

 חטיבות הקרקע הנמצאות בחליאביב־יפו, ששטחן הבולל 4,500
 מ״ר בערך המהוות: חלקים מחלקות 8ג ו־149~152 בגוש 6944,
 חלקים מחלקות 38-34, 51-48 ו־96 בגוש 6946, חלקים מהלקות
,56-52 ,49-47 ,44 ,43 ,27 ,26 ,22-19 ,15-12 ,10 ,9 ,6—4 
,190 ,175 ,174 ,165 ,119 ,105 ,104 ,102 ,100 ,99 ,98 ,58 
 209—211 ו־223 בגוש 6948, חלקה 32 בשלמות וחלקים מהלקות
 24-21, 40, 42 ו־51 בגוש 6949, וחלקים מחלקות 14, 16, 20

 ו־62 בגוש 7060.
 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בעבע חום, לשם זיהוי ולא
 לשם קביעת גבולות, בתשריט מס׳ הפ/136;733, הערוך בקנה מידה

 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.
 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר המקרקעין, ירושלים, ובמשרד ה&מונה על המחוז, תל־אביב,

 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ר י פ ס ם ח נ  ט׳ בכסלו תשל״ד(4 בדצמבר 1973) פ
 שר האוצר

 1 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

7 ־ ם 5 ו י פ י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה

 במםרת בזה הודעה, כי השימוש לתקופה של 99 שבה במקרקעין
 המתוארים בתוספת דרוש לשר האוצר לצרכי ציבור לשם הנחת
 ציבור מים ולהחזקתו כולל זכות מלאה לשר האוצר, לשליחיו,
 לסוכניו ולכל אדם שהוא הרשהו להימס למקרקעין ולעבור בהם
 למטרת הבתה, החזקה, ביקורת, תיקונים, הסרה והחלפה של הצינור
 ולעשות כל דבר הברוך בו, וכי שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר

 רכישת זכות השימוש כאמור.
 כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן במקרקעין
 האמורים - ורוצה לקבל פיצוי על כך, בדרש לשלוח למנהל אגף
 רישום והסדר מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההבאה אשר לו במקרקעין
 האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום—
 אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם

 את הפיצויים שהוא תובע והישוב הםכופ הנתבע בכל סעיף וסעיף,

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שר האוצר מתכוון לקבות חזקה מיד
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עו&דיפ לרכשם, ושר האוצר מורה בזה שכל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיל את החזקה בהם.
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1965 - ה ״ כ ש  תוק התכנון והבניה, ת

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציגוד), 1943

ה ד ו ק פ ד ל ־ ם 5 ו י פ י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות
 (להלן — הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190 לוזוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הנקראת ״תכנית
 מפורטת רת׳,84 ב״ (להלן — התכנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 868, תשב״א, עמי 1918, נמסרת בזה הודעה כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור

 וכי הועדה מובנה לישא וליחן על רכישת המקרקעין האמורים.

 בל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כלשהן במקרקעין האנ?ורים
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך הדשייפ מיום
 פרםוס הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו על טובת ההנאה אשד
 לו במקרקעין האמורים בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום, אפ ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת
 לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 דסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצדכי הציבור
 שלמענם עומדים לדבשט, והועדה מודה בזה שבל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

ת פ ס ו  ת
 שטחי הקרקע בגוש 3697: חלקים מחלקות 9, 10, 63, 64, 65,
246 ,245 ,'102 ,98 ,91 ,87 ,78 ,74 ,72 ,244 ,243 ,71 ,67 ,66 

 ו־255.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל המעונין בדבר רשאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ה׳ בחשון תשל״ד (31 באוקטובר 1973)
ן מ ט כ אל ר  (המ 72510) שמו

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות

 ! ס״ח תשכ״ה, עטי 307.

 בתוקף הסמכות הנו/ונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה
 (להלן - הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מסי חח248״ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 645, תשי״ט, עמי 608, נמסרת בזה הודעה
 כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרבי
 ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין האמורים
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או זיל טובת ההנאה
 אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכלול
 את פרטי הרישום — אם ישנם — בפנקסי רישום המקרקעין, ה?ודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בגל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בטי
 קרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דתוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

ת פ ס ו  ת

 חלקה 7 (חלק) בגוש 10014.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל מעונין בדבר רשאי
 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ח בתשרי תשל״ד (14 •באוקטובר 1973)
י ל ז ר ב ב  (חמ 72510) ד

 יושב ראש הועיה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרה

 ! ס״ח חשכ״ה, עמי 307.

1 9 6 1 - א ״ כ ש  תוק לשכת עורבי הדין, ת

ת ו ח מ ת ת בחינות ה כ י ר ר ע ב ד ה ב ע ד ו  ה
 ניתנת בזה הודעה, כי בחינות ההתמחות יתקיימו בלשכת עורכי״
 הדין, רחוב הסורג 2, ירושלים, בימים כ״ה ו־ב״ו בשבט תשל״ד

 (17 ו־18 בפברואר 1974).

 בקשות להיבחן בבחינות ההתמחות יש להגיש למזכירות לשכת
 עורכי־הדין, רחוב הסורג 2, ירושלים, עד כ״ו בטבח חשל״ד (20
 בינואר 1974); יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מס׳ 4-45412-0

 סך 10 לירות באגרת הבחינה ולהמציא ללשכה את הקבלה.

 לבקשה יש לצרף תעודה המעניקה למבקש תואר ״בוגר במש
 פטים״ או אישור מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
 בירושלים, שהוא מילא את דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר;
 יש לצרף דו״ח בשלושה העתקים מאת כל מאמן על הנושאים שבהם
 התמחה המבקש בפיקוחו. הודעה על גמר התמחות יש להגיש עד

 יום ו׳ באדר תשל״ד (28 בפברואר 1974).

 לכל נגחן תישלח הודעה על מועד עריכת הבחינה.

׳ טוניק  י״ז בכסלו תשל״ד (12 בדצמבר 1973) י
 (חמ 703206) ראש לשכת עורכייהדין

ם חדשים י ר ב ת ח ל ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  ה
ן י ד ה ־ י כ ר ו ת ע כ ש ל  ל

 ניתנת בזה הודעה, כי טקס מםירת תעודות הברות לחברים חדשים
 שיתקבלו ללשכה, יתקיים בירושלים, ביום ו׳ באדר תשל״ד (28

 בפברואר 1974).

 • בקשה להתקבל כחבר הלשכה יש להגיש לראש הלשכה באמצעות
 המזכירות, רחוב הסורג 2, ירושלים, בצירוף תצהיר לפי פקודת
 הראיות [נוסח הדש], תשל״א—1971, שהוא תושב ישראל, מלאו

 לו 23 שנים ולא הורשע בשום עבירה.

 יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מפי 4-45412-0 מך של 200
 לירות כאגרת תעודת חבר, ולהמציא ללשכה את הקבלה.

 למקבלי התעודות תישלחנה הודעות נוספות אישיות על מקום
 עריכת הטקס ושעתו ויהא עליהם להופיע במדי משפט; חולצה לבנה,

 מעיל כהה, עניבה שהורה וגלימה.

 בקשה יש להגיש עד יום כ״ו בטבת חשל״ד (20 בינואר 1974).

 י״ז בכסלו תשל״ד (12 בדצמבר 1973) י' טוניק
 (חמ 703202) ראש לשכת עודרי־הדין
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 לירות

6,934,200 
1S, 789,340 
22,367,700 

5,315,100 

50,606,540 

 פקודת העיריות

ף 203)  (םעי

ם 1973/74 י פ ס כ ת נתניה לשנת ה די ב עי י צ ק ת ת י צ מ  ת

ם י מ ו ל ש  ת

 6. הנהלה כללית
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממלכתיים
 9. מפעלים ותשלומים

 לא רגילים

 מה ׳׳כ

 לירות

23,636,000 
274,000 

8,860,700 
11,135,500 
5,144,800 
1,555,500 

50,606,500 

ם י ל ו ב ק  ת

 1. מסים
 19, מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 5. תקבולים כלתי רגילים

 סה׳״כ

ם 1973/74 י פ ס כ ת לשנת ה ו ב ו ח ת ר רי ב עי י צ ק ת ת י צ מ  ת

 לירות

2,914,656 
7,290,857 

12,723,859 

4,179,766 

27,109,138 

 לירות

2,870,800 
19,387,600 
26,531,600 

4,395,100 

53,185,100 

ם י מ ו ל ש  ת

 6. הנהלה כלליה
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממקבתיימ
 9. מפעלים ותשלוי ים

 לא רגילים

ם לידות י ל ו ב ק  ת

 1. מסיט 11,307,100
 19. מענק כללי 679,000

 2. שירותים מקומיים 6,237,280
 3. שירותים ממלכתיים 4,726,007
 4. מפעלים 1,957,800
 5. תקבולים בלתי רגילים 2,201,971

 ;״ב 27,109,138

ם 1973/74 י פ ס כ ת תולין לשנת ה רי ב עי י צ ק ת ת י צ מ  ת

ם י מ ו ל ש  ת

 הנהלה כללית
 שירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים
 מפעלים ותשלומים

 לא רגילים

 םה״כ

 לירות

28,554,500 
467,000 

7,534,500 
8,287,130 
4,255,850 
4,086,100 

53,185,100 

ם י ל ו ב ק  ת

 1. מטים
 19. מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתייפ

 4. מפעליט
 5. תקבולים לא רגילים

ם י פ ס כ ת ה ן לשנ ו י צ ל ך ו ש א ת ד רי ב עי י צ ק ת ת י צ מ  ת
1973/74 

ם לירות י מ ו ל ש ם לירות ת י ל ו ב ק  ת

 1. מסים 11,908,300 6. הנהלה כללית 1,926,400
 19. מענק כללי 680,000 7. שירותים מקומיים 8,949,990

 2. •.•״•י־־ם מקימייפ 4,717,500 8. שירותים ממלכתיים 15,672,018
 3. שירותים ממלכתיים 5,202,800 9. מפעלים ותשלומים

 4. מפעלים 2,911,000 לא רגילים 5,855,000
 5. תקבולים בלתי רגילים 6,983,808

 סה״כ 32,403,408 םה״ב 32,403,408

 נחאשר.
י ק ם ר ב ו  0׳ בבטלו תשל״ד (4 בדצמבר 1973) ח׳ ק

 ^ 8059) המנהל הכללי של משרד הפנים
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ו 9 6 5 - ה ״ ב ש  חוק התכנון והבניה. ת

 תל־אביב־יפו, ובל מעונין דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובש
 עות שהמשרדים ה;״ל פתוחים לקהל.

 י־י-ד בכסלו השל״־ (9 בדצמבר 1373)

׳ רזניק  ד
 יושב ראש הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ ת שינויים לתכ נ כ ל ה ה ע ע ד ו  ה
 בהתאם לסעיף 77 לתוק התכנון והבניה, חשכ״ה-1965, ב־תנת
 בזה הודעה בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־־פו, החליטה

 להכין שינוייב לתכניות בנין ערים כמפורט להלן:

 האותיות בהודעה מציינות פרטים אלוז :
 א. שם השינוי.

ם השינוי.  ב. השטחים הנכללים בתחו
 ג. תצריך ההחלטה.

 א. תכנית מסי 1661 שינוי מפי 1 לשנת 1972 של תכנית בנין ערים-
 מקומית מסי 447, רחוב יפת/יפו.

 ב. חלקות 120, 129 בגוש 7047.
 ג. 5.7.72, 6.9.72.

 א. תכנית מסי 1697 שינוי מסי 7 לשנת 1973 של תכנית בנין ערים
 מקומית מסי 44, רחוב בונדשוב—בר־כוכבא •16/18.

 ב. הלקוח 19 בגוש 6911.
 ג. 7.4.72, 14.9.73,

 א. תכנית מטי 1758 שינוי מסי 1 לשנת 1973 של תבנית בנין ערים
 מקומית מם׳ 977, רחוב דרך-חיפה.

 ב. חלקות 84, 111, 361, 342, 344, 385—386, 399, 447.
 ג. 11.7.73.

 א. תכנית מס׳ 852אי חלק מתכנית מיתאר 720 רחוב נם לגויים —
 רחוב הרצל — רחוב אגם — דרך אשדוד.

 ב. הלקות 1,4, 2, 6 בגוש 6992, חלקות 1, 2 בגוש 6993, חלקות
 3, 4, 5 בגוש 7055.

 ג. 24.12.72.

 א. תכנית מסי 1762 שינוי מם׳ 1 לשבת 1973 של תכנית בנין ערים
 מקומית מם׳ 935, רחוב קפלן 2.

 ב. חלקות 88, 156, 391, 579, 91 (הלק) 155, 340 בגוש 6111.
 ג. 29,8.73, 3,10,73.

 א. תכנית מס׳ 898 שינוי מם׳ 3 לשנת 1969 של הכנית בנין ערים
 מקומית מם׳ 44, רחוב בן-יהודה, שלום עליכם.

 ב. חלקות 22, 24, 57, 85, 23 בגוש 6907.
 ב. 9.7.67, 30.8.67, 21.7.68.

 א. תבניה מסי 985אי שינוי מם׳ 1 לשבת 1973 של תבנית בבין ערים
 מקומית מטי 985 רחוב מסי 2074 אחורי, רחוב דבורה הנביאה.

 ב. חלקות 4, 5, 6, 8 בגוש 6337, חלקה 3 בגוש 6338.
 ג. 3.6.73.

ביץ ו נ  יהושע רבי
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חל־אביב־יפו

 מרחב .תכנון עיוהד, בית שכש

מית ר מקו א ת י ת מ י ת שינוי תכנ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 וושכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה, בית-
 שמש, במשרד השיכון, הקריה, תל־אביב ובמשרדי המועצה המקומית
 בית־שמש, הופקד שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית
 מפורשה מיוהדת מט׳ ת/42׳32)5 — שינוי קו בניה קדמי ברחוב

 גור־אריה (בצד דרום)״.

 ואלה חם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 5210, חלקות 32, 33, 40.

 כל מעונין בשינוי התכנית, רשאי לעיין בו ללא תשלום, בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין במקרקעין, בבנין או בפרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
 התכנון שלה גובל בתחום שינוי התכנית, רשאי, תוך חדשיים מ-־וט
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המיוחדת האמורה.

973U י׳׳א ברפלר תשל״ד 6 בדצמבר) 
ר ו א ך ב . ׳  . . . ג

 יושב ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה
 בית־שמש

 מרחב תכנון מקומי, הל־אביב־יפו

ת ו ט ר ו פ ות מ י ר אישור שנויי תכנ ב ד ה ב ע ד ו ה . 
 נמסרת בזה הודעה, בהתעם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״הי-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת תל-אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפי 1387»׳ - שינוי מס׳ 1 לשנת 1972 לתכנית
 מס׳ 446״, בוש 7061 חלהה 92, שהודעה על הפקדתו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1879,

 תשל״ג, עמי 581.

 (2) ׳׳תכנית מסי 1637 - שינוי מס׳ 1 לשנת 1972 לתכנית מפורטת
 מט׳ ״A״ - חלק אמצעי של אדמות מזרח תל־אביב (תיקון
 11943 גוש: 6213 חלקה: 1222 וחלק מחלקית: 26, 1230,
 שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסוטיט מם׳ 1877, תשל״ג, עתי 499.

 (3) ״תכנית מסי 1644 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1972 לתכנית מפורטת
 מפי 159, תל־אביב־יפו״, גוש 6958 חלקות 9, 10, שהודעה
 על הפקדתו ביחד עס התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט

. 9 S 6 1 8 8  הפרסומים תשל״ג, עמי , 2

 (4) ״תכנית מסי 1654 — שינוי מסי 9 לתכנית מפורטת מסי 44 —
s¡ 6 9 1 5 ׳ w ,תכנית מאוחדת לקביעת אזורים (תיקון 1941)״ 

 חלקות 35, 36, 37, שהודעה על הפקדתו,'ביחד עט התשריט
 המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1880, תשל״ג,

 עמי 617.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אשרה אותם,
 ביחד עט התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
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1 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

ן  מרחב תכנון מקומי, צפוךהערו

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ר שינויי ת ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

, ה י נ מ  נמסרו: בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון ו
 חשכ״ח—1063, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ניחת המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, ל^שר שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) ״שימי תכנית מפורטת מס׳ צש/1/4״, שהודעה על הפקדתו
 ניהד עס התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1897, תשל״ג, עמי 1069.

 ביחד עט התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים
 1897, תשל״ג, עמי 1069.

 (3) ״שינ־י הגיית מפורטת מסי צש/3/17״, שהודעה על הפקדתו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1897, תשל״נ, עמי 1069.

 (4) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ צש/4/77״, שהודעה על הפקדתו
 ביהד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1897, תשל״ג, עמי 1069.

 (5) ״שינוי חכיית מפורטת מס׳ צש 92 צ״. שהודעה על הפקדתו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 מסי 1897, חשל״ג, עמי 1069.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ צש/1/97״, שהודעה על הפקדתו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1897, תשל״ג, עמי 1069.

 (7) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ צש/2/522״, שהודעה על הפקדתו
 עפ התשריט המצורף אליו פורסמה כילקוט הפרסומים 1897,

 השל״־, עמ׳ 1069.

 השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון-
 השרון, ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוהימ לקהל.

 ט׳׳ו גכסלי תשל״ד (10 בדצמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועד המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תכ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 :מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 רשכ״ה—1:365, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכ־ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות הופקדה
 תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי ברי,43 — ליעד השטה
 כשמורת טבע, לשמור על החי, הצומח והנוף בצורתם הטבעית״,

 ביחד עפ התשריט המצורף אליה.

 מרחב תכנון מקומי, חולון

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ ת ת שינר ל נ כ ל ה ה ע ע ד ו  ה

 בהתאמ לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה ועדת מסיה לתכנון ולבניה חולון, החליטה
 בישיבתה מיום כ״ו בתשרי השל״ד (22 באוקטובר 1973) להבין
 שינוי לתבנית מיתאר מקומית אשר ייקרא ״תכנית מפורטת משי

 ח/260״.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתהום עיבוי התכנית המוצעת:
 גוש 7162 חלקה 1, רחוב הטייסים.

 ל׳ בהשון תשל״ד (25 בנובמבר 1973)
ק ו ד  ר׳ צ

 יושג ראש הועדה המקומית ועדת משנה
 לתכנון ולבניה חולון

 מרחב תביון מקומי, הרצליה

ת י מ ו ק ד מ א ת י ת מ י ת שינוי תכנ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בהתאם לחוקי התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדת ״תבנית מפורטת מס׳ 1173/א׳ — שיביי מם׳ 113
 לתכנית מיתאר 253אי״, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבביה

 מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם:
 נוש 6667 הלקות 17, 435, 431 (חלק), 428 (הלק).

 עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
 מטרות התכנית:

 א) •לחלק את השטח ל־3 מגרשים לבניה ולהפריש מההלקה
 שטחים ציבוריים (שטה ציבורי 5תוח ודרכים) בהתאם לתש״

 • ריט המצורף.
 על המגרשים מספר 3.1 יבנה על כל אחד מהם 3 יחידות דיור

 המהווה שינוי לתבנית מיחאר 253/אי.
 ב) להפקיע שטחים לצורך הרחבת דרכים ופתיחת דרך חדשה
 בהחאם לתשריט המצורף. עם אישור תכנית זו יהיה בזכותה
 של עירית הרצליה לתפוס חזקה בשטח הב״ ל ולרשום ע״ש

 העיריה אח השטח המיועד לדרך בלי כל תמורה.
 ג) שטה פרטי פתוח מסביב לבית השאיבה כפי שמסומן בתשריט
 המצורף ירשם ע״ש חברת הכשרה ופיתוח חוף השרון בע״מ.

 הכל כאמור בתכנית המופקדת.

 כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פיט תכנוני אחר הרואה את
 עצמי נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך הדשייפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כמו כן נמסרת בזה הודעה כי המודעה בדבר הפקדת התכנית
 מסי 1173 — שינוי מפי 113 לתכנית מיתאר 253—א גוש 6667
 חלקה 17 הרצליה שפורסמה בי״פ 1841 מיום 27.7.73, עמי 2146

 מבוטלת בזה.

 ה׳ בכסלו תשל״ד (30 בנובמבר 1973)
׳ רזניק  ד

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב
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1 9 6 5 -  חוק התכנון והבמה, תשכ״ ה

 השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, חופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה זמורה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו, ללא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ל׳ בהשון חשל״ד (23 בנובמבר 1973)
׳ חיון  א

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

ר א ת י ות מ י ל שינויי תכנ ו ט י ת ב ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
ות  מקומי

8 לחוק חתכנו; והבניה,  נט&רת בזד, הודעה, בהמאפ ל&עיף 9
 תשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, היפה, הופקדו

 ביטולי שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מסי הפי, 1430 —• בינוי החלקה מם׳ 2 בגוש 11196״ —
 המהווה שינוי לתכנית מם׳ חפ/229 - תכנית המיחאר של
 חיפה — שהודעה על אישורו ביחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1670, חשל״א, עמי 181.

 ואלה הם השטחים הכלולימ בביטול שינוי התכנית:
 גוש 11196 חלקה 2;

 גוש 10800 חלקי הלקות 2, 70-66, 140.

 (2) ״תכנית מסי חפן1157ד׳ — יזרעאליה״ — המהווה שינוי לתבנית
 מפי הפ/229 — תכנית המיחאר לחיפה — שהודעה על אישורו,
 ביחד עפ התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים

 1747, תשל״א, עמי 2472.

 ואלה הם השטחים הכלולים בביטול שינוי התכנית:

 גוש 10879 חלקות 53—79, 93-89, 99, 100, 116, 117,
 122—131, 142—147, 152—173, 179, 271ן תלקי הלקות
,118 ,113 ,114 ,101 ,98 ,94 ,88 ,80 ,52 ,45 ,44 ,42 ,41 
,192 ,191 ,182 ,178 ,175 ,174 ,151—148 ,140 ,139 ,132 
 239, 269, 270, 273—275, 280, 282, 312, 323ב 328, 331.

 גוש 10880 חלקי חלוקת 62, 63.

 בל מעונין בביטולי שינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי ביטול שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית
 שמרהב התכנון שלה כלול בתהום התכניות או גובל אותם, רשאי,
 תוך חדשייט מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לביטולי שינויי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. -

 ט׳ בכסלו תשל״ד (4 בדצמבר 1973)
י ת ל י י א ל ת פ  נ

 יושב ראש הועלה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 ואלה הם השטחי• הכלולים בתכנית:
 גוש 3745 חלק מחלקה 1.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה, ללא תשלום, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה,

 א׳ בכסלו תשל״ד (26 בנובמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ת ט ר ו פ ת מ י נ ת תכ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מסי ממ/985 — א. הפיכת
 שטה לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח, שמותר להקים בו גן ילדים
 בלבד. ב. חלוקת שטח מגורים ל־4 מגרשים, שטח לבביני ציבור,
 לשטח מגורים — רחוב קק״ל ורחוב הרצל״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש: 6692, 6694 חלק מחלקות: 29-25.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה, ללא תשלום, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית מהנדס ושדה מקומית שמרהב התכנון
 שלה כלול בתחום התבנית או'"נובל אותו, רשאי תוך חדשיים מיונ!
 פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה,

 א׳ בכסלו חשל׳׳ד (26 בנובמבר 1973)
׳ היון  א

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

ת ט ר ו פ ת מ י ר אישור שינוי תכנ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/6/598״, שהודעה על הפקדתו ביחד
 עש התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים מסי 1898,

 תשל״ג, עמי 1113.
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 הזמנות כת« המשפט

ם י ל ש ו ר י י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

בץ י עז הל ר קיום צוואות ומינוי מנ ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן. כל המתנגד לבקעה
 יביש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

ה הוד־השרון 15.10.73 פרידה לוריא י ר ו  588/73 ישעיהו ל
 591/73 חיים ןעןך - 15.12.53 שמעון ספיר

 י' וייס, רשם

ר ירושות ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיש
 לו טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעת עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שט המנות האחרון הפטירה שם המבקש

ר עגנון ירושלים 28.9.73 חמדת עגנון ואמונה ירון ת ס  586/73 א
ק מוזם ירושלים 12.11.73 פלו מוזס ח צ  587/73 י

ב ירושלים 13.10.73 שמהה גוטליב ם גוטלי י ר פ  589/73 א
ה ירושלים 6.8.73 שמעון ספיר מי ך רו ו  590/73 דנ
ו ירושלים 30.7.72 ציונה פירו ר י  592/73 יששכר פ
ן ירושלים 15.9.71 רחל רובין ה רובי ד ל י ט  593/73 מ

 י׳ וייס, רשם

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ה י ב ה ת מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ן ... י עזבו ל ה נ ר קיום צוואות ומינוי מ ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשה
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו•! שאם לא כי יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,

 מסי התיק מקוב מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח ה«הרון הפטירה שם המבקש

ה גרוס חולון 2.7.73 אברהם גרוס י ר  4071/73 א
- גוטליב אני - ל ד ו ב א ד נ  4167/73 ל

ך הרשקו תל־אביב 22.2.73 זנבוליביצי שרם ו ר י ב מ כ  4555/73 ח
ד גבעתיים 28.9.70 יהודית גרסטנפלד ל פ נ ט ס ר ל ג א פ ה ר  4584/73 ארי

- מרים מנגוליוס י מנגוליוס פתה־הקוה כ ד ר  4565/73 מ
 4577/73 ברונו בנימין קזכמן המת־ גן 25.10.73 יוהנה קוכמן
ר רמת־ הן 6,11.73 סורן אלפרד ג ל ן פ ר ה  4579/73 א

- 4.10.73 עדם פרם י ק ס ב ו ר ם י  73 י 4589 חנה א
- 15.11.73 מרים קלייגברגר ברגר נ י י וסף קל  4582/73 ד״ר י

- 23.11.73 שרגא מיברגר ר ג ר ב י  4641/73 שושנה מ
- 11.8.73 ילנה פטק ן ו א ־ ר ם ב  4654/73 מרי

- 25.11.73 משה צלקה ה ק ל למן צ  4657/73 ז
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־ אביב־ יפן ל ת  בית המשפט המחוזי ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם חמנוו! האחרון הפטירה שם המבקש

ר ך אסינגר גבעתיים 26.10.73 מרגוט אסעג י ר ד י ר  73 י 4658 פ

- 9.8.73 - ר ט ה ע י ר  4661/73 א

- ר וישן 26.7.73 ז  4663/73 ל

ט תל־אביב 22.10.73 מדעה תמרה ב ז י ל  4666/73 גולדשמיט א

ק מכמורת 11.4.73 חנה כהן ר אל ב  4667/73 שמו
דוביץ תל־אביב 20.11,73 לבנה יצחקו  4669/73 דינה אגרו

- אברהם גולדנברג
ן _ ו בס עקו . י ם ר י ר  4674/73 מו

- 3.11.73 מלה אביגד ן ברוניג מ ר  4678/73 ב
- הווארד בסיל גיופרי - ן ד גוזף בנסו ל ו ר  4683/73 ה

ר תל־אביב 1,10.73 מרים בנקר ק נ  4679/73 זליג ב

ם חל־אביב ״.20.11.73 מרים סלם אל שלו  4681/73 שמו
- גון לורנה קליינהבם ן ם לאו י ר ד כ ו ל  4684/73 ק

וסף שומר תל־אביב 26.11.73 אירנה שומר  73 ;4694 י

- חנה אדולפי - ך י י לגה ר  4695/73 או
- 16.10.73 דב יעקובוביץ ביץ בו עקו ה י י ל  4598/73 ב

- £8.11.65 אליאס בוקאי קאי ה בז מ ל  4599/73 ש

 4604/73 . . אירנה דויטש קרית־אונו 7.11.73 יהודה דויטש

- I8.S.73 זני מבדלסון ן ו ם ל ד נ ט מ ר ו  4619/73 ק

- 28.8.67 רוזה מגבפקי ח ל  4624/73 א־זאק ס

- 17.10.73 אמיל והעדה מנדלוביץ ן מ ע ל ה ק נ ר  4646/73 א

, רשם ך ל  ד׳ ו

ר ירושות ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיש
 לו טובת הנאה בעזבון שאמת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסוט

 וממנת זו, שאם לא 3ן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מפי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שפ המבקש

- 2.1.73 חוה הורביץ א ר י פ ה ש ב ו  1684/73 ט

- חממה נוני  4080/73 נוני שמעדן חולון

ה שור חולון 12.11.72 שור איתן כ ל  4545/73 מ

- משה בידלובםקי ץ פתח־חקוה י ב ר ה ק ל  4548/73 ב

ין תל־אביב 22.11.73 פורוין נחום ה פורו ד י ר  4550/73 פ

- 16.12,58 פרחה הרצל ל צ ר  4551/73 שמחה ה

- 4.6.73 טננצפץ שרה אל צפף שמו נ  4552/73 טנ

- 17,8.73 שמהון אסתר הודה  4SS3173 אלגזי י

- דוד קונפורטס ם ט ר ו פ נ ו חם ק  4554/73 מנ

- שרה ראובני - ה ר ו ב ם ד ד  4556/73 א

י תל־אביב 5.6.73 כרמלה ענקרי ר ק נ י ע כ ד ר  4557/73 מ

- אירוינג גלובוס ס ארה״ב ו ב ו ל ם ג חו ב נ ק ע  45S8Í73 י

דה בן משה אגושביץ רמת־אביב 8.11.73 ציונה אלושביץ הו  4560/73 י
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יפו ב־ אבי  בית המשפט המחוזי בתל־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו האריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שט המבקש

ן בת־יס 19.10.73 בנימין זאב אילון י אילו כ ד ר  4561/73 חיים מ
י תל־אביב 11.11.73 שריר הייט ל ג ל ר ב ת ס  4562/73 א

ן תל־אניב 11.9.73 הן דניאל ו  4563/73 פנינה אל
- רבקה שטוקהמר ר ראשוךלציול מ ה ק ו מ רוהמ ש  4566/73 י

 4567/73 מנחם גרינברג נתניה 16.3.73 שר־ גרינברג
ה תל־אייב 7,58.» קדיו שמעיה לג ו או  4592/73 קרי

-- 9.1.51 קלו רוזה אל ם שמו ה ר ב  4593/73 א
ן חולון 24.6.73 מרכוס הוקרמן ן סלומו מ ם ק ו  4594/73 ה

ב ליפשיץ חולון 2.8.73 — ק ע  4595/73 י
- 24.4.68 אמזל רות  4596/73 גרי שיין

ג תל-אביב 11.9.68 ירוחם זילברברג ר ב ר ב ל י לה ז י  4597/73 בי
ר * בת־ים 21.5.73 שרה ל ונטר ט י ו  4600/73 יהושע ל

- ה:יה קלץ ץ תל־׳אביב ל  4601/73 שלמן ק
- 19.11,70 מרטה גילים ץ גילים נ ר  4602/73 פ

- סלומון מלכה - ל צ ס סגר טן ג ו  4606/73 ל
- מזל שבבו ב ו משה תל־אביב ב  4607/73 ש

ל רמח־נן 17.8.73 קולםקי נתן ר י י צ ק ס ל ו  4608/73 ק
י רמת־נן 19.10.73 איטר יפה כ ד ר ר מ מ י  4609/73 א
דה תל־אביב 6.2.73 בכר לבנה הו ר י כ  4812/73 ב
- 28.6.73 רוזה זיונף י ד ב ד ע ו  4614/73 ד

- 19.8,73 לוין מיכאל ק ו ד  4616/73 לוין צ
 8.9,73 שמואל הומסקי

- י ק ס מ ו  4590/73 שרה ה
ל מילשטייץ גבעתיים 15.4,73 אהובה סבו א ר ש  4581/73 י

רחי רמת־גן 3.10.71 בהירה דורון ה מז י ר ט ס  4603/73 א
רחי רמת־גן 4.10.73 בהירה דורון ם מז י מ ח  4603/73 ר
 אברהם עמיר

- ן תל־אניב ל י ר א י מ  4605/73 ע
ח פתה־תקוה ־ דליה קרח ר ן ק נ ח ל  4611/73 א

ן בבי־ברק 28.3.72 הרצל זלצמן מ צ ל ה ז ב ו  4613/73 ט
 12.11.73 קידר יוסף

- ד ו ץ ד י ב ל פ ו  4615/73 ק
 מדים שזר

- - ב קו ן גרצי ו  4617/73 אהר
- יוכבד דוד - ל ד שאו ו  4618/73 ד
ר תל־אביב 5.11.72 דליה זהר ט נ ב  4620/73 חיים ל

לדמן ״ 17.10.73 רות מגידו ו  4621/73 בנימין ג
ך 7.4.73 בר־אור הדסה ו ר  4622/73 דומניץ ב

 16.10.73 נורית נעמן
-

רם נעמן ו  4623/73 י
 3.11.73 יצחק בורובסקי

- י ק ס ב ו ר ו  4625/73 שדה ב
- 6.10.73 שאול ובר ר ק ו ר צ ב  4626/73 ו

 רבקה קורלנצקי
-

גלמן בבי־ברק ם פו ה ר ב  4627/73 א
למן בני־ברק ״ רבקה קורלבדסקי י ה פו ל י  4627/73 ב

 4518/73 משה גפםו גן יבנה 22.7,73 פורטונה גפסו
ב הל־אביב 23.2,72 אריה גבוב ה גבו ב ו  4535/73 ט

חי שב דר ון — 16.10.73 רונית שבדמן  4673/73 עמי
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־ אביב־ יפו ל ת  בית המשפט המחוזי ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי החיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שש המבקש

 — S.73.16 ענבר אליהו
 — ״-״^

זה  4675/73 שטנגר עלי
- דוד בוימפלד -  י

ד ל פ מ י ו  4676/73 יהונתן ב
- 19.9.73 תמדה פינקל ה פינק מ ל  4680/73 ש
- 12.18.73 יגאל דרוין ץ ו ר ל ד א י  4685/73 ת
- אסתר זהבי י קרית אונו הב  4686/73 שמעון ז

ן • - • • — • אידה פרידמן מ ד י ר י פ ב  4687/73 צ
- ברלה קוטלר - ר ל ט ו ם ק ח נ  4688/73 מ
- 12.10.73 אהרון נהלון ן ו ר נחל ז ע י ל  4689/73 א

- ־ יוסף קריגמן ן מ צ י ר ט ק ק ל  4049/73 א
- 8.10.73 חנה פרוכטר ר ט ב י ר  4070/73 משה פ

ל יפו 23.10.73 שמיל משה ה שמי א  4622/73 ל
- 27.3.72 צבי מרקוביץ ץ י ב ו ק ר ה מ ק ר י  4629/73 צ

- 12.7.73 יובל וניצה שפילברג ג ר ב ל י פ ע ש ב ת ש  4649/73 ב
ק תל־אביב 19.11.73 הנצה צליק י ל  4650/73 יאנקו צ
- נפתלי פינק ת פינק חל־אביב רי  4651/73 אי

ם דגיאין תל־אביב S.9.73 גוליה דגיאין ח נ  4652/73 מ
ם רמת־גן 9.11.73 אסתר מנדלבאום ו א ב ל ד נ ד מ ו  4653/73 ד

- וימישנר איטה - ב ק ע ר י  4655/73 דמישנ
- 25.7.73 צפורה ברון ב ל ל א ק ז ח  4656/73 י

- רוחמה טיטונוביץ וסף טיטונוביץ תל־אביב  4659/73 י
ל נוימן תל־אביב 30.10.73 יוליה בריס א כ י  4660/73 מ

- 6.9.73 אברמוביץ חנה ץ ישראל י ב ו מ ר ב  4664/73 א
ל בני־ברק 13.10.73 טיטנשטיין דינה א ר ש  4665/73 טימנשסיין י

ב נתניה 23.10.73 דוברה פסה זבליק ק ע ק י י ל ב  4668/73 ז
- . בחיה אושרוב ט תל־אביב ר ב ל  4670/73 משה א

ס תל־אביב יוסף פנהט ח נ  4671/73 שרה פ
- שרה אשתר ר חולון ת ש  4672/73 משה א
ן תל־אביב 2.8.73 מיכאל מרון ה מרו  4628/73 דנ
- 20.10.73 עמידם קפלן ן ל פ  4630/73 יהונתן ק

י רוזנצויג נתניה 6.6,73 גרטרודה רוזנצויג כ ד ר  4631/73 מ
- 13.9.73 דוריט לביא א י ב ד ל ו  4632/73 ד

י תל־אביב 17,10.73 מרי• אלטובסקי ק ס ב ו ט ל לן א  4633/73 אי
- 22.10.73 מטלידה ריינהולד ד ל ו ה נ י ורם ר  4635/73 י

- 19.10.73 מתילדה זהבי  4634/73 משה זהבי
- 21.10.73 יוכבד ושלמה איבנברג ג ר ב דנ ל אי א י ח  4636/73 י

ר 7-10.73 עדנה דולר ל ו י ד ב י  4637/73 ל
- 12.10.73 רות בסטר ר ט ס ל ב א ר ש  4638/73 י

- רות לייטנר יטנר ר לי ז ע י ל  4639/73 א
ל נתניה 2.10.73 פנינה הנזל ז י הנ ב  4640/73 צ

- 30.10.73 הלן סברגולד ם בלו נ ז ו ת ר די הו  4642/73 י
וביץ בני־ברק 16.9.65 הלנה נעים ה זלמנ י צ פ י  4643/73 ל
ץ בני־ברק 3.4.72 הלנה נעים בי ו למנ ק ז ח צ  4643/73 י

 ילקוט הפרסומים 1973, ב' בטבת תשל״ד, 27.12.1973



 בית המשפט המחוזי בתל י אביב־ יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מט׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

- 10.6.73 שפורן ברטה אל ר שמו ל י  73י4644 מ

- 24.1.73 שולמית לבקוביץ ץ חנן י ב ו ק ב  4645/73 ל

- מלבה ריבק ק בני־ברק י י ה ר ד ו ה  4647/73 י

- 29.6.73 שושנה גנוי ה גנדי ד ו  73י4648 ב

- 21.8.73 יצחק שירין ן ן כתו רי  4035/73 שי

- מרטה גולנדר דר נוה שרף, נ ל ו  4677/73 הנרי ג

ט גבעחייפ 17.9.73 יהושע הבט כ ם ה י ר  4690/73 מ

- 10.10.73 שמעון חיימוביץ ם חיימוביץ ה ר ב  4691/73 א

ק קריד״־אינו 73 .22.3 הנה קויאטק פ א י ו  4692/73 יוסף ק

- 3.8.73 יחיאל םרזברג ג ר ב ז ר  4693/73 שרה פ

- 28.12.49 שכנה לייב טילנר ר נ ל י ץ מ בו י ד ל ו  4697/73 ד

- 18.3.67 יוסף גיא רון י גרון ב ק ע  4698/73 י

- 3.5.73 שרה םובול יץ ג דו י ו ה ד ל י  4610/73 ב

- מזל טל בי י תל־אביב ב ל  4700/73 משה ט

- מרדכי ווים ב וייס ק ע  73׳4701 י

ץ חנוך רמת־גן 8.9.73 ברקוביץ לאה י ב ו ק ר  4702/73 ב

- י י- 18.11.73 ל ק  4703/73 בנימין ס

י הרצליה 29.10.73 אריה אוריאלי אל רי  4704/73 שושנה או

ר בני־ברק 29.10.73 זיוה כשפי ז ע י ל י א פ ס  4707/73 כ

י רמת־גן 8.11.73 הלנה גול דמן ו ל ט ו  4709/73 שרה ר

- 6.7.73 אריה אםחר וסף ה י י ר  1710/73׳ א

ר פתח־תקוה 23.7.69 מילר יולנדה דו י ר אז ג ר ב ד ל ו  4711/73 ג

- ־ זלמנוב יופף ב רון ו למנ  4718/73 ז

, רשם ך ל  ד׳ ו

ה פ י ח י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

י עזבון הל ואות ומינוי מנ ר קיום צו ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשה
 יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרטוט הזמנה זו׳ את מעמי התנגדותו, שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מסי התיק מק״ב מגוריו תא־יך
 (צוואות) שם המבוה האחרון הפטירה שפ המבקש

ן *־ו!״3 23.12.38 גדעון רובינסון ע״י ו ג י י מאונם ו ו ס י י ב ו ה ר כ ר  1589/72 ב
 ב׳׳כ א. קוברםקו

 יוחנן איםמן, רשם
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ע ב ש ־ ר א ב  בית המשפט המחוזי ב

ר ירושות ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה, כל אדם הטוען שיש
 לו טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 שפ המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מס־ תתיק
 (ירושות)

 שלום ומאיר חגבי

 טובה הירש

 יוסף זמזליג

 בגת גולדשטיין

, רשם ל ק ר י  י' ט

 מושב יביני ־״
 אילת 25.10.73

 אשקלון 1.9,72

 מושב בית עזרא 9.8.73

עומה חגבי  נ
ר חירש ז ע י ל  א

 ק למן זמזליג
ב גולדשטיין  ד

203/73 

212/73 

217/73 

218/73 

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך תמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

. ר נ ב  המבקש: טומשוף א

 תיק 371/תשל״ד
, שנפטר בירושלים ביום כ״ג ר ח א וסף ב  בענין עזבוןהמנוח י

 באב תשל״ג (21 באוגוסט 1973).
. ר ה א  המבקש: יונה ב

, המזכיר הראשי לה  מ׳ t' סו

 תיק 3361/תשל־״ג
ה שנפטר בירושלים ביום י ד ע ם ס פ ו  בענין עזבון המנות ל

 ב״ד בחשון תדלל״ג(1 בנובמבר 1972).
• . ר ת ס ס א פ ו  המבקשת: ל

 תיק 472/תשל״ד
ת (יוליה), שנפטרה די ר יהו ג נ י ל ד  בענין עזבון המנוחה ר

 בירושלים ביום כ״א בהשון תשל״ד (16 בנובמבר 1973).

־ אביב •יפו ל ת  בית הדין הרבני האזורי ב

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 612/תשל״ד
, שנפטר בחל־אביב ביום כ״ט ר ל ב ר  בעיין ירושת המנוח ק

 בסיון תשב״ו.
. ר ה ב ט ר  המבקש: זנט מ

 תיק 821/תשל״ד
, שנפטרה בבאר־יעקב ביום ן קוטשי ר י  בענין ירושת המניחה א

 טי• בתשרי תשל״ד (5 באוקטובר 1973),
. ה (מריס) פז  המבקשת: מרי

 תיק 1024/תשל״ד
ביץ, שנפטרה ביפו ביום ל הדשקו ח  בענין ירושח המנוחה ר

 כ׳-ג באב תשל״ג (22 באוגוסט 1973).
ביץ.  המבקש: משה הרשקו

 תיק 1108/תשל״ד
ל שרויטמן, שנפטר באפעל ביום א י ר ב  בענין ירושת המנוח ג

 ה׳ באלול תשל״ב (2 בספטמבר 1973). י
אל שרויטמן.  המבקש: שמו

 תיק 13130/תשל״ג
, שבפטר בתל־אביב ביום צל נ ר בו  בענין ירושת המנוח מאי

 כ״ט בניסן תשי״ג(14 באפריל 1953).
ב. ינטראו  המבקשת: חוה ו

 תיק 520 13 ;תשל״ג
קט, שנפטרה בבח־־ים ביו• די  בעבין ירושת המנוחה חנה בנ

 י״ב באייר תשכ״ט (19 באפריל 1969).
. ד ל פ נ ז ו חם ר  המבקש: מנ

 תיק 13607/תשל״נ
 בענין ירושת המנוח אלבי״ט נטף, שנפטר בתל־אביב ביום

 י״ז באב תשל״ג (15 באוגוסט 1973).
 המבקש: טוקיה נטף.

 תיק 544/השל״ד
, שנפטר בתל־אביב ביום ד ל פ נ ה ל ר  בענין ירושת המנוח שאו

 כ׳ באלול תשל״נ (17 בספטמבר 1973).
. ד ל פ נ ז ו רי ר  המבקע׳: הנ
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־ אביב ־יפו ל ת  בית הדין הרבני האזורי ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

. פה ג י ו  המבקש: יוסף ד
 תיק 1070 /תשל ״ד
 בענין ירושת המנוח חייט מנשה, שנפטר בתל-אביב ביום ח׳

 בתמוז תשל״ג (8 ביולי 1973).
. ר כ ה ב ב ה -לבקשת: ז

 תיק 1133׳,חשל״ד
, שנפטר ברמת־גן ביום י״ג ק כהן ו ד  בענין ירושת המנוה צ

 בתשרי תשל״ד (9 באוקטובר 1973).
. ה (בלהה) כהן  המבקשת: בתי

ה קוננו, סגן המזכיר הראשי ד ו ה  י

 תיק 9775;תשל״ג
, שנפטרה בתל־ ר כ ה (זימבול) ב ד ל  בענין ירושת המנוחה ז

 אביב ביוה כ״נז בנסלו תשכ״ד (15 בדצמבר 1963).
. ר כ  המבקש: ישעיהו ב

 תיק 11090/תשל״ג
, שנפטר בתל־אביב ביום י״-ן י ר ד ד א ו  בענין ירושת המנוח ד

 בסיון השל״ג (18 ביוני 1973).
. י ר ד  המבקשת: םימי א

 תיק 13170/תשל״ג
, שנפטרה בתל־אביג פה ה י ק ב י ר ס  בעני; ירושת המנוחה פ

 ביום י״ה בשבט תשל״נ(21 בינואר 1973).

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המישה עשר יום מיופ פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 618/תשל״ד
ף קיזרמן, שנפטר בכרמיאל ביום ל ו ד  בעבין ירושת המנוח א

 ט״ו בהשון תשל״ד (10 בנובמבר 1973).
. ת ה פ א  המבקשת: ל

 תיק 629/תשל״ד
, שנפטרה בנהריה ביום ו לדנ  בענין ירושת המנוחה שולמית טו

 כ״ב באלול תשל״ד (25 בספטמבר 1973).
. ו לדנ  המבקע: שמעון טו

 תיק 644׳ חשל׳׳ד
, שנפטר בחיפה ביום כ״ה ר נ ר ר ב ז ע י ל  בענין ירושת המנוח א

 באלול תשל״ג (25 בספטמבר 1973).
. ר נ ר ה ב ר ו ב  המבקשת: ד

 חיק 646/תשל״ד
ה הרשטיין, שנפטרה בפרדם הנח ט ר  בענין ירושת המנוחה ב

 ביום חי באלול תשל״ד (4 בספטמבר 1973).
ס הרשטיין. א י ל  המבקש: א

 תיק 429; תשל׳׳ד
י שורץ, שנפטר בנתניה ביום ט״ז ב  בענין ירושת המנוח צ

 באב תשל״ג (14 באוגוסט 1973).
ה שורץ. ל י  המבקשת: צ

 תיק 435/תשל״ד
, שנפטרה בחיפה ביום ר נ ה נצה ד  בענין ירושת המנוחה שפדי

 כ״ה באב השל״ג(28 באוגוסט 1973).
ב רוזנר. ק ע  המבקש: י

 תיק 443/חשל״ד
 בענין ירושת המנוח מנחם אוחנונה, שנפטר ביקבעם ביום ט׳

 בהשון תשל׳־ד (4 בנובמבר 1973).
 המבקש: שמעון אוחנונה.

 תיק 483', תשל״ ד
 בעבין ירושת המנוח משה דיין, שנפטר בבהריו, ביום ל׳ בתשרי

 חשל״ד (27 באוקטובר 1973).
 המבקשת: חנינה דיין.

 תיק 210/תשל״ד
, שנפטרה בחיפה ץ י ב ו ק ר ה ב י ל  בעבין ירושת המנוחה צצי

 ?יום כ׳ באב תשל״ג (18 באוגוסט 1973).
. ס ה ה א  המבקשת: ל

 תיק 225 ;תשל״ד
, שנפטר בחיפה ביום יסקו לי ה אי לי  בענין ירושת המנוח אי

 ט״ו בשבט תשל׳״ד (18 בינואר 3ד9נ).

י״ריטה וייסנברג. נ  המבקשת: ז

 תיק 233/תשל״ד
, שנפטר בתל־חנן ביום ן  בענין ירושת המנוח בנימין סלומו

 כ״ב בסיון תשל״ב (4 ביוני 1972).
ן.  המבקשת: זנטה סלומו

 תיק 291/תשל״ד
ה, שנפטר בקרית אתא כרי ן ז  בעיין ירושת המנוח סולומו

 ביום כ״ג בתשרי תשל״ד (19 באוקטובר 1973).
, ה י ר כ ה ז ר ל  המבקשת: ק

 תיק 345',תשל״ ד
 בפנין ירושת המנוח חיים ט לוי, שנפטר בחיפה ביום י״ב

 באייר תשל״ג (14 במאי 1973).
. י ל טלו ח  המבקשת: ר

 תיק 363/תשל״ד
, שנפטר בנהריה ביום כ״ו ש ק ר ה פ מ ל  בענין ירושת המנוח ש

 בתשרי תשל״ד (22 באוקטובר 1973).
. ש ק ר ה פ ר ל  המבקשת: ק

 תיק 393/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח משה הירש, שנפטר בחיפה ביום י״א

 בתשרי תשל״ד (7 באוקטובר 1973).
ר הירש. ת ס  המבקשת: א

 תיק 421/תשל״ד
, שנפטרה בחיפה ביום םל ה שלי ר ו פ  בעיין ירושת המנוחה צ

 כ׳ באלול תשל״ג (17 בספטמבר 1973),
. י ק רשבס ה ו ק ב  המבקשת: ר
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

ת (הממך) ו נ מ ז  ה

 תיק 563/תשל״ד
, שיפטר בחיפה ביוש ר ד נ ו ל ל ב ו ר ט  בענין ירושת המנדה ש

 ט״ ו באלול וזשל״ג(12 בספטמבר 1973).
. ר ד נ ו ל ל ב א ק ז ח  המבקש: י

/חשל״ר  תיק 580ז
, שנפטר בנהריה ביום ב׳ דמן  בעבין ירושת המנוח משה פרי

 בחשון השל״ר (15 בנובמבר 1973).
. ן מ ד י ר ה פ ב ו  המבקשת: ט

 תיק 583/תשל*ר
, שנפטרה בעפולה ביום ב׳ ר ז  בענין ירושת המנוחה טורני ל

 בתשון תשל״ד (28 באוקטובר 1973).
. ר ז ל ל ר  המבקש: ב

 תיק 614/תשל״ד
, שנפטר במעלות ביום י ס פ ל  בענין ירושת המנווז מימון א

 ב״ח בתשרי תשל״ד (24 באוקטובר 1973).
. י ס פ ל ה א ק ב  המבקשת: ר

, עחר ראשי למזכיר הראש ו לידאנ ל טו א פ  ר

 תיק 484/חשל״ד
ר, שנפטר בחדרה ביום י״ד ר מאי י א  געגין ירושת המנוח מ

 באב תשל״ג(12 באוגוסט 1973).
ר. ל מאי ס ר  המבקשת: מ

 תיק 514/תשל~ד
, שנפטרה בחיפה ביום כ״ח ה פורמן כ ל  בענין ירושת המנוחה מ

 בתמוז תשל׳׳ג(28 ביולי 1973).

. רמן ר פו ז ע י ל  הט.נל,ש: א

 תיק 536/תשל״ד
הו קושציוק, שבפטר בחיפה ביום י  בענין ירושת המנוח אל

 י״א כטבח חשכ״ה (16 בדצמבר 1964).
.  המבקשת: פנינה גנדלמן

 תיק 549/תשל׳״ז
נטל, שנפטרה בחיפה ביום ח׳ ז  (fl בענין ירושת המנוחה חנה רו

 בחשון תשל״ד (3 בנובמבר 1973).
 המבקשת: פייגה סניה.

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

ת ו נ מ ז  ה
 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאהו?
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוף חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו בטוב בעיניו.

 היק 105/חשל׳-ר
 בענין ירושת המנוח משה דומן, שנפטר ברחובות ביום י״ג

 בתשרי תשל״ד (8 באוקטובר 1973),
. ר ת ס  המבקשת: דומן א

 חיק 138/תשל״ר
 בענין ירושת המנותח שושנה שומכר, שנפטרה ברחובות ביופ

 י״ד באלול חשל׳׳ג(11 בספטמבר 1973).
. ה י ל ן ד מ ל ר פ ה ו כ ל ט מ ו ל ק  המבקשות: ס

 חיק 140/חשל״ד
 בענין ירושת המנוחה גוליה יוסף, שנפטרה ביום כ״ד בתשרי

 תשל״ד (20 באוקטובר 1973).
. ם ה ר ב  המבקש: יוסף א

 תיק 142/תשל״ר
דה היון, שנפטר בבאר־יעקב ביום ל׳ הו  בעבין ירושת המנוח י

 בתשרי תשל״ד (26 באוקטובר 1973).
 המבקשת: חיp שרה,

 הרב א. שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 1606/תשל״ג
ם טיקטין, שנפטר ברחובות ביום ה ר ב  בענין ירושת המנוח א

 ב־ה באב תשל״ב(23 באוגוסט 1973).
 המבקשת: טיקטין גננדה.

 תיק 1662/תשל״ג
ץ לינזץ, שנפטר בראשון־לציון נ ר  בענין ירושת המנוח פ

 ביומ י״ז בחשון תשל״ב (5 בנובמבר 1971).
ה. רנ נדן או  המבקשת: לי

 תיק 5/תשל״ד
, שנפטר ברחובות ביום לדברג ו  , בענין ירושת המנוח משה ג

׳ באב תשל״ב(6 באוגוסט 1973). 1 
. ה א ג ל ר ב ד ל ו  המבקשת: ג

 תיק 12/תשל״ד
ד פרקש, שנפטר בראשון־לציון ביום ו  בענין ירושת המנוח ד

 ה׳ באדר ב׳ תשל״ג (9 במרס 1973).
. ה כ ל ש מ ק ר  המבקשת: פ

 תיק 86/תשל״ד
יבוביץ, שנפטר בראשון־לציון ן לי מ ר  בענין ירושת המנוח ה

 ביום י״ג בתשרי תשל׳״ד (9 באוקטובר 1973),
. ביץ הרי בו י  המבקש: לי
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 פקודת החברית

ף 242 (3) י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה

 נמסרת בזח הודעה כי לאחר 3 חדשים מיום פרסום הודעה זו, יימחקו החברות הנזברות להלן מפנקס החברות אלא «0 יובשו סיבות
 המחייבות אחרת.

 מס׳ החיק מסי התיק
 שם ההברה (חפ) שם החברה (חפ)

 הברת מנחם אדלר בע״מ 14110 חברת הלקה 66 בגוש 7146 בע״מ י 22958
 חברת רחוב בלוך 75 בע״מ 22317 דירת דוד ליפשיץ בע״מ 22988
מ 392 22336 הלקה 35 בגוש 7141 בע״מ 23006 ״ ע ב e חברת ״מעונית״ בגוש 
 חברת ״נכס״ בגוש 3926 בע״מ 22337 בוה חלקה 595 בגוש 3926 בע״מ 23013
 ״טליה״ — יצור מוצרי צמר בע׳״מ 22386 נוה הלקה 604 בגוש 3926 בע״מ 23075
 חברת ורדה בת שושנה בע״מ 22388 נוח חלקה 605 בגוש 3926 בע״מ 23076
 אחוזת ״דורון״ בע׳׳מ 22441 נוה תלקה 607 בגוש 3926 בע״מ 23080
ך בע״מ 22447 היכל חלקה 21 בגוש 7066 בע״מ 23097 ו  ״דרג
 חברת חלקה 923 בגוש 6668 בע״מ 22449 חברת מחסני ובתי מלאכה מוצררה בע״מ 23109
 מעונות ברחוב הגרא בע״מ 22467 הברת רחוב פינפקר 17 בע״מ 23116
 מרכן קרית שמונה בע״מ 22469 נוה הלקה 185 בגוש 8267 בע־ימ 23123
 משכן גוש 6154 הלקה 226 בע״מ 22518 חלקה 348 בגוש 6217 בע״מ 23147
 הברת רחוב בךיהודה 22532 ביה חלקה 220 בגוש 8267 בע״מ 23148
 טירת בני דן א׳ בע״מ 22540 בוה הלקה 690 בגוש 8267 בע״מ 23163
 בוה בני דן בע״מ 22692 נוה נוגה בת מיכל בע״מ 23169
 חברת רחוב רוטשילד — ברנדה ״מעונה״ בעינו 22593 חלקה 41 בגוש 6186 בע״מ 23180
 חלקה 103 בגוש 6377 בע״מ 222S0 מרכז ברוך מנדלבאום בע״מ 23216
 חלקות 61—60 בגוש 30065 בע״מ 22293 חברת חלקה 133 בגוש 6935 בע״נז 23220
 מעונות גדרון בע״מ 22614 מרכז ברוך וצפורה בע״מ 23223
 חברת חלקה 85 בגוש 6195 בע״מ 22633 הלקה 57 בגוש 7174 חולון בי."•:; 23242
 הלקה אשש בגוש 6123 בע־׳מ 22657 תלקה 82 בגוש 6378 בע׳׳מ 23252
 דירת מודיעין 135 בע״מ 22676 נוה חלקה 591 בגוש 3926 בע״מ 23218
י אורם״ הברה לסוכנויות כלליות בע״מ 23877 חלקה 236 בגוש 6181 בע״מ 23260  ״בךצב
 חברת חלקה 179 בגוש 6108 בע״מ 22679 הלקה 135 בגוש 6157 בע־׳מ 23268
 החברה לבהול הפרסום בע״מ 22694 טחנה קמח הדרום נע״מ 23288
 הברת ארמון מרדכי בע״ט 22707 ברזילי בע״מ 23304
 רדיאקס בע״מ 22711 פרדס ארטין־אברהם בע״מ 23321
 חלקה 451 בגוש 6123 בע״מ 22714 הברת השוק באר־שבע בע״מ 23325
 חלקה 57 בבוש 3926 (ראש״ל) בע״מ 22715 אלוף אשראי בע׳׳מ 23331
 תלקה 56 בגוש 3926 (ראש״ל) בע״מ 22716 טירת אילה ואברהם בע״מ 23342
 ״נוה נימה״ בע״מ 22717 הלקה 66 בגוש 6386 בע״־מ 23352
 ״עונת״ בע״מ 22719 בית ארטון־אברהם בע״מ 23395
 חלקה 83 בגוש 6538 בע״מ 22732 הלקה 306 בגוש 6190 בע״מ 23405
 חלקה 713/62׳ 712 בבוש 8267 בע״מ 22782 מצות ומוצרי קמח בע־׳מ 23413
 תלקה 713/18׳ 712 בגוש 8267 בע״מ 22783 חלקה 48 בגוש 6135 בע״מ 23414
 חלקה 137 בגוש 7146 בע״ט 22705 חנות בגוש 6904 הלקה 644/4 בע״מ 23437
 הלקה 713/29׳ 712 בגוש 8267 בע״מ 22796 חלקה 48 בנוש 6634 בע״מ 23440
 חברת חלקה 311 בגוש 6195 בע״מ 22800 הלקה 38 בגוש 7151 בע״מ 23463
 ״ירדן״ חברה לטיולים ונסיעות מיוחדות בע״מ 22819 הלקה 301 בגוש 6190 בע׳׳מ 23472
 תפארת אריח בע״מ 22821 חלקה su בגוש 7174 בע״מ 23500
 נחמיה ציטרון בע׳־מ 22864 להגו בע״מ 23519
 גוש 6764 הלקה 79 בע״מ 22867 קרית ריבלין(נוף) הרצליה בע״מ 23361
 חברת חלקות 23 ו־165 בגוש 6124 בע״מ 228S3 קריה ריבלין(מגורים) הרצליה בע״מ 23562
 גוש 6374 חלקה 127 בע״מ 22890 כנפי תבל בע׳׳מ 23571
 אגוד שדוחים לפרסום — א.ש.ל. בע״מ 223C5 כנפי תבל בע״מ 23571
 אחוזת גוש 6106 חלקה 46 בע׳׳מ 22914 לבד — הברה קבלנית לבנין בע״מ 23619
 הברה חלקה 919 בגוש 6668 בע״מ 22946 בית רחוב כרמיה 26 בע״מ 23622
 הברת חלקה 941 בגוש 6668 בע״מ 22949 סרבול תעשיות כימיות בע״מ 23647
 הברת חלקה 69 בגוש 7146 בע״מ 22956 אהיש קודזידלו בע׳׳מ 23655
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 מס׳ התיק
 שם התבדה (חפ)

 מפי התיק
 שם החברה (חפ)

 סרטי דו־אור בע׳׳מ 23657 קונצסטורים ואלקטרוניקה (כ.מ,א.) בע״מ 24643
 נאור הברה לפתוח בע״מ 23677 ש. ברון בע״מ 24651
 בית לוםםיב 37 בע״מ 23689 ויפרו חברה לאקספורט בע״ט 24666
 קולנוע ברחוב בן יהודה בע״מ 23690 חברת חלקה 245 בגוש 6108 בע׳׳מ 24684
 נוח פאר אייזיק בן אפרים בע״מ 23697 חברת חלקה 32 בגוש 7150 בת-ים בע״מ 24747
 ל.מ. הברה לנאמנות בע״מ 23726 חלקה 604 בגוש 6623 בע״מ 24787
 מוצרי שרהיפ בפתה־חקוה בע״מ 23727 ״גאות״ חברה קבלנית לבנין ופתוח בע״ט 24788
 החלקה 78 בגוש 6417 בע״מ 23743 חלקה 538 בגוש 6122 בע״מ 24803
 חברת חלקה 634 בגוש 6127 בע״מ 23758 הלקה 609 בגוש 6623 בע׳׳מ 24811
24S29 חברת חלקה 51 בגוש 6181 בע״מ 23782 הלקה 175 בגוש 6043 בע־״מ 
 הברת שכון ברקת בגוש 7048 בע״מ 23800 שדה הרים בע״ט 24933
 חלקה 69 בגוש 6830 פתח תקוה בע״מ 23855 גוש 7162 חלקה 85 בע״מ 24945
 גוש 6625 חלקה 125 בע״מ 23853 חברת גוש 30185 חלקה 63 בע״מ 24972
 חברת חלקה 51 בגוש 6181 בע״מ 23852 חברת גוש 30185 חלקה 64 בע״מ 24973
 הברח חלקה 66 בגוש 6049 בע״מ 23857 חלקה 587 נוש 6133 בע״מ 24976
 חלקה 70 בגוש 7167 בע״מ 2386S חברת חלקה 65 בגוש 6375 בע״מ 24822
 ^וש מס׳ 7148 חלקה מפי 83 בע׳״מ 23894 נבסי אראלה בע״מ 24805
 לוברת חלקה 300 בבוש 6538 בע״מ 23900 חלקה 15 בגוש 7139 בע״מ 24982
 חלקה 87 בבוש 6106 בע״מ 23924 גוש 6020 חלקה 281 בע״מ 35007
 שדרות בנימין 96 בע״מ 23934 חלקה 68 בגוש 8271 בע״מ 25024
 חלקה 298 בגוש 6190 בע״מ 23954 חלקה 618 בגוש 6668 בע״מ 25029
 חלקה 46 בגוש 7174 בע״מ 23984 חלקה 178 בבוש 6667 בע־״מ 25066
 חברת חלקה 89 בגוש 7173 בע״ט 23994 חלקה 146 ו־147 בגוש 30341 בע״מ 25086
 חלקה 6 בגוש 6216 בע״מ 24029 ״אסתר״״חברת גוש 6741 חלקה 174 גימל בעי׳ מ 25096
 הברת חלקה 210 בגוש 3703 בע״מ 24046 חלקה 628 בגוש 6127 בע״מ 25129
 מאפית הולצטן בע״מ 24055 חברת חלקה 145 בגוש 6043 בע״מ 25139
 חברת חלקה 36 בגוש 6389 בע״מ 24064 חלקה 6043/28 בע״מ 25144
2S147 חברת חלקה 424 בגוש 6145 בע״מ 24066 חברת חלקות 6׳ 7 ו־8 בגוש 6954 בעי׳מ 
 חברת הלקה 205 בבוש 6108 בע־מ 24106 מלחי־פיגלין בע״מ 25150
 חלקה 177 בגוש 6190 בע״ט 24108 חלקה 539 בגוש 6122 בע״מ 25168
 מעבדות אפאקם בע״מ 24139 חלקה 537 בגוש 6122 בע״מ 25175
 סוכנות לבטוח ״יהב״ חברח בע״מ 24171 ממגרות זיבלט בע״מ 25182
2S1S3 חברת בן יהודה 101 ח״א בע״מ 24188 משה ןיבלט בע״מ 
 חברת חלקה 43 בגוש 6207 בע״מ 24192 חברת חלקה 186 בבוש 6127 בע״מ 25190
 בטנים בע״מ 24198 חברת א.ש,ל. (בת־ימ) בע״מ 25225
 חברת קרח נ.ש.ר. בע״מ 24212 קרן אימונים חברה לניהול ונאמנות בע״מ 25245
 געלירמלה בע״מ 24227 גוש 10783 הלקה 33 בע״מ 25289
 חברה לייצור דודי שמש ״ילהט״ בע״מ 24230 חלקה מס׳ 288 גוש 6193 בע״מ 25328
 חברת חלקה 110 בגוש 6049 בע״מ 24236 מגרש הדודאים בע״מ 25333
 דור־בו בע״מ 24252 אדמה לבנין יצחק בן אפרים בע״מ 25358
 דירה 5 ברחוב מזא״ה 54 בע״מ 24469 ״הדירה — בשדי נורדוי 62״ בע״מ 25370
 סאלדא בע״ט 24474 חברת חלקה 23 בגוש 6741 בע״מ 25371
 הנכס ברחוב הכרם 5 בע״ט 24476 חלקה 207 בגוש 6158 בע״מ 25376
 טורבן בע״מ 24500 שבונים בבוש 6743 בע״מ 22427
 חלקות 102׳ 103 ו־106 בגוש 8265 בע״מ 24514 מעונות רחוב החשמונאים 33 בע״מ 22429
 מלון למפל בע״מ 24517 תלקה 44 בוש 7168 בע״מ 25382
 הברח ב.ת.ל, בע״מ 24537 תלקה 23 גוש 7168 בע״מ 25383
 חברת טפחה בע״מ 24578 חלקה 14 גוש 7168 בע״מ 25384
 טירת אינה נתניה בע״מ 24587 חרקה 16 גוש 7168 בע״מ 25385
 גוש 6021 הלקה 116 כע״מ 21600 חלקה 32 בגוש 7164 בע״מ 25391
 חלקה 28 בגוש 6385 בע״מ 24602 הברת גוש 6212 חלקה 696 בע״מ 25397
 מפיצי פזגז(תל־אביב) בע״מ 2460S חלקה 206 בגוש 6158 בע״מ 25408
 חלקה 48 ו־55 בגוש 6385 בע״ט 24625 זכרי! חבה ויעקב פייגין בע״מ 25433
 מעונות פרץ 39 בע״מ 24637 הובלה משאות ותיור בע״מ 25472
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 מסי התיק
 שם ההברה (הפ)

 מם׳ התיק
 שם החברה (הפ)

 היבל ״שלמה מצר״ (7142/36) בע״מ 25475 הלקה 4 בגוש 6757 בע״מ 26401
 חברת גוש 7103 חלקות 97 ו־99 בע״ט 25498 חלקה 91 בגוש 6757 בע״מ 26402
 נוה לוי בגוש 71 הלקה 57 בע״מ 25512 חלקה 203 בגוש 6757 בעינו 26403
 לאופר ושות׳ בע״מ 2,5543 הלקה 74 בגוש 6757 בע״מ 26404
 הלקה 57 בגוש 6534 בע״מ 25551 טי־ת חלקה 53 בגוש 8264 בע״מ 26407
 דירה מסי 11 ברחיב הקליר 4 בע״מ 25563 ש. מרלה ובניו ייה״ר לרהיטי עץ ומתכת בע״מ 26433
 ״עזינן״ בע״ט 25570 חלקה 37 בגוש 7135 בע״מ 26451
 חלקה 130 בגוש 6962 בע״מ 25571 חברת הלקה 333 בגוש 2703 בע״מ 26454
 אג׳נפ ישראליאן פיר לה פרס אטרנג׳ר חברה בע״מ 25598 היכל הלקה 312 בגוש 6273 בע״מ 26457
 חלקה 51 בגוש 6382 בע״מ 25600 הלקה 4$ בגוש 7135 בע״מ 26466
 תכלתיים בקרית ריבלין הרצליה בע״מ 25646 חברת חלקה 158 בגוש 6623 בע״מ 26485
 מעונות ב׳ בגוש 8271 בע״מ 25658 הלקה 75 בגוש 6748 בע׳׳מ 26504
 הברת חלקה 46 בגוש 6760 בע״מ 25663 החברה הלקה 75 בגוש 6757 בע״מ 26543
 חלקה ברמת־גן בע״מ 25370 החברה קט — טין בע״מ 26579
 הברת נאמנות ח.ע,ס.ב. בע״מ 25712 החברה אחוזת גוש 8255 חלקה 1 בע״ט 26588
 חלקה 155 בגוש 7168 בע״מ 25714 החברה פרדס פנינה דניאל בע״מ 26616
 חברת הלקה 478 בגוש 6190 בע״מ 25742 ההפרה טירת גוש 8267 חלקות 588׳ 598 בע״ט 26626
 חלקות 444 ו־ 443 בגוש 3926 בע״מ 25827 ההברה טירה גוש 8267 חלקות 587׳ 597 בע״מ 26630
 חלקה 252 בגוש 6051 בע״מ 25829 ההברה המגרש הלקה 1 בגוש 3946 בע״מ 26641
 חברת גוש 6638 חלקה זמנית 28אי בע״מ 258S2 ההברה הלקה אמרפל — בז נע׳.־ 26645
 חלקת רחל בגוש 6896 בע״מ 25SS4 החברה אחוזת גוש 5028 בע״מ 26653
 אחוזת ישי אברהם בע״מ 258S5 ההברה חלקות 188׳ 189 גוש 30׳ 70 בע״ט 26664
 יהלומי שפירא ושות׳ סוחרים ויצרנים בע״מ 25896 החברה חלקה 368 בגוש 6668 בע״מ 26663
 חלקות 488 א׳ בגוש 3926 בע״מ 25912 חברת תל־חולון בע׳״מ 26713
 גוש 7167 חלקה 47אי בע״מ 25914 מרכז ראשון לציון בע״מ 26716

 חלקה 188 בגוש 6155 בע״מ 25934 החברה אחיש ווייסמן חברה למטהר סיטונאי לפירות
267Z8 דב יטקונסקי׳ משק חקלאי בע״מ 25947 וירקות בע׳׳מ 
 25954 ההברה חלקה 706 בגוש 6138 בע״מ 26731
2S746 חברת ״רוזגל״ בע״מ 25984 ההברה דירה 24 ברחוב המתמיד 38 בע״מ 
 חברת חלקה 475 בגוש 6668 הרצליה בע״מ 26001 ההברה דירה 574/9 בגוש 6217 בע״מ 26758
 חברת גוש 3702 חלקה 194 בע״מ 26048 ההברה חלקה 3 בגוש 6713 בעי• מ 26768
 חלקה 453 בגוש 6902 (תליאביב) בע״מ 26049 ק.מ.ק. חברה בע״מ 26769
 מ.ב.ל. גוש דן בע״מ 26050 ההברה מגרש 17 מרכז מסחרי הדש בע״מ 26773
 חברת גוש 6125 הלקה 153 בע״מ 28072 החכרה חלקה 57 בגוש 3929 בע״ט 26806
 חלקה 302 בגוש 6667 בע״מ 26076 החברה גלזר ושות׳ בע״מ 26807
 אהוזת ק.ב. בע״מ 26090 ניצנה הברה לבנין ושיכון בע״מ 26833
 חברת רחוב ארלוזורוב 32 רמת־גן בעימ 26094 ההברה מגרש 63 מרכז מטהרי חדש בע״מ 26848
 חלקה 140 בגוש 6533 כע״מ 26102 החברה תלקי, 183 בגוש 6532 בע״מ 26861
 חברת גוש 7173 חלקה 46 בע״מ 26121 הלקה 164 בגוש 6049 בע״מ 26902
 חלקה 193 בגוש 6867 בע״מ 26152 חברת הלקה מסי 46 בגוש 10759 חיפה בע״מ 26950
 אחוזת גוש 6753 חלקה 243 בע״מ 26157 חלקה 43 בגוש 41 בע״מ 26974
 חלקה 39 בגוש 6517 בע״מ 26177 מגרש הציד בגוש 6108 בע״מ 26983
 עשר חלקית ברעננה בגוש 7650 בע״מ 26180 חבי־ה חלקה 434 בגוש 6128 בע״מ 27022
 פ.א.ה. חברה למסחר והפצה בע״מ 261S3 חברת לאי נד בע״ט 27041
 חלקה 19 בגוש 6207 בע״מ 26185 חלקה 74 בגוש 7155 בע״מ 27066
 גוש 10783 חלקה 48 ו־49 בע״מ 26265 חברת אחוזת הארזים בע״מ 27077
 חלקה 25 בגוש 6379 בע״מ 28308 מאירגייל איניוסטמנטס בע׳־מ 27082
 רחוב ספיר 12 תל־אביב בע״מ 26333 מעונות בגוש 8272 בע׳״מ 27090
 גאון הירדן בע״מ 26341 חלקה 251 בגוש 6187 בע״מ 27112
 נאות ציון בע״מ 26351 סיייילר צינווסטמבט אנד דבלופמבט קומפני בע״מ 27126
 אחוזת גוש 8264 חלקה 33 בע״מ 26374 ״מגדל״ הברה לבנין ״אשקלון״ בע׳״מ 27127
2712S 2639 בנין הצור בע״מS טירת הגבעה בגוש 6155 בע״ט 
 חלקה 76 בגוש 6757 בע״מ 26399 חלהה 7167/114 בע״מ 27166
 הלקה 202 בגוש 6757 בע״מ 26400 הירח גוש 6666 הלקה 101 בע״מ 27209

ת תשל״ד, 27.12.1973 ב  490 י׳יקיס הפרסומים 1973, ב׳ מ



 מסי התיק
Cart) שם החברה 

 הברת חלקה 361 בגוש 6145 בע״מ 28000
 חברת חלקה 633 בגוש 6618 בע׳ימ 28014
 חלקה 184 בגוש 7171 בע״נל 28027
 חלקה 73 בגוש 6494 בע״מ 28089
 חלקה 88 בגוש 6494 בע״גז 23095
 חברת חלקה 46 בגוש 6192 בע׳׳מ 8114»
 נוה רפאל ב׳ בע״מ 28117
 חלקה 400 בגוש 8274 בע״מ 28119
 חברת גוש 7169 חלקה 43 בע״מ 28140
 הלקה 12 בגוש 7077 (קלש) בע״« 28143
 אחוזת ברוך חלקה 12 בגוש 7077 בע״מ 28144
 החברה דירה חלקה 428/3 בגוש 6158 בע״מ 28186
 חברת רחוב ארלוזורוב 34 דמת־גן בע־׳מ 28188
 החברה חלקה 137 בגוש 7167 בע״מ 28209
 ״אן־בר״ הברה להנדסה וקבלנות בע״מ 28224
 ההברה ״ניה מאיר״ חלקה 12 בגוש 7077 בע״מ 28235
 החברה הלקה 9 בגוש 7135 בע״מ 28249
 החברה ״מלנית״ בע״מ 28250
 קולנוע בוסתן בעבו בע״מ 28257
 החברה מעון רומאל בע״מ 28284
 החברה מעונות רוביה בע״מ 28285
 החברה להפצה באופקים והםביבה בע״ט 28293
 החברה חלקה 21 בגוש 6131 בע״מ 28344
 החברה חלקה 27 בגוש 6131 בע״מ 28368
 אחוזת חלקה 22 בגוש 3926 בע״מ 28372
 החברה חלקה 488 בגוש 6903 בע״מ 28374
 החברה מגרש בחלקה 16 בע״מ , 28376
Z83S0 9 ״מ  חברת גוש 7170 חלקה sבע׳
 הברת חלקה 89—81 בגוש 6761 בע״מ 28397
 חברת נכסי חלקות 399 ו־620 בגוש 6213 בע״מ 28399
 חברת גוש 6215 חלקת משנה 227-10 בע״נן 28428
 הברת חלקות 211׳ 212 בגוש 6167 בע״ט 28430
 גזית חדרה׳ חברה קבלנית בע״מ 28451
 החברה טל־סוף בע״מ 28461
 החברה חלקה 249 בגוש 7051 בע״מ 28471
 ההברה דיאנינט שטיין ושות׳ בע״מ 28476
 החברה אחוזת אורנה בע״מ 28479
 ההברה חלקה 918 בגוש 6043 בע׳״מ £8491
 חברת חלקה 62 בגוש 2915 בע״מ 28511
 חברת חלקה 12 בגוש 37 100 ב«״מ 28516
2S53S חברת גוש 6588 חלקה 47 בע״מ 
 חלקה 53 בבוש 30115 בע״מ 28547
 חלקה 141 בגוש 10032 חדרה בע״מ 28549
 מעונות רה׳ אדוארד ברנשטיין בע״מ 28551
 קבוצת קרקס בע״מ 28672
 חב׳ חלקה 64 בגוש 10892 בע״מ 38635.
 ישיטל חב׳ למםחר כללי בע״מ 28656
 חלקה 4 בגוש 3947 בע״ט 28674
2S676 טכניקה לבלבלה בע״מ 
 קולנוע בעתון נהריה בע״מ 28630
 חב׳ שרגא בן משה בע״פ 28747
 חב׳ יעקוב בן צבי בע״ם 28746
 שרגא בן משה בע״מ 28747
 פסגח הכרך בע״מ 28780

 מסי החיק
 שם החברה (חפ)

 הברת חלקה 22 בגוש 6195 בע״מ 27233
 ״שמש — חברה להשקעות״ בע״מ 27249
 חברת בית איטליב אדר בע״מ 27266
 הברח חלקה 158 בגוש 6159 בע״מ 27278
 הברת אגי בע״מ £7279
273Ï3 סוקומפי — הברה מסחרית ישראל — צרפת בע״מ 
 יעקב נויברג בע״מ 27335
 הלקה 320 בגוש 8274 (נתניה) בע״מ 27344
 הברת גוש 6747 חלקה 121 בע״מ 27353
2 7 3 5  גבעת מודיעין בע״מ 9
 חלקה 607 בגוש 6127 בע״מ 27377
 ח.ד.ר. תכנון יצור ושיווק רהיטים בע״מ 27432
 חלקה 145 בגוש 6976 בע״מ 27438
 אחוזת בתי בע״מ 27442
 אחוזת ליפא בע״מ 27445
מ 690 27457 ״ ע ב s בית חלקה 161 בגוש 
 מופים בע״מ 27465
 חלקה 4 בגוש 7170 בע״ני 27468
 הבי גוש 3932 חלקה 77 בע״מ 27470
 הלקה 100 בגוש 6157 בע״מ 27490
 בית ברחוב ברזילי 5 בע״מ 27421
 מעונות רחוב יהלום 76 בע״מ 27492
 חלקה 62 בגוש 30115 בע״מ 27505
 טירת אלימלך נתניה בע״מ 27518
 טירת יהויקים נתניה בע״מ 27519
 חברת חלקה 246 בגוש 6667 בע״מ 27523
 מעונות חלקה 655 בגוש 6213 בע״מ 27532
 מעונות הלקה 654 בגוש 6213 בע״מ 27533
 פתוח גוש 10770 היפה בע״מ 27551
 חלקה 24 בגוש 7168 בע״מ 27664
 הברת גוש 10908 חלקה 1 בע״מ 27722
 חלקה טובת בפ״ת בע״מ 27752
 חלקה to בגוש 7047 בע״מ 27764
 חלקה 63 בגוש 6632 בע״ט 27781
 נוח חלקה 106 בגוש 6382 בע״מ 27729
 גוש 8262 הלקה 39 בע״מ 27750
 חברת חלקה 113 בגוש 6135 בע״מ 27805
 ל כבי חברת חלקה — 50 בגוש 6667 בע״מ 27824
 מגרש 100 מרכז מסחרי חדש בע״מ 27874
 טירת צדקיהו נתניה בע״ט 27878
 חלקה 93 בגוש 7170 בע״מ 27893
 הלקה 739 בגוש 6043 בע״מ 27849
 החקלאי הממוכן בע״מ 27899
 בית ברחוב הנואל (ת״א) 21 בע״מ 27916
 בית ברהוב מובטיפיורי 15 בע״מ 27923
 חלקה 696 בגוש 6189 בע״מ 27927
 חלקה 201 בגוש 6127 בע״מ 27933
 חלקה 41 בגוש 6377 בע״מ 27944
 הברת גוש 6123 הלקה 500 בע״מ 27951
 טרקלין דוד המלך בע״מ 27968
 הלקה 62 בגוש 8232 בע״מ 27979
 רחוב יסוד המעלה 20 בע״ט 27986
מ 824 27988 ״ ע ב S הלקח 45 בגוש 
 הברח חלקה 67 בגוש 6192 בע״מ 27994
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 מם׳ התיק
(an) שם ההברה 

 מסי התיק
 שם החברה (חפ)

 טירה הלקה 501 בגוש 8267 בע״מ 29897
 ״רקורד״ משרד לחקירות בע״מ 29899
 חברת הלקה 7 בגוש 7143 בע״ג• 29913
 ריס לקו בעי׳ט 29923
 חלקה 24 יגוש 6122 בע״ט 29946
 חלקת הר-עיבל בע״מ 30005
 הלקה 485 בגףע 6145 בע״מ 30026
 הלקה 70 בגוש 6383 בע״מ 30038
 מגרשי חוה על הכגרת בע״מ 30048
 הלקה 650 בגוש 6666 בע״מ 30068
 חלקה 220 בגוש 6043 בע״ט 30074
 חלקה 289 בגוש 6195 בע״מ 30134
 אחוזת גוש 8268 חלקה 18 בע״מ 30147
 חברת גוש 30121 חלקה 14 בע״מ 30152
 חברת גוש 30121 חלקה 13 בע״מ 30153
 עמדה 31/17 גוש 8242 בע״מ 30178
 חברת חלקה 72 בגוש 6021 חולון בע״מ 30188
 הלקה 509 בגוש 3945 בע״ט 30190
 חלקה 421 בבוש 6666 בע״מ 30231
 הלקה 25נ במש 30166 בע״מ 30232

Israel Construction and Land Development Co+ Ltd 3 0 2 4 1 . 
3 0 2 4 9 מ ״ ע  חלקה s3 בגוש 7151 ב
 פאר חלקוה 312 ו־483 בגוש 8274 בע״מ 30250
 חברת חלקה 55 בגוש 8255 בע״מ 30251
 תל־ווים בע״מ 30266
 חברת חלקה 39 בבוש 8250 בע״מ 30270
 חברת חלקה 33 בגוש 8252 בע״מ 30271
 מקס לוינסון — מפעלי בנין ופתוח בע״מ 30274
 חלקה 62 בגוש 6520 בע״מ 30277
 נכסי רחוב מצדה 7 בע״מ 30325
 חולון חלקות 144/131 בי1״מ 30334
 נוח גרשון בע״מ 30316
 הלקה 253 בגוש 6207 בע״מ 30336
 חלקה 254 בגוש 6207 בע׳׳מ 30338
 טירת חלקה 46 בגוש 7155 בבת־ים בע״מ 30342

 מפגש קרוואן בע״מ 30354 •
 נאור. מרחג בע״מ 30376
 חלקה 671 בבוש 6190 בע״מ 30383
 בית יונה לוי בחלקה 185 גוש 7170 בע״מ 30387
 הלקה 294 בגוש 6195 בע׳׳מ 30393
 חלקה מסי 200 בגוש 6667 בע־־מ 30400
 חברת חלקה 308 בגוש 3702 בע״מ 30409
 חלקה 59 בגוש 7149 בע׳ימ 30419
 יהלס דבורה בת משה בע״מ 30430
 יהלפ אייזיק בן שלמה בע״מ 30432
 יהלט יחזקאל בן־יצחק בע״מ 30438
 יהלם משה בן אפרים בע״מ 30446
 יה ל ם זבולון בן יעקב בע־״מ 30447
 רחוב יהואש טפי 7 בע״מ 30451
 רחוב יהואש מם׳ 9 ב״״מ 30452
 חלקה 540 בגוש 3926 בע״מ 30455
 הלקה 112 בגוש 7141 בע״מ 30459
 חלקה 135 בגוש 6669 בע״מ 30465
 יהלט יעקב בן יצחק בע״נ! 30486

 חלקה 143 בגוש 6417 בע״ט 28790
 מצודת עליזה מם׳ 5 בע״מ 28808
 שטח ב׳ בחלקה 45 בגוש 8228 בע״מ 28840
 אבוטם הב׳ לתווך בע״מ 28019
 חלקה 14/67 בגוש 6157 בע״מ 28143
 ששחאו בהלקה 45 בבוש 8228 בע״ט 28963
289S5 ׳ לבנין בע״מ  גל־ור ה נ
 חלקה 60 בגוש 7139 בע״מ 011 28
2903S חלקה 55 בגוש 6956 בע״מ 
 חברה להארהה ולמלונות בע״מ 29109
 חברה ליצור קרח בלוק בע״ט 29158
 קבוצת קבלני בנין ראשון לציון בע״מ 29227
 ״נוף ערים״ בע״מ 29254
 יחזקאל מטיאש ובניו בע״מ 29291
 חלקה 258 בגוש 6155 (גבעתיים) בע״מ 29299
 חלקה 82 בבוש 8262 בע״מ 29308
 ״חפץ״ ביה״ר למכשירי משרד ועבודות בצלאל בע״מ 29306
S5310 הלקה 25 בגוש 7163 בע״מ 
 אורגינל חברה לייצור ומסחר ברהיטים בע״מ 29311
 הברת השטלאיפ בשומרון בע״פ 29317
 בסלון בע״מ 29342
 ״נחמיה — יעל״ בע״מ 29348
 טיגריס הולדינגס בע״מ 25354
 בית רחוב בני־ברק 26 בע״מ 29356
 חברת חלקה 312 בגוש 16195 בע״מ 29367
 ישפראל בע״מ 29377
 ״ויאה״ הברה לכבישים ולבנין בע״ט 29408
 ״תלקה 80 בגוש 6124 בע״מ 29411
 קרקעות בגוש 7054 יפו בע״מ 29441
 ״מפעלי מלח בנגב״ כע״ט 29464
 חלקה 34 בגוש 30133 בע״מ 29481
 הלקה 377 בגוש 6668 בע״מ 29499
 תברח חלקה 86 בגוש 7061 בע״מ 39509
 פגת רח׳ הש״י — החשמונאים לבנין בע״מ £9310
 שרות התאומים בע״מ 29522
 הברת הלחם בדרום בע״מ 29568
 מחצבות עוואד בשארב בע״מ 29603
 פיין אלומיניום בע״מ 29659
 חלקה 30 בגוש 6123 בע״מ 29857
 הלקה 96 בגוש 6517 בע״מ 29682
 הברח הלקה 58 בגוש 2937 בע״מ 29688
 חלקה 677 בגוש 6021 בע״מ 29691
 חברת חלקה 514 בגוש 6245 בע״מ 29722
 טירת ציוגה נתניה בע״מ 29723
 אחוזת 6/3 בגוש 8249 בע״ט «2978
 מעוז 6/8 בגוש S249 בע״מ 28781
 ״מוריה״ מלונות ומסעדות בשרות בע״מ 29798
 חברת חלקה 27 בגוש 7139 בע״מ 29828
 אחוזת הברה א׳ בע״מ 29836
 מעונוה ברכה ב׳ בע״ט 29849
 תלקה 102 בגוש 6337 במ״מ 29864
 ברוגד חברה לינין בע״מ £9867
 חברת נידח בגוש 3947 בע״מ 29887
 הברח רונדס בגוש 3947 בע״מ 28888
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 מם׳ התיק
 שפ החבדה (חפ)

 טס׳ התיק
 שמ החברה (חפ)

 יהלם מנשה בן יוסף בע״מ 30487 דשי! יודאלף בע״מ 31304
 חלקה 136 בגוש 6195 בע״מ 33100 ניאו קוסמטיקה בע״מ 31319
 חברת גוש 6539 חלקה 69 בע׳׳ט 33101 חלקה 298 בגוש 3530 בע׳׳מ 31343
 חלקה 54 בנוש 6972 בע״ט 33106 חלקה 198 בגוש 6166 בע״מ 31368
 חברח תלקה 237 בגוש 6166 בעיט 33111 י מגרש רח׳ בניטין 47 ברחובות 47 בע׳׳מ 31394
 חלקה 239 בגוש 6166 בע״מ 33113 חלקית בגוש 6734 בע״מ 31397
 מגרש 70 מרכז מסתרי חדש בע׳״מ 33113 ב.ב,ע.י.ן. בע״מ 31411
 תלקה 83 בגוש 7169 בע״מ 33115 טירת חלקה 2 בגוש 8259 בע״מ 31416
 אחוזה ארית בגוש 6186 בע׳׳ט 33125 נחלת טיבה בע׳״מ 31425
 חלקת 17 בגוש 6757 בע׳׳מ 33150 חלקה 123 בגוש 6523 בע״מ 31436
 חלקה 92 בגוש 8244 בע״מ 30510 אחוזת הלקה 46 בגוש 6954 בע״& 31453
 יהב חברה לספנות בע״מ 30543 הברת חלקה 41 בגוש 7651 בע׳ימ 31454
 פאר חלקה 17 בגוש 8252 בע״מ 30556 מעון חלקה 39 בגוש 6954 בעייני 31469
 גוש 6896 שטר 4441/47 בע״ט 30561 שרותים מכניים בע״מ 31481
 תפארת הקריה בע״מ 30563 חלקות 84 ו־85 בגוש 3935 בראשון לציון בע״מ 31482
 חברת גוש 6532 חלקה 181 ב8״מ 30577 חברת בית ברח״ דיזננוף 210 תל־אביב בע״מ 31487
 נ.י.ש. בע״מ 30588 נוה ראובן בע׳״מ 31494
 פרמה דנט בע״מ 30589 הלקה 84 בגוש 6383 בע״מ 31503
 ״תל־טרק״ חב׳ לחריש חפירה ויישר קרקעות בע״מ 30592 חברת גוש 6181 חלקה 255 בע״מ 31512
 חלקה 290 בגוש 6493 בע׳״מ 30652 חברת חלקה 175 בגוש 7173 בע״מ 31516
 חלקה 303 בגוש 6495 בע״מ 30653 מזכרת דוד ואסתר אנטניר בע״מ 31518
 חברת הדב האדום בע״מ 30668 אחוזה בגוש 6602 ברמת השרון בע״מ 31527
 חברת הדב האפור בע״מ 30669 אחוזה בתוך חלקה 180 בגוש 6153 בע׳׳מ 31543
 פרחי אפרים בן־יצחק בע״מ 30693 לשם פרידה בע״מ 31548
 הנכס ברח׳ סלבט בע״מ 30736 לשם יעקב בע״ט 31570
 תלקה 552 בגוש 6043 בע״מ 30751 היכל שדרות יהודית 34 בע׳׳מ 31577
 תלקה 102 בגוש 6049 בע׳״מ 40752 גוש 3703 תלקה 274 בע״מ 31387
 חלקות 201 ו־672 בגוש 6213 בע״מ 30766 הצלחת דוד בע״מ 31592
 תלקה 245 בגוש 6045 בע״מ 30800 חלקה 111 בגוש 6637 בע״מ 31596
 חברת גוש 7162 חלקה 142 בע״מ 30841 חלקה 106 בגוש 6123 בע״מ 31611
 משגב הכרך בע׳״מ 30824 חלקה 391 בגוש 6751 בע״מ 31634
31S49 מגרש עובדיה בע״מ 30825 חלקה 4 בגוש 7136 נע׳׳מ 
 חלקות 218 ו־219 בגוש 6751 בע״ט 30886 טעון הדרורים בגוש 6621 תלקה 1 בע״ט 31656
 רה׳ השוק 42 פנת עמק יזרעאל בע״מ 30900 דירת רוח ויהושע בע״מ 31730
 חברת גוש 7167 חלקה 3 בע״מ 30903 תלקה טסי 72 בגוש מטי 7167 בע״מ 31774
 חלקה 251 בגוש 6675 בע״מ 30930 חלקה 333 בגוש 6632 בע״מ 31776
33S1S » 6 ־ 3 ל מ S  מי£ 6896 שטר 6148 בע״מ 30934 הלקה 251 כגוש 5
 היכל הלקה 226 בגוש 6669 בע׳״מ 30939 חלקת 206 בגוש 6166 בע״מ 31822
 חלקה 30 בגוש 29׳ 19׳ 18 בגוש 3865 בע״מ 30952 חברת גוש 3847 הלקה 8 בע״מ 31836
 אחוזת לירוני בע״מ 31049 נכסי ״קסם״ (א) בע״מ 31851
31S53 חלקה 26 בגוש 6711 בע׳׳מ 31096 מרחוב גבול בע״מ 
 דירות ברח׳ םוקולוב 87 בחולון בע״מ 31099 טירת חלקה 14 (בית) בע״מ 31873
31S75 סדיווייס נסיעות בע״ט 31116 מוסך גיל בע״מ 
 משגב פרישמן 74 בע״מ 31127 חברת ד. או. גוי בע״מ 31898
 חלקה 76 בגוש 3945 בע״מ 31145 אחים שוברמן בע״מ 31902
 חלקה 7 בגוש 7163 בע׳׳מ 31151 דירת חלקת משבה 46/4 בגוש 6317 בע״מ 31917
 תלקה 275 בגוש 6195 בע״ט 31186 מידד חב׳ להשקעות ונאמנות בע״מ 31919
 הוד רענבה בגוש 7650 בע״מ 31214 אימון חב׳ ליבוא והסבר במכוניות ואביזרתים בע״מ 31948
 חב׳ מגרשי 47׳ 48׳ 49׳ 50׳ 51 ו־52 בגוש 7650 הלקה 159 בגוש 6195 בע״מ 31952
 בע״מ 31218 חב׳ בית כרמיה בגבעת רמב׳׳ם בע״מ 31937
 תב׳ גוש 6758 תלקה 3 בע״מ 31244 ס.י.פ.א. חב׳ אמריקאית למקרקעין ולמיכון בע״מ 31980
 חברת גוש 6530 חלקה 146 ו/או 4 ו/או 7 בע״מ 3124S קרקע בגוש 7151 בע״ט 31984
 חלקה 89 בגוש 6590 בע״מ 31277 מחסני מן בע׳׳מ 32001
 מטעי עצמה בע״מ 31287 תלקה 151 בגוש 7170 בע״מ 32017
 תגרא הבי למסחר בע״מ 31303 תיבל חלקה בגוש 6910 בע״מ 32024

 ילקוט ההרסומיס 1973, ב׳ בטבת תשל״ד, 27.12.1973 493



 מס׳ התיק מפי התיק
 שם החברה (חפ) שם ההברה (חפ)

 ןיבלט חב׳ לנכסים והשקעות בע״מ 32033 חלקות 112 ו־113 בגוש 7136 בע״מ 32836
 חב׳ חלקה ברחי בלפור בבת־ים בע״מ 32051 וזברה ארמון בגוש 6122 בע״מ 32845
 צוותא הבי להשקעות בע״מ 32034 מלקה 91 בגוש 3923 בע״מ 32857
 חלקת 6217619 בבוש 6122 בע״מ 32060 חברת חלקה 248 בגוש 6124 בע״מ 32858
3286S הנכס ברת׳ הנשיא (חדרה) בע״מ 32071 הלקה 182 בגוש 6765 בע״מ 
 מהדר בע׳׳מ 32080 דירת נהר צעא בע״מ 32874
 אחוזה ברחוב קרית יוסף בע״מ 32120 ״רכז״ חברה להשקעות בע״מ 32879
 תלקה 40 בבוש 3700 בע״מ 32123 חברת גוש 6207 הלקה 46 בע״מ 32892
 ויקטורית טכסטיל בע׳׳מ 32141 חברת גוש 6207 הלקה 44 בע״מ 32904
 חלקה 24 בגוש 30159 בע״מ 32161 ״קונעור״ מפעלי עור בע״מ 32906
 תלקה 180 בגוש 6397 בע״מ 32163 מעונות יוסף! בבית הכרם בעי׳ מ 32910
 חלקת ת.י.ו. בע״מ 32184 טירת גוש 8263 הלקה 108 בע״מ 32912
 חלקת בבאר בע״מ 32188 סג״מ חברה בע״מ 32919
 חלקה 3 בגוש 6543 בע׳׳מ 32202 חברת חלקה 47 בגוש 6019 חולון בע״מ 32921
 חלקה 2 בגוש 6543 בע״מ 32203 חברת הלקה 49 בגוש 10892 בע׳-מ 32923
 עמיבד׳בע״מ 32218 חלקה 235 בגוש 6155 בע״מ 32934
 חלקה 112 בגוש 8244 בע״מ 32280 מעונות ויינברג בע״ט 32936
 חלקה 49 בגוש 6957 בע׳׳מ 32306 חלקה זמנית 7 בגוש 6405 בע״מ 32958
 חלקה 37 בגוש 10784 (חיפה) בע״מ 32317 חלקה זמנית 4 בגוש 6405 בע׳״מ 32959
 חברת חלקה 79 בגוש 10784 בע״מ 32321 חלקה 58 בגוש 7119 בע״מ 32961
 חלקה 132 בגוש 7151 בע״מ 32369 בית ברחוב ז׳בוטינסקי 16 בע״מ 32963
 חברת גוש 6530 תלקת 143 בע״מ 32373 הלקה 1315 בגוש 6122 בע״מ 32965
 וקופלסט בע״מ 32378 מעונות צוד בע־״מ 32974
 תלקה 69 בגוש 30122 בע״מ 32437 חברת חלקה 69 בבוש 7149 בע״מ 32976
 מדרך עוז בע״מ 32456 דירה חלקה 117/15 בגוש 8264 בע״מ 32989
 הלקה 7אי בגוש 6632 בע״מ 32457 הלקה 211 בגוש 6375 בע״מ 32993
 פנת הקריה בע״מ 23488 ״גורומום׳״ חברה לנאמנות והשקעות בע״מ 32994
 בית חלקה 408 בגוש 6123 בע״ט 32498 חלקה 16 בגוש 10772 בע״מ 33003
 חלקה 242 בגוש 6753 בע״מ 32499 חלקה 17 בגוש 10772 בע״ט 33004
 חברת דביר לסחר והשקעות בע״מ 32528 חלקה 15 בגוש 10772 בע״מ 33005
2 בגוש 7173 בע״נן 3254S חברת הלקה 472 במש 6122 בע״מ 33035 דת חלקה 8  הנ
 טל• פן. חדרה בע״מ 32354 חבית חלקה 53 בבוש 6746 בע״מ 33040
 גוש 6757 הלקה 189 בע״מ 32578 הברת חלקה 1020 בגוש 6668 בע״מ 33049
 חלקה 31 בגוש 3923 בע״מ 32604 הברת תלקה 1014 בגוש 6668 בע״ט 33053
 חלקה 59 בגוש 6762 בע״מ 32606 הברח חלקה 1015 בגוש 6668 בע״מ 33055
 תברח הלקה 316 בגוש 6128 בע״מ 32S16 חברת חלקה 1017 בגוש 6668 בע״:• 33057
 תלקה 23 בגוש 6977 בע״מ 32620 נכסי זבולון בע״מ 33060
 ציוד כבד להובלה ותפירה בע״מ 32656 נכםי חנחון בע״מ 33061
 תברח הלקות 14׳ 13׳ 28 בגוש 8243 בע״מ 32668 חברת חלקה 257 בגוש 6205 בע״מ 33063
 טירת מהלל בע״מ 32694 חברת גוש 6207 תלקה 45 בע״מ 33066

 אחוזת חלקה מס׳ 168 בגוש מם׳ 30037 בע״מ 32710 אהוזה ברת׳ שמריהו לוין מם׳ 6 הלקה 222
 חיבל הרב קוק 13 בע״מ 32716 בגוש 6904 בע״מ 33075
 בית ברחוב זנגויל 19 בע״מ 32719 חברת חלקות 29׳ 68 ו־70 בגוש 10827 בע״מ 33078
 שדמות בע״מ 32722 הלקה 106 בגוש 6155 בע״מ 33079
 מיכון בדרום בע״מ 32723 תפארת היכל חולון בע״מ 33086
 בוה פרי בע״מ 32735 י. פרי וסוח׳ בע״מ 33093
 דפנה מוצרי מזון בע״מ 32745 חלקה 134 בגוש 7151 בע״מ 33094
 ״אופק חיפה״ — חבר־ לבנין בע״מ 32779 היכל חלקה 26 בע״ט 33154
 דירה בארלוזורוב 48 ר״ג בע״מ 32800 בית תלקה 26 בע״מ 33155
 תברח תלקה 231 בבוש 3925 בע־׳ט 32814 ממון חלקה 26 בע״מ 33156
 חלקים נאים בגוש 6616 בע״מ 32821 טירת חלקה 26 בע׳׳מ 33157
 חלקות 978 ו־594 בגוש 6213 בע״מ 32S31 נכסי חלקה 26 בע-ימ 33158
 חלקת 158 בגוש 6393 בע״מ 32833 קולנוע עצמאות בע״מ 33160
 חלקה 115 בגוש 6400 בע׳־מ 32834 חלקה 4 בגוש 7151 בעי מ 33163
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 מסי התיק נזמי התיק
ten) פ התברה  שט התבדה (תפ) ע

 גוש 7142 הלקה 35 בפ״מ 33169 חלקה 36 בגוש 30151 ירושלים בע׳״מ 33325
 חברת חלקות 191 עד 198 בגוש 6538 בע״מ 33174 חלקה 148 בגוש 6750 בע״מ 33327
 חלקה 255 בגוש 10036 חדרה בע״ט 33189 חלקה 192 בגוש 6049 בע״מ 33333
 חלקה 534 בגוש 6154 בע״מ 33192 אחוזת מיעל (רמ״ג) בע״מ 33334
 תלקה 170 בגוש 6205 בע״נל 33199 תריםופלסט בע״מ 33337
 הלקה 97 במש 8250 בע״מ 33202 ״אדש״ הירד, לגידול בקד בע״« 33343
333S1 ״אריוב״ — חברה להשקעות ולמסחר בע״מ 33210 תלקה 57 בגוש 6634 בע״מ 
 ״גוי״ חברה קבלנית אחים לוי ושות׳ בע״מ 33214 קאנה־קודה בע״מ 33369
 תלקה 67 בגוש 30150 בע״מ 33223 גוש 6546 חלקה 80 בע״מ 33372
 הלקה 173 בגוש 6204 בע״גג 33226 חלקה 106 בגוש 6632 נע״מ 33378
 חלקה 43 בגוש 10764 בע״מ 33237 ״פ.י.א.״ בע״מ 33386
 החנות ברה׳ ביאליק 14 ר״ג בע׳׳מ 33238 חלקה 53 בגוש 6397 בע״ט 33395
 א. ז. דור בע״מ 33242 חלקה 345 בגוש 6187 בע״מ 33398
 נוה תלקה 26 בע״מ 33257 חלקה 613 בגוש 3703 בע״מ 33407
 חלקה 306 בגוש 6213 בע״מ 33262 חלקה 104 בגוש 7154 בע־׳מ 33408
 חלקה 558 בגוש 6205 בע״מ 33263 חלקה 105 בגוש 7154 בע״-מ 33409
 חברת תלקה 38/1 + 38/5 בגוש 6667 בע״מ 33265 חלקה 207 בגוש 3648 בע״מ 33414
 בוה נאווה בת רות בע״מ 33276 נאה ותקין(1962) רח׳ בן בון בע״מ 33434
 גוה רקפת בת ברכה בע׳״מ 33277 חברת הלקה 6 במש 30094 בע״« 33430
 חלקה 31 בגוש 7149 בע״מ 33288 נוח גן ברשל׳׳צ בע״מ 33456
 דידה 63/20 בגוש 6952 בע״מ 33290 חברת תלקה 253 בגוש 6154 בע׳׳מ 33458

 חלקה 141 בגוש 3928 בע׳׳מ 33298

 ב״ח באלול תשל׳״ג(25 בספטמבר 1973) יעקב לוי
 רשם החברות

 פקודת החברות

 הודעה בהתאם לסעיף 20(6)

 7. יושע גיהול בתי ספר בערבון מוגבל שינתה על־ידי
 החלטה מיוחדת מיום 21 בנובמבר 1972 — תפ/54942.

 8• מטעי מ. ב. בערבון מוגבל שינתה על-ידי החלטה מיו
 חדת מיום 18 בינואר 1973 — תפ/14119.

 9• כימוגיל בערבון מוגבל שיגתה על־ידי תתלטה מיוחדת
 מיום 15 בנובמבר 1972 — חפ/21288.

 Hernnutah Limited .10 שינתה על־ידי ההלטה מיותרת
 מיום 28 בפברואר 1973 — חפ/229.

 11. עלית חברה ישראלית לתעשית שוקולדה וםוכ־
 ריות בערבון מוגבל שיבתה על־ידי החלטת מיוחדת מיום

 22 במרס 1973 — הצ/378.
 12. גן ילדים בנתיבות ע׳׳ש דנציגר בערבון מוגבל
 שינתת על־ידי החלטה מיוחדת מיום 24 באוקטובר 1972 —

 חפ/58277.
 13. בית ספר מקצועי ברמת השרץ ע׳׳י קלמן ומיניל
 רוטברג בעדבון מוגבל שינחה על־ידי החלטת מיוהדת מיום

 22 בינואר 1973 - תפ/51325.

 ד׳ באב תשל״ג(2 באוגוסט 1973) ב׳ לוי
 עוזר ראשי לרשם תהברות

 נמסרת בזה תילעה׳ כי נרשם תזכיר של החברות אלה:

 1. נחושתן סיטונאים ותעשיינים בעדכון מוגבל שינתה
 על ידי החלטה מיותדת מיום 29 ביוני 1972 — תצ/201.

 2• צור, בית אבות (מרכז רפואי) ירושלים בערבון
 מוגבל שינתה על־ידי החלטת מיוהדת מיום 18 בדצמבר

 1972 - ח51094/6.

 3. חברת חלקה 1016 בגוש 6668 בערבון מוגבל
 שינתה שליידי חחלטה מיוחדת מיום 15 בספטמבר 1972 —

 תפ/33056.

 4. אילן־גת, מהנדסים בערבון מוגבל שינתה על-ידי
 החלטה מיוחדת מיום 26 בינואר 1973 — חפ/12171.

 5. יונטרסט חברה להשקעות ולנידות ערך בערגץ
ל שינתת על־ידי החברה מיוחדת מיום 20 ביולי 1972— ב ג ו  מ

 חפ/2310.

 6. חברה לנאמנות של אקצ׳נג׳ נשיונל בנק בערבון
 מוגבל שיגהה על־ידי תתלטה מיוחדת מיום 20 ביולי 1972 —

.55208 
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 פקודת השותפויות

יות ת השותפו ד ו ק פ ף 68(4) ל י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה

 נמסרת גזה הודעה כי לאהד שלושה חודשים מתאריך הודעה זו יימחקו השותפויות אשר שמותיהם מפורטים להלן מפנקס השותפויות, אלא
 אם תוגשנה סיבות המחייבות אחרת:

 מסי ממי
 שם השותפות התיק שם השותפות התיק

 א, דרימה ושות׳ 1099 מי סודה פרידלנדר את שוורץ ש/15ד5
 זריז שרות הובלה 1128 ד״ר שטרן את ד״ר הלר ש/6186
 פלקוביץ גולדין וקורפיצנוקוב 2300 ח. ספיר ושות׳ ש/6706

 קבוצת שומריפ־שמירה וביטחון 3628 גולד אח מודליק תחנת דלק ראשון־לציון
 מ, את י. ברנדיים 4053 רה׳ הרצל 15 ש/6730
 ״רקיק״ 4359 אהים לוי — בית מלאכה מבני «)7168
 ״אב לבנון - משח גרינבום עורבי־דין 4377 מצפי את סלאמה ש;7387
 ״עתיד״ מאפיה חשמלית 4849 ״נעלי פאר״ «/7407
 מ. מאיט ושות׳ 4869 גרינולד ושות׳ ש/7671
 ״החורש״ משאות וחומרי בנין 5600 אחים פת ש/8730
 נשיא או) רומנו S794 ״זיק — אור״ חשמלאות רכב, מטרץ חיפה ש)8010
824S/ï> ד״ר מ. רוזנברג ושות׳ 7252 אשל את ברונר 
S277/& מכון!ןל־אביב 8532 דפוס דף־חן 
. כהן את א. אדונוביץ סוכני ביטוח ש )8547  ב. יקימובסקי ושות׳, בית מסחר לאינפורט של ר
 תקלאות ומפפו ?519/1 מ. וולפשטט — י, לנגזם «/8622
 יעקוב צימרוט את חיה ויינוורצל ש׳1207 עמיר את לוי, רואה חשבון «)8654
 ״א. קליבברגר ובניו. בית חרושת לתעשית נקניק״ ש/2081 ״מהודר״ בית־חרושת לנקניק ומדעני בשר ש;8768
 מלון ופניסיון האחים וגשאל ש'ו2908 ״רכב נוע״ ש/8880
 לייצנר את אטינגר ש)2703 אפרים גלר ושות׳ ש/8921
 ״צפוי מתכת כרומקפ״ ש/4418 אברהם את יקותיאל ש/8967
 נעלי כחן ש/4631 ״אכן טוב־ירותם״ ש/8968
 ״רהיטי אדקוי רוזנברנ את ויסלר״ ש/4845 מוסכי און, חיפה ש/9004

 סלון לנעלים ״עשרת״ ש/5428 ליאורה, שותפות לליטוש ומסהר באבני תן
 שלד את אבוש ש/4778 צבעוניות ש) 9040
 תראל את מאירוביץ ש/5457 מנעמיס י, וולפייר ושות׳ ש/1083
 בית מרקחת ״תרופה״ נתניה ש/5549 גרינברג אח הונגמן ש)9113
 ״מוצרי אופטיקה אטלס״ חזן אח פבדו ש/5643 הי-•: וי •ב את קוביוב ש/9171
י את טלר ש)9242 מ ל  נגרית תצפון ש/3668 ב

י ו ב ל ק ע  כ״ד בתמוז חשל״!(24 ביולי 1973) י
 רשם השותפויות

 הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936

, ל ת פשיטת רג ז ר כ ה ם ו י ס כ ת נ ל ב  צו ק
ת י ב מ ו ה פ ר י ק ח ה ראשונה ו פ י ס  א

 שם ההייב, תיאורו ומענו: שוימר מרדכי, ה״ז 278618, מנהל מסעדה,
 נוח זוהר סדום, דירה מסי 1.

 בית המשפט המתוזי של: באר־שבע, תיק אזרתי 468/73.
 תאריך צו קבלת הנבטים והכרזת פשיטת רגל: י״ג בהשון תשל״ד

 (» בנובמבר 1973).
 בקשה נושה או חייב: בקשת החייב.

 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב׳ בטבת תשל״ד (25
 בדצמבר 1973) בשעה 10.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רהוב החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ג בטבת תשל״ד (7
 בינואר 1974) בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבעי

ר ו ק  י״ח בכסלו תשל״ד (13 בדצמבר 1973) ש׳ אנ
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי

 הודעות מאת כונס

 פקודת פשיטת

, ל ת פשיטת רג ז ר כ ה ם ו כסי ת נ ל ב  צו ק
ת י ב מ ו ה פ ר י ק ח ה ראשונה ו פ י ס  א

 שם תחייב, תיאורו ומענו: עטיית שלום, ת״ז 7193341, שומר,
 שכ׳ שמשון ב׳ 103/4, אשקלון.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שגע, תיק אזרחי 469/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ג בתשרי תשל״ד

 (19 באוקטובר 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב׳ בטבת תשל״ד (27
 בדצמבר 1973) בשעת 11.30 כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.
 האריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״נ בטבת תשלי׳ ד (7
 בינואר 1974) בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי דבאר־שבע.

ל ו ק נ  י״ח בכסלו השל״ד (13 בדצמבר 1973) ש׳ א
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי
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 הודעות מאת כונש הגכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 זמן פרעונו: י׳ בטבת חשל״ד (4 בינואר 1974).
׳ פלפלי, רחוב הבנקים 3, היפה.  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י

 שב ההייב, תיאורו ומענו: ישראל יורמן, רהוב השקדים 30/6, קרית־
 טבעון,

 בית מושפט תביחווי של: חיפה, תיק אזרחי 737/64.
 הסכום לכל לירה:19%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: י׳ בטבת תשל״ד (4 ביגואר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: משה סבוראי, עו״ד, רחוב הרצל 2,
 חיפה.

ה מ י ד ן ק י ד לבושים בד נ ד י ב י ם ד ל תשלו ת ע ו ע ד ו  ה
 שם החייב, תיאורו ומענו: שטיינמץ יעקב מרחוב התשבי 39, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 71)1321.
 הסבום לכל לירה: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
׳ בטבת תשל״ד (4 בינואר 1974).  זמן פרעונו: י

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י׳ פלפלי, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עובדיה פנחס, נהג, משכונת ביאליק
 24/6, מטירת הכרמל,

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1413/70.
 הסכום לכל לירה: 100%,

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י׳ בטבח תשל״ד (4 בינואר 1974).

, שמריהו לוין 6, חיפה. ד  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע׳ מ

 שפ החייב, תיאורו ומענו: מאמו אנדרי, שיכון שדת 11)416, טירת
 הכרמל.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 69)1479.
 הסכום לכל לירה: 70%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י׳ בטבת תשלי־ד (4 בינואר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ש׳ סלומון, עו״ד, רחוב ירושלים 1,
 חיפה.

 פקודת החברות

ת ראשונות ו פ י ס א ק ו ו ר י  צו פ
 שם ההברה: חברת חלקה 59 בגוש 18003 בע״מ.

 מען המשרד הרשום: רחוב בן עמי 43, עכו.
 בית המשפט המחוזי של: תופת, תיק אורתי 73)1289.

 תאריך צו הפירוק: ז׳ בכסלו תשל׳׳ד (2 בדצמבר 1973).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ת בתשרי תשל״ד (10 באוקטובר 1973).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ד בשבט תשל״ד (6 בפברואר
.(1974 

 שעת האסיפות: 1) בושים בשעה 10.00;
 2) משתתפים בשעה 10.30.

אלי תי קו  כ״ו בכסלו תשל״ד (21 בדצמבר 0973 י' י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

, ל ת פשיטת רג ז ר כ ה ם ו כסי ת נ ל ב  צו ק
ת י ב מ ו ה פ ר י ק ח ה ראשונה ו פ י ס  א

 שם החייב, תיאורו ומענו: סובהי סוליטאן מוסטפה ג-בארין, ת״ז
 2123049, פועל בנין מאום אל פחם.

 בית המשפט אמהוזי של: היפה, תיק אזרחי 73)1501.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל; י״א בכסלו תשל״ד

 (6 בדצמבר 1973).
 בקשת נושה או תייב: בקשת החייב.

 תאריך המטיפה הראעוונת, השעה והמקונ!: ט״ז בטבת חשל״ ד (10
 בינואר 1974) בשעה 10,30 בבוקר במשרד כונס תגכסים הרשמי,

 רתוב שמריהו לוין 3, חיפה,
 תאריך החקירה הפומבית, השער והמקום: כ׳ בטבח תשל״ד (14
 בינואר 1974) בשעה 8.30 ביוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.

ד נ ד י ב י ם ד ו ל תשל ת צ דעו  ן הו

 ש• החייב, תיאורו וטעבו: גולדשטיין מינה מרחוב טרומפלדור 35,
 נוח שאנן, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 911/70.
 הסכום לבל לירה: 12%.

 דיבינד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י׳ בטבת תשל״ד (4 בינואר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: מייד י׳ פלפלי, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם תחייב, תיאורו ומענו: «ת&ד היד קשאש ג1«כו תעתי׳קזז 1/195.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, חיק אזרחי 67)1089.

 תפכוט לכל לירה: 20%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן שימונו• י׳ בטבת תשל״ד (4 בינואר 1974).
 ביקום פרעובו במשרד תנאמן• עו״ד י׳ פלפלי, רחוב הבנקים 3, תיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שפיק אל חאזן מרחוב תגפן 10, היסה.
 בית הטשפט המחוזי של: תיפח, חיק אזרתי 69)26.

 הסכום לכל לירה:15%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעובו: י׳ בטבת תשל״ד (4 בינואר 1974).
 מקום פרעובו בטשרד הנאמן: י׳ 3לפלי עו״ד, רחוב הבנקנם 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: סעדיה בן אברהם כהן מרחוב שפרניצק
 52/2, קרית־שמונה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 67)937.
 הסכום לכל לירה:15%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני,
 זמן פרעונו: י׳ בשבח תשל״ל (4 בינואר 1974).

 מקום פרעובו במשרד הנאמן: י׳ פלפלי, עו״ד, רחוב הבנקיט 3,
 חיפה.

 שם החייב, חיאורו ומענו: יצחקי רחום, רחוב בבל 16/1, עכו.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 70)928.

 הסכום לכל לירה: 15%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
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 הודעות מאת כמס הנכסים הדשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

פי סו ד שני ו נ ד י ב י ם ד ו ל ש ל ת ה ע ע ד ו  ה
 שם החייב, תיאורו ומענו: זלמן קופלמן, ת״ז 6454929, חנוני, רחוב

 אבן גבירול 5, באר־שבע.
 ביה המשפט המחוזי של: באר״שבע, תיק אזרחי 69)205.

 הסכום לבל לירה: 10 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שגי — וסופי,

 זמן פרעונו: י״ב בטבת תשל״ד (6 בינואר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ

 117, בארישבע.

ל ו ק נ  י״ח בכסלו תשל״ד (13 בדצמבר 1973) ש׳ א
 ב״ב כונס הנכסים הרשמי

, ל ת פשיטת רג ז ר כ ה ם ו י ס כ ת נ ל ב  צווי ק
ה ראשונה פ י ס  א

 שם החייבת, תיאורה ומענה: גרטרוד הרשקוכיץ, אחות, רחוב דגניה
 33, תל־אביב, ת״ז 0327182.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 157/73.
 תאריך צו קבלת הנבטים והכרזת פשיטת רגל: ט״ז בשבט תשל׳׳ג

 (19 בינואר 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ד׳ בשבט השל״ ד (27
 בינואר 1974) בשעה 12,30 בצהרים, במשרד כונס הנבסיט

 הרשמי, רהוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: פנחס ורשה, עובד בחנות רהיטים, רחוב
 בךיהודד, 97, תל־אביב, ת״ז 0904921.

 בית המשפט המחוזי של תל־אביב־־יפו, תיק אזרחי 2523/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ בתשרי תשל״ד

 (1 באוקטובר 1973).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: 1׳ בשבט תשל׳״ד (29
 בינואר 1974) בשעה 12.30 בצהרים, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

ד נ ד י ב י ל ד ז ע י ר כ ה ר כוונה ל ב ד ת ב ו ע ד ו  ה
ך  שב החייב, תיאורו ומענו: אריה קלמנוביץ, טרקטוריםט, שד׳ ב

 ציון 4, רחובות,
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרחי 592/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בטבת תשל׳׳ד (4 בינואר 1974).
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם:

 1. נפתלי גרינברג, עו׳״ד, רחוב יהודה הלוי 15, תל־אביב.
 2. יעקב נטר, עו׳׳ד, רחוב אלנבי 80, תל־אביב.

 שה החייב, תיאורו ומענו: איזו אירן, צורף, רחוב אילת 98/6,
 חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי 481/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בטבת השל׳— (4 בינואר 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקוס, עו״ד, רחוב שדי דוד המלך
 29, תל־אביב.

יך  כ״ד בכסלו תשל״ד (19 בדצמבר 1973) א' רוטנשטרי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ד נ ד י ב י ל ד ז ע י ר כ ה ר כוונה ל ב ד ת ב ו ע ד ו  ה

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף סמיח פאהום, 707/4 נצרת.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, חיק אזרחי 208/69.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974).
 שם הנאהון, תיאורו ומענו: עו״ד נביל עספור, מבגין ווקף אל רום,

 נצרת.

 שם החייב, תיאורו ומענו: פרוספר עדי, מסגד, מאםבסםונים 170/1,
 קריח־אתא.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 641/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד ע. הרלף, רח׳ המגינים 42, חיפה.

קותיאלי  כ׳׳ו בכסלו חשל״ד (21 בדצמבר 1973) י׳ י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלח דרסי, ת׳׳ז 2012992, סוכן, שדרות
 או״מ 5, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 331/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ג בשבט תשל׳׳ד (15 בפברואר

.(1974 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ש׳ ז׳ פונדמינסקי, עו״ד, רחוב הרברט

 סמואל 4—2, ירושלים.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם עבור לוי, ת״ז 43156, ספק אבן,
 רחוב טבריה 28, נחלת אחים, ירושלים.

 ביה המשפט המחוזי של; ירושלים, חיק אזרחי 685/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז בטבח חשל״ד (11 בינואר 1974).

 שם היאמן, היאורו ומענו: עו״ד א׳ תור, רחוב הלל 6, ירושלים.

 שם ההייב, תיאורו ומענו: שרגא לכוביצקי, ח״ז 245301, מסגר,
 רחוב בוסתנאי 32, קטמון, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 81/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳״ז בטבת תשל־יד (11 בינואר 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: שמהה רוזנטל, עו׳׳ד, רחוב בית הברט 4,
 ירושלים.

ץ ו ר  א׳ ח
 כונס הנכסים הרשמי

י פ סו ד שני ו נ ד י ב י ם ד ו ל ש ל ת ה ע ע ד ו  ה

 שם החייב, תיאורו ומענו: מיכאל שמחה, ת״ז 578394, מלצר, שיכון
 ד׳ 200/4, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, היק אזרחי 106/65.
 הסכים לכל לירה: 10 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני וסופי,
 זמן פדעובו: י״ב בטבת חשל״ד (6 בינואר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ההלוץ
 117, באר־שבע.

ר קו  כ־יג בכסלו תשל״ד (18 בדצמבר 1973) ש׳ אנ
 ב״ב כונס הנכסים הרשמי

 498 ילקוט הפרסומים 1973, ב׳ בטבת תשל״ד, 27.12.1973



, סדרה א׳ ו 9 5 0 - י ״ ש  מילווה עממי, ת

ה ה־0ד ל ד ג ה ת ה צאו ל תו ה ע ע ד ו  ה

 בהתאם לתקנה 11(ג) לתקנות המילווה העממי, תש״י—1950
 פדרה א׳ מתפרסמות תוצאות ההגרלה שהתקיימה גיוס שני, ט״ו

 בכסלו תשל*ד (10 בדצמבר 1973).

 א. ארבע מאות ושבעים איגרות ההוב המסומנות כל אחת באחד
 מתשעים וארבע המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד
 מחמשה המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד יי עלו בגורל

 ראשונה וייפדו בסך 50 ל״י בל אחת:

54266 52249 48211 57662 26266 16428 12062 
31962 07940 31134 03996 34736 35154 16137 
23617 10617 45054 30642 36767 16484 36149 
42944 17564 47732 18415 20799 09454 36517 
87132 54341 13514 36729 03628 15829 14117 
57654 16796 57622 48177 22634 08174 48537 
46203 41622 32728 100S7 18901 56S16 54649 
31736 24487 00850 31421 12273 573B4 51925 
53875 00439 09028 48322 01255 12696 05764 
43094 11306 40307 51268 22913 29857 96457 
49494 38739 57118 03Í76 42083 04491 56680 
53337 46233 51939 03482 59114 33324 07040 
22125 09209 15806 47200 31140 11498 25707 

59896 52933 48738 

 ב. עשר איגרות החוב המסומנות כל אחד באחד המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחר מחמשת המספרים הסידוריים המשניים

 מ־1 שד v עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 250 ל״י כל אחת:

15529 17658 

 ג. עשר איגרות החוב המסומנות כל אחת באחד המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמשת המספרים הסידוריים המשניים
 מ־ נ עד v, עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 300 ל״י כל אחת:

08193 47809 

 ד. חמש איגרות החוב המסומנות כל אחת במספר הסידורי הראשי
,V הבא ובאחד מחמשת המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד 

 עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 1,000 ל״י כל אחת:

50025 

 ה. שלוש איגרות החוב המסומנות כל אחת במספר הסידורי הראשי
 ובמספרים הסידוריים המשניים הבאים, עלו בגורל אחריהן וייפדו

 בסך 2,000 ל״י כל אתת:

II13785 113785 V13785 

. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי  ו
 המשנה הבא עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך 5,000 ל״י:

IV13785 

 ז. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
 המשנה הבא עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 15,000 ל״י:

111 13785 

 איגרות החוב שעלו בגורל, ייפרעו לפי דרישה, החל ביום ח׳
 בטבת תשל״ד (2 בינואר 1974), (מאחר וב־1 בינואר יום הפדיון

 הבנקים סגורים).

 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

ו  פקודת פשיטת הרגל, 936

ל מינוי נאמן ה ע ע ד ו  ה
ל ג ת חייב כפושט ר ז ר כ  וצו ה

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. שלמון אורב, יהלומן, רחוב הרצוג 18, חולון.
 2. נפתלי סלומון, יהלומן, רחוב השהר 2, חולון.

 3. ״יהלומי סלומון״ שותפות, דרך פתח־חקיה 25, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2251/73.

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ט בחשון תשל״ד (14 בנו
 במבר 1973).

 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם:
 1. משה נחשון, עו״ד, רחוב שולמית 13, תל-אביב.

 2. מיכאל כהן, עו״ד, שד׳ דוד המלך 6, תל־אביב.
 חאריך המינוי: כ״ד בכסלו תשל״ד (19 בדצמבר 1973).

, ל ם ופשיטת רג י ס כ ת נ ל ב ל צו ק טו ל בי ה ע ע ד ו  ה
ה ר ש פ ר ביצוע ה ח א  * ל

 שם החייב ומענו: אברהם יונח הראל, רחוב רופין 6, תל־אביב,
 ת״ז 0/506626.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1051/67.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ח באור א׳ תשכ״ז (28

 בפברואר 1967).
 תאריך ביטולו: ט׳ באלול תשל״ג (6 בספטמבר 1973).

, ל ם ופשיטת רג י ס כ ת נ ל ב ל ביטול צו ק ה ע ע ד ו  ה
ו ב ו ם ח ד תשלו ח א  ל

 שם החייב, תיאורו ומענו: מערבי בוכרים, סבל, רמת־אליהו, בלוק
 173/31, ראשוךלציון. ח״ז 6909473.

 בית המשפט המחוזי של: הל־אביב־יפו, היק אזרחי 32/69.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ט״ו בטבת תשכ״ט (5 בינואר

.(1969 
 תאריך ביטולו: ו׳ בחשון חשל״ד (1 בנובמבר 1973).

ר ת שחרו ש ק  ב
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף חוטורנםקי, טקםטיליםט, רחוב

 פיירברנ 15, תל־אביב, ת״ז 746052.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2211/66,

 היום והמקום לדיון בבקשח השחרור: ט״ז בטבת חשל״ד (10 בינואר
 1974) בשעה 9.00 בבוקר, בבית המשפט המחיזי בחליאביב־יפו.

 פקודת החברות

ק ר פ ל מינוי מ ה ע ע ד ו  ה
 שם החברה: הברה להשקעות של בנק אגודת ישראל בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב לילינבלום 31, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1066/73.

 ש& המפרק, תיאורו ומענו: עזרא גודארד, עו״ד, שד׳ דוד המלך 7,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: כ״ג בהשון תשל״ד (18 בנובמבר 1973).

יך  כ״ד בכסלו תשל׳׳ר (19 בדצמבר 1973) א' רוטנשטרי
י י ע  סגן כונס הנבסימ ה ר
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ת ־׳גוה אייל״ בע״מ ו ב ת א  בי

חדת ו ה מי ט ל ח ת ה ל ב ל ק ה ע ע ד ו  ה
ן ה מרצו ר ב ח ק ה ו ר י פ  ל

 ניתנת בזה הודעה בי באסיפה הבלליח של ההברה הנ״ל שנועדה
 ונתכנסה כהלכה ביום 23 בנובמבר 1973, נתקבלה החלטה מיוהדת
 לפרק אח ההברה מרצון ולמנוי! אח ש׳ ירון, עו״ד, מחיפה כמפרק

 החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יומ מיום פרטהט הודעה ־זז־ לנושרד

 המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
, עו״ד, מפרק ן ו ר  ש׳ י

ם בע״מ י ס כ נ ה ל ר ב  רן ח
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהא-
 םיפה תבללית האחרונה של תהבריט של החברה הב״ל תתכבט ביוט
 13 בפברו&ר 1974, בשעה 10.00 ברזזוב :יקוה״ישראל 8, הל־אביב,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העס
 קים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 הםפרק ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
, עו״ד ן ו ר ב ׳ ע  א

מ - ע ת ומימון ב ו ע ק ש ה ה ל ר ב  רר״ג ח

ן ה מרצו ר ב ח ק ה ו ר י פ חדת ל ו ה מי ט ל ח ת ה ל ב  ק
ם י ר ב ח ל ידי ה  ע

 ניתנת בזה הוחיד כי באסיפה הכללית שלא מו המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 בנובמבר 1973, נתקבלה
 הרלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמכות את מר חייט רביב
 מרחוב ליבריה 32, חיפה, ואת מר משה רביב משדרות יצחק 13,

 חיפה, למפרקים של החברה.

 כל נושה ש־ש לו תב־עות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפ

 רקים ־נ׳׳ל.

 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייענה.

ב י ב ם ר י ב הי י ב  משה ר
 מפרקים

ק הירושה ו ח ף 99 ל י ע י ס ל פ ה ע ע ד ו  ה
 בחור מנהלת עזבון המנוח אריה שלזינגר ז׳׳ל מקריתיאונו,
 רחוב הנשיא 50, שנפטר ביום 1 באפריל 1973 אני מזמינה את נושי
 העזבון להודיעני על תביעותיהם בכתב תוך שלושה חודשים נתאריך

 הפרסום בילקוט הפרסומים,

 אל: ירדנה שלזיבנר, רחוב הנשיא 50, קריח־אונו, מנחלת
 עזבון.

 אגדת פרסום ברשומות

׳ בחשון תשל״ד (1 בנובמבר 1973) תהיה הודעה על הגשת  מיומ ו
 בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, על עזבונו של חייל שנספה
 במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילי־׳, שנטפו במערכה (תגמולים

 ושיקום), תש״י—1950, פטורה מאגרת פרסום ברשומות.

ן 9 4 8 - ס ״ ש  תקנות שעדי אוצר, ת

ר צ ו ל של שטרי א ל ו כ ם ה ו כ ס  ה
 ל״י

165,000,000 

69,400,000 

 סה״כ 234,400,000

 שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשנ״ט
 (1 באפריל 1969) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תשייט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, חש״ט-1948

165,000,000 
69,400,000 

234,400,000 

 2. הוצאו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) 65,400,000
 3. נפדו אחרי התאריך תאנ1ור -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 56,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום א׳ בטבת
 חשל״ד(36 בדצמבר 1973) —

 על פי סעיף 1 (ב((1)
 על פי 20יץ* 1 (ב)(2)

 הודעות £לו1 נזח9רנזבווו1 על אחריות הוזודיעימ
 ואין בפרסומן משום נותן תעודה על נכונותן

מ ״ ע ת ונחושת ב ר פ ו י ע ר צ ו מ ת ל י ל א ר ש ו י ר ב  ״לדו׳׳ ה
 (הפ/48050)

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית היוצאת מהכלל של החברה
 ״לדו״ — חברה ישראלית למוצרי עופרת ונחושת בע׳״מ, שנתכנסה

 ביום 4 בדצמבר 1973 נתקבלו ההחלטות המיוחדות הבאות:

 1. לפרק את החברה מרצון.
 2. למנות את מר מיכאל שטיין, רו״ה, כמפרק החברה.

 3. להקנות למפרק החברה את כל סמכויות מנהלי החברה במהלך
 הפירוק.

 על נושי ההברה להגיש את תביעותיהם למפרק תוך 21 יום
 מתאריך הודעה זו.

, רו״ח, מפרק ן י י ט ל ש א כ י  מ

נדיטוריה רינגו בע״מ  קו
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שבאסיפה יוצאת מן הכלל של ההברה, שנת
ל פירוק של התברת ע״י  קיימה ביום 10 בדצמבר 1973, הותלט י
 החברים ועל מינוייב של ה״ה יוסף להיאני משה סבן וסלאס לאלו

 למפרקים של החברה.

 התימת כל שניים מהמפרקיכ מחייבת את ההברה.

 על כל הנושים להגיש את תביעותיהם ולהוכיח אח רובותיהם
 למפרקים מרצון לפי המען ע״כ צבי מיתר, עו״ד, רחור אבן־גבירול

 24, חל־אביב, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

ו ל א פ ל א ל י סבן משה ס נ א י ח ף ל ס ו  י
 מפרקים
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 המחיר 160 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




