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1746

בקשה לפירוק הברה ע״י בית המשפט .

מינוי ידיר ועדה מייעצת לפי הוק נכסי נפקדים .

.

1746

הודעות מאה כונס הגכסיט הרשמי

1765

.

.

1746

מועדי הגרלות

1771

746נ

תוצאות הגרלות

שינוי בועדה מייעצת יפי חוק למניעת היצף .
מינוי דיין בבית דין רבני אזורי

.

.

.

.

1764

1771

אישור תכניות ניקוז

1746

הסכום הכולל של שטרי אוצר

1772

מינוי ועדה מייעצת לשתילי מנגו

1747

דו״ח בנק ישראל יעל בחמר המטבע

1772

1747

הודעות מאת הציבור

תיקון היתר לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

;

.

1772

תוק שירות הקבע בצנא־הגנה לישדאל
)גמלאות( ,תשי״ד954-ז

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום
פיצויים( )נזקי מלתמה ונזק עקיף(,
תשל״ג973-ו

מודיעים ב1וז ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  10לחוק שירות הקבע
בצבא־הגבה לישראל )גמלאות( ,חשי״ד— ,1 1954החליטה הממשלה
להכיר ,החל מיומ א׳ בניסן תשל״ד) 1באפריל  ,(1976בגמול השכלה
המשתלם לחיילים בשירות קבע ,כתוספת קבועה לענין החוק האמור.

הודעה ע ל ה ר כ ב ועדות ע ר ר

הודעה ב ד ב ר ה כ ר ה בתוספת קבועה

החלטה זו תחול גפ על מי שפרש מהשירות לפני קבלתה ועל
שאיריו.
ההודעה בדבר הכרה בתוספת קבועה ,שפורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,906תשכ״ב ,עמי  ,804החוקן לפי זה.
כ״ח בסיון תשל״ז) 14ביוני (1977
)המ (730403
 1ם׳׳ח תשי״ד ,עמי .179

גרשץ אבנר

חוק־יסוד :הממשלה
מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק יסוד :הממשלה ,כי שר
הבריאות שב ארצה ביום ב-ז בםיון תשל״ז) 13ביוני .(1977

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

תזק התטדיתיס ,תשל״ו976-ו
מינוי חברים לועדת הרשיוגות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הנוטריונים ,חשל״ו—,11976
אני מ&נה בזה את האנשים המפורטים להלן להיות חברים בועדת
הרשיונות לענין החוק האמור:
ד״ר ורנד אורגלר ,עורך דין
יהודה סביר ,עורך דין
ד״ר קורט םטנר ,עורך דין ונוטריון
בחן קלדור
ד״ר קורט נצלינגר
מרטין גלם
כ״ד במיון תשל״ז) 10ביוני (1977
)חמ (70376

עו״ד יוסף הדני
דוד שמרן
אשר גולדין

— יושב ראש
— נציג שר האוצר
— נצינ שר הבטחון

עו״ד יצחק לומברוזו
שמואל כהן
מנחם קצבלבונן

— יושב ראש
 נצינ שר האוצר— נציג שד הבטוזון

אזור המרכז:
עו׳יד קינדרמן אליעזר — יושב •ראש
— נציב שר האוצר
אברהם שטננר
— נציב שר הבטחון
ער־ד נחמן קפלן
ד״ר בביאל שמואל ,עו׳-ד — יושב ראש
— נציב שר האוצר
אברהם שטנגר
— נציג שר וזבטחון
עו*ד נחמן קפלן
כ״ז בסיון תשל״ז) 13ביוני (1977
)חמ (72470

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ק״ת תשל״ג ,עמ׳ . 1682

פקודת הפללצדה־ה הפלילית )עדות(
הסמכה

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ס״ח תשל״ו ,עמ׳ .196

פקודת הפטנטים והמדגמים
מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הפטנטים והמדגמים  ,1אני
ממנה את יואל צור להיות רשם הפטנטים והמדגמים.
כ״ח בסיון תשל״ז) 14ביוני (1977
)חמ (70519

אזור ירושלים:

מזכיר הממשלה

הודעה ע ל שובו של שר לארץ

כ״ח בסיון תשל״ז) 14ביוני (1977
)חמ (78410

י בתוקף סמכותי לפי תקנה  12לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים
)תשלום פיצויים( )נזקי מלחמה ונזק עקיף( ,תשל״ג— ,11973אבי
ממנה את האנשים המפורטים להלן להיות חברי ופדות ערר:

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(! ,אבי מסמיך אה עו״ד אברהם תגר ,עובד משרד התח
בורה ,לערוך הקירות לפי הפקודה על ביצוע עבירות לפי פקודת
הנמלים ]נוסח חדש[ ,תשל״א— ,21971והתקנות על פיה; חוק הספנות
)בלי שיט( ,תש״ך ,3 1960-והתקנות על פיו; חוק הספנות )ימאים(,
תשל״ג3-ד ,4 19והתקנות על פיו; תקנוח־־שעת־חירום )פיקוח על
כלי שיט( ,תש״ח—,51948
ב״ו בהיון תשל״ז) 12ביוני (1977
)חמ (759921

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמ־ .439
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .444
 3ס״ח תש״ך ,עמ׳ .70
 4ם״ח תשל״ג ,עמ׳ .329
 5עייר תשיח ,תום׳ א' עמי  ;56ם״ח תשל״נ ,עמי .203

 1הוקי א״י ,כרך בי ,עמ׳ .107

1744

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ו30.6.1977 ,

פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

תוק דוד בן־גודיון /תשלי׳ז976-ן

הסמכה

הודעה ע ל מינוי הועד המנהל למכון
למורשת דוד בךגוריון

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,1אני מסמיך את עובדי משרד התחבורה ,ששמותיהם נקובים
להלן לערוך חקירות לפי הפקודה האמורה ,על ביצוע עבירות לפי
בל אחד מהחיקוקיב הנקובים להלן:
מ/ר יעקב אורון
מ/ר אדרי שרמן
מ/ר צבי שור
רה/ב חיים הררי
קצין אלחוט ראשי נד בן־ארי
ואלה החיקוקיפ:
פקודת הנמלים 1בוםח חדש[ ,תשל׳׳א— ,2 1971והתקנות על פיה;
חוק הספנות )בלי שיט( ,תש״ך— ,3 1960ורתקנור על פיו;
חוק הספנות )ימאים( תשל״ג ,4!973-והתקנות על פיו;
פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים ,51936 ,והתקנות על
פיה;
תקנות־שעת־חירום )פיקוח על כלי שייט( ,תש״ח—.61948
כ״ו בסיון תשל״ז) 12ביוני (1977
)חמ (759921

חיים י' צדוק
שר המשפטים

 1הוקי איי ,כרך אי ,עמ׳ .439
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .444
 3ס״ח חש״ך ,עמ׳ ;70
 4ס״ח תשל״נ ,עמ׳ ;329
 5ע״ר  ,1936תוס׳  ,1פמ׳ .216
 6ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ עמי  ;56ס״ח תשל׳׳ג ,עמי .203

תוק שעות עבודה ומנותח ,תשיי׳א1951 -
הודעה ע ל מתן היתר כ ל ל י ב ד ב ר הפסקות בעבודה
שאיבה עבודת כפיים
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,תשי״א— ,11951נתתי היתר כללי לפיו עובד שאינו מועבד
בעבודת כפיים מותר להעבידו תוך סטיה מהוראות םפיף  20לחוק -
) (1בכל יום מימות השבוע  -שמונה שעות ללא הפסקה;
) (2ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור
בסעיף )) (2ב( לחוק — שבע שעות ללא הפסקה.
ההיתרים הכלליים בדבר הפסקות בעבודה שאינה עבודת כפיים
שהודעה עליהם פורסמה בילקוט הפרסומים  ,518חשי׳-ז ,עמי 478
ובילקוט הפרסומים  ,2290תשל״ז ,עמי  — 674בטלים.
כ״ח בםיון תשל״ז) 14ביוני (1877
)חמ (751601

משה ב ר ע ם
שר העבודה

 1ס׳י־ח תשי״א ,עמי .204

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

אני מודיע כי בהתאס לסעיף ) 10ג( לחוק דוד בן־גוריו־ן ,תשל״ז—
 ,11876מינתה מועצת המכון למורשת דוד בן־גוריוןב ,את האנשיפ
ששמותיהם רשומים להלן להיות ועד מנהל למכון למורשת דוד
בן־נוריון:
יוסף יעקבזון — יושב ראש
גדליה יעקבי
אליעזר שמואלי
ישראל בן-אמתי
פרופ׳ עמוס ריצ׳מונד ,ועד שובו ארצה — יאיר מנן
חיים ישראלי.
כ״א במיון תשל-ז) 7ביוני דל(19
)חמ (78431

א ה ק ידלין י
שר החינוך והתרבות

 1ס׳׳ח תשל׳-ז ,עמי .10
 2י״פ תשל״ז ,עמ׳ .1003

חוק דוד גו־גוייון ,תשל״ז976-ו
הודעה ע ל מינוי ח ב ר למועצת המכץ
למורשת דוד בן־גוריון
אני מודיע כי בהתאם לסעיף ) 10ב( ) (5לחוק דוד בךגוריון,
תשל׳׳ז— ,1 1976מינה קיבוץ שדה בוקר את רפאל בברך להיות
חבר במועצת המכון למורשת דוד בךגוריון ,במקום אריה וינד.2
ב״א בסיון תשל״ז) 7ביוני (1977
)חמ (78431

אהרן י ד ל ץ
שר החינוך והתרבות

 1ס״ה תשל״ז ,עמ׳ .10
 2י״פ תשל״ז ,עמי .1003

תוק שירות המדינה )מינויים(׳
תשי״גו1959-
מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12להוק שירות המדינה )מינויים(,
תשי״ט— ,11959ולאחר התייעצות עם נציב השירות ,אני מטיל על
עמנואל יפה את התפקיד של מנהל כללי למשרד החינוך והתרבות,
לתקופה מיום ג׳ בתמוז תשל״ז ) 19ביוני  (1977עד יום ח׳ בתמוז
תשל״ז ) 24בידני .(1977
כ״א בסיון תשל״ז  71בידני (1977
p7(7208
)המ

אהרן ידלץ
שד החינוך והתרבות

ג סיח תשי־י׳ט עמי  ;86תשכ״ג עמי .110

1745

חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,
תש״ס949-ז
אכרזה ע ל שירות חלקי
בתוקף סמכותי לפי סעיף )1ב( לחוק החיילים המשוחררים
)החזרה לעבודה( ,תש״ט ,1 1949-אני מכריז בזה על שירות מילואים
כמשמעותו בחוק שירות בטחון תשי״ט~] 1959נוסח משולב[  ,2כעל
שירות חלקי.
האכרזות שפורסמו בילקוט הפרסומים  240תשי״ב ,עמי ;903
 1364חשכ״ז ,עמ׳  ,1969 ;1590תשל״ד ,עמי  — 431בטלוה.
י״ט בםיון תשל״ז) 5ביוני (1977
)המ (73034

חוק הדיינים ,תשט״ו1955-
הודעה ע ל מינוי דיין
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,תשט״ו— ,11955אני מודיע כי
ביום ט״ו בםיון תשל״ז) 1ביוני  (1977נ׳ינה נשיא המדינה ,בתוקף
סמכותו לפי סעיף  5לחוק האמור ,אח הרב מנחם חשאי להיות
דיין בבית דין רבני אזורי.
כ״א בםיון תשלי׳ז) 7ביוני (1977
)המ (77723

שר הבטחון

 1ס״ח תשט״ו ,עמ׳  ;68תשכ״ו ,עמי .18

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ח957-ו
הודעה ע ל אישור תכניות

תוק נכסי נפקדים )פיצויים( ,תשל״נ1973-
הודעה ע ל מינוי יושב־ראש ועדה מייעצת
בתוקף סמכותי לפי סעי,ף  5לחוק נכסי נפקדים )פיצויים(,
תשל״ג— ,1 1973אני ממנה את עוזי סיון ,שופט בית משפט שלום,
להיות יושב־ראש ועדה מייעצת ,במקום שופט ביה המשפט המחוזי
ורדי זיילר.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  24לחוק הניקוז וההגבה מפני
שטפונות ,תשי׳׳ה— ,11957על אישורן של תכניות הניקוז המפורטות
להלן:
תכניות הניקוז ומספרן
רשות הניקוז
) (1לרשות ניקוז אילוץ
שורק

ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמ׳  ,1197תתוקן
לפי זה.
יהושע רבינוביץ
שר האוצר

) (2לרשות ניקוז יובלי
הירקון—מזרח

 1ם״ח תשל׳׳ג ,עמ׳ .164

חוק מניעת היצף ,תשל״ז1977-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  3לחוק מניעת היצף ,תשל״ז—,11977
ולפי כל דין אחר ,אנו ממנים את אברהם אשרי בבצינ שר המסחר
והתעשיה בועדה ,במקום זאב בירגר.
ההודעה על מינוי ועדה מייעצת שפורסמה בילקוט הפרסומים
תשל״ז ,עמי  ,1095תתוקן לפי זה.
כ־ בסיון תשליז) 6ביוני (1977
)תמ (755359

חיים ב ר ־ ל ב

יהושע רבינוביץ

שר המסחר והתעשיה

שר האוצר
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להסדרת נתל תמנה מסי 286440
להסדרת נהל נטוף מם׳ 286504
להסדרת בחל יבנה מס׳ 121875/6
להסדרת נחל עקרון מס׳ 1139221/2
להסדרת נחל שורק
מס׳ 107397
המערבי
להסדרת מהדרין
מם׳ מח/נק31/
צפונית
להסדרת נחל קבה
להסדרת בהל מזור
להסדרת נחל ירקון

מסי 2583512
מס׳ ,113921
113911
מס׳ 299234

) (3לרשות ניקוז אלכסנדר

להסדרת בתל תאבים
להסדרת בחל
מם׳ 4—47—012
אלכםבדר

) (4לרשות ניקוז זבולון

להסדרת יישור
קשת הקישון
להסדרת קיצור
נחל הקישון

) (5לרשות ניקוז קישון

להסדרת תעלת
היוגב
להסדרת נחל
טבעון

הודעה ע ל שינוי בועדה המייעצת

 1ס״ח תשל״ז ,עמ׳ .53

שר הדתות

שמעון פ ר ם

 1ס״ח תש״ט ,עמ׳ .13
 zם״ח תשי׳׳ט ,עמי .286

כ״ז במיון תשל״ז) 13ביוני (1977
)חמ (72857

חיים י׳ צדוק

—

ז׳ בסיון תשל״ז) 24במאי (1977
)חמ (751309
 1ם״ח תשי״ח ,עמי .4

מס׳ 4—92—166
מס׳ 4—43—047
מם׳ 4—34-042
מסי 4—36—038

אהרן אוזן
שר החקלאות

ילקוט הפרסומים  ,2337י׳׳ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

תוק הזרעים ,תשס״ז—1956
הודעה ע ל מינוי ועדה מייעצת לשתילי מנגו
אני מודיע ,בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הזרעים ,תשט״ז—
 ,11956מיניתי ועדה מייעצת לענין התקנה תקנות להסדרת ייצור
ומכירת שתילי מנגו בהרכב זה:
יושב־ראש :שמואל אלחנן
חברים:

ראובן אוהד
מרים אלפר
דייר אברהם בן יעקב
שאול חומסקי
יוסף גור אדיה

ל׳ בבסלו תשל״ז)
)-המ (73930

ביוני

מוטי מוקסי
דוד סמו
ד״ר יעקב פנקסי
ישעיהו קובץ
אביגדור ייכנפלד

1977C16

אהרון אוזן
שר החקלאות

 1ס״ח תשטיז ,עמי  ;97תשכ״ה ,עמי .55

תוק הפיקוה על מצרכים ושירותים,
תשי״ ת1957-
תיקון התר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16ז לחוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,תשי״ח— ,11957אני מתקן ההיתר שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,2809תשל״ה ,עמי  , , 1091ב ך ;
בתוםפת להתר בחלק ב׳ -
) (1במקדם פרט  43יבוא:
טור א׳
הפרט
43-

שירות תקופתי להחזקת תנורי בישול ואפיה״.

) (2אחדי פרט  45יבוא:
שירותי שמירה״.
״46

בהתאם לסעיף )32יב( לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי־׳ח— ,11958נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה
האזורית תמר שהתקיימה ביום ב׳ באייר תשל״ז) 20באפריל (1977
נבחר משה שמיד להיות ראש המועצה במקום עמוס גנור שהתפטר,
שלמה דרורי הועבר מכהונתו כסגן ראש המועצה.
כ״א בסיון תשל״ז) 7ביוני (1977
)חמ (8083

חיים קוברםקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

 1ק׳׳ת תשי״ח ,עמ׳  ,1256י״פ תש״ל ,עמי .2018

הודעה ב ד ב ר בחירת ראש המועצה האזורית אשכול
וסגנו
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המוצצות המקומיות)מופצות אזוריות(,
תשי״ח— 1958ג ,נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזורית
אשבול שהתקיימה ביום י׳׳ד בסבת תשל״ז ) 4בינואר  (1977נבהד
שמואל אבני להיות ראש המועצה וחיים סטקין נבחר להיות סגן
ראש המועצה.
י׳׳ט במיון תשל״ז) 5ביוני (1977
)חמ (8083

חיים לןיברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

הוק ההגבלים העסקיים /תשי״ס959-ו
הודעה ע ל רישום ה ס ד ר כ ו ב ל

י״ט בסיון תשל״ז) 5ביוני (1977
)חמ (741194

מ׳ מבדלבום
הממונה

ם־ח תשי״ך ,עמי  ;24תשל״ז ,עמ־ .34

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—1950
הודעה ב ד ב ר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
בית־שמש
בהתאם לסעיף  117לצו המועצדת המקומיות)א( ,תשי״א—,11950
נמסרת בזה הודעה ,כי בישיבת המועצה המקדמית בית־שמש שהתקיימה
ביום כ״ז בשבט תשל׳׳ז) 15בפברואר  ,(1977נבחר אלי בן לולו
להיות סגן לראש המועצה במקום חיים לוק שהתפטר.
י״ז בסיון תשל״ז) 3ביוני (1977
)חמ (8016

תשי׳׳ ה1958-
הודעה ב ד ב ר בחירת ראש המועצה האזורית תמר

 1ק״ת תשי״ח ,עמי  ,1256י״פ תש״ל ,עמ׳ .2018

טור ב׳
השירות

1

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(.

חיים ק ו ב ר ס ק י
המנהל הכללי של משרד הפנים

ג ק״ת תשי״א ,עמי  ;178ק״ת חשב״ב ,עמי  ;280י״פ תש״ל ,עמי
.2194

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל׳׳ז30.6.1977 ,

בהתאם לסעיף  23לחוק ההנבלים העסקיים ,תשי״ט—,11959
אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי לבידים ,הנוגע לרכישה משותפת
של תומרי גלם ,קביעת מחירים והגבלות בייצור ובשיווק.
הצדדים להסדר הם:
 .1׳׳אפיקים׳ -קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע״מ,
אגודה שיתופית ,תלי־אביב;
 .2״תעל״ ,תעשית עץ לבוד ,קבוצת משמרות בעי׳מ ,תל־אביב;
 .3״עץ לבוד״ בע״מ ,פתח־תקוה;
 .4לבידי אשקלון בע׳׳מ ,אשקלון.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,
בנין פלס ,רחוב אגרון  ,30ירושלים.
ב״ד בסידן תשל׳׳ז) 10ביוני (1977
)המ (70120

מ׳ הורוביץ
הממונה על הגבלים עסקיים

ס״ה תשי״ט ,עמי  ;152תשל״ג ,עמי .148
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תוק ההגבלים העסקיים ,חשי״ס1959-

תוק התפנו! והבניה /תשכ״ה1965-

הודעה ע ל רישום ,ה ס ד ר כ ו ב ל

פקודת הקרקעות)רכישה לצרביציבור(19«,

בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים ,תשי״ט— ,11959אני
מודיע כי ברשם הסדר כובל בענף הצבעים ,הנוגע לתנאי ולדרכי
השיווק של מוצרי טמבור־אםקר בע״מ בישראל ,באמצעות סיטונאי•
בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—
הצדדים להסדר.
 1965נ ,ובהתאם לתבניח בנין ערים מס׳  436שהודעה בדבר הרשאה
הצדדים להסדר הם:
לתת לה תוקף ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2233תשל״ו ,עמ׳ ,2084
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון )להלן —
 (1צבעי טמבור־אםקר בע״מ ,עכו;
המועצה( הודעה ,בי הקרקע המתוארת בתוספת-דרושה למועצה
 (2א׳ פלדמן צבעים בע׳׳מ ,חל־אב־־ב;
לחלוטין לצדכי ציבור ,וכי הועדה.מוכנה לישא וליתן על רכישת
 (3ש־ פיקס בע״מ ,תל־אביב;
הקרקע האמויה.
 (4י׳ מ׳ בכר ,תל־אביב.

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־ 7ל פ ק ו ד ה

ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,
בנין פלט ,רתוב אגרון  ,30ירושלים,

כל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה כל שהיא בקרקע האמורה,
ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועד־ — הוך חדשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הודעה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
שיכללו את םרטת הרישום — אם ישנן — בפנקס רישום המקרקעין
והודעה המפרטת לסעיפים את הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום
הנתבע בבל סעיף וסעיף.

פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

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

כ״א בסיון תשל״ז) 7ביובי (1977
)חמ (70120

מ׳ הורוביץ
הממונה על הגבלים עסקיים

 1ס״ח תשי־ט ,עמ׳  ;152תשל׳׳ג ,עמ׳ .148

הודעה ל פ י סעיף 19
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 11943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מכריז כי המקרקעין המתו
ארים בתוספת ,שביהם אליהם פורסמה הודעה  2לפי סעיפים  5ו־7
לפקודה ,יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

תוספת
 .חטיבת קרקע הנמצאת בשפרעם לפי הפירוט להלן:
גוש

תלקה

הלקה ארעית

השטה הכלול
בהפקעה מ״ר
בערך
7,119
762

5
10361
323
10334
10334
324
חטיבות הקרקע האמורות מסומנות ,לשם זיהוי בלבד ולא לשם
קביעת גבולות ,בצבע צהוב בתשריט מם׳ הפ ,725/5/7/הפ8/ן,725/5
הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז ,חיפה ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
י״א באייר תשלי!) 29באפריל (1977
)המ (72512
 1ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
 2י״פ תשכ״ה ,פמ׳ .677
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יהושע רבינוביץ
שר האוצר

תוספת
בגוש :6417
השטח במ״ר
בקירוב

הלק
מהלקה

השטה במ״ר
בקירוב

חלק
מחלהה

344

90

360

56

345

123

224

143

258

127

272

12

261

65

220

24

262

81

416

88

359

56

103

110

219

40

417

53

222

64

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית רמת השרון ,וכל
המעונין זכאי לעיין בה בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
פסח בלקץ •
כ״ב בפיון תשל״ז) 8ביוני (1977
יושב ראש הועדה לתכנון ולבניה
)חמ (72510
רמת־השרון
 1ם״ח תשכ׳׳ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז 30.6.1977 ,י

תוק זכות מטפחים ,תשל״ג1973-
הודעה ב ד ב ר בקשות לרישום זכות מטפחים
בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים ,תשל״ג ,1 1973-אני
לרישום זכות מטפחים המפורטות להלן:

א .גידולי שדה
) (1מספר הבקשה.117/76 :
תאריך הבקשה 4 :בדצמבר .1975
שם המבקש :׳׳ידע״ חברה למחקר ופיתוח בע״מ ,ת.ד.
 ,95רחובות.
שם המטפחים :דן עצמון; אלחנן יעקבם.
םוג הגידול והזן :שעורה.
השם שמציע המבקש לזן :רות.
תיאור הזן ותכונותיו :היאור הצמח :גובה הצמח  100ס״מ.
השבולת בצבע חום בהיר ,דו־טורית ,מלענים חלקים.
גרגירים עטופים ,אורך נרגיר מעל  10מ״מ ,צבע הגרגיר
צהוב .משקל אלף זרעים  40גרם.
ייחוד הזן :עמידות טובה לרביצה .בכיר ,רמת יבול גבוהה
בתנאי עמק בית־שאן והנגב.
זן ההיקש :דביר.
) (2מספר הבקשה.137/76 :
תאריך הבקשה 2 :בדצמבר .1976
שם המבקש :״הזרע״ ,מוסד משותף של המשכיר המרכזי
ומשקי העובדים בע״מ.
שם המטפח :יהושע עצמון.
סוג הגידול והזן :חיטה.
השם שמציע המבקש לזן :ה־.895
תיאור הזן ותכונותיו .:תיאור הצמח :בכיר 90 ,יום מההצצה
לחשתבלות ,גובה הצמח  100ס״מ ,קש צהוב ,שבולת
צהובה עם מלענים .גרגר אדום זגוגי ,משקל אלף זרעים
כ־ 40גר׳ ,מקסונרף — ״20׳ ,4חלבון  ,13%מניב -500
 600ק״ג/ד׳.
ייחוד הזן :בשבולת  4—3זרעונים .איכות אפיה טובה.
זן ההיקש.:מרים.

ב  .גידולי גן
) (3מספר הבקשה.136/76 :
תאריך הבקשה 1 :בדצמבר .1976
שם המבקש :גרופר מדיום ,כפר ברוך.
שם המטפחת :גרופר מריוס.
סוג הגידול והזן :בצל.
השמ שמציע המבקש לזן :גלעד.
תיאור הזן ותכונותיו :תיאור הצמח :בדרך כלל פהוס,
משקלו  250—150גר׳ ,הקליפה בצבע חום אדמדם עם
־ סימנים חומים כהים .הציפה מוצקה ,לבנה ,חריפה במקצת
ועסיסית ,העלווה מפותחת מאוד ונתקפת מעט בכשותית.
מתבצל ב־ 14שעות אור ,בחודשים יולי—אונוסט.
ייחוד הזן :משתמר במשך תקופה ארוכה עד סוף אפריל.
זן ההיקש :בן שמן ורביב.

בי החלטתי להעביר למועצת !כויות מטפחים את הבקשות
) (4מספר הבקשה.138/76 :
תאריך הבקשה 29 :בדצמבר .1976
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד
החקלאות ,ת.ד ,6 .בית דגן.
שם המטפחים :חן שיפורים; שלמה מרקו.
סוג הנידיל והזן :פלפל.
השם שמציע המבקש לזן :אדם.
תיאור הזן ותכונותיו :תיאור הצמח :גובה הצמח ב־35
ס״מ .הפרי זקוף ומשקלו  100—70גרי.
ייחוד הזן :סבילות ל,-ז0ג ?.דופן הפרירקרפ עבה
כ־ 4.5מ״מ ,מהזריעה עד התאדמות הפרי כ־ 120יום.
זן ההיקש :ביכורה ו־וייגדל.

עצי פרי
) (5מספר הבקשה.111/75 :
תאריך הבקשה 24 :בנובמבר .1975
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד
החקלאות ,ת.ד ,6 .בית־דגן.
שם המטפחים :פנחס שפיגל—רואי ,יהושע בוכבא.
סוג הנידול והזן :שקד.
השם שמציע המבקש לזן :סולו.
תיאור הזן ותכונותיו :תיאור העץ :בעל צמיחה חזקה,
זקופה ,מתרחב,ומסתעף עם הניבה ,מרבית הפרי ע״נ
דרבנות .פורח יחד עם גה־פלוס אולטרה .אחוז הזרע
ממשקל האנדוקרפ נע בדרך כלל בין  55—65אחוז .אורך
הזרע  24—22מ״מ ,רוחב  15—13מ״מ ,גובה  8מ״מ.
קליפה הפרי פתוחה למדי.
ייחוד הזן :קליפת הפרי דכה ופריכה .הזרעים נאים
ואחידים במידה רבה מאוד ,ללא תאומים ,פוריות
בינונית.
זן ההיקש :יווני ,פוריה .10
) (6מספר הבקשה.112/75 :
תאריך הבקשה 24 :בנובמבר .1975
ש 0המבקש :מיבהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד
החקלאות ,ת.ד ,6 .בית־דגן.
שם המטפחים :יהושע בוכבא ,פנחס שפיגל—רואי.
סוג הגידול והזן :שקד.
השם שמציע המבקש לזן :דגן.
תיאור הזן ותכונותיו :תיאור העץ :בעל צמיחה חזקה,
מסועף היטב ופורה .למעלה ממחצית הפרי על גבי דרב
נות והיתר ע״ג זלזלים קצרים .פורח יחד עם נה־פלוס
אולטרה.אחוז הזרע ממשקל האנדוקרפ נעבדרך כלל בין
 44-37מ״מ ,אורך הזרע בין  22-20מ״מ ,רוהבן בין
 15—13מ״מ ,עוביו  8—9.5מ״מ .מתוק עם ארומה.

 1ם״ח תשל״ג ,עמ׳ .272
ילקוט הפרסיסים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,
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ייחוד הזן :קליפת הפרי קשה למדי ,סגורה היטב ,הזרעים
אחידים במידה רבה ,ללא תאומים ,פוריות רבה.
זן ההיקש :מרקובה.

הודעה ב ד ב ר הצגת לוחות זכויות בהתאם לםעיף 57
לפקודה

) (7מסבר הבקשה.135/76 :
תאריך הבקשה 25 :בבובמבר .1976
שם המבקש :גוטםמן עמיאל.
שם המטפחת :גוטםמן עמיאל.
סוג הגידול והזן :תפוז.
השם שמציע המבקש לזן :ורדה גי.
תיאור הזן ותכונותיו :תיאור העץ :העץ גדול יותר מזן
ההיקש .צבע העלים ירק כהה ,צבע קליפת הגזע אפור
בהיר .העץ פורה מגיל ארבע .חפירות בשלים 5—4
שבועות לפני זן ההיקש .קליפת הפרי חלקה ויפה ,צבע
ציפת הפרי צהוב.
ייהוד הזן :זוית ההסתעפות של הענפים פתוחה .הפרי
בשל  5-4שבועות לפני זן ההיקש .פחות בררה וחיי
מדף ארוכים יותר מזן ההיקש.
זן ההיקש :שמוטי.
י״ט בםיון תשל״ז) 5ביוני (1977
)חמ (709057

פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח
תדש[ ,תשכ״ס969-ו

רות טובי
רשפ זכויות מטפחים

פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס
)הגנה(1939 ,

מודיעים בזה ,בי לות הזכויות לגוש הרישום  18390תרשיחא׳
שבנפת עכו ,הוצג לעיון ביום י׳׳ד בסיון תשל״ז ) 31במאי (1977
לתקופה של  30יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין בחיפה ,בלשבת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית מעלות־תרשיחא.
מודיעים בזה ,כי לוה הזכויות לגוש הרישום  18869מעיליא׳
שבנפת עבו ,הוצג לעיון ביום י״ד במיון תשל״ז ) 31במאי (1977
לתקופה של  30יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין בחיפה ,בלשכת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית מעיליא.
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום  19172סג׳ור,
שבנפת עכו ,הוצג לעיון ביום י״ד בםיון תשל״ז ) 31במאי (1977
לתקופה של  30יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין בחיפה ,בלשכת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה האזורית מרום הגליל.
מודיעים בזה ,כי לוהות הזכויות לגושי הרישום מפי ,19514
 19525ו־ 19573בית־גץ ,שבנפת עבו ,הוצגו לעיון ביום י״ד בסיון
תשל״ז ) 31במאי  (1977לתקופה של  30יום ,בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין בחיפה ,בלשכת מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית
בית־ג׳ן.
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום  19645פםוטה
)מפשטה( ,שבנפת עכו ,הוצג לעיון ביום י״ד בםיון תשל״ז) 31במאי
 (1977לתקופה של  30יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין בחיפה,
בלשבת מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית פםוטה
י״ט בםיון תשל״ז) 5ביוני (1977

הודעה ב ד ב ר החרמת טובין
אני מודיע בהתאם לסעיף  6לפקודת הסמכויות בעבין היבוא,
היצוא והמכס )הגבה( ,11939 ,כי הטובין המפורטים להלן ,שמען
בעליהם אינו ידוע ,הוחרמו לפי סעיף  (1)5לאותה פקודה ,מאחר
שיובאו בניבוד לצו מתן רשיונות יבוא:21939 ,
מספר התיק.1534/76/08 :

בעל הטובין :מיכאל הלפרט.
מקום האחסנה :מחסן המכס מם׳  ,1נמל חיפה.
א ב ר ה ם אילנברג
ממלא מקום מנהל המכס והבלו

 1ע״ר  ,1939תופ׳  ,1עמ׳  ;137ס״ח תש״ל ,עמי .24
 2ע״ר  ,1939תום׳  ,2עמי  ;1201ק״ת תשי״ט ,עמי .541
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פקודת הרשויות המקומיות
)מס עסקים(1945 ,
הודעה ב ד ב ר שינוי ב ה ר כ ב בית דין ל מ ס עסקים

תיאור הטובין 1 :מקרר ח ש מ ל י י ם  1 ,תנור גז ואפיה , G . E .
w.H,1 .רשמקול
A.E.G,1פרקולטור חשמלי
.
 1סופג ריחות
 Techno.ם  1 ,מקלט טלויזיה B.P,1 .טיונר מודל  4 ,2270רמקולים,
 1מחליף תקליטים 12 ,ציפויי שמיכות 12 ,מגבות 12 ,סדיבים
ו 1-רמקול כים ״פיליפס״.

ח׳ בסיון תשל״ז) 22במאי (1977
)חמ (74062

3תן גל־בור
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עבו

נמסרת בזה הודעה בי הרכב כיח הדין למס עסקים ,שהקימה
מועצת עירית בת־ים ,שונה מיום כ״ו בניסן תשל״ז ) 14באפריל
 (1977כמפורט להלן:
במקום ״יהודה ירושלמי — יושב ראש
— חבר
זק מלמד
עו״ד בילביו נחום — הבר״
יבוא ״עו״ד סילביו נחום — יושב ראש
— חבר
יהודה ירושלמי
 חבר״יוסף עזרן
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקיט
הפרסומים  ,1617תש״ל ,עמי  ,1762ותוקנה בילקוט הפיםומים
 ,2114חשל״ה ,עמ׳  ,1738תתוקן לפי זה.
כ״ט בניסן תשל״ז) 17באפריל (1977
)חמ (76520

ד׳ מסיקה
ראש עירית בת־ים

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל׳׳ז30.6.1977 ,

הוק התכנון והבו ז ,תשכ״ה965-ז
מחוז תל־ אביב
מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה ע ל הכנת שינוי תכנית מיתאר
ביתנה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבביה מחוז תל־אביב
החליטה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מס׳  - 330שינוי לתכנית
מיתאר גבעתיים מס׳ .53
ואלה הם השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת:
גוש  6155הלקות  ,159 ,160 ,161 ,162בין רחוב התעש ורחוב
עליית הנוער.
מטרת התכנית :א .לשנות יעוד האזור; ב .לקבוע הזית חבויות,
להגדיל שטח המרתף ולהגביהו כמסומן בתשריט; ג .לקבוע בניה בקיר
המשותף בחלק מקומת הקרקע במםומן בתשריט; ד .להרחיב דרך
קיימת; ה .לאחד ולחלק מהדש את החלקות מט׳  162—159מגוש
 6155בהסכמת הבעלים בהתאם למנזומן בתשריט; ו .לקבוע מפרץ
חביה לאורך רחוב התעש ,לטעינה ופריקה; ובהתאם לבך לשנות את
תבנית המיתאר לגבעתיים מסי  ,53אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה
•פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳  761מיום  6במאי  1960על שינוייה.

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא :תכנית מס׳  330שינוי לתכנית
מיהאר גבעתיים מס׳  ,53ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  6155חלקות  ,159 ,160 ,161 ,162בין רחוב התעש ורחוב
עליית הנוער.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :א .לשנות יעוד האזור; ב .לקבוע
חזית חנויות ,להבדיל שטח המרתף ולהגביהו כמסומן בתשריט;
ג .לקבוע בניה בקיר המשותף בחלק מקומת הקרקע כמסומן בתשריט;
ד .להרחיב דרך קיימת; ה .לאחד ולחלק מחדש את החלקות מסי
 162—159מגוש  6155בהסכמת הבעלים בהתאם למסומן בתשריט;
ו .לקבוע מפרץ חניה לאורך רתוב התעש ,לטעינה ופריקה; ובהתאם
לבך לשנות אה התבנית המיתאר לגבעתיים מס׳  ,53אשר הודעה
בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳  761מיום 6
י במאי  1960על שינוייה.
כל המעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ל30.6.1977 ,

מרחב תכנון מקומי ,רמת־גן

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן הופקד
שינוי תכנית מיתאד הנקרא :תכנית מסי ר״ג — 688/שינוי לתכניה
מפורטת  D . E .רמת־גן ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  6204חלקות  ,287 ,286ברתוב םוקולוב.
עיקרי מטרת שינוי התכנית:
א .איחוד החלקות  286ו־ 287בגוש  6204תוך הפרשת שטח
להרחבת דרכים;
ב .קביעת אזור מגורים מיוחד ואופי הבינוי בו;
ג .לשגות בהתאם את תכנית מפורטת D.E.שפורסמה בע״ר 1446
מיום .18.10.1946
בל הבעוניין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית .,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ׳׳א בסיון תשל׳׳ז) 7ביוני (1977

ד׳ רזביק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מחוז המרכז
מרדיב תכנון מיומי ,המרכז

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז הופקד שינוי
תכנית הנקרא ׳־שינוי תכנ־ת מפורטת מסי מב!15;507/״ ,ביחד ע0
התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :פתיחת שביל הדש וקביעת קווי בנין
לשביל פיתחת קיל דה־סאק.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6502הלקות
 ,322,321 ,320,319בפינת הרחובות הדר ושקד בנוה־מונסון.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ,ללא תשלום ביטים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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חוק התכנון להבניה ,תשכ״ה965-ז
מרחב תכנון מקימי ,פתה־תקוד.

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תבנית מפורטת מס׳
פת10/1209/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6355חלקית ,32
 33באזור שבין הרחובות אבן ספיר והרב בלוי בפתה־תקוה.

שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ כס33/3/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי (1 :קביעת חלוקה הדשה;  (2קביעת אזור
מגורים מיוחד ,הזית מסחרית ושטחים לצרכיציבור 3;Cקביעת מיקום
הבנינים וגובהם.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6439חלקות
 183 ,46עד ) 185חלקות ישנות  43עד  (46ברח׳ תל־חי ! 9-1דחי
בן גוריון  63עד  65ורחוב החלוץ  20עד  24בבפר־סבא.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :התוויית שביל להולכי רגל וקביעת
חלוקה חדשה.

כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת שינוי התבנית יהד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2258תשל״ו ,עמ׳ .2646

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמי
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,דשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

שינוי ־ התבנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה,
וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מסי
פת13/1205 /א״.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית :נוש  6361חלקות
 ;34 ,33 ,98/2 ,98/1 ,68-59 ,58—42נוש  6377חלקות ,21-17
 128 ,127 ,126 ,77 ,76 ,71במבנן שבין הרחובות אורלוב ,פינסקר
תל־הי ובר כוכבא בפתח־חקוה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :התוויה ,הרחבה וביטול דרכיט;
 (2קביעת שטחים ציבוריים פתוחים;  (3קביעת מגרשים לבנייה
בקירות משותפים.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2187תשל׳׳ו ,עמ׳ .1068
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פהח־תקוה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,הופקד
שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי רע189/1/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי (1 :איחוד חלקות;  (2שינוי יעוד אזור
מגורים ג׳ למוסד ציבורי.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  6586הלקות
 432 ,366ברחוב סולד פינת רחוב אחוזה ברעננה.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיפ
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק דשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא :׳׳שינוי תכנית מיחאר מקומית
מם׳ רען 108/1״.

מרחב תכנון מקומי ,כפר־סבא
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,7658חלקות
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
 2 ,3 ,5 ,8—10 ,12—16 ,18 , 20 , 24 , 34—37לאורך צידד המערבי
של כביש מם׳  12וברצועות קרקע ברוחב של  10מי.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
עיקרי הודאות שינוי התכנית :הנחת קו דלק של " 6לתחנת הכת
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
רעננה.
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר־הבא ,הופקד
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ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל׳יו30.6.1977 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2121תשל־׳ד״ עמי .1897

עיקרי הוראות שינוי התבנית :יעוד השטח לאזור גיבורי ,להקמת
גן ילדים.

שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד ענ! התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2194תשל״ו ,עמי .1190

מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השב״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1״שינוי תבנית מפורטת מס׳ זמ12/95/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  4920הלקות
 148 ,136שטח מפעלי ארגמן וארגטן ביבנה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת שינויים בהוראות הבנייה
בשטח המפעלים ׳ארגמן״ ו׳׳אדגטן.-
הודעה על הפקדת שינוי.התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2190תשל״ו ,עמי .1130
) (2״שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ27/66/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש (3512) 4942
חלקות ) 111 ,109 ,75מספרים ארעיים(; גוש (3505) 4941
י חלקות ) 77 ,76 ,75 ,71 ,62 ,61מספרים ארעיים( ביבבה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזורים לבניני ציבור,
ששתים למיתקני ספורט ,ושטחים ציבוריים פתוחים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2209תשל״ו ,עמ׳ .1532
שינויי התבניות האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכבון ולבניה זמורה,
וכל המעובין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכבון מקומי ,לוד

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי תועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית'מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מסי
*
לד5/22/״.
אלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4016חלק מחלקה
 16בין הרחובות ברינבוים ואחימאיר בלוד.

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביתד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאנ! לסעיף  117לדוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מם׳
לה7/110/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4348חלק
מחלקות  2 ,1ברה׳ דב הוז ברמלה.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :הרחבת מגרש לבניין ציבורי
)גן ילדים(.
הודעת על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223תשל״ו ,עמ׳ .1882
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית^
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרהב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה ,הופקד שינוי
תכנית הנקרא ־׳שינוי תכנית מפורטת מקומית מם׳ לה3/260/״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :תופפת קומת מנורים למבנה קיים.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  4449חלקה 12
רח׳ יונה מס׳ 12,ברמלה.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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תוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,ראשון לציון

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳־ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תבנית מפורטת מס׳
רצ1/11/1/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3945הלקות
) 549הלק( עד  552בין הרחובות שפריגצק וארלוזורוב בראשון
לציון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :חלוקה הדשה למגרשים;  (2הת
וויית דרכים;  (3קביעת שטחים לצרכי ציבור;  (4קביעת חזית מסח
רית;  (5קביעת הבינוי וגובה הבנינים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2161תשל״ו ,עמי .379
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ראשון לציון

הודעות ב ד ב ר אישור שינוי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
אישרה שינויי תכניות מפורטות אלה:
< (1״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רצ5/1/ני״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3926חלקה
 278וחלק מחלקה  282רח׳ ויניק בראשון לציון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביער ששה לבניין ציבורי,
אזור ציבורי פתוח ,ומגורים וכן הרחבת דדך.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2215תשל״ו ,עמ׳ .1673
< (2״שינוי תבנית מפורטת מם׳ רצ4/110/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3932חלקות
 48 ,50ברחוב ירושלים  ,13רה׳ ויגודםקי  ,4רח׳ תנחום ,1
בראשון לציון.
עיקרי הוראות שינוי התבנית (1 :הקמת  3בתי מגורים;  (2קבי
עת מגרש לגן ילדים;  (3הרחבה והתוויית דרכים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יהד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2190השל־יו ,עמ׳ .1130
שינויי התכניות האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
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המהוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון
לציון ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה-־ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה.,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מם׳
רח6/74/א״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3698חלקות
 12 ,9 ,8עד  19 ,15עד  25בשכונת אושיות ברחובות.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :קביעת אזורים למגורים ,למטהר
ולצרבי ציבור;  (2התוויית דרבים חדשות;  (3קביעת הבינוי שעל פיו
תותר הבניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2245תשל״ו ,עמ׳ .2339
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים התוהים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ־ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא :שינוי תכנית מפורטת מס׳
הצ.13/38/
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  8002חלק
מחלקות  46 ,40 ,39עד  85 ,55 ,51 49בתחום המועצה המקומית
פרדסיה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי הוראות הבניה באזור מגורים
א׳ כדי לאפשר רישום כל דירה בבית משפחתי בחלקה עצמאית.
הודעה על הפקדת שינוי־ התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2263תשל״ו ,עמי .81
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית' ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ר בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

תוק ה ת כ נ ו ן והבניה ,ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,צפון השרון

מ ח ה הדרום

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מס׳
צש13/68/״.

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7751הלק
מחלקות  8 ,14 ,13בבית האריזה חרמש מושב הרות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳ ,J7*107/03
קיבוץ נירים ,מועצה אזורית אשכול.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי קו בנין צדדי למבנה עזר
באזור תעשייה חקלאית מ־ 8מ׳ ל־ 5מי.

עיקרי הוראותיה :תיחום שטח פיתוח של הקיבוץ בשטח של כ־536
דונם ,הכולל מבני מנורים ,מבני משק ,תעשיה ,מבני ציבור וכוי.

הודעה על הפקדת שינוי התכנית יהד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2240תשל״ו ,עמ׳ .2250

הודעה על הפקדתה ,יהד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2283תשל״ז ,עמי .549

שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון השרון,
וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

התבנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד מם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

א׳ חיץ
כ״ד בםיון תשל״ז) 10ביוני (1977
יושב ראש הועדה המהוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

כ־ד בםיון תשל״ז )10ביוני  1977Cיי ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

הזמנות במי המשפט
ב י ת המשפלו המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צמים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה כשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב
בעיניו.
מם׳ החיק
)צוואות(
2738/77
2740/77
2746/77
2748/77
2749/77
2755/77
2756/77
2757/77
2760/77
2768/77
2771/77
2773/77
2774/77
2780/77
2782/77

שם המנוח

הימן גרוב ר
שמחה ברקאי
ר ב ק ה צוקר
א ב ר ה ם אחיטוב
לוינםון דוד
ברוך שגיא
ר ח ל ורדי
זמונסקי צבי
מיכאל ר כ ב י
ראובן קרעון
אשד פנחס .
א ב ר ה ם חייקיס
יעקב קוםט
ארנסט אריה ליפמן
הנס גוסטב לוי

ילקוט הפרסומים  ,2337־׳׳ד בתמוז תשל׳׳ז30.6.1977 ,

מקום מגוריו
האחרון

-

—

—

_-
-

האריך
הפטירה
26.9.76
14.3.77
8.10.74
7.5.77
26.10.76
9.4.77
10.3.77
14.4.76
3.4.77
1.5.77
28.2.74
11.2.77
29.4.77
29.1.77
25.2.77

שם המבקש
דורותי אידה
גניה ברקאי
וויליאם צוקר
בלה אחיטוב
רינה לוינסון
עמוס שניא
לוינםון זהבה
זמונסקי צפורה
בתיה רכבי
יחזקאל קרעון
אשד צפורה
קלרה חייקיס
אביגיל קדםט
עליזה ליפמן
פרידה לוי
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)צוואות(

שם המנוח

2798/77
2801/77
2802/77
2806/77
2809/77
2810/77
2811/77
2813/77
2817/77
־2820/7
2826/77
2827/77
2828/77
2834/77
2841/77
2842/77
2852/77
2854/77
2856/77

כייבשטיץ שולמית
חוה כ ר מ י א ל
חיים כהן
ד ב שטרן
שלמה גוטמן
ארנסט הורוביץ
שלום דנציגר
מורים אבוש
מרים סמילגסקי
נעמי עמוםי
דוכן זבולון
עובדיה ב ך צ ו ר
וענניה קיימה
ת מ ר בלקין
דזידריו סולומון
ג׳רבי חואטוי
רוזנפלד א ט ל
ל ד ר אגנם
פוזבנסקי מרים

מקום מגוריו
האחרון
—

-

--

—

—
_
_

--

-

תאריך
הפטירה
19.1.77
19.11.76
25.2.77
1.2.77
18.7.76
4.2.77
2.9.57
12.6.76
6.3.77
2.8.76
3.4.69
10.4.77
9.4.77
24.10.76
18.2.77
21.3.75
7.4.77
5.12.76
4.5.77

שם המבקש
פיינשטיין נתנאל
שולמית כרמיאל
בהן לודקה
מלבה הרץ
זייני נוטמן
אובקה הורוביץ
מושקוביץ אניטה
גיסי אבוש
זאב םמילבםקי
מרגלית חתוקה
בבטקיה דוכן
נעמי בן־צוד
אינדורםקי שמעון
בתיה זילבר
צבי אריה שטינפלד
גירבי אליהו
רוזנפלד בנימין
צביה פישר
רות לכיש
ע ׳ זמיר ,רשם

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבק
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי פזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בלת המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
5428/76
1297/77
2664/77
2665/77
2666/77
2667/77
2668/77
2669/77
2672/77
2673/77
2678/77
2680/77
2681/77
2683/77
2684/77
2685/77
2687/77
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שם המנוח
סביבה גוטליב
ריטר יום-טוב חיים
חכים אליהו
שרה גוטמן
אהרון רוזבברג
מילביצקי א ב ר ה ם
ג׳ קו ת מ נ ו
מרק! מוס
אהרון פינקלשטיץ
א ב ר ה ם מוסלי
יוסף כץ
שלום רוזנצרינ
אליהו אםא
פרידה בלומנפלד
אשכנזי ר פ א ל
פ ר י ד ה מ ל כ ה רחנברג
חיים ישראל נדאף

מקום מגוריו
והיתרון

--

-

-

תאריך
הפטירה
9.10.76
22.11.76
26.12.76
13.12.75
11.3.77
30.9.75
17.5.73
24.9.71
11.3.77
4.5.77
26.3.77
4.4.77
1.12.76
15.4.77
21.3.77
4.6.76
30.11.76

שם המבקש
קרל גוטליב
פרקש מלכה
אביבה צאיג
משה גוטמן
רוזנברג ינטה־רוזה
הדפה מילניצקי
דיאמנטה רומנו
אן מום
ישראל פינקלשטיין
נגיה מוטלי
צציליה כץ
מאירוביץ אסתר
פרמוזה אפא
יצחק בלומנפלד
רבקה אשכנזי
ישראל רוזנברג
משה נדב

ילקוט הפרסומים  ,2337י׳׳ד בתבוז תשל״ז30.6.1977 ,

בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מהי החיק
)ירושות(
2688/77
2690/77
2691/77
2692/77
2693/77
2694/77
2695/77
2696/77
2697/77
2698/77
2699/77
2700/77
2701/77
2702/77
2704/77
2705/77
'2707/77
2708/77
2709/77
2711/77
2712/77
2713/77
2714/77
2715/77
2716/77
2717/77
2718/77
2719/77
. 2720/77
2721/77
2723/77
2726/77
2727/77
2728/77
2729/77
2730/77
2733/77
2722/77
2725/77
2731/77
2734/77
2735/77
2736/77
2737/77
2739/77

שם המנות
ר ו ד ה אלחנן
יחזקאל סלים מעתוק
ד ו ד רוזנטל
חיים מילר
אשרוב מ י כ א ל
א ר א ל ה נבץ
יעקב שביידר
פ ר ץ שמואל
שלמה גולדשמיד
אלבכרייצחק
שרגא רובינוביץ
משה מריומה
שלום ש ר ד
שמואל ל ת ר
ניניו מזל
עמנואל ברגיל
יאיר ניסימוב
פלקינםון בן־ציון
א ב ר ה ם גולדבנד
דאוד כדורי
נעימה ב כ ו ר
פנינה רייכבר
שמעון סעיד
סופיה משולם
שיינר ק ב ל ק ץ
שרה חלפון
חיה ל י ב ה זלקוביץ
בתיה סופרמן
מזל אקמן
יהודה אקמן
גינטה ז י ל ב ר מ ך ר ו ב
צפורה גלרמן
נוימן מ ר ד כ י
שפרינצה שיקמן
שוורץ א י ד ל ־ ל י י ב
היינריך אוגנצוקר
חוה נויברגר
ט ל חנן
אהרן ד ב ו ר ה
משה ל ד ר מ ן
שפרינצה אובלוזינר
פאטו נגיי
י ע ק ב חיץ
יורם שהרבני
א ב ר ה ם מיזליש

ילקוט הפרסומים  ,2337י׳׳ד בחמוז תשל״ז30.6.1977 ,

מקום מגוריו
האחרון

_
_

-

—

—

-

—
—

—
—

_-

-י־

-_

י

_

_

—
—

-—

—

תאריך
הפטירה
7.3.77
8.3.73
17.1.77
13.5.75
1.5.77
11.2.77
8.9.75
4.2.77
9.2.77
28.3.77
22.4.77
12.5.77
12.4.77
9.3.77
1.5.77
3.4.77
24.12.76
5.4.77
2.5.77
10-11.76
6.4.76
15.5.76
6.12.64
31.1.77
28.3.77
23.7.76
5.4.59
14.1.77
24.9.61
16.8.65
13.4.76
4.5.77
20-3.77
1.9.74
3.4.67
11.3.76
6.3.77
26.2.77
5.1.64
8.3.77
2.8.55
23.2.72
4.5.76
4.3.77
10.9.75

שם המבקש
רודה בריינדל
רחמה ששון
אליהו רוזנטל
דוד מילר
אשרוב שמרם
שאול בבון
בתיה שניידר
מטילדה פרץ
ישראל פז
אלבכרי רינה
יונה רובינוביץ
נדים מריומה
יוסף שרוי
אסתר לרנר
ניניו משה
עלזיה ברגיל
הלל ניםימוב
משה פלקינםון
מניה גולדבנד
דני דוד
דני דוד
משה רייכנר
ברכה בהן
אלברט משולם
דניאל רוזוליו
מרים אוסטפלד
אורה נרינגר
משה פופרמן
שלמה אקמן
שלמה אקמן
מלכה נליק
ברוך גלרמן
נוימן דבורה
לולה דרמן
שוורץ ניטלה
מינה אוגנצוקר
צבי נויברגר
טל רחל
אקרם דבורה
פני לדרמן
ראובן אובלוזער
פאטו רחל
מתי היון
סוזן שהרבני
רחל פ־יזליש

57דנ

המשפט המתתי

בית

הזמנות
ממי החיק
)ירושות(
2741/77
2742/77
2743,77
2744/77
2744/77
2745/77
2747/77
2750/77
2751/77
2752/77
2753/77
2754/77
2758/77
2759/77
2761/77
2762/77
2763/77
2764/77
2765/77
2766/77
2767/77
2769/77
2770/77
2772/77
2775/77
2776/77
2777/77
2778/77
2779/77
2781/77
2784/77
2785/77
2786/77
2787/77
2788/77
2789(77
2790/77
2791/77
2792/77
2793/77
2794/77
2795/77
2796/77
2797/77
2799/77

1758

שם המנוח
מנחם פ ל ד ר
א ב ר ה ם ויזגפלד
כהן יוסף
ויקטוריה בזרנו
א ל ב ר ט בזרנו
טוביה רינצקי
שלמה ישראל
א ל י מ ל ך רייפן
רוגיינה חיים ווהבה
בלומה כהנא
בינם וורונה
ויםבלום יחזקאל קלמן
דינצי אלון
דינצי יעקב
דזניק חיים
יצחק א ב ר ה ם
גלינאואר משה
הרמן מרים
ת י נ ה פרידמן
סטפן יהושע לוי
שייר גבריאל
שיינזינגר א ב ר ה ם
שטדלר ישראל
לידיה מישלביץ
יצחק מדגיר
גוה ה ר צ ק י
גרובר אהובה
גורג׳יה פ ר ג
שלום שלפרוק
א ב ל י ו ב צפורה
יחזקאל ניסים
איציק ד ו ד סולומון
משה פ ר ד י ס
זנה א ב ר מ ו ב םולומונוב
יוסף מ ל ר
צ פ ו ר ה ברגמן
יודל טוביאשיביץ
שושנה מרשוום
יעקב בדאון
יצחק רוזנברג
בן־ציון קרמזון
מדים אגוזי
אסתר בן־דוד
ירחמיאל ורדי
ר ב ק ה טיגר
,

בתל־אביבייפו

)המשך(

מקום ־מגוריו
האחרון

_

—

-

_-

_-
—

—

_

-

-

—

-

י

האריך
הפטירה

שם המבקש

10.11.76
26.5.76
14.2.77
9.4.70
14.2.77
6.12.76
20.10.76
1.4.77
1.4.71
21.4.77
11.1.67
21.5.77
13.10.74
25.2.76
17.4.77
7.6.76
25.5.77
25.11.76
28.5.76
5.5.77
11.4.77
17.4.77
8.1.77
2.5.77
27.11.76
13.5.77
3.3.77
22.4.77
3.9.73
17.8.76
10.3.77
12.5.75
22.10.76
20.4.75
17.4.77
15.1.77
1.8.73
15.3.72
16.5.77
18.2.77
12.5.65
17.5.65
22.12.76
30,6.75
1.6.76

פנחס פלדר
גוסמבה גליקליך
כהן לידיה
יזיה לנדר
חיה לבדד
אלה ליבוביץ
הנה ישראל
מלכה רייפן
הלנה ווהבה
לאה שרפן
אסתר איטה
פגי ריסבלוס
דינצי אברהם
דינצי אברהם
רזניק רות
קדול אברהם
גלינאואר פיליפ
הרמןשלמה
רחלה פרידמן
יוליאנה לוי
שרף רבקה
שטרם אלקה
שטדלר צפורה
שמואל סידם
סוזי בצלאל
אטל הרצקי
חמר קרן
אליהו פרג׳
חוה פוקס
ביילה לוין
דודים יחזקאל
גיזלה סולומון
צציליה פרדים
סוסי אשכגזי
פיי מיגר
יעקב ברגמן
ריסיה טוביאשיביץ
הלה ארבובסקי
חיים בדאון
הלפרן צבי
דרורה קרמזון -
ברוך אגוזי
יהודה בן־דוד
רבקה גיל
אריה טיגר

ילקוט הפרסומי•  ,2337י״ד ביזכ-וז תשיו״ד30.6-1977 ,

בית

ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בתל־אביב־־יפו
הזמנות

מס׳ התיק
)ירושות(

שם המנות

2800/77
2803/77
2804/77
2805/77
2807/77
2808/77
2811/77
2814/77
2815/77
2816/77
2813/77
2819/77
2821/77
2822/77
2824/77
2825/77
2829/77
2830/77
2831/77
2832/77
2833/77
2836/77
2837/77
2838/77
2839/77
2840/77
2843/77
2844/77
2845/77
2846/77
2847/77
2850/77
2851/77
2853/77
2858/77
2860/77
2929/77
2996/77

 .פרידמן נפתלי
גוטרמן נחמה
יוסף קורגיס כהן /
א ב ר ה ם פיבקלמן
מרים ג׳וגס
ע ו פ ר מזל
שלום דנציגר
מלר דבורה
גולדמן נחמיה
מרים סמילנסקי
בנימין קמיניץ י
ישראל גולדשטיין
ע ב ד ל ל ה עבודי
צוקר פייגה
ב ר ־ ד י ץ כדורי
גבריאל ב ך א ר צ י
קלינה ר ב ק ה
אהרון טייטלבאום
דינה אשכנזי
גדליהו מאירסץ
מ ל כ י א ל אםא
קבציפולםקי צבי
לוי מנחם
חוליו דוידסון
אירמה פרוינד
רץ יעקב
ק ו פ ר ב ר ג אהרון
יעהב ה ל ב ר ג
פולאטוף יוסף
צרפתי א ל ב ר ט
ה ד ס ה אפלבוים
רדוביץ טובה
א ב ר ה ם אשכנזי
שמחה שרעבי כהן
פייגה ברמן
מיודובניק א ב ר ה ם
מ י כ א ל אידלמן
ב ר ו ך שרעבי

׳׳

)המשך(

מקוט מגוריו
האחריז

—
—

-

-

-

—

-_-
_-
--—

—

תאריך
הפטירה
5.5.77
3.9.72
10.9.72
19.4.77
1.5.77
24.3.77
2.9.57
14.5.77
10.4.77
6.3.77
21.3.77
1.3.77
27.3.77
26.10.68
21.1.77
10.5.77
12.5.77
11.4.77
16.5.77
28.4.77
1.7.76
21.9.76
28.2.65
19.4.77
10.4.77
14.5.77
21.12.76
3.3.76
7.2.77
12.2.76
5.1.77
29.3.77
15.4.77
26.5.77
7.5.77
29.11.76
23.11.76
6.3.76

שם המבקש
פרידמן שרה
ישראל נוטרמן
אלבה טאובר־שיפמן
שרה דריו
פרידה ג׳ובם
מיכאל עופר
אניטה מושקוביץ
מלר שלמה
גולדמן טובה
יזהר סמילנסקי
חיים קמיניץ
שרה מידלר
גמאתי יצחק
חנה ליבמן
יעקב בר-דיין
א .פרידלבדר
קלינה יהושע דוד
מריה טייטלבאומ
דוד אשכנזי
חנוך מאירםון
רבקה אםא
טובה קנציפדלסקי
שושנה לוי
מינואל דוידסדן
שולמית פרוינד
ויץ שרד
רבקה קופרברו
אסתר הלברנ
מלכה פולאטוב
צרפתי ריינה
נחמיה &פלבוים
רדוביץ וולדזימש
זיבה אשכנזי
משה בהן
יעקב ברמן
מיודובניק דבורה
שרגא עדיאל
מנחם שמואל
ע׳זמיר ,דשם

ייקוט הפרסומ־מ  ,2337י״ד בתמוז השל״ז30.6.1977 ,

1759

בית

ה מ ש פ ט המחוזי ב ב א ר ־ ש ב ע

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
או לשניהם .בל אדם הטומן שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתיימכת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית המשפט גו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(

מקום מגוריו
האחרק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

144/77

אטשגאה חביב

קרית מלאכי

22.3.63

אטשגאר טלעת

145/77

רחמים מכלוף

קריח מלאכי

10.4.77

רהמים חנה

147/77

וקניש יצחק

אשדוד

14.2.77

ואחניש סעדיה

148/77

יאני יוסף

באר־שבכ

27.12.69

יאני משה

149/77

קולט גיאות

אילת

7.5.77

קולט ברוך

150/77

כהן יוסף

באר־שבע

30.5.68

נעימה כהן
י׳ בבאי ,רשם

הזמנות בתי הדיו הרבניים
ב י ת הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יו/ן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /3169תשל״ז
בענין ירושת המנוח גיטלסון שמעון ,שנפטר בירושלים ביום
ט״ו בניסן תשל״ז) 3באפריל ,(1977

תיק /3145תשל׳׳ז
בענין ירושת המנוחה שפיגל מתילדה ,שנפטרה בירושלים
ביום י״ד בניסן חשל״ו ) 14באפריל ,(1976
המבקש :ישראל שפיגל.

המבקשת :מ ר י ם ג י ט ל ם ק מרחוב ביאליק  ,10ירושלים.
תיק /2742תשל״ז
בענק ירושת המנוח הרב א ב ר מ ס ק י יחזקאל ,שנפטר בירו
שלים ביום כ״ד באלול תשל-ו ) 18בספטמבר ,(1976

תיק /3035תשל״ז
בענין ירושת המנוח ט ס ל ר ירמיהו ,שנפטר בירושלים ביום
י״ג בטבת תשל״ו ) 17בדצמבר ,(1975
המבקשת :א ס ת ר ט ם ל ר .

המבקש :י .ד .אברמםקי.

ר פ א ל ה ד ם ־ ע ד ם  ,המזכיר הראשי
בית הדיי הרבני ה א ז ו ר י ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאזז או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לת ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית חדין צו כטוב בעיניו.
תיק /11623תשל״ז
בענק ירושת המנוחה ב נ ק ה ל ט ר מיבה ,שנפטרה בחדרה ביום
י׳ בסיון תשל״ה ) 16במאי ,(1975
 .המבקש :שגיא)בבקהלטר( שמואל.

תיק /11560תשל״ז
בענין ירושת המנוחה ק ל ט ד חביבה ,שנפטרה בתל־אביב
ביום א׳ באדר תשל׳-ז) 19בפברואר .(1977
המבקש :ק ל ט ר ראובן.

תיק /8218תשל״ז
במנין ירושת המנוח שוימר דוד ,שנפטר בתל־אביב ביום כ״ב
בכסלו תשל״ז) 14בדצמבר ,(1976
המבקשת :שרמר אידה.

תיק /11551תשל״ז
בענין ירושת המנוח ל ב ה יעקב ,שנפטר בחו״ל ביום  3בינואר
׳
,1977
המבקשים :ל ב ה עזריאל ואדית.
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ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

ב י ת הדין הרבני ה א ז ו ר י ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
י

הזמנות

)המשך(

תיק /11544תשל״ז
בענין ירושת המנות ק ר ן ־ צ ב י ש ת א  ,שנפטר בתל-אביב
ביום ו׳ באייר תשל״ז) 24באפריל ,(1977
המבקשת :ק ר ן ־ צ ב י ר ח ל .

תיק /4535תשל״ז
בענין ירושת המנוח ברוזח־ביץ יוסף ,שנפטר בבני־ברק
ביום ו׳ בחשון תשל׳׳ו) 11באוקטובר ,(1975
המבקשת :ברמדוביץ ליזה.

תיק /10573תשל״ז
•י
בענין ירושת המנות :ה ל ר קורט ,שנפטר בפתה תקוה ביום ב׳
בטבת תשל׳׳ז ) 21בינואר ,(1977
המבקשת :ה ל ר שרה,

תיק /11238תשל״ז
בענין ירושת המנוח לופוביץ שמואל ,שנפטר בדמת־גן-
ביום ט״ז באדר תשל״ז) 6במרט ,(1977
המבקש :לופוביץ א ל ב ר ט .

תיק /11343תשל״ז
בענין ירושת המנוחה פישמן פולה ,שנפטרה בתל־אביב ביום
ה׳ בניסן תשל״ז) 24במרס ,(1977
המבקש :פישמן נח• .

תיק /11118תשל״ז
בענין ירושת המנוחה ב ר ־ א ץ אטל ,שנפטרה בבאר יעקב
ביום ה׳ בסיון תשל״ז) 15במאי ,(1975
המבקשת :בר־און)וינשטיץ( חנה.
עובדיה לוי ,אחראי לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזות בתיפה
הזמנות

להווי ידוע כי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
בבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטיב בעיניו.
תיק /3277תשל״ז
בענין ירושת המנות הוגו וודטמן ,שנפטר בחדרה ביום כ״ז
בחשון תשל״ו) 1בנובמבר ,(1975
המבקשת. :לורבם אוםטרייכר.
תיק 8ד/32תשל״ז
בענין ירושת המנוחה סופיה היימן ,שנפטרה בחיפה ביום
כ׳׳ו באב תשל״ד) 14באוגוסט ,(1974
המבקשת :ל ו ת ס י ר ו ס ט ר י י כ ר .
תיק /3298תשל״ז
בענין ירושת המנוחה יטי סטרול ,שנפטרה בחיפה ביום י״ט
באדר תשל״ז ) 9במרס ,(1977
 ,המבקשת :פני ירושלימסקי.
תיק /3309תשל״ז
בענין ירושת המנוה ב ר ו ך פלדמן ,שנפטר בחיפה ביום ב׳
בכסלו תשל״ו) 24בנובמבר ,(1975
המבקשת :כ ר מ ל ה פלדמן.

תיק /3395תשל*ז
בענין ירושת המנוח יוסף תבינשטיץ ,שנפטר בחיפה ביום
ו׳ באדר תשל׳׳ז) 24בפברואר ,(1977
הנלבקש :יצחק רובינשטיין.
 ,תיק /3405תשל״ז
בענין ירושת המנוח י ע ק ב סגל ,שנפטר בחיפה ביום כ״ג
באדר תשל״ז) 12במרס ,(1977
המבקשת :ר ח ל סגל.
תיק /3425תשל״ז
בענין ירושת המנוח יעקב צלח ,שנפטר בחיפה ביום י״ז
באדר תשל״ז ) 7במרס ,(1977
המבקשת :כ ר מ ל ה מועלם.
תיק /3462תשל״ז
בענין ירושת המנוחה חנה טורם ,שנפטרה בחיפה ביום י״ד
באייר תשל״ז) 14במאי ,(1976
המבקש :מיכאל טורם.

תיק /3356תשל״ז
בענין ירושת המנוח אהרן כץ ",שנפטר בחיפה ביום כ׳ בכסלו
תשל״ו) 17בינואר ,(1977

תיק /3505תשל״ז
בענין ירושת המנוח יחזקאל יחזקאל ,שנפטר בעפולה ביום
א׳ בניסן תשל״ז ) 20במרס ,(1977
המבקשת :מנשה יחזקאל.

תיק /3383תשל״ז
בענין ירושת המנוח משה ישראלי ,שנפטר בחיפה ביום י״ז
בשבט תשל״ז ) 5בפברואר ,(1977
המבקשת :ר ב ק ה ישראלי.

תיק /3508תשל״ז
בענין ירושת המנוח מבדל משה ק ו פ פ ל ר  ,שנפטר בחיפה
ביום ב׳ בניסן תשל״ז) 21במרס ,(1977
המבקשת :ד ב ק ה שטובר.

המבקשת :א ט ל ה כץ.

ילקוט הפרסומים  .2337י׳׳ד בתמוז תשל׳׳ז30.6.1977 ,
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ב י ת הדין הרבני ה א ז ו ר י ב ח י פ ה
הזמנות

)זזמשך(

תיק :3317תשל״ז
בענין ירושת המנוח אליהו אברהם ,שנפטר בחיפה ביום
ב׳ בשבט תשל״ז ) 20בינואר ,(1977
המבקש :א ב ר ה ם א ב ר ה פ .

תיק /3681תשל״ז
בענין ירושת המנוח א ב ר ה ם בםביץ ,שנפטר בקרית־מוצקין
ביום י~א בכיסן חשל״ז) 30במרס ,(1977
המבקשת :יעל ל א ה בסביץ.

תיק 3533׳,השל״ז
בענין ירושת המנוח יהודה עדיני ,שנפטר ב״שער מנשה״
ביום י״נ בשבט תשל״ז ) 1בפברואר ,(1977
המבקשת :יולנדה עדינה.

חיק /3684תשל״ז
בענין ירושח המנוה לייזר קיסר ,שנפטר בקרית ים ביום
ו׳ באב חשל״ז ) 2באוגוסט ,(1976
המבקשת :ריבה קוםר.

תיק 3535׳,תשל״ז
בענין ירושת המנוחה חבה שכטר ,שנפטרה בחיפה ביום ד׳
באדר תשל־ז ) 22בפברואר ,(1977
המבקשת :א ס ת ר לינדר.

תיק /3694חשל״ז
בענין ירושה המנוח ו ל ד י ס ל ב ראב ,שנפטר בחיפה ביום
ז׳ באדר א׳ חשל״ו) 7בפברואר ,(1976
המבקשת :ש ר א ט ה ראב.

תיק /3546תשל״ז
בענין ירושת המנוחה בחח חיל ,שנפטרה בחיפה ביום כ׳״א
בשבט תשל״ז ) 9בפברואר ,(1977
המבקש :משה חיל.

תיק /3 704תשל׳׳ז
בענין ירושת המנוח מוריץ שפיגלר ,שנפטר בחיפה ביום
ט׳ בחשון תשל׳׳ז) 2בנובמבר ,(1976
המבקשת :אניטה שטרי].

תיק /3571תשל־ז
בענין ירושת המנוח דוד שמואל ,שנפטר בחיפה ביום י״א
באדר תשל״ז) 1במרס ,(1977
המבקשת :ר ח ל שמואל,

תיק /3718חשל״ז
בענין ירושת המנות פנחם גיל ,שנפטר בחיפה ביום ד׳ במיון
תשל״ג ) 4ביוני ,(1973
המבקשת :עירית גיל.

תיק /3613תשל״ז
בענין ירושת המנוחה א ס ת ר זורזוני ,שנפטרה בחיפה ביום
כ״ח בניסן תשל״ז) 15באפריל ,(1977
המבקש :אהרן זהבי.

חיק /3 741חשל״ז
בעבין ירושח המנוחה חנה אלגה פרידמן ,שנפטרה בקריה־
בנימין ביום ז׳ באדר תשל־ז) 25בפברואר .(1977
המבקש :ד ב רוזנפלד.

תיק /3631חשל״ז
בענין ירושת המנוח ל י ב ר מייזלס ,שנפטר בחיפה ביום כ״ג
בניסן תשל״ז) 11באפריל ,(1977
המבקש :י ע ק ב מייזלם• .

תיק 3743ןתשל־ז
בענין ירושת המנוח ת ב ל ק ר ו כ מ ל  ,שנפטר בחיפה ביום א׳
באייר חשל״ז) 19באפריל .(1977
המבקשת :ר ח ל ק ר ו כ מ ל .

חיק /3647תשל״ז
בענין ירושת המנוח-הרם־יוםף יבקוביץ ,שנפטר בבן־דור
ביום כיח בניסן חשל״ז ) 16באפריל ,(1977
המבקשת :בטי ינקוביץ.

תיק /3758תשל״ז
בענין ירושת המנוח שלמה קומט ,שנפטר בחיפה ביום ט׳
בניסן תשל־ז ) 28במרט ,(1977
המבקשת :ר ב ק ה קומט.

תיק /3654תשל־׳ז
בענין ירושת המנוח מנשה ברוך ,שנפטר בחיפה ביום ה׳ בניסן
תשל״ז ) 23במרס ,(1977
המבקשת :לילי ברוך.

תיק , 3760תשל״ז
בענין ירושת המנוחה ל א ה כץ ,שנפטרה בקרית ים ביום כ״ז
באב תשל״ו) 23באוגוסט ,(1976
המבקשת :ריבה קופד.

תיק /3631תשל*ז
נעבין ירושת המנוח אליעזר גרטש ,שנפטר בהדרה ביום
ב׳ בחשון חשל״ז) 26באוקטובר ,(1976
המבקשת :דינה גראטש.

תיק 3766ןתשל״ז
בענין ירושת המנוחה זיםל )סחנה( הממד ,שנפטרה בחיפה
ביום ב־ד בניסן תשל״ז) 2באפריל ,(1977
המבקשת :שרה שטיינר.

ז

ר פ א ל טולידאבו ,המזכיר הראשי
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ילקיס הפרםופים .,2337י״ד כתמי! תשל״ז30.6.1977 ,

ב י ת הדין הרבני ה א ז ו ר י ב ט ב ר י ה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,לבקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /331תשל״ז
בענין ירושת המנוח שבו א ב ר ה ם  ,שנפטר ביום ב״א באלול
תשל׳׳ו) 16בספטמבר ,(1976
המבקשים :שמחה ,אורי ,רחמים ,אליהו ,ודוד א ב ר ה ם
פהימה שמעון ,ל ט י פ ה א ב ר ה ם  ,אהובה גלעד ,א ס ת ר
יונה ,שושנה נחום ,שרה זדה ,יעל ומזל א ב ר ה ם .
תיק /378תשל״ז
בענין ירושת המנוח חיים בן א ב ר ה ם רזניק ,שנפטר ביום
ז׳ בתמוז תשל״ה) 16ביוני ,(1975
המבקשים :א ב ר ה ם רזניק ,י ו כ ב ד מנה.
תיק /354תשל״ז
בענין ירושת המנות הזר בן יהודה כהן ,שנפטר ביום כ׳׳ז
באדר תשל״ז) 17במרמ ,(1977

המבקשים :סולטנה ,יהודה ,משה ,נסים ,אליס ו ר ח ל
כהן.
תיק /373תשל״ז
בענין ירושת המנוח שלום בן מ כ ל ו ף בוזגלו ,שנפטר ביום
כ״ה באייר תשל׳׳ה ) 6במאי ,(1975
המבקשים :ר ח ל ומיכאל בוזגלו.
היק /400תשל״ז
בענין ירושת המנוחה ברנה אלמנת יוסף שמואל זלמן,
שנפטרה ביום י״ח באייר תשל״ז) 5במאי ,(1977
המבקשים :ראובן ,אריה
בראון ושונה מ ל ך .

ואסתר בראונשטיץ, ,עמי

שלמה דידי ,המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי ל נ פ ת א ש ק ל ו ן
הזמנות
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 לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /1315תשל״ז
בעבין ירושת המבוח ל ל ו צ י ש ו י ל י י ו ס ף  ,שנפטר ביוס ה׳
באייר תשל׳׳ז) 5במאי ,(1976
המבקש :ללוצישוילי ליזה ושלוה.
תיק /1272תשל״ז
בענין ירושה המנוח רוטנברג א ב ר ה ם  ,שנפטר ביום ב״ט
באדר תשל״ז) 19במרט ,(1977

המבקש :רוטנברג יעקב.
תיק /1323תשל״ז
בענין ירושת המנוחה כהן סולטנה ,שנפטרה ביום י״ט בניסן
תשל״ז) 7באפריל ,(1977
המבקש :כהן אהרון ויחיאל ולוי מזל.
ב ך צ י ו ן נהוראי ,המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני תאזורי ב ב א ר ־ ש ב ע
הזמנות
להווי ידוע בי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין במזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיקמס׳/1454תשל׳יז
בענין ירושת המנוח ס ר ו ר ממשי בן יעקב ,שנפטר בבאר
שבע ביום ל׳ בניסן תשל״ז) 18באפריל ,(1977
המבקשים :אלמנתו בניו ובנותיו מבאר שבע ,דימונה ,וצרפת.
היק מס׳ /1527תשל״ז
בענין ירושת המנוחה אליאסי שרה בת משה ,שנפטרה ביום
ל׳ בניסן תשל״ז) 18באפיייל ,(1977
המבקשים :בנה ובנותיה מבאר שבע• - .
ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

תיק מס׳ /1631תשל״ז
בענין ירושת המנוח חיימוביץ פנחס בן משה ,שנפטר
בבאר שבע ביום כ׳׳ט בניסן תשל״ז) 17באפריל ,(1977
המבקשים :אלמנתו ובתו מבאר שבע.
תיק מס׳ /1641תשל״ז
בענין ירושת המנוח טייב ויקטור־חי בן א ב ר ה ם  ,שנפטר
ביום כ׳ בניסן תשל׳׳ז) 7באפריל ,(1977
המבקשים :אלמנתו בניו ובנותיו מבאר שבע.
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ב י ת הדין הרבני האזורי ב ב א ר ־ ש ב ע
הזמנות

)המשך(

תיק מסי /1660תשל״ז
בענין ירושת המנות הוכבאום שלמה בן זאב ,שנפטר ביים
ה׳ בניסן תשל״ז) 23במרס ,(1977
המבקשים :אלמנתו ובניו מבאר שבע.

תיק מס׳ /1695תשל״ז
בענין ירושת המבווזה חורי מזלה בת יעקב ,שנפטרה בייפ
י״ד בניסן תשל׳׳ז) 2באפריל ,{1977
המבקשים :בעלה בנו ובתו מנתיבות.

תיק מם׳ /1691תשל״ז
בענין ירושת המניה מורלי מסעוד בן יחידה ,שנפטר ביום
כ״ת בכסלו תשל״ז) 20בדצמבר ,(1976
המבקשים :אלמנתו בניו ובנותיו מבאר שבע,

תיק מס׳ /1683תשל״ז
בענין ירושת המניח קפץ מנדל בן יוםף ,שנפטר ביום
ב״ה באייר תשל״ז ) 12באפריל ,(1976
המבקשים :אלמנחו ובתו מערד.
מ׳ קינן ,המזכיר הראשי

תוק הצהרות מוות! תשי״ב952-ו
תיק הצהרת מוות 5/76

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בפני כבי -הנשיא בפועל א' לנדא,
בענין חוק הצהרות מיות ,תשי״ב—,1952
יבענין הצהרת מיתס של הנספים המפורטים להלן.

הודעה בהתאם לתקנה ) 14א( לתקנות הצהרות מוות
)סדרי הדין( תשי״ג1952-
להווי ידוע לכל בי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
סופי על מותם של הנספים לפי הפרטים דלהלן:
שם האדם
שעל מותו
הוצהר
.1
.2
.3
.4
.5

הדשל רוטהאיב
היה בת הרשל רוטהאוב
פייגה בת הרשל רוטהאוב
אברהם יעקב בן הרשל ריטהאוב
אליעזר בן הרשל רוטהאוב

מקום
מגוריו
האחרון
ורשה,
ורשה,
ורשה,
ורשה,
ורשה,

 תאריךההצהרה

פולין
פולין
פולין
פולין
פולין

8.2.1977
8.2.1977
8.2.1977
8.2.1977
8.2.1977

 .6חיה לבית רוטהאוב
אשר שם משפחה לא ידוע
 .7שני תאומים של חוה מבית רוטהאוב
אשר שמם לא ידוע
ודשה,
 .8מלבה זומברג לבית רוטהאוב
ורשה,
 .9ברל בן מלכה ולייזר־אלה
זומבדג
ורשה,
 .10בת של בדל זומברג ששמה
לא ידוע
ורשה,
 .11הרשל בן מלכה ולייזר־אלה
זומברג
ורשה,
 .12בן של הרשל זומברג
ורשה,
 .13רבקה פיירמן לבית זומברג
ורשה,
 .14אליהו פיירמן
ירשה,

ורשה ,פולין

8,2.1977

פולין
פולין

.2.1977
.2.1977

פולין

.2.1977

פולין

.2.1977

פולין
פולין
פולין
פולין

.2.1977
.2.1977
.2.1977
.2.1977

יום המוות המוצהר ושעתו :לגבי כל הנעדרים ברגע האחרון של
היום .1.1.1944
כ״ז בםיין תשל״ז) 13ביוני (1977

ד ב איתן ,רשם

הודעה בדבר בקשה לפירוק תבדה
בית המשפט המחוזי ב ת ל  -א ב י ב
תיק אזרחי 951/77
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה סלומון ס.ל .ל ע ב ו ד ו ת מ ת כ ת
בע״מ ,מרח׳ הפלד  ,6חולון ,אזור.
המבקשת איסכור שירותי פ ל ד ו ת בע״מ ,ע״י עו׳׳ד
ז׳ מוםקוביץ ,משד׳ העצמאות  ,56בת־ים.
נמסרת בזה הורעה כי ביום  3במאי  1977הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את ההברה הנזכרת לעיל וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  14ב־ולי 1977
בשעה .08.00
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כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צר
זה בענין הבקשה או להתנגד לבך רשאי להופיע בשעת הבירור אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתה מן הבקשה יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
ז׳ מוסקוביץ ,עו״ד
• בא כיה המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח ע־י הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה בציון שט והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת
בא־כותם צריכה להימסר אי להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל
לא יאוחר משעה  13.00של יום  13ביולי .1977

ילקוט הפרסוכיס  ,2537י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

הודעות מאת כונס הנבסימ הרשמי
פקודת התברות
הודעות ב ד ב ר כוונה ל ה ב ר ת ע ל דיבידנד
שם החברה :נד משקאות קלים אשקלון בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב השוק ,אשקלון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1612/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳׳ו בתמוז השל״ז) 1ביולי .(1977
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ברוך שבתאי ,ער׳ד ,שד׳ רוטשילד ,20
הל־אביב.
שם החברה :רם־טרום בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,קרית־־אריה.
בית המשפט המתתי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי ;689/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ישראל בן־ציון ,עו״ד ,רחוב מונטיפיורי
 ,20תל־אביב.

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שם ההברה :גרצברג אורן ושות׳ בע״מ—בפירוק;
מען המשרד הרשום :רחוב לה־גרדיה  ,49תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3434/71
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לנושים בדין קדימה ו־ 4אגורות לנו
שים רגילים.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז השל״ז) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד המפרק :עו״ד י .ליבוביץ ,רחוב נצח ישראל
 ,19תל־אביב.

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
לנושים בדין קדימה ב ל ב ד
שם החברה :ג׳רסי בע״מ—בפירוק.
מען המשרד דרשום :רחוב חומה ומגדל  ,20תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .2374/75
הסכום לכל לירה 100 :אגורות למס־הכנסה )ניכויים( ו־ 45אגורות
ליתר הנושים בדין קדימה.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון,

זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז) 26בידני .(1977
מקום פרעונו במשרד המפרק :עו״ד י .ליבוביץ ,רחוב נצח ישראל
 ,19תל־אביב.

הודעה ע ל מינר מ פ ר ק
שם החברה :אתית בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אילת 23אי ,חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרהי '.1955/76
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ד״ר יוסף שגב ,עו״ד ,רחוב בני־משה ,17
תל־אביב.
תאריך המינוי :ה׳ בניסן תשל^׳ז) 24במרס .(1977
כ״ז בםיון תשל״ז) 13ביוני לל(19

א׳ ק ל י ד
טגן כונס הנכסים הרשמי

צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :מ .ש .א .אלקטרופלסטיק בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב טובים  ,2אזור תעשיה שמן ,היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .97/77
תאריך צו הפירוק :ט־׳ז באייר תשל״ז) 4במאי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט בטבת תשל״ז) 19בינואר .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ח בתמוז תשל׳׳ז) 14ביולי (1977
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  09.30בבוקר.
 (2משתתפים בשעה  10.00בבוקר.
א׳ בתמוז תשל״ז) 17ביוני (1977

י' יקותיאלי
סנן כונס תנבסים הרשמי

צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם ההברה :נתיבות טקםיטל בע״מ )חפ ,(57262/אזור התעשיה
אשדוד ,ת״ד .149
בית המשפט חמתוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .195/75
תאריך צו הפירוק :י״ג בסיון תשל״ז) 30במאי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז בניסן תשל״ז) 6באפריל .(1977

ש׳ אנקור
סגן כונס הנכסים הרשמי

פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל 9 3 6 ,ו
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק עזרא ,פועל ,רחוב אסירי ציון ,11/1
אור־יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2852/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ומענו :כובפ הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
הל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשלי׳ז30.6,1977 ,

שם החייב ,תיאורו ומענו :שבי ברים ,פועל ,שכ׳ עולים  ,21מגדיאל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2256/69
היום האחרון לקבלת הוכחות; ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל-אביב.
כ״ז בסיוןתשל״ז) 13ביוני (1977

א׳ ק ל י ר
סגן כונס הנכסים הרשמי
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ה ו ד ע ו ת מ א ת כונס הנכסים ה ר ש מ י
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ומענו :יהודה וידבסקי ,דהוב דחינגוף  ,35תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1179/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳׳ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנחם פוגלמן ,עו״ד ,רחוב הנגב  ,4תל־
אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו; יצחק בהמיאס ,משגיח על כשרות ,רת!ב
צבי שץ  ,6חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .510/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳׳ו בתמוז חשל״ז) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בחלת בנימין ,39
תל־אביב.

שמ ההייב ,תיאורו ומענו :רבקה קוזניץ ,עקרת־בית ,רחוב צה״ל ,7
שדרות.
ביח המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,היק אזרחי .5980/68
היום האחרון לקבלח הוכחוח :ט״ו בתמוז חשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :םילביה דוד )םקג׳יו( ,עקרת־בית ,צריף
 ,34/3יבנה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,היק אזרחי .684/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שפ הנאמן ומעכו :כונס הנכסים הרשמי ,רהוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומעגו :דוד חלאוי ,סבל ,קרית־ניורא  ,204אור־
יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1907/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שפ הנאמן ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רתוב נחלת בנימין  ,39תל־
אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף לחגי ,עבודות עופרת ,רחוב נון ,6
בפר־שלס.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .550/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמת תשל׳׳ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :משה קובלר ,עו״ד ,רחוב בר־אילן ,5
תל־אביב.

שם ההייב ומענו :יצחק אדלר ,רחוב החלוץ  ,22הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .442/58
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשליז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דב שלמון ,עו״ד ,רחוב בארי  ,5תל־
אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :יחיאל הלוי)שי שאלתיאל( ,פקיד ,רחוב
עציון  ,392פרדם־חנה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3276/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז) 1ביולי .(1977
שפ הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :עזרא מלבי ,סנדלר ,רחוב שיק  ,6תל־
כביד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1547/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ומענו :בונט הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה פסטבינדר ,קונפקציה לנשים ,רחוב
בר־כוכבא  ,69תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1467/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
הל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה בן־אהרן ,סוהר מכוביוח,
רחוב רמברנדט  ,2חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .106/68
היום האחרון לקבלח הוכהוח :י׳ בתמוז תשל״ז) 26ביוני .(1977
־שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יעקב רבין ,עו״ד ,רחוב הנביאים ,6
תל־אביב.
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שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף רבה ,פועל בנין ,רחוב גבורי ישראל
 ,13לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק המרצה .4293/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :ס׳׳ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :צבי דרזנר ,עו״ד ,רחוב ויצמן  ,29תל־
אביב.

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
לנושים בדין קדימה ב ל ב ד
שם החייב ,תיאורו ומענו :רומאו סירקו ,פקיד ,רחוב העבודה ,14
חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .981/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ז ) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דב דרט ,עו״ד ,רחוב אהד־העם  ,60הל־'
אביב.
ב״ז בסיון תשל״ז) 13ביוני (1977

א י קליר
מגן בונם הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל״30.6.1977 ,1

ה ו ד ע ו ת מ א ת כונס הנכסים ה ר ש מ י
פ ק ו ד ת פ ש י ט ה הרגל1936 ,
הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :דן דוברין ,ארכיטקט ,רחוב הדגנים ,11
גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3356/70
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לנושים בדין קדימה ו־ 50אגורות
לנושים רגילים.
דיבידנד ראשון או אהר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י״ז בתמוז השל״ז) 3ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד א .חנצ׳ינסקי ,רחוב דב־הוז ,7
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :תלפון מסיקה ,רפד ,רתוב דוד ילין ,1
נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1043/73
הסכום לכל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שלישי וסופי.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד מ .פינקוס ,שדי דוד המלך ,29
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם לוי ,מלצר ,מלון הם ,רחוב הם,
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב־יפו ,תיק אזרחי׳ .3037/63
הסכום לכל לירה 100 :אנורות בצירוף ריבית של .20%
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י״ז בתמוז תשל״ז ) 3ביולי .(1977
מקוב פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :בועז תושיה ,חשמלאי ,רחוב גבעון ,14
אחוזה ,היפה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4968/68
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י״ז בתמוז תשל״ז) 3ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד י .ליבוביץ ,רחוב בן־גוריון ,14
הרצליה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :קוזי נאזם ,רחוב רוטשילד  ,50פהת־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .592/70
הטכום לבל לירה 30 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז ) 28ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנבסיט הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :באנ׳י יהודה ,נהג ,רחוב השניים ,26
פרדם־כץ.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2512/69
ההכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד ראשון.וסופי.
זמן פרעונו :י״ז בתמוז תשל״ז) 3ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה אטיה ,קבלן בנין ,רחוב אלתרחי ,6
חולון.
ביר .המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4962/66
המבום לכל לירה 40 :אגורות )"בהתאם לפשרה(.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד צ׳ יעקבי ,רחוב אלנבי ,108
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד יחזקאל ,נהג מונית ,רחוב בן־שמאי
 ,258מורשה ,רמת־השרון.
ביה המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1567/65
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו ••< :בתמוז תשל־׳ז ) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ש .איתן ,רחוב אבן־גבירול ,165
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :נחום צפרוני ,מכונאי ,רחוב ירושלים ,31
קיראון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1228/70
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אהר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י׳ בחמה תשל״ז ) 26ביוני .(1977
מקום פרעוינו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהושע שפירא ,מסגר ,רחוב פרץ ,14
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2635/65
הסכום לכל לירה 45 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני.
זמן פדעונו :י׳ בתמוז תשל״ז) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.
כ״ז בסמן תשל״ז) 13ביוני (1977

ילקוס הפרםומיס  ,2337יי׳ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

א ' קליר
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ה ו ד ע ו ת מ א ת כונס הנכסים ה ר ש מ י
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,
הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון שמש ,אח ,רחוב צה״ל  ,96קיראון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרהי .5060/67
הככום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונז :י׳ בתמוז תשל־־ז ) 26ביוני .(1977
מקים פדעונו במשרד הנאמן :כונס הנבסימ הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק אדלר ,מסגר ,רחוב מבצע קדש ,18
ראשוךלציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .958/71
הסכום לבל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשו! או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד י .אלון ,שד׳ חן  ,50תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אטיאן וניני ,רתך ,שכ׳ אבו־חצירה ,6/2
רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תליאכיב־יפו ,תיק אזרחי .1054/74
הסכום לכל לירה 40 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.

צווי ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת דגל,
ואסיפה ראשונה
m

 ,נהג מונית,

5144266
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון ביטון,
רהוב רמה  ,30נוה-שרת ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1126/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״נ בםיון תשל״ז
) 30במאי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בסיון תשל״ז ) 24במאי .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳׳ו בתמוז תשל״ז )1
ביולי  (1977בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרנץ הורבט ליוש)אליעזר( ,ת*ז 2690265
הנדסאי ,רתוב קדושת יום־טוב  ,3/3ישמח־משה ,קרית־אונו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .1086/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :א׳ בסיון השל״ז )18
במאי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :א׳ בשיק תשל״ז) 18במאי .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :נ׳ באב תשל־ז) 18ביולי
 (1977בשעה  11.00בבוקר ,במשרד בונם הנכסים הרשמי ,רחוב
גתלח בנימין  ,39תל־אביב.
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שם החייבת ,תיאורה ומענה :מרגלית הורבט ,מורה ,ת״ז ,2690266
רחוב קדושת יום־טוב  ,3/3ישמה־משה ,קרית־אונו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפד ,תיק אזרחי .1085/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :א׳ בסיון תשל-ז )18
במאי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :א־ בסמן תשל״ז ) 18במאי .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ג׳ באב תשל״ז ) 18ביולי
 (1977בשעה  11.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
נהלת בנימין  ,39תל־אביב.

צו ק ב ל ת נכסים ואסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרן מדנס ,ת״ז  ,287524מנהל הברה,
רחוב המאה ואחד מס׳  ,12רמת־חן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .2832/75
תאריך צו קבלת הנכסים :ח׳ בשבט תשל״ז) 27בינואר .(1977
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב בטבת תשל״ו) 26בדצמבר .(1975
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ באב תשל״ז) 17ביולי
 (1977בשעה  11.00בבוקר ,במשרד בונם הנכסים הרשמי ,רחוב
נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייבת ומענה :דהל גוטמן ,ת״ז  ,854646רוזוב יהודה הלוי ,101
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1144/77
תאריך צו קבלת הנכסים :י׳ בסיון תשל״ז ) 27במאי .(1977
תאריך הגשת הבקשה :י׳ בסיון תשל״ז) 27במאי .(1977
בקשת נושה או חייב :כקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ו בתמוז תשל״ז) 1ביולי
 (1977בשעה  9.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
ותשלום דיבידנד -
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל גרינברג ,סוחר ,ת״ז ,813809
רחוב בר־כוכבא  ,31תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2411/66
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ד׳ בתמוז תשב״ו ) 22ביוני
.(1966
תאריך ביטולו :כ״ג בסיון תשל״ז ) 9ביוני .(1977
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידבד ראשון או אחר :דיבידנד רביעי וסופי.
זמן פרעונו :י׳ בתמוז תשל״ז ) 26ביוני .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.
ב״ז בסיון תשל״ז) 13ביוני דד(19

א' ק ל י ר
סנן כונס הנבםיס תרשמי

ילקוט הפדמומיס  ,2337י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 .

ה ו ד ע ו ת מ א ת כונס הנכסים ה ר ש מ י
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,
צווי אישור פשרה מינוי נאמן והודעות ב ד ב ר כוונה
 .להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ומענו :שלמה לוי ,רחוב סידקין  ,13גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3171/71
תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמן :כ״ג בסיון תשל׳׳ז ) 9ביוני
.(1977
תנאי הפשרה 100% :לנושים בדין קדימה ו־ 25%לנושים רגילים,
בהתאם להצעת הפשרה.
תאריך אחרון להגשת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל׳׳ז) 8ביולי .1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :טובה כגן־קריב ,עו״ד ,רהוב אחד־העם
 ,103תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו וממנוי אריה שפירא ,מוחו־ עופות ,רחוב מיכה ,8
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3027/60
תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן :ט״ז בסיון תשל״ז ) 2ביוני
.(1977
תנאי הפשרה 100% :לנושים בדין קדימה ו־ 50%לנושים רגילים,
בהתאם לאישור הפשרה.
תאריך אחרון להגשת הוכחות :ט׳׳ו בתמוז תשל״ז) 1ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ליאופולד טרוטוש ,עו״ד ,רחוב דוד רמז
 ,21גדרה.
כ׳׳זבםיוןתשליז)J13

ביוני(977

א' ק ל י ד
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :עפיף חוסני גגיב גרה ,כפר ג׳ת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .2036/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :סעיד חמדן ,עו״ד ,ת.ד ,335 .חדרה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יחיאל אסולין ,רחוב הנשיא  ,9עפולה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .644/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י ׳ פלפלי ,עו״ד ,רחוב הבנקים  ,3תיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :בינורי גרור ,מעלהי הכרמים ,35/17
כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .17/15
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמךיהו לוין
 ,3חיפה• .
שם החייב ,תיאורו ומענו :סלומון אלכסנדר ,רחוב אהבת ציון ,6/24
קריה ים א׳.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .162/74

•לקוט הפרסומים ,2337.י״ד בתמוז תשל״ז30.6.1977 ,

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל׳׳ז ) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומעכו :שמעון אולמן ,עו״ד ,רחוב הרצל ,15
חיפה.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :לאה שלדובסקי ,רחוב בצלאל  ,3חיפה.
בית המשפט המתחי של :חיפה ,תיק אזרחי .619/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ חרלף ,עד׳ד ,שד׳ המגינים  ,42חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון בן חמו ,רחוב הרצל  ,30בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .691/64
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ט בתמוז תשל״ז ע 15ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב :שלמה פטר )פאטר( ז״ל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1958/68
הסכום לכל לירה.43% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :ט״ו בתמוז תשל״ז) 1ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :י׳ חריף ,עו״ד ,רחוב הרצל  ,37חיפה• .
שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :וידה ברוך ז״ל ,מיכאל רוזן,
שיכון זוגות צעירים  ,138/1צפת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי ,1276/68
הסכום לכל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אתר :ראשון.
זמן פרעונו :ט״ו בתמוז תשל״ז) 1באפריל .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ש׳ סלומון ,עו״ד ,רחוב ירושלים ,1
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרון תיון ,גבעת נילי.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .583/72
הסכום לכל לידה.10% :
דיבידנד ראשון או אתר :ראשון.
זמן פרעונו :כ״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע׳ ררלף ,עו״ד ,רחוב המגינים ,42
חיפה.
שם ההייב ,תיאורו ומענו :שלמה גרודה ,דרך הארבעה  ,12עכו.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .233/71
הסכום לבל לירה.23% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :ב״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :א .שילה ,ער׳ד ,רחוב החלוץ ,18
חיפה.
ח׳ בתמוז תשל״ז) 24ביוני (1977

י׳ יקיתיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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ה ו ד ע ו ת מ א ת כונס הנכסים ה ר ש מ י
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל1936 ,
הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
לבושים בדין קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :אריה טבצר ,רחוב אילת  ,98חולון.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .334/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ס .ש .וואנו ,עו״ד ,רחוב הבנקים ,3
היפה.

הודעות ע ל תשלום דיבידנד לבושים בדין קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי גולדנברג ,רחוב פינטקר  ,45קרית
אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .4/72
הסכום לכל לירה.10% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ט״ו בתמוז תשל״ז) 1ביולי .(1977
מקום פרעובו במשרד הנאמן :ע׳ חרלף ,עו״ד ,שד׳ המנינים ,42
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :חייפ )אימרה( שרייבר ,רחוב הנריאטה
סולד  ,15קרית־ביאליק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1/75
הסכום לכל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ט׳׳ו בתמוז השל״ז) 1ביולי .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.

צו ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :אריה )בלומנשטוק( בר־נוי יצחק ,ת״ז
 ,0282554יצרן חבלים ,רחוב כספי  ,8בת־בלים ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .409/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל 16 :במרס .1977
בקשת נושה או חייב :חייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳׳ח בתמוז תשל״ז) 4ביולי
 (1977בשפה  10.00בבוקר ,במשרד בונם הנכסים הרשמי ,חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״ט בתמוז תשל״ז) 5ביולי
 (1977בשעה  11.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בחיפה.
א׳ בתמוז השליז) 17ביוני (1977

יי יקותיאלי
סגן כונס הנבטים הרשמי

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :רפאל בן סימון ,ת״ז  ,6109531פועל,
רחוב הרצל  ,705/9באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .515/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז ) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ ביניש ,קרן היסוד  ,23ירושלים.
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שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב ילון )שכטר( ,ת״ז  ,188999יצדן
דברי אמנות ,נוח שאנן  ,5/11ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .56/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בתמוז תשל״ז ) 8ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ש .גכסין ,הסורג  ,2ירושלים.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מוחמד אבו־-נדה ,ת״ז  ,8001421פקיד,
בית הניבה ,ירושלים.
ביח המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .525/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ט בחמוז תשל״ז) 15ביולי .(1977
שם הבאמן ,תיאורו ומענו :יחזקאל ביניש ,עו״ד ,רחוב קרן היסוד ,23
ירושלים.
שם החייב ,חיאורו ומענו :יוסף בן סימון ,ח׳׳ז  ,19790פקיד ,אזור ב׳
 ,44עין כרם ,ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .179/71
היום האחרון לקבלה הוכחות :כ״ט בתמוז תשל״ז) 15ביולי .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומעבו :אהרן רוזן ,עו״ד ,רחוב החבצלת ,7
ירושלים.

צו ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם התייב ,תיאורו ומענו :ללו )אליהו( מימוני ,ת״ז ,6018404
שרברב ,רחוב שמואל הבביא  ,109/2ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .243/77
תאריך צו קבלת הבכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ו בםיון חשל״ז
) 12ביוני .(1977
תאריך הגשת הבקשה :ב״ו בסיון תשל״ז ) 12ביוני .(1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג בתמוז תשל״ז )29
ביוני  (1977בשעה  9.00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
ידידיה  ,4ירושלים.
תאריך החקירה הפומביח ,השעה והמקום :כ״א באלול תשל״ז )4
בטפטמבר  (1977בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בירושלים.

י׳ צודיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :ארמנד קדושים ,ת״ז ,68117215
זיפות גגות; שרה קדושים ,ת״ז  ,6501961עקרת בית ,שכ׳ ד׳
 ,1949/15באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .279/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז באב תשל׳׳ז) 1באוגוסט .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
ל׳ בסיון תשל״ז) 16ביוני (1977

ש׳ אנקור
סגן כובס הנכסים הרשמי

ילקו• הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשי׳׳ז30.6.1977 ,

מילווה עממי נ״פ ,תשיי׳ד1954-
הודעה ע ל מקום ומועד ההגרלה ה־69
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (5)3לחוק מילווה עממי,
תשי״ד— ,1954כי ההגדלה ה־ 69של המילווה הנ״-ל ,תתקיים כיוס
כ״ו בתמוז תשל״ז) 12ביולי  ,(1977במשרדי בנק ישראל ,תליאביב,
רחוב לילינבלופ  ,37בשעה .12.30

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינת

תקנות המילווה העממי ,תשט״ו955-ן
הודעה ע ל תוצאות ההגרלה
בהתאם לתקנה ) 11ג( לתקנות המילווה העממי ,השט״ו,1955-
מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום כ״ג בםיון תשל׳׳ז
) 9ביוני :(1977
א .מאה וחמישים איגרות החוב המסומנות באחד מחמישים המספרים
הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים
המשניים  ,111 — 1עלו בגורל וייפדו בסך  100לירות בל אחת:
21012 111962 13997
73201 47560 108846
123386 41709 8S682
2728
87266 28555
112341 41669 87199
24380 120813 116484
107034 121105 79468
101851 20572 84321
36615 52469

69351
71827
32784
96045
16073
9877
75331
90319

34021
66
28398
39112
35624
9037
43194
83272

47332
122355
11383
104384
100002
121793
86681
117195

ב .ששים איגרות החוב המסומנות באחד מעשרים המספרים הסידוריים
הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים המשניים  ,111—1עלו
בגורל אחריהן וייפדו בסך  250לירות כל אחת:
79113
8223
10404
58997

28826
46164
40499
501

34094
64338
4024

23642
10429
1447

47625 77063
70901 114315
64708
17987

ג .שמונה עשרה איגרות החוב המסומנות באחד מששה המספרים
הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים
המשניים  ,m — 1עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך  500לירות כל
אחת:
81475

345183

37945 124710

52794

55250

ד .ששה איגרות החוב המסומנות באחד משני המספרים הסידוריים
הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים המשניים
!—  ,111עלו בגורל אתריהן וייפדו בסך  1,000לירות כל אחת:
110944

83679

ילקוס הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז חשי״ז30.6.1977 ,

ה ,שלוש איגרות החוב המסומנות במספר הסידורי הראשי הנא
ובאחד משלושה המספרים הסידוריים המשניים  ,111 - 1עלי
בגורל אתריהן וייפדו בסך  5,000לירות בל אחת:
120329
ו ,איגרת החוב הבאה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא ,עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 10,000
לירות:
I 37658
ז ,איגרת החוב הבאה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא ,עלתה בנורל אחריה ותיפדה בסך 10,000
לירות:
I 37658
ת .איגרת החוב הבאה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא ,עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 20,000
לירות:
III 37658
איגרות ההוב שעלו בגורל ייפדעו ,לפי דרישה ,התל ביום ט״ו
בתמוז תשל״ז) 1ביולי .(1977

מילווה פיתוח ,תש׳יך960-ו )סדדה לי(
הודעה ע ל תוצאות ההגרלה השביעית
בנק ישראל מודיע ,כי בהגדלה השביעית לפדיון השיעור השנים
עשר של איגרות חוב למוכ׳׳ז ממילווה פיתוח תש׳׳ך— ,1960סדרה
לי ,שהתקיימה ביום כ׳׳ב בסיון תשל״ז ) 8ביוני  (1977במשרדי
בנק ישראל ,תל־אביב ,עלתה בגורל האות ״י״ )יוד(.
לפיכך כל איגרות החוב מקבוצה ״י״ )יוד( עלו בגורל ותועמדנה
לפדיון החל ביום ב״ב בתמוז תשל״ז ) 8ביולי .(1977

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

מילווה חסכון ,תשל״ג~972ו
הודעה ע ל תוצאות ההגרלה השניה
בנק ישראל מודיע ,כי בהגרלה השניה לפדיון קבוצה אחת מתוך
שלוש הקבוצות של תעודות מילויה חסכון ,תשל״ב— ,1972שהת
קיימה בבנק ישראל ,תל־אביב ,ביום כ״ט בסיון תשל״ז ) 15ביוני
 ,(1977עלתה בגורל קבוצה ״3״ )שלוש(.
לפיכך ,כל תעודות המילווה הנ״ל מקבוצה ״3״ )שלוש( ,שעלו
בגורל ,תעמודנה לפדיון מיום י׳׳ז באב תשל״ז) 1באוגוסט .(1977

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה
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תוק בנק ישראל ,תשי״ד1954-

תקנות שטר* אוצר ,תש״ט—1948

דיו וחשבו! לפי סעיף  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד—.1954

הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר

על מהזוד המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיוס העבידה
ביום ו׳ בתמוז תשלי׳ז ) 22ביוני (!977
אג׳
שטרי כסף במחזור
מעות )לרבות מסבןות קהנים( במחזור .
סד כל המטבע במחזור *
זהב
יתרות במטבע חוץ וזהב
ש0רי מקרקעין של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
שמרי חוב ושטרי חליפין
פד כל הנכםיפ

-

ל-י
—

5,314,806,890 38

ל״י
 .1שהיו במחזור ביום א׳ בניסן תשל״ו
) 1באפריל — (1976
על פי סעיף ) 1ב( ) (1לפקודח
שטרי אוצר ,תשיט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודה
שטרי אוצר ,תשיט—1948

165,000,000
69,400,000
םה״כ

38

-

6.314,806,890

-

6,314,806,890 38

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

ל-י

234,400,000

 .2הוצאו אחדי התאריך האמון—
על פי סעיף )1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .3נפדו אחרי התאריך האמור —
על סי סעיף ) 1ב()(1
165,000,000
על פי מעיף ) 1ב()(2
69,400,000
165,000,000
69,400,000

 .4נמצאים במחזור ביום י״ג בתמוז
.תשל״ז) 29ביוני — (1977
על פי סעיף ) 1ב()(1
מל פי סעיף ) 1ב()(2
סה-כ

165,000,000
69,400,000
834,400,000
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עמידר ,החברה הלאומית לשיכון עולים
בישראל בע״מ

 .5חוזים והתחייבויות יבואו לאישור מוקדם של הדירקטוריון או
ועדה של הדירקטוריון שתוסמך על ידו לכך כמפורט להלן:

נמסרת בזה הודעה על החלטת מועצת המנהלים של החברה בדבר
מורשי חתימה והדרי חתימה בחכרה ,הנכונה לתאריך  1באפריל
:1977

א .חוזים או התחייבויות המתייחסים לפעולות השוטפות של
החברה באם החוזה ו/או ההתחייבויות הוא בסכום העולה על
 1,000,000לירות.

 .1ר ש י מ ה 1
אפרים בן־ארצי ,אלברט לוי ,ישעיהו לנדאו ,אברהם לוי ,יצחק
אולשטיין ,גב׳ זיוה באום ,יוחנן פלד ,יוסף בן־בםט ,אליהו
יחיאלביץ ,יצחק שטייגפלד.
רשימה 2

ב .חוזים והתחייבויות אחרות שאינם מתייחסים לפעולות השוט
פות של החברה בסכום העולה על  100,000לירות.

רוני גלוטקינוס ,אריה קוברין ,מנחם שלוםבדג.

 .6פעולות הסדר זכויות במקרקעין ,רישום פעולות ועיסקות במקר
קעין ,וחתימה על בקשות ,שטרות ,יפויי כה נוטריוניים ומםמכים
מכל סוג שהוא המתייחסים לפעולות האמורות ,בכל המשרדים הנוגעים
בדבר ,רשאים לבצע ולחתום:

רשימה 3

א .שניים מבין שמוח המופיעים ברשימה  1לעיל — או

אפרים בן־ארצי ,אלברט לוי ,ישעיהו לנדאו.

ב .אחד מבין שמות המופיעים ברשימה  1לעיל ביחד עם אהד
מבין שמות :רוני גלוםקינוס ,מנחם שלוסבדג ,שלמה ולדמן,
אריה קוברין ,יוסף בקמן ,עו״ד אלימלך גולן ,מרדכי מאירוביץ.

כל זכויות החתימה הם במסגרת התקציבית המאושרת.
 .2בכל תשלום או התחייבות בסכום עד  100,000לירות ועד ככלל,
יחתמו אחד ממורשי החתימה מרשימה  2ביחד עם אחד ממורשי החתי
מה מרשימה .1
 .3בכל תשלום או התחייבות בסכום שמעל  100,000לירות ,יחתמו
אחד ממורשי התתימה מרשימה  2ביחד עם אחד ממודשי החתימה
מרשימה .3
 .4בכפיפות לסעיף  2דלעיל ,כל מורשה חתימה מהמודשים שברשי
מה  1יחתום על תשלומים ,חוזים או התחייבויות בתחום.אחריותו ו/או
במסגרת תקציב יתידתו בלבד.
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 .7בעלי תפקידים במחוזות/באזורים ובסניפים שיוענקו להם זבות
חתימה ע״י מנב־״ל החברה ומנהל אגף הכספים ,יהיו רשאים לחתום
בשם החברה ,במסברת פעולותיה השוטפות והרגילות ,על חוזי שכי
רות ,הסבמי רכישה ,התחייבויות לרישום משכנתא ,שטרי רישום
משכנתא ,שטרי ביטול משכנתא ושטרי פדיון משכנתא.
כמו כן ,לבצע תשלומים ולחתום על הוזים עם קבלנים וספקים
עד לסכום של  50,000לירות ועד ככלל ,כל מסמך או פקודת תשלום
מחייבים שתי חתימות.

ילקוס הפרסומים  ,2337י״ד בתמוז תשל׳׳ז30.6.1977 ,

״דונג״ שיפוצים כלליים בע״מ

ח ב ר ת פ .מ .א .בע׳׳מ

הודעה ע ל פירוק ה ח ב ר ה מרצון

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  19במאי  ,1977נתקבלה החלטה
מיוחדת לפלק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד פגי כזם מרחוב
אתוזת בית  ,3תל-אביב ,כמפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המניין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  26במאי  ,1977נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאון קרטו מרחוב ליט-
נים  ,6חיפה ,כמפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳ל ,יגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פירסום הודעה זו למשרד המפרקת
הנ״ל.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הני׳ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהם תוך 21יוסמיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.

נושה או אדם אהר ,אשר לא יגיש את תביעותיו ,כאמור ,תוך
המועד הנ״ל ,לא ייענה. .
פ ׳ ב ז ס  ,עו״ד ,מפרקת

משה או אדם אחד אשר לא יגיש תביעותיו כאמיר תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
ל א ו ן קרסו ,מפרק

משרד ב ר ח ׳ לוי יצחק ד .ת ל ־ א ב י ב בע״מ

פ ו י נ ט ק ס בע״מ

)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל פירוק ה ח ב ר ה מרצץ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של
החברה הנ*ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  24באפריל ,1977
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
חיים שפרן ,מרחוב בלוך  ,41תל־אכיב ,כמפרק התבדה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  29במאי  ,1977נתקבלה החלטה
מיותרת לפרק אה החברה מרצון ולמנות את לנדאו שמעון מרחוב
פרישמן  ,69תל־אביב ,כמפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד התבדה הנ־׳ל ,יגיש את תביעותיו
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל ,שאם לא כן,
לא ייענה.
חיים ש פ ר ן  ,עו״ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום,מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושר .או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
ש מ ע ו ן ל נ ד א ו  ,רו״ח ,מפרק

ו

יד אריאנה בע״מ
הודעה ע ל פירוק מרצון

מגן א ב ר ה ם אליעזר בע״מ

ניתנת בזה הודעד שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של ההברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  1במאי  ,1977נתקבלו ההחלטות
המיוחדות שלא מן המנין לסרק את החברה מרצון ,ולמנות את קסמן
דוד מרחוב מוסקניני  ,3תל־אביב ,כמפרק של החברה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
הנ״ל ,נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שלמה גיבשטיין ובצלאל גיבשטיין במפרקי החברה.

על כל הנושים באם יש כאלה ,להגיש את תביעותיהם למפרק
לפי המען הנ־-ל.
ו ק ס מ ן ד ו ד  ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותיו בצירוף
הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל,
רחוב דרור  ,16דאשון־לציון.

החורט ישראל) (1970ח ב ר ה בע׳׳מ

נושה או אדם אחר אשד לא יגיש את תביעותיו באמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.

)כפירוק מרצון(

הודעה ע ל החלטה מיוחדת ל פ י ר ו ק ה ח ב ר ה מרצץ
ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המניין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  18במאי  »1977נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדליהו ברויביק ואברהם
ברויניק במפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות לחברה הנ״ל יגיש תביעותיו ,בצירוף
הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרםום הודעה זו ,למפרקים לפי הכתובת:
רחוב הםדנא  ,18אזור התעשיה ,חולון.
נושה או אדם אחר אשר לא יניש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
אברהם ב ד ו י נ י ק
גדליהו ברויניק
מפרקים
ילקוט הפרסומים  ,2337י׳יד בתמוז תשל״ז30.6,1977 ,

בצלאל גיבשטיין

שלמה ג י ב ש ט י י ן
מפרקים

ח ב ר ת בית ברחי ח ב צ ל ת  6ר מ ת ־ י צ ח ק בע־ימ
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים
של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  7באוגוסט  ,1977בשעה ,08.00
ברחוב חבצלת  ,6רמת יצחק ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק
המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.
רחל נ י ר  ,מפרקת
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פנתר טקסטילים בע׳׳מ

ה ל ק ה  15בגרש  7139בע׳׳מ

ובפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ׳׳ל ,שבועדה ונתכנסה כחלכהביום 8במאי,1977נתקבלוההחלטות
המיוחדות לפרק את ההברה מרצון על ידי החבריר׳ ,ולמנות את
טוביה ברך ויחיאל מיכאל קליבר במפרקי ההברה.
ט ו ב י ה ברך

יחיאל מ י כ א ל קליבר
מפרקים

איטה פינשאו בע״מ

ניתבת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המבין ׳שיל החברה
הב׳׳ל ,שזומנה כחוק ,נתקבלה החלטה מיוחדת ,לפרק את החברה מרצון
ולמנות את גדעון נוטגולד מרחוב בירון  ,13תל־אביב ,כמפרק
החברד.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש מת תביעתו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד מפרק
החברה הנ־ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הב״ל ,לא ייענה.
ג ד ע ו ן ג ו ט ג ו ל ד  ,מפרק

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ׳יל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  2ביובי  ,1977נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את דוד סולומון פינשאו,
מרחוב הזורע ,כפר שמריהו ,כמפרק ההברה.
כל נושה שיש לו תביעות נכד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ׳׳ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
ד ו ד ס ו ל ו מ ו ן פ י נ ש א ו  ,מפרק

מ פ ע ל י נגב מ צ פ ה רמון ח ב ר ה לפתוח בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של ההברה
הנ״ל ,שנהכבםה ביום  24במאי  ,1977נתקבלה ההלטה מיוחדת לפרק
אה ההברה מרצון ולמבוח אח עו״ד יהודה י .מוריץ משדרות רוטשילד
 ,15תל־אביב ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
בושה או כל אדם אחר ,שלא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
י ה ו ד ה י  .מ ו ר י ץ  ,עו״ד ,מפרק

ה ב ר ת ח ל ק ה  114/8בגוש  6941בע״מ
הודעה לנושים ב ד ב ר אסיפת בושים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  207לפקודת ההברות ,שאסיפה
הנושים בענין פירוק מרצון של החברה הכ׳יל התכנס ביום  15ביולי
 ,1977בשעה  10.00לפה״צ ,אצל דוד רפופורט ,ברחוב מזא״ה ,54
תל־אביב.
כל חבושים של החברה מוזמנים בזה להופיע לאסיפה הני׳ל
ולהשתתף בה.
ד ו ד ר פ ו פ ו ר ט  ,מבהל
1774
המחיר  512אגורות

ח ב ר ת באות הצפרביש בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל פירוק ה ח ב ר ה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  20בפברואר  ,1977נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את אברהם לאופר
כמפרק ההברה.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יגיש את תביעותיו בצירוף
הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו לת״ד  .33364חל־אביב.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
אברהם ל א ו פ ר  ,מפרק

ה ח ב ר ה לעידוד התעשיה הישראלית בע״מ
הודעה
בישיבת מועצת המנהלים של החברה לעידוד החעשיה הישראלית
בע׳״מ ,שהתקיימה במשרד הרשום של החברה ברחוב אבן־גבירול ,76
חל־אביב ,ביום  12באפריל  ,1977הוחלט:
א -כ־ בעלי זכות החתימה בשם החברה יהיו :בעלי זכות חתימה
״א״ ובעלי זכות חתימה יב״.
ב .החברה תחוייב לכל דבר בחתימתם יחדיו של שניים מבעלי
זכות החתימה ״א״ או בחתימתם של אהד מבעלי זכות חתימה
״א״ יחד עם חתימתו של אחד מבעלי זכות חתימה ״ב״.
ג .בעלי־זכות התימה ״א״ הם :דלף רורקה ואריק לוקס; בעלי־
זכות חתימה ״ב״ הם :ליאוברד מלקולם )אילן( הרי וגאולה
יפה.
ד ל ף ר ו ר ק ה  ,מנהל

דירת א ב ר ה ם בע״מ
ביתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
הב״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  22במאי  ,1977נתקבלה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמכות את עו״ד יוסף דקר ,מרחוב קרליבך
 ,10תל־אביב ,במ3רק ההברה.
י ו ס ף ד ק ר  ,עו״ד ,מפרק
ייקומ הפרסומים  ,2337י״ד בתבוו תשל״ז30-6.1977 .
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

