jiroran

ילקוט הפרסומים
כ״ב באדר א׳ התשמ״כ:

3624

 27בפברואר 1989
עמוד

עמוד
הודעה בדבר קביעת מקום מושבם ואזור שיפוסס של בתי
הדיו השרעייס לפי חוק הקאדים
הודעה בדברשישךי ריבית החשב הכללי
הודעה בדבר הארכת כתבתו של מנהל הרשוה לפי חוק רשות
הנמלים והרכבות.
הודעות על החלטה בדיון משמעתי לפי חוק תאי חשבון . . . .
הודעה בדבר אברות שלא נתבעו לפי חוק השבת אבדה
ובהתאם לתקנות השבת אבדה
הורעה על אצילת סמכויות והסמכה לפי חוק מם ערן־ מוסף . . . .
הורעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס ,תקנות סוכני
,

המכס ,תקנות מם קנייה)טוכ״ן( ותקנות הבלו על הדלק1764 . . . .
1762
1762
1762
1762
1763
1763

הודעות על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה

1765

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין

1765

הודעות בתי המשפט

1765 .

הודעות לפי פקודת האגורות השיתופיות

1770..

הודעות מאת הכונס הרשמי

1771׳

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעות מאת בנק ישראל
הודעות מאת הציבור

1773
1774
1774

־.

הודעה בדבר קביעת מקום מושבפ דאזור שיםיטפ
של בתי הדין השרעיים
לפי חוק הקאדים ,התשכ״א1961-
אני מודיע כי בהתאם לסעיף ) 10מ לחוק הקאדים,
התשכ"א196!-י ,ולאחר שהתייעצתי עם ראש בית הרץ השרעי
לערעורים ועם חבר הקאדים ,קבעתי את מקום מושבם ואזורי שי
פוטם של בתי הרין השרעיים כדלהלן:
.1

בית הדין השרעי לערעורים ,מקום מושבו ירושלים ,ואוור
שיפוטו :שטח המדינה כולה.

.2

בית הדין השרעי בירושלים ,מקום מושבו ירושלים ,ואוור שי־
פוטו :נפת ירושלים.

.3

בית הדין השרע׳ בחיפה ,מקום מושבו היפה ,ואזור שיפוטו:
נפת חיפה ,צפונית מתחום המועצה האזורית מגידו ונפת
חדרה.

.4

בית הרץ השרעי ביפו ,מקום מושבו יפו ,ואזור שיפוטו :נפת
תל־אביבייפו ,נפת רמלה ונפת לוד.

.5

בית הדין השרעי בעכו ,מקום מושבו עכו ,ואזור שיפוטו :נפת
עכ :ונפת צפת.

.6

בית הדין השרעי בבאר שבע ,מקום מושבו באר שבע ,ואזור
שיפוטו :מחוז הדרום.

.7

בית הדין השרעי בנצרת ,מקלס מושבו נצית ,ואזור שיפוטו:
נפת נצרת ,נפת יזרעאל .נפת כנרת ,נפת צפת.

.8

בית הרץ השרעי באזור התיכון ,מקום מושבו טייבה ,ואזור
שיפוטו :נפת חיפה ,דרומית מתחום המועצה האזורית מגידו,
נפת פתח תקוה ונפת השרון.

היא .2.15%
לנוחות הציבור מתפרסמים להלן שיעורי ריבית החשב הכללי,
כפי שהיו מ־ 1באפריל :1985

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
-15
.16
.17
.18
.19
.20

זבולון המר
השר לענייני דתות
סייח התשב״א ,עמ׳ .118
י ״ פ התשי׳׳ז ,עמי ג ;76התשי״ט ,עמי  ;139התשכ׳׳ו ,עמ׳ .1737

1

!

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי

לפי חוק רשות הנמלים והרכבות ,התשכ״א1961-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 17א)א( לחוק
רשות הנמלים והרכבות ,התשכ״א1961-י ,ועל פי הצעת שר התח
בורה שהודיע עליה לממשלה מראש ,האריכה מועצת רשות הנמלים
והרכבות את כהונתו של מנהל הרשות ,שאול רזיאל ,לתקופה נוס
פת של חמש שנים.
כ״ט בכסלו התשמ״ט ) 8בדצמבר (1988
)חמ (3-536
חיים קורפו
שה התחבורה

)(2

שיעור ריבית הפיגורים בגין איחור בהעברת כספים הבנקאית

1762

צבי קינן
יושב־ראש מועצת
רשות הנמלים והרכבות

י ס״ה התשכ״א ,עמי .145

הודעה על החלטה בדיון משמעתי

החשב הכללי מודיע בזה ,כי החל ב־ 29בנובמבר ,1988
) (1יהיה שיעור ריבית החשב הכללי  1.5%לחודש ,ובהתאם לכך
תעודכן הוראה מס׳  (1)1בפסקה  ¡7שבפרק  1של הוראת
התכ״ם:

אריה שר
החשב הכללי

הודעה בדבר הארכת כהונתו של נמהל הדשות

1

כ״ד בטבת התשמ״ט ) 1בינואר (1989
)חמ (3-260

 1באפריל 1985
 22במאי 1985
 1באוגוסט 1985
 18באוגוסט 1985
 5בספטמבר 1985
 1באוקטובר 1985
 24באוקטובר 1985
 1בדצמבר 1985
 9בינואר 1986
 20בפברואר 1986
 13במרס 1986
 20באוקטובר 1986
 13בפברואר 1987
 !0באפריל 1987
 1במאי 1987
 1ביוני 1987
 23ביולי 1987
 11בנובמבר 1988
 25כמבמבר 1988
 29בנובמבר 1988

12.00
14.Q0
12.00
8.50
8.00
8.00
4.00
3.00
2.50
1.75
1.25
1.583
2.583
2:25
1.75
1.50
1.25
1.35
1.45
1.5

כ״ו בכסלו התשמ׳׳ט ) 5בדצמבר (1988
)חמ (3-1884

בהודעה זו הנפות הן כאמור ,בהודעה על חלוקת שטח המדינה
למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם .
ההודעה בדבר קביעת מקום מושבם ואזור שיפוטם של בתי
הדין השדעיים שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2459התשל׳׳ח ,עמ׳
 - 2356בסלה.

תאריך

האחוז

לפי חוק רואי חשבון ,התשט״ו1955-
מודיעים בזה בהתאם לסעיף  13לחוק רואי חשבון,
התשט״ו1955-י)להלן  -החוק( ,כ׳ ביום כ״ב בכסלו התשמ״ס )1
1

ס״ה התשט״ו ,עמ׳ .26

ילקוט הפרסומים  ,3624ביב באדר א׳ התשמ״ם989 ,ו27.2.

בדצמבר

1988החליטה מועצת רואי חשבון ,לפי סעיף (X3^12
(
לחוק ,להפסיק תוקף רשיון של רואה חשבון בנימין מנדלבאום לת־
קופה ש ל חודשיים ,מיום כ״ב בסבת התשמ״ס 1).בינואר ,(1989
לאחר שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע
בכך שפרסם מודעה מנתון"כל העיר״ המהווה הפרה של הוראות
סעיף )12א( לחוק ותקנה  (9)1ו־) 03לתקנות רואי חשגון)התנהגות
שאינה הולמת את כבוד המקצוע( ,התשכ״ה.*1965-
רואה החשבון האמור יהיה רשאי להיות מאמן למתמחה רק
לפי החלטת המועצה.
כ״ב בכסלו התשמ׳׳ס ) 1בדצמבר (1988
)חמ (3-61
ודיפ ¡5לוגp
יועב־ואש מועצת רואי חשבון
2

ב׳
א׳
היחידה תאריו
המודיעה המציאה

ג׳
תיאור
הסובין

מחוז ת׳׳א29.11.88

מצלמת ויראו
פירמה
1680
 1000דולר
אמריקאי במזומן

תחנת
נתניה

25.7.88

1500

ב׳ בשבט התשמ׳׳ט ) 8בינואר (1989
)תמ (3-51
י׳ ב ך ד ת ר
ראש מדור סיור

הודעה על אצילת סמכויות והסמכה
לפי חוק מס ערן־ מוסף ,התשל״ו־1975

ק״ת התשכ״ה ,עמ׳ .2240

הודעה על החלטה בדיון משמעתי
לפי חוק רואי חשבון ,התשס״ו1955-

יטה מועצת רואי חשבון ,לפי סעיף

ר׳
ערך משוער
בשקלים חדשים

מודיעים בזה בהתאם לסעיף  13לחוק רואי חשבון,
התשט״ו) 11955-להלן  -החוק( ,כי ביום ו בשבט התשמ׳׳ס )12
( 3 x 2 ) 1 2 1 9 8 9
(
לחוק ,לנדף ברואה חשבון ,לאחד שנמצא אשם ברישום לא נכון
בדו״ח שנתי שהוגש לרשויות המס ,כרי להשיג הקטנת מס ,דבר
המהווה התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע ראיית החשבון
ועברה על סעיף )12א( לחוק .בהחלטת המועצהינקבע כי במקרה זה
לא הושעה תוקף רשיונו של רואה חשבה ולא יפורסם שמו משום
הנסיבות האישיות יוצאות'הדופן של הנאשם שפורטו בפני המועצה.
בעקבות הרשעה ד לא יהיה הנאשם רשאי לאמן מתמחה בר
איית חשבון כל עור לא תתן המועצה החלטה אחרת.
ו׳ בשבט התשמ״יט ) 12בינואר ׳(1989
חיים קלוגמן
)חמ (3-665
•יושב־ראש מועצת רואי חשבון
י ס״ח התשס׳׳ו ,עמ׳ .26

הודעה בדבר אבדות שלא נתבעו
לפי חוק השבת אבדה ,התשל״ג1973-
ובהתאם לתקנות השבת אבדה ,החשל״ג1973-
לפי חוק השבת אבדה ,התשל״ג ,1973-ובהתאם לתקנות,
השבת אבדה ,התשל״ג , 1973-מתפרסמת בזה הודעה ,כי הטובין
שמפורטים להלן ,שנמסרו ביחידות המשטרה המופיעות בטור אי,
שנמצאו בתאריכים המופיעים בטור בי ,תיאורם מופיע בטור גי,
וערכם המשוער בשקלים חדשים מצוץ בטור ד׳  -הם אבדות שלא
נתבעו והם יועברו לרשות המוצא בתום  6חודשים מיום פרסום
הודעה זו בילקוט הפרסומים ,אלא אם יימצא מי שיטען לזכות
עליהם.
1

ק״ת התשל׳׳ג ,עמי .1839
ילקוס הפרסומים  ,3624ב״ב באדר א־ התשמ״ס27.2.1989 ,

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  107לחוק מס ערן־
מוסף ,התשל״ו1975-י )להלן החוק( ,ולפי כל דין אחר ,אצלתי
לבעלי המשרות באגף המכס ומע״מ המפורטים להלן את סמכויותי
לעניין סעיפי החוק המפורטים לצד תיאור משרותיהם:
משנה למנהל המכס ומע״מ
סגן מנהל ומכס ומע״מ
גובה מכס
ממונה אזורי
מנהל תחנה )מכס ומע״מ אילת(
קמ־ט מכס ומב־מ
סגן גובה מכס
סגן ממונה אזורי
גובה ראשי
ראש ענף גבייה)אילת(
סגן קמ׳׳ם מכס ומב׳׳מ
ממונה לשכת ביקורת חשבונות
ממונה גבייה ומע׳׳מ ביקורת
חשבונות )מזרח ירושלים(
ממונה צוות חוליית ביקורת חשבונות
ממונה מדור חקירות
מרכז מדור חקירות
ממונה  -מפקח ארצי
מבקר חשבונות
רכז בביר חוליית חוקרים
חוקר
מנהל מדור גבייה
סגן מנהל מדור גבייה
פקיד נבייה ואכיפה

,0)108 ,95,82 ,79,77
,(2KW112
115,114,113

,0)108,95 ,82 ,79 ,77
)112א(),(2
115 ,114

0)108 ,95,82,79 ,77

0)108,79,77

0)108

כל.אצילת הסמכרות וההסמכית בעניין ריני מס ערר מוסף
ס״ח התשל״ו ,עמ׳ .52
1763

שהוצאו לעוכרי אגף המכס ומע׳־מ ופורסמו בילקוט הפרסומים עד
לתאריך הודעה זו  -בטלות.

ו באדר אי התשמ״ט ) 12בפברואר (1989
)חם (3-181
מדרכי בריA
מנהל המכס ומע׳׳מ

תוקף הודעה זו מתאריך י׳׳א בטבת דnשמ׳׳ח ) 1בינואר •(1988

הודעה בדבר־ תיארפ סכומיפ
לפי תקנות המכס ,התשכ״ו ,1965-תקנות סוכני המכס ,התשכ״ה,1964-
תקנות מס קנייה )סובין( ,התשי"ג 1953-ותקנות הבלו על הדלק ,התש־ך׳1960
נהיואס לאמוד בתקנה )14א( לתקנות המכס ,התשכ״ו1965-י )להלן . -תקנות המכס( ,תקנה 42א׳ לתקנות סוכני המכס,
«מזכ׳׳ה1%4-׳)להלן  -תקנות סוכני המכס( ,תקנה )23ג> לתקנות מס קנייה)סובין( ,התשי״ג)<1953-להלן  -תקנות מס קנייה( ,תקנה
 «)1לתקנות חבלו על דלק .התש־ן־)•1960-להלן  -תקנות הבלו על דלק( ,אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים בטור ג׳ תואמו והס
חיול בייס ליד בסבת התשמ׳׳ס) 1בינואר  (1989כמפורט לצדם בטור ר.
סור א׳
«מנמ

סוד ב׳
פרסי השיחה

טור ר
טור ג'
הסכום הקיים הסכום המתואם
בשקלים חרשים בשקלים חדשים

ביס־ שירדת ה מ צ ד ד נוכחות פקיד מכס
בעד אגרה למחסן רשוי אם לא ניתן
רישיון נשנה ה ^ ד מ ת
בעד תעודת מכס
כעד מצהר מתוקן
בעד אישור המעיר על הגשת רשיון יבוא

89

95

8.686
23
23
23

9.508
25
25
25

ומנות מ ב ס
(1X1016
(3)24
7ג
)17א(
תקנית מבני מבס
11*1
(2*1
(1*2
(2*2

בעד
בעד
בעד
בעד

אגרת
אגרת
אגרה
אגרה

רישום או אישור סוכן מכס
רישום או אישור פ ק ד רישוי
שנתית לסוכן מכם
שנתית ל פ ק ד רישוי

236
59
118
59

253
63
126
63

תקנות סס״קג״זז
)23א()(1

בעד תעודה הניתנת ע־י המנהל לעניץ החוק 23

25

ומנוי! מ ל ו על ילק
)3אא1ו

כעד אגרה למקום ייצור דלק אם לא
ניתן אישור בשנה הקודמת

11,943

12,779

1י מ כ ס התשמ׳׳ס) 11בינואר (1989
)חמ (3-1464
י מרדכי ברקת
מנהל המכס ומע״מ
ה י ד לתשכ״ו ,ענד  ;274התשמ־ח ,עמ׳  ;376י״פ התשמ׳יח ,עמי .2820
• ה״ת התשכ״ה ,עמי  ;1307התשמ׳׳א ,עמ׳  ;377י׳׳פ התשמ׳׳ח ,עמ׳ ,2820
ק״ת התשייג ,עמי  ;1364התשמיא ,עמי  ;379י־פ התשמ״ח ,עמי .2820
י ק״ת התשמ־ו ,עשי :618.התשמ״ח ,עמי  ;378י׳׳פ פתשמ׳׳ח ,עמי .2820

1764

ילקוט הפרסומים 624ג ,כיב בארד א׳ רתשמ׳׳ס27.2.1989 ,

הודעה על אצילת סמכויות

!(4

לפי פקודת התעבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה׳ )להלן
הפקודה( ,אני מודיע כי אצלתי את םמכויותי כרשות רישוי,
) (1לכל שסח המדינה ,לעניין הפקודה ולעניין תקנות התעבורה,
התשכ״א1961-י)להלן התקנות( ,למפורסים להלן; י
יוסף אגסי
בלהה טל.

ההודעה על אצילת סמכדות׳  -תתוקז לפי זה.

י״א בטבת התשמ׳׳ט ) 19בדצמבר (1988
)זזמ 0-214
ר8י ג ך ה ו ר
ר ש ת הדימוי
י י׳׳פ התשמ־ח ,עמ׳ .2821

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

) (2לכל שסח המדינה ,לעניין סימן א׳ לפרק השני לפקודה ,ובת
קנות לעניין הפרק השני לחלק אי ,לעניין הפרק השני לחלק
בי ,לעניין חלק ר  ,ותקנות  572עד  ,576לאהרן אהרן.
) (3לעניין סימן א׳ וסימן ב׳ לפרק השני וסעיפים  51עד  56ו־69א
לפקודה ,ובתקנות לעניין הפרק השני לחלק אי ,חלק גי ,פר
קים ראשון ושני לחלק׳ ד  ,חלק ז /חלק חי ,ותקנות  572ער
 576למי ששמו נקוב להלן ולנכי המקומות שצדנו לצד שמו:
דוד נחום  -מחוז ירושלים ונפת אשקלון.
)(4

ההודעה על אצילת סמכויות  -תתוקן לפי זה.
3

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זבדזת
במקרקעין;נוסח חר׳מ ,התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעת ,כי לוחות הזכויות לגושי רישוש מס׳ 5191
ישעי ומס׳  5236בית שמש )דירבן( ,נפת ירושלים ,הוצגו לעיון
ביש י״א בארד א׳ התשמ״ס) 16בפברואר  (1989לתקופה של שלד
שים יום ,בלשכת פ ק ד הסדר המקרקעין ,רח׳ הלל * ,6ח שלים,
בלשכת הממונה על מחוז ירושלים ,שלומציון המלכה  ,1ידושליש,
ובמועצה המקומית בית שמש.
י׳׳א באדר א׳ התשמ־ס) 16בפברואר (1989

א׳ בטבת התשמ׳׳ט ) 9בדצמבר (1988
מזמ (3-214

יהודה לוי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושליס

רפי בלחוד
רשות הרישוי
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
י ק״ת התשכ״א ,עמ׳  ;1425התשמ׳׳ז ,עמ׳ .374
י י׳׳פ התשמ׳׳ח ,עמי .2821

הודעות בתי המשפע

1

^

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה׳ )להלן
הפקודה( ,אני מודיע כי אצלתי את סמכויותי כרשות רישוי,
) (1לכל שטח המדינה ,לעניין הפקודה ולעניין תקנות התעבורה,
התשכ׳׳א-ו ) 196להלן התקנות( ,למפורטים להלן:
דניאל שנער י
יוסף אגסי
בלהה טל.
1

 (21לכל שסח המדינה ,לעניין סימן אי ,לפרק השני לפקודה ,ובת
קנות לעניין הפרק השני לחלק א׳ ,לעניין הפרק השני לחלק
בי ,לעניין חלק ד  ,ותקנות  572עד  ,576לאהרן אהרן.
 !3לענ־יי סימן א׳ וסימן ב׳ לפרק השני וסעיפים  51עד  56ו־69א
לפקודה ,ובתקנות לעניין הפרק השני לחלק א׳ ,חלק גי ,פר־
קים ראשון ושני לחלק ר  ,הלק זי ,חלק חי ,ותקנות  572עד
 576למי ששמו נקוב להלן ולגבי המקומות שצוינו לצד שמו:
דוד נחום  -מחוז ירושלים ונפת אשקלון.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
ק״ת התשכ״א ,עמי  ;1425התשמ׳׳ז ,עמ׳ .374
לקום הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ התשמ״ס27.2.1989 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן מגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או להמר
מנהל עזכון.

מס־ התיק שם המנוח

תאריך
הפעידד.

ש 0המבקש

צוואות
140/89
149/89
151/89
152/89
153/89
157/89
161/89
165/89
169/89
167/89
178/89
179/89
180/89

שמחה שער
זאן אורבר
מרים דידנברג
דוד זיידנבדג
הרסה בודנהיימר
לאו ויסמן
דוד יובל
אסתר הי-יצמן
נעמי שחסר
אבא חיים שמחוני
חיים מאיר קאופמן
מליו פרידמן
פרוסה פרידמן

 ;.10.88נסים קרטה
 21.12.85יצחק אורגד,
 10.2.83ווהז קרתיק
20.1.89
 22.1.89חוה גוזמת
 5.2.89ד־-ייר .ד0מן
 12.1.89ר:־ •יגל.־
 ;.6.88מ ד ־ כילד
 19.12.88א  -ע ז ר שנסר
 26.12.88עזריאל שמחוני
 4.1.89ישיבת ־אור שמח־
 8.4.88אדריאן גולדשסיי!
־־
1.1.89

1765

בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
מס׳ התיק שם המנוח

הודעות )המשך(
מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

181/89
182/89

שם המבקש

 29.1.89קרול קוטשר
 6.2.89חיים רבינוביץ

ירושות
135/89
136/89
137/89
138/89
139/89
144/89
146/89
147/89
148/89
150/89
154/89
155/89
156/89
158/89
185/89

נקומה דברשבילי
גבריאל דברשבילי
מרים פרנקל
אלון שחר
מזל יצקן
גולי־ן ולנצואלה
פלטיאל ברונשטיין
משה ונסורה
דוד בהן
לוי הור3יץ
קולט גולדשמידט
רחל איש שלום
מיכאל איש שלום
יונה ניסן
דוד ספיא
ולפה ספיא

9.7.86
18.12.85
22.12.88
31.12.87
19.8.85
9.1.89
1.2.88
25.9.87
24.7.86
12.9.88
24.1.89
3.1.89
2.9.78
8.12.88
26.12.71
25.12.88

שולמית זבים
יעל פרנקל
יוסף.אלון
רמי יצקן
אבה ולנצואלה
שרה ברונשטיין
דבקה ונטודה
יהודית כהן
אראלה הורביץ
שמואל גולדשמידט
יעקב איש שלום
לאה ניסן
יצחק שביס
יצחק שביט

אליהו צ׳ בן־זמרה ,רשם

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

מסי התיק שם המנוח

תאריך
ר5סירה

שמ המבקש

צוואות
865/89
870/89
100/89
875/89
902/89
903/89
904/89
905/89
908/89
919/89

1766

קוחנסקי רחל
רב רוזנטל
מוצס משה
מלכה
מרין ויקטוריה לוסיל
אליהו גרשמן
משה סגיס
גנגל בנימין
מנוחה ברנע
אסתר סוסטבםקי

31.1.87
14.1.89
22.12.88
25.2.83
16.9.88
12.4.86
23.11.88
15.12.88
28.12.88
27.12.88

שם המבקש

צוואות

צוואות
רפאל קוטשר
רבקה לבקוביץ

תאריו
הפסידה

קוחנסקי אורי
ראובן פרקר
גרינשטיין נחמה
רות נוה
ל־טס ו׳ לסלי
ברכה גרשמן
יוסף שגיא
ע ג ל עליזה פרומה
עזרא ברנע
דליה שפרינצק

 922/89קשיאז שלמה
17.4.87
7.7.85
 923/89קשיאז זלטה
7.1.89
 925/89רות )לינה( הרמן
31.12.88
 927/89סגל יעקב
16.7.86
 931/89שלמה ישראלי
9.1.89
 932/89יצחק טוניק
 935/89ברינה מרים קרוננברג  2.1.89י
20.10.88
 937/89דבורה פ^וקר
1.5.77
 938/89נחום פלדמן
 939/89רוזנטל בלה רחל
18.8.88
4.9.87
 940/89נבול דוד סגל
29.12.88
 941/89חבני יפת
26.4.84
 943/89אריה שומרוני
1.9.88
 944/89ציונה שומרוני
13.12.88
 946/89צצליה סטורמלאופר
29.11.88
 947/89חיה פיגה
משה אהרונוביץ
13.12.87
 948/89סלים שקורי
16.11.68
 949/89בר דרומא חדוה
 953/89עזזאללה נסימי
20.8.88
 958/89שוורץ קלדה
22.10.88
20.12.85
 960/89מלכה מלמד
25.9.86
 961/89מרים שרף
27.1.89
 970/89יואכים טלמון
23.7.79
 977/89מוריס )משה( מרדלר
 978/89מקם קורולנק
2.5.71
5.10.72
 979/89אלטה־טובה )אנה(
קורולנק
23.1.89
 984/89פלד אירנה
7.6.88
 985/89אברהם מיצמן
1.2.89
 989/89עמנואל אליעז
26.1.89
 991/89אדולף מנטר
24.8.88
 992/89סוניה גולדנברג
 993/89דוד עוריאלי
30.12.88
27.1.89׳
 994/89בלה ביילה כץ
7.1.89
 995/89חנה יחזקאל
23.12.88
 1000/89לנדסמן שמואל
 1001/89רדומסקי קרול
30.12.88
7.10.88
 1005/89במרגי שמחה
5.12.88
 1008/89חיה סמואל
3.1.89
 1009/89גוסטב קליין
3.2.89
 1010/89דב ליברמן
17.1.89
 1012/89אגוז רובינשטיין
 1015/89אסתר')קולטון( מנץ
 1016/89שמואל לוי
 1025/89רייך סליה־םלה

רחל מילר
רחל מילר
חנה עופר
סגל יהודה
רוקס פנינה
מניה מרים טוניק
'אהרן לנדאו
נעמי הורשטיין
בן עמי הולצמן
רוזנטל יוסף
פרידה סגל
אפרים חבני
יגאל שומרוני
יגאל שומרוני
אסתר דסקל
אורון דוד יוסף
מטילדה ע מ ד י
מרדכי בר דרומא
חנה ניסימי
יוהנה גטנא
יוסף מלמד
אלי שרף
סטפניה טלמון
צילה פוקס
»
אז וולף

¥

אן וולף
קרטקה נתנאל
אלכסנדר מיצמן
רות אליעז
פוסטולסקי אילנה
עדה שמיר
דליה חן
אהרן כץ
שרה נקאש
צוויג ירמיהו
רדומסקי הלינה
שמשי זלדה
פיה רוזנפלד
זהבה קליין
יוסף ליברמן
מרי
מטה
רובינשטיין
 19.1.89אלימלך קולטון
 5.10.88לוי לילי
 11.1.89ליכטר עזרא

ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א• התשמ־ט7.2.1989 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
מס׳ התיק שם המנוח

.הודעות )המשך(
מס׳ התיק שם המנוח

תאריד
הפטירה

שם המבקש

12.3.88
18.9.88
19.1.89
21.7.88
26.1.87
2.1.89
23.11.88
19.1.89
16.11.88
¿8.4.87
12.1.89
26.1.89
11:1.89
18.1.89
28.1.89
15.12.88
3.6.82
6.239

גוטמן אסיה
אוה הלרינג
יהודה דמבינסקי
יצחק ירום
וולסקי ורה
דורה אוליברו
מיכאל אור
יואב קשיב
דניאל לדד
נפתלי ודש
גולדשר רות
ברקוביץ פלופול
מילי ליבוביץ
חנה דלברשטיין
יעל)הלח וילקנפלד
נינה מ ג ן
נינה כוגן
גי ספיריסוס

28.1.89
26.1.89
8.1.89
24.12.88
7.139
25.834
27.2.78

הלה שטיין
שליט משה
הרברט יורם מאייר
שמואל וינקלר
רפאל נחשון
קפוני גרשון
מילדרד
עמיליה
ברמן
איוארר ארידור
יצחק אידלמן
מנסור מזל
ארזוני חיים
הדסה ברכה
מקוב חיים יצחק
דוס ליכס
נילי לאופרט
דוד ספס

 1100/89ויקטור אילון
20.139
 1101/89מאיר אילרמן
18.1.89
, 1102/89יעיש שרה
2.1238
 1103/89ארווני רחל
29.12.88
 1105/89שולמית שמואלביץ י 25.3.87
 1108/89מקובסקי הרש
20.12.88
 1110/89דוד מ׳ ליכס
10.1.89
 1111/89חמדה מילברג
17.11.88
 1113/89שרה\ולניק ריצולסקי 25.12.88

ירושות
 593/89־
766/89
1058/89
7828/87
853/89
851/89

בלומה אטינגר
חולי יוסף
רגינוזסגל
סילביה איגנר
כהן סוזן
גהנגיר בן רוחי

12.139
22.8.88
11.1.89
3.10.87
28.6.88
30.4.88

שס המבקש

ירושות

צוואות .
 1030/89שלמה סגלוביץ
 1033/89הלרינג דוד
 1037/89הלנה רובינסקי
 1038/89לנדר ירום יהודית
 1039/89וולסקי סמואל
 1040/89עלי אוליברו
 1045/89אסתר אור
 1047/89שמואל רודניק
 1051/89צפורה לדר
 1055/89הרש טובי
 1056/89גולדשר בנימין
 ,1057/89ולט פאול
 1058/89רגינה סגל
 1060/89יחיאל זילברשטיין
 1062/89נתן וילקנפלד
 1072/89בתיה אפשטיין
 1073/89בנו אפשטיין
 1079/89מיכלה )מיכה(
קורלינדסקי
 1081/89יעקב שטיין
 1083/89שליט זאב וולף
 1085/89הרטה מאיר
 1093/89ארזבס בליין
 1095/89אהרן נחשון
 1098/89סילבוויא בכר
 1099/89לואיס ברמן

תאריך
הפטירה

רחל פורת ואח׳
חולי אלגרה
שושנה שטיין •
רות ברקאי
טובי כהן
יודסלה בן רוחי

ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר אי התשמ״ט27.2.1989 ,

871/89
872/89
873/89
874/89
901/89
906/89

הניה כרמלי
יוסף כרמלי.
יורם ברגמן
נקר מנשה
גולדנברג פליקס
שרה אריאל

26.5.88
15.12.73
1.10.88
12.4.72
12.12.87
19.3.75

907/89
^909/89

יוסף ינילוב
בילסקי ישראל
חייט יוחנן
אייל אברהם יעקב
אייל פרומה
דינה גלזר
אוסטרובסקי נחמה
בן בווו נחמה
ברכה לנואו
בן בווו זאב
אוםטוובסקי גוו אריה
אסתו ליבלינג
נחום גרציה

30.1.82
13.138

910/89
911/89
912/89
913/89
914/89
915/89
916/89
917/89
918/89
920/89
921/89
924/89
926/89
928/89
929/89
930/89
933/89
934/89
936/89
942/89
945/89
950/89
951/89
952/89
954/89
955/89
956/89
957/89
959/89
962/89
963/89
964/89
967/89
968/89
969/89

דב כרמלי
ךב כרמלי
מרים .בוגמן
נקר סועד
גלבוע מיכאל
)םלימן(
שלמה
אריאל )הינדי(
ישראל ינילוב
רחל טייר

 6.12.88חוה לחמן
 24.5.86לחמן חוה
 12.1.89מיה מלו
 18.9.84שמואל אירם
 17.11.64בן בווו אברהם
 21.11.88בנימין לנואו.
 24.12.88בן ברוך אבוהם
 15.3.81שמואל אירם
 29.10.88אליעזר ליבלינג
 20.3.88מרדכי מודדו אינט
חוה
חתוקה צלח
 18.7.85שמעה חתוכה
שרה בנול
 8.8.86ליאופולד בנדל
ברונו פינק
 4.8.83אידה פינק
סלומון דולף המר
 2.12.69פרידל קיזלשטיין
משה חיים פסמוניק
 23.6.88זיוה צור
אסתר הדסה פסמוניק׳  27.11.72זיוה צור
דוידוביץ שושנה
 1.7.87דוידוביץ יוסף י
משה ברקוביץ
)קלרה(
 12.1.89שרה
י ברקוביץ
סימה אזמנוב
 25.11.87מיכאל אזמנוב
עזרא גובני
 26.11.88אבני סרין
יעקב אבלוביץ
 23.1.89חיה קירר
רבקה לאה מייזלים
 25.9.83סימה מלה אלפר
צפורה צובוטרו
 13.7.85רחל סלומוביץ
שאול צובוסרו
 19.1.86רחל סלומוביץ
שמואל פרנקו
 10.8.76עובדיה פרנקו
שגב מאיר
 30.11.88אמיר שגב
איידן חואטה
 11.1.65אידן הרצל
איידן עזיזה
 8.10.86אידן הרצל
יהודה אוזלבו
 20.6.87שחנה אוזלבו
פרסר דוד
 12.2.86עליזה בנ־מיני
ב ו ו ו קמפגי
 23.2.76תמר קוטלר
נמדר יפה
 7.9.88דוד נמדר
רגינה שפצינר־סטינגר  27.12.88רוזה פלישר
ישראל קווניצקי
 13.11.88הינדה קוזנציקי
שטווי לולה
 13.3.87שטרוי אליהו

1767

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות )המשך(
מסי התיק שס המנוח

תאריך
הפטירה

מם׳ התיק שם המנוח

ירושות
שם המבקש

ירושות
971/89
972/89
973/89
974/89
975/89
976/89
980/89
981/89
982/89
983/89
986/89
987/89
'988/89
996/89
997/89
999/89
1002/89
1003/89
1004/89
1006/89
1007/89
1011/89
1013/89
1014/89
1017/39
1018/89
1019/89
1020/89
1021/89
1022/89
1023/89
1024/89
1026/89
1027/89
1028/89
1031/89
1032/89
1034/89
1035/89
1036/89
1041/89
1042/89
1043/89

176f

24.8.88
וינג)־טן סילביה
14.10.84
סיפרסקי משה
26.12.88
אביסרור אלברט
12.1.89
יורי שפושניקוב
26.12.88
שרה בלאו
24.10.88
אנה קובץ
16.1.89
סביצקי דבורה
25.9.75
יוסם הרי
2.8.88
לבקוביץ טובה
30.8.88
לאה פלינט
24.9.88
יעקב מאירי
16.9.86
ישראל כהן
25.2.80
חכם כאתון
דרוט שפירא חיה דבורה 26.11.87
1.10.74
פייגה קנובל
2.4.87
נסריה חסון
צדוק זילבוביץ
6.2.88
שרה זילבוביץ
24.12.83
29.3.85
כהן סלומון
13.1.89
ברנרד שרף
6.11.72
דבורה כהן
23.3.85
אהרן)ערס( פרידמן
8.11.86
עבייד דוד נאגי
23.11.85
ברוריה דיניץ
15.637
אלוה פרנקל
10.1.89
רוזה מדגר
5.11.88
חנה טורקניץ
19.2.82
יעקב עבד־ה
3.7.88
זדה *וסף
7.1.86
רבקה רנכט
12.3.84
ליברמן רבקה
24.12.88
ליברמן ליפו
4.1.82
שרייבמן ריטה
מנולה היינריך
7.1.88
5.3.85
חנה ליף
29.7.88
יהושע וינדר
15.11.88
אנה וינדר
3.12.88
יעקובי שמעון
18 12.86
ביאטרים מנחמובה
17.1.88
איצקוביץ לנקה
4.11.88
אשכנוי יעקב
גיני)מריה־יונה( שטרן 30.4.88
סוורלינג פנחס )פואל( 21.3.84

חאריר
הפטירה

שם המבקש

ליביו בלנק
סיפרסקי שמחה -
אביסרור נירה י
זלטה שפושינקוב
מיכאל בלאו
יעקב קובץ
םביצקי חיים
יוסם דורה
לבקוביץ שמואל
ראובן פלינט
חיה מאירי
רלה ברנץ
יצחקי משה
דרום ולדימיר
רייזל לאה ליפשיץ
חנה ברלן
בת שבע בורנשטיין
בת שבע בורנשטיין
כהן סמי
צבי שרף
כהן ראובן
יוסף פרידמן
רותי עבייד
מרים סבירנובםקי
אנה יהודית פרנקל
םוזי בצלאל
רות גרינברג
אלגרה כובו
זדה יהודה
אטי קליפר
בלומר רחל
בלומר רחל
מרים רדמי
מנולה חנה
מרטין י' ליף
סלי־רחל וסרמן
סלי־רחל וסרמן
יעקובי יחיא
לאה מנחמובה
כץ •ישראל
מרים מוסקונה
שטרן גינטר
יהודית הילדה

1044/89
1046/89
1048/89
1049/89
1050/89
1052/89
1054/89
1059/89
1061/89
1063/89
1064/89
1067/89
1068/89
1069/89
1070/89
7271/88
7577/88
1071/89
1074/89

ברומברג לב
גולט יצחקי .
רוזה הירש
אברהם מרדכי הירש
הומי רחל
חבוכה יונה
רוזגצוויג קלרה
שמחה באשי
אברהם בולבול
מזוז ז׳קלץ
קריגר יונה
בידנוהולץ משה
בירנהולץ סימה
ויינר אפרים )פישל(
שור זחננה
מיכל שמחה י
שפרה פרינץ
מאן אלברס
הולדר שמואל

21.1.89
5.3.88
1.12.78
24.10.88
26.9.87
26.3.85
8.11.88
2.1.89
8.11.68
18.7.86
17.5.88
5.5.83
6.10.84
15.12.88
18.10.88
17.2.88
3.11.88
8.12.88
1.9.68

1075/89
1077/89
1078/89
1080/89
1082/89

פרידה צינוביץ
בנגייב איסאק )יצחק(
דוד תמרת
חיים נסים פילו
זונחינםקי יוסף

16.1.89
26.11.88
26.11.88
21.11.88
16.1.89

 1090/89שמעון דיטקובסקי
1092/89
1094/89
1104/89
1107/89
1109/89
1112/89
1114/89
1115/89

צילה רוונבםר
גנטה פוקס
אסתר וידר
יוסופוב אריאל
יצחק שבתאי
ולמן פיגה
שילד מרקו
מלכה שילר

27.11.88
16.8.87
12.5.87
7.1.89
21.10.88
15.12.74
12.2.88
9.12.88
11.1.89

סוורלינג
ברומברג מיכאל
משאלה ישראל
רות אבל בן יהודה
רות אבל בן יהודה
ברק אביבה
עודי אסתר
אדוארד רון
יצחק באשי
יחזקאל זמיר
מזוז שמואל
קריגר פאול
זהבה דדידסון
זהבה רוידסון
צפורה ויינר
אדם שור
מיכל פרומה
אילן שלגי
צרפתי לורה
אליובס
הולדר
אסתר
בן ציון צין)צינוביץ(
בבדז׳אנובה מפרט
מרים כהן
אסתר פילו
פישל
אפרים
זונדז׳ינסקי
)נעמי(
נורמה
דיטקובםקי
יצחק רוזנבםר
אולינה חיימוביץ
נעמי סויסץ
ראובן יםופוב
מרגלית שבתאי
ולמן נטע
אניצה לרנד
אניצה לרנר

ר׳ שטרנבחנ־אליעז .רשמת

בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבדן
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו ק־ום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ התשמ״ט27.2.1989 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הוהעות )המשך(
מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

מס׳ התיק שם המנוח

צוואות
שם המבקש

צוואות
257/89
258/89
259'89
260.89
261/89
262/89
263/89
264/89
265/89
266/89
267/89
269/89
272/89
273/89
274/89
275/89
276/89
280/89

עוגן רחל
ברמן רבקה
קליין דוד
ביטון מסעודה
קולטת פייבל שרגא
רפפורט אהרן
רפפורט שדה
שפטן אלפריצה
קוסטין תאודור הרצל
קלף מרציל מאיר
ציטר יהונתן
ררזנר מרדכי
אליזבט אייזגר לילי
ליזרוביץ אפרים
ליזרוביץ רחל )רשל(
לוי משה
מילנוב חשק
עזרא םביחה

18.5.87
23.12.88
3.1138
10.139
16.12.88
29.6.85
30.12.88
6.139
5.538
16.9.88
4.139
11.238
17.137
10.1038
9.1.89
15.139
4.139
19.1239

282/89
283/89
285/89
290/89
291/89
294/89
295/89
299/89
301/89
303/89
305/89
307/89
308/89
311/89
312/89
316/89
317/89
318/89
322/89
327/89
328/89
331/89
333/89
335/89

וולפזון יעקב
נאור פנחס
שבבו דניאל

22.139
30.1238
7338
4.11.88
8.1.89
28.12.88
11.12.86
19.3.88
9.11.88
19.1.89
3.3.86
4.12.88
26.11.88
15.12.84
12.636
21.8.86
5.1.89
19.334
15.13
10.11.88
28.12.88
4.1238
30.1038
31.12.88

הרצנשטיין רחל
פין אסתר חנה
סבן ניזלה
ימיני יהושע
פרידנברג מקרי
וקס לזר
ענברי זא:
רביץ יהודה
שמלצר דבורה
גרינברג בניש
לידר יוכבד
לידר חנוך
קלדררו הרמן
וינד יצחק מנשה
וינד שרה
שלמה דוד
וויסמן רחל
אופנר טינקוטה
אזרסקי שלמה
אורבוך מרים
כהן סנה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

עוגן אפרים
ברמן הנדל
קליין איליאנה
סויסה דוד
זיסל קולטון
אירלת רפפורט
רפפורט אירית
לורמיר מרים
קוסטין אנה
קלף׳׳לוי רחל
ארבל צילה
דור מיכאל
שניידר סלומון
גרופפר ציציליה
גרופפר ציציליה
לוי צפורה
בך ציון לפ־ד
שושנה
קראולין
עזרא
וולפזון חנה
נאור רחל
רובין מרגלית
רצנשטיין רון
יונתן פין•
סבו יוסף צבי
פרידמן לאה
ברג ג׳ק פריד
דסקלו מרגרטה
ענברי אושי
רביץ אברהם
שמלצר בנימין
גרינברג יעל
ליאור יוסף
ליאור יוסף
קידר אברהם
שטיץ יפעת
שטיין יפעת
שלמה שמואל
וויסמן פייבל
אלפרד גולדשטיין
אגסי אורי
ציריוק חנה
יוסוב גיסל

ילקוט הפרסומים  ,3624כ׳׳ב באדר א׳ התשל־ס27.2.1989 ,

 337/89ביגון שרה
 341/89אייבושיץ יהודה
344/89
346/89
347/89
348/89
350/89
351/89
352/89
353/89
354/89
355/89
356/89
358/89
359/89
360/89
361/89
364/89
365/89
368/89
370/89

טל דב
אורטץ יעקב
אורטץ מרים
דיץ פרידה
יעבץ חיים
גפני זלמן
קליימן ישראל
שטיק לילי
שושני זכריה
מםינר לוי
הלפרן יונה
באדאני מאיר
גולדברג קסניה
טלון סופיה שרה
גל גד
רון חיים
שיפדמן יוסף
פישר גוםסה
חדאד ציון

 9.11.87פלד שמעון
 16.1.89נובק נטליה אנה
9.139
19.12.82
2.1.89
26.10.88
10.2.89
8.7.82
17.1.89
8.1.89
8.1.89
9.7.88
18.12.88
1.12.88
8.9.88
13.1.89
1.838
8.537
11.2.89
12.1.89
23.9.88

טל צפורה
נילי מאיד
נילי מאיר
דיין אלי
לנקור סילביה
גפני מלבה
אבנר יהודית
בליזה הראל
שושני נעמי
מסינר לונה
הלפרן בתיה
באראני אילנה
משה נוי
ראובן שרון
מיה גל
רון לאה
שיפרון אליעזר
פישר זיגי
חדאד לולו

ירושות
256/89
268/89
270/89
271/89
277/89
278/89
279/89
281/89
286/89
287/89
288/89
289/89
292/89
293/89
296/89
297/89
298/89
300/89
302/89
304/89
306/89
309/89
310/89

שורץ מדסץ
מאירוביץ רוזליה
נעמי)אמה( שפירא
גלבוע יצחק
מילדד גדעון
רוזנברג גבריל
סעיד סעיד
גרינבאום ארנסט
אנג׳ל שלמה
בהט חנה
בהט שלום
מרבך שרה
כולסקי זאב משה
קנר אבנר
כץ גולדה
שומלי איליא
ברקוביץ ריזה
לח־ הלנה
אלון שמשה
שחר אריה
.לודויג חנה
ויגדרייד ליאו יהודה
בן גון יהודה

שורץ יה!דית
1.738
 14.12.88מאירוביץ רומן
 12.2.86דנקלשטיין ניצה
 19.9.88גלבוע שושנה
 12.5.88מילרד חוה
 31.1238רוונברג אולגה
אחמד סעיד אברהיס
3.4.81
 20.3.87גריננאום חוה
אנג׳ל רפאל
1.139
בהט אמיר
11.73
 21.12.88אמיר בהט
אילנה הראל
7,3.88
 15.11.88לאה בילסקי
 17.1.89קנר פנינה
כץ דב ברנרר
1.68
שומלי איברהים
7.2.67
2.11.88
 14.1.89ציידמן פלה
 223.88אלון אנס
 153.88שחר הנה
 15.10.88לודויג מירל
 23.6.88ת ח ־ י י ך בהירה
 16.12.88בן נון אולגה
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הודעות לפי סעיף )(1)59ד> לפקודת האגודות
השיתופיות ולפי מעיר  368לפקודת ההגדות י
]נוסח חדשן ,התשמ״ג־1983

בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הודעות )המשך(
מם׳ התןק שם המנוח

תאר־ך
הפטירה

שם המבקש

ידושות
313/89
314/89
315/89
319/89
320/89
321/89
323/89
324/89
325/89
326/89
330/89
332/89
334/89
336/89
338/89
339/89
340/89
342/89
343/89
345/89
349/89
357/89
362/89
363/89
366/89
367/89
369/89

עבאדי עליזה
עבאדי רפאל
הבר רוזה רחל
רייטש מרדכי
לבבי מאיר
מורגנשטרן דוד
בייליס משה
ברנבלום מרים•
יצחק יוסף
רוסםה עליז)אליז(
וינר אברהם
דריימן חיים
בירקנסל צבי
וינברגר משה
לנדמן יוסף
דרשוביץ לאה
אלתר מרים
שבכו דניאל
יחיאלוב יושבה
זופניק רחל
ירקוני אברהם
ברינקר שמחה
הולצברג פנינה
הולצברג יצחק
ארמד׳ט חנה
ארמד׳ט אברהם
סמין סלפ

2.6.64
13.1.89
8.5.87
13.12.88
6.1.89
21.9.83
13.12.88
22.11.88
8.2.1903
28.3.83
15.8.78
5.1.88
1.1.89
19.6.B8
26.1.88
28.11.88
]2.10.88
7.8.88
5.11.88
5.8.58
7.8.88
28.11.88
25.3.88
20.12.88
2.8.84
20.1.89
4.71

עכארי אברהם
עבאדי אברהם
הבר אברהם
דויטש בלה מאיר
לבבי שולמית
מורגו שטרן דבורה
ענבי רפאל
עמיחי ברנבלום
ואב יצחק
אריאלה שקד
לוי נעמי
דד יאיר
בירקנטל לאה
רוזן שרה
לנרמן מלי דורה
רות מרון־נגרי
ארמונד בהבוט
שביב חיים
יחיאלוב מניה
אופק יעקב
ירקוני גילה
כרינקר חיה
הולצברג אריה
הולצברג אריה
איימד׳ט אלפרדו
איימד׳ט אלפרדו
רינה כוכבא
בלהה כילאור ,רשמת

הודעות לפי פקודת האגזדזח השיתזפיזת
הודעה על רישום אגודה שיתופית
לפי פקודת האגודות השיתופיות
שם :שלג החרמון ,אגורה שיתופית חקלאית לשיווק ואספקה
בבוקעתה ר׳ הגולן;
מען :בוקעתה ,רמת הגולן;
תאריך רישום; ג׳ באדר א' התשמ״ט ;(8.2.19891
סוג ראשי;40 :
סוג משנה;55 :
מס׳ אגודה.57/3020 :

אני מודיע בזה ',שלאחר שלושה חודשים למן תאריך פרסום
הודעה זו ,יימחק שמה של האגודה הנזכרת מסה מפנקס רישום
האגודות השיתופיות והאגוךה תבוםל ,אלא אם כן יראו לי תוך
המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחדת.
שם האגודה :אלמגדוב  -אג״ש חקלאית למי שתייה בערב
אלחווולד אלשרקיה בע״מ:
תאריך רישום;5.8.1984 :
מס׳ אגודה.57/2910 :
הואיל ובדבר כל אחת מן האגודות השיתופיות הנקובות להלן,
פורסמה בתאךיך ובמקום המפורט לצרה ,הודעה ששמה יימחק ,אם
תוך שלושה חודשים מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות
כן ,אני מודיע כי מאחר שלא הובאו בפני כל סיבות כאמור ,על ,כן
נמחק שמה של כל אחת מן האגודות השיתופיות האמורות מפנקס
האגודות השיתופיות ,בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל ,מנהל עס
קים וחבר באגודה מן האגודות הנ״ל ,במקום שהיא קיימת ,תתמיד
ויוסיף להיות לה תולף כאילו לא בוטלה האגורה.
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 .1שם האגודה.
 .2ילקוט הפרסומים ויום הפרסום.
 .3מס׳ התיק.

.2
3.

מחשכית  -מרכז לארגון מערכות מידע אגודה חקלאית שיתו
פית בע״מ;
ילקוט הפרסומים  ,3572התשמ״ח ,עמ׳ .2872
.57/2672

.1

.1
.2
3.

אל בורדה  -אגודה שיתופית לאספקת חשמל בנצרת בע״מ;
ילקוט הפרסומים  ,3572התשמ״ח ,עמ׳ ;2872
.57/2885

ו.
.2
3.

אל נאקופ  -אגודה שיתופית לשיכון בבית צפאפא בע׳׳מ;
ילקוע הפרסומים  ,3572התשמ׳׳ח ,עמי ;2872
.57/2909

.1
.2
3.

מעש  -אגודה שיתופית לעבודות גינון ,שירותים ואחזקה
בע״מ;
ילקוט הפרסומים  ,3594התשמ״ט ,עמי ;332
.57/2945

.1
.2
3.

חקלאי עיסוויה  -אגודה חקלאית כללית בע״מ;
ילקוט הפרסומים  ,3594התשמ׳יט ,עמ׳ ;332
.57/2984

ג׳ באדר אי התשמ״ט ) 8בפברואר (1989

ג' באדר א׳ •התשמ׳׳ט )(8.2.1989
אדרי זליגמן
רשם האגורות השיתופיות
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אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ התשמ״ט27.2.1989 ,

הודעות לפי פ ק ו ד ת האגודות השיתופיות
הודעות בדבר ביטול רישום אגודות שיתופיות
לפי סעיף  (2)50לפקודת האגורות השיתופיות
מם' אגודה.57/2382 :
הואיל .וביום  23.2.1988ניתן צו לפירוק אגודת ברטעה -
אגודה שיתופית לאספקת חשמל בברטעה בע״מ ,וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  ,3549התשמ׳׳ח ,עמי ;1898
מסי אגודה.57/2718 :
הואיל וביום  12.3.1987ניתן צו לפירוק האגודת אל תזויד
ואלתסוויק  -אג״ש חקלאית לשיווק ואספקה בסמרה בע״מ ,וצו זה
פורסם בילקוט הפרסומים  ,3452התשמ״ז ,עמ׳ ;1704
מס׳ אגודה.57/570 :
הואיל וביום  12.1.1982ניתן צו לפירוק אגודת צור -
קואופרטיב לעבודות א ס ומצבות בירושלים בע׳׳מ ,וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  ,2785התשמ׳׳ב ,עמ׳ .964
מס׳ אגודה.57/2520 :
הואיל וביום  20.3.1988ניתן צו לפירוק אגודת אל שמס -
אגודה שיתופית לאספקת חשמל במשירפה עלית בע״מ ,וצו זה
פורסם בילקוט הפרסומים  ,3553התשמ׳׳ח ,עמ׳ .2008
והואיל והפירוקים הנ׳׳ל נשלמו ,ניתנת בזה הודעה שרישום
האגודות הנ״ל התבטל ,ומאותה שעה חדלה כל אחת מן האגודות
הללו לשמש כגוף מאוגר.
ה׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 10בפברואר (1989
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מאת הכונס הרשמי
פקודת פשיטת הדגל !נוסח חדש! ,התש״ם1980-

הודעה על מתן צווי כינוס ואספות ראשונות

תאריך צו כינוס :י״א בטבת התשמ׳׳ט).(19.12.1988
תאריך הנשת הבקשה :ט׳׳ז בחשון התשמ׳׳ט ).(27.10.1988
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאךיך האספה הראשונה ,השעה והמקום :כ״א באייר התשמ׳׳ט
) ,(26.5.1989שעה  ,09.30משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בךיהוךה
 ,14תל־אביב.
שם ההייב ,תיאורו ומענו :רמי לוי ,ת״ז  ,05783667בעל קונדי*
סוריה ,קיבוץ שער הגולן ,ד״נ בקעת הירדן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .2078/88
19.12.1988)J
תאריך צו כינוס :י״א בטבת התשמ׳׳ט
תאריך הנשת הבקשה :ט״ז בחשון התשמ״ס ).(27.10.1988
בקשה נושה או חייב בקשת החייב.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳׳א באייר התשמ׳׳ט
) ,(26.5.1989שעה  ,09.30משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהוךה
 ,14תל־אביג
שמות החייבים ,תיאורם ומענם >1 :ויקסור צרפתי ,ת״ז ,0421525
עבודות שיש;  (2אביבה צרפתי ,ת״ז  ,5066467פקידה ,רח׳
שלמה המלך  ,32לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .3262/87
תאךיך צו כינוס :י״ז בטבת התשמ׳׳ט ).(25.12.12988
תאךיך הגשת הבקשה :כ׳׳ד בכסלו התשמ׳׳ח ).(15.12.1987
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבים.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :כ״א באייך התשמ׳׳ט
) ,(26.5.1989שעה  ,09.00משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו עובדיה ,ת״ז 8־ ,04368496קבלן
בניין ,רח׳ מורדי הגטאות  ,93ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .1405/88
תאריך צו כינוס :י׳ בטבת התשמ׳׳ט ).(18.12.1988
תאריך הגשת הבקשה א׳ באב התשמ״ח).(15.7.1988
בקשת נושה או חייב; בקשת החייב.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד באייר התשמ׳׳ט
) ,(19.5.1989שעה  ,09.00משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה
 ,14תליאביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב בךנעים ,תיו  ,030460018סוחר,
רח' פנקס  ,14בת־ים ,אצל עליזה אזולאי.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .1550/88
תאריך צו כינוס :א' בכסלו התשמ״ט ).(10.11.1988
תאריך הגשת הבקשה :ב׳׳ו באב התשמ׳׳ח ).(9.8.1988
בקשה נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :ל׳ בניסן התשמ״ט
) ,(5.5.1989שעה  ,09.00משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בךיהודה ,14
תל־אביב.

שם החייב ומענו; יהושע ריכסר ,ת״ז ,5040313,רח׳ קלאוזנר ,9
רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .630/88
תאריך צו כינוס :י״ג בטבת התשמ׳׳ט ).(21.12.1988
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ב בניסן התשמ״ח ).(30.3.1988
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד באייר התשמ״ט
) ,(19.5.1989שעה  ,10.30משרד הכונס הרשמי ,רה׳ בךיהודה
 ,14תל־אביב.

שם החייבת ,תיאורה ומענה :תמר לוי ,ת״ז  ,394962בעלת קונדי
טוריה ,קיבוץ שער הגולן ,ד״נ בקעת הירדן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .2079/88

שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי גינובורג ,ת״ז  ,0301191סוחר ,רח׳
אלי כהן  ,20הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳יא .1705/88

ילקוט הפרסוסיס  ,3624כ״ב באדר א׳ התשמ״ט27.2.1989 ,
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הודעות מ א ת הכונס הרשמי
תאריך צו כינוס; ז' בכסלו התשמ׳׳ט ).(16.11.1988
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב באלול התשמ״ח ).(4.9.1988
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :י׳׳ד באייר התשמ״ט
) ,(19.5.1989שעה  ,09.30משרד הכונס הרשמי ,רה׳ בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
ט״ז באדר א׳ התשמ״ט ) 21בפברואר (1989
חיה כרם
סגן הכונס הרשמי

הודעה על הכרזת פשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :ווים יוסף ,ת״ז  ,5214013סוחר דברי
הלבשה ,רה׳ שחל  ,10/3ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,ת׳׳א .491/88
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ב בתמוז התשמ״ח ).(27.6.1988
תאריך מתן צו הכינוס :ב״ז בתמה התשמ״ח ).(12.7.1988
תאריך מתן צו פשיטת רגל :א' באדר א׳ התשמ׳׳ט ).(6.2.1989

שם החברה :שנהר אגרוטכנולוגיה בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :דרך השרון  ,51הוד־השרון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־פו ,ת״א .1136/88
תאריך צו הפירוק :י׳׳ב בכסלו התשמ״ט .(21.11.19881
תאריך הנשת הבקשה :ב׳׳ד בסיון התשמ׳׳ח ).19.6.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :ב״ג בניסן התשמ״ט ),(28.4.1989
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;09.30משתתפים בשעה .09.45
מס׳ החברה :חפ4/־019438־.51
שמ החברה :חלקה  62/11בגוש  6958כע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ אוסישקין  ,56תל־אביב.
בית המשפט המחווי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .244/88
תאריך צו הפירוק :י׳ בשבט התשמ״ט ).(16.1.1989
תאריך הגשת הבקשה :ט׳׳ו בשבט התשמ״ח ).(3.2.1988
היופ והמקום לאספות ראשונות :י״ד באייר התשמ״ט ,(19.5.19891
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;10.30משתתפים בשעה .10.45

י׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 15בפברואר (1989
יצחק צודיאלי
סגן הכונס הרשמי

הודעה על ביטול צו כינוס והכרזת פשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :אסולין מיכאל ,ת״ז 8־,6375593
חשמלאי ,רה׳ אברהם שפירא  ,15/1אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת׳׳א .312/87
תאריך מתן צו פשיטת הרגל :כ׳׳ז בחשון התשמ״ט ).(19.11.1987
תאריך ביטול צו פשיטת הרגל :ל׳ בשבט התשמ׳׳ט ).(5.2.1989
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק
ומועד אספות נושים ומשתתפים
שם החברה :ק.ק.ק טכנולוגיה בע׳׳מ בפירוק ,ח״פ 5־095568־.51
מען משרדה הרשום :רה' הפלמ׳׳ח  ,6באר־שבע .84218
תאריך מתן צו הפירוק.8.2.1989 :
מועד אספת הנושים הראשונה ביום  24.5.1989בשעה  ,12.00דרך
הנשיאים  ,11מגדל שבע ,באר שבע.
מיעד אספת המשתתפים הראשונה ביום  24.5-1989בשעה ,09.00
דרך הנשיאים  ,11מגדל שבע ,באר שבע.
י׳ באדר א׳ התשמ־׳ט ) 15בפברואר (1989
ש׳ אנקור־שני,־־
סגן הכונכ הרשמי
פקודת החברות ונוסח חדש[ ,התשס״ג~1983

הודעות על מתז צווי פירוק ואספות ראשונות
מש׳ החברה :חפ׳ .52-003402*6
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מס׳ החברה :חפ8/־113801־.51
שם החברה :המקום הוצאה  -לאור בע׳׳מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ יצחק שדה  ,34תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .1821/88
תאךיך צו הפירוק :ס״ז בשבט התשמ״ט ).(22.1.1989
תאריך הגשת הבקשה :י״א בתשרי התשמ׳׳ט ).(22.9.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :י״ד באייר התשמ״ט ,(19.5.19891
משרד הכונס הרש;׳  ,רח' בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;10.00משתתפים בשעה .10.15
,

מס׳ החברה :חפ2/־086080־.51
שם החברה :מ.י.פ .קבלנות בניין בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד ־רשום :דחי שמואל הנציב  ,28נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .1298/88
תאריך צו הפירוק :י״ג בטבת התשמ״ט ).!21.12.1988
תאריך הגשת הבקשה :־״ח בתמוו התשמ״ח ).13.7.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :ל' בניסן התשמ״ע ),(5.5.1989
משרד הכונס הרשמי ,דחי בן־יהוהז  ,14תל־אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;10.30משתתפים בשעה .10.45
מס׳ החברה :חפ9/־108347־.51
שפ החברה :מ.ש.ש  -אריזות חקלאיות )תעשייה( בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשייה ,גוש ריחן ,שומרון צפוני.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת״א .1372.88
תאריך צו הפירוק :י׳׳א בטבת התשמ״ס .(19.12.19881
תאריך הגשת הבקשה :כ׳׳ו בתמוז התשמ״ח ).111.7.1988
היום והמקום לאספות ראשונו׳ •-ל׳ בניסן התשמ״ט ),(5.5.1989
משךך הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האספות;  (1נושים בשעה  (2 ;09.30משתתפים בשעה .09.45

ילקוט הסרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ התסמ״ט27.2.1989 ,

ה ו ד ע ו ת מ א ת הכונס הרשמי
מסי החברה :חפ2/י14634ו־.51
שם החברה :רצמיג ,חברה לשיווק צמיגים ואביזרים בע״מ -
בפירוק.
מען המשרד הרשום :רח׳ שביל הטובה  ,2ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .511/88
תאריך צו הפירוק :כ״ט בחשון התשמ׳׳ט ).(9.11.1988
תאריך הגשת הבקשה :כי׳ה באדר התשמ״ח ).(14.3.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :כ׳׳ג בניסן התשמ״ט ),(28.4.1989
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;10.45משתתפים בשעה .11.00
ט״ז באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 21בפבתאר (1989
.חיה בדם
סגן הכתס הרשמי
מס׳ החברה3 :י068033־.51
שם החכרת מיקרו שבב עיבוד שבבי מדויק בע״מ ,בפירוק.
מעז המשרד הרשום :כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,ת׳׳א .1081/88
תאריך צו הפידוק :כ׳ ב#בט התשמ״ט ).(26.1.1989
תאךיך הגשת הבקשה :א׳ בחשון התשמ׳׳ט ).(12.10.1988
היום והמקום לאספות ראשונות :י״ג באדר ב׳ התשמ״ט),(20.3.1989
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין -,3חיפה.
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;09.00משתתפים בשעה .09.30

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד באייר התשמ״ט
) ,(19.5.1989שעה  ,09.00משרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
ט״ז באדר א׳ התשמ״ט ) 21בפברואר (1989
חיה גרם
סגן הכונס הרשמי
פ״ר.8169 :
ת׳׳א 934/88 :נצרת.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :אביבה נחמני ,ת׳׳ז  ,5874491מאיר
נחמני ,ת׳׳ז  ,6843171חשמלאי תעשייה ,רח׳ אומים ,132/30
יקנעם עלית^
תאריך הבקשה :כ׳׳ד באלול התשמ״ח ).(6.9.1988
תאריך הצו :ל בשבס דתשמ׳׳ט ).(26.1.1989
תאךיך האספה :כ׳׳א באדר ב׳ התשמ׳׳ט ).(28.3.1989
שעות האספה.09.00 :
פ ״ ה .8170
ת״א.1046/88 :
שם החייב ,תיאות ומענו :זאב קומה ,ת״ז  ,5791528חקלאי ,מושב
שדה תהומות ,משק  ,22עמק בית שאן.
תאךיך הבקשה :כ־׳ז בחשת התשמ׳׳ט ).(7.11.1989
תאריו־ הצו :כ׳ בשבט התשמ׳׳ט ).(26.1.1989
תאריך האספה :כ׳׳א באדר ב' התשמ״ט ).(28.3.1989
שעות האספה.09.30 :

עמליה ל׳ קציר
סגן הכונס הרשמי

עמליה ל׳ קציר
סגן הכונס הרשמי

הודעות על מתן צווי כינוס׳ הכרזת פשיטת רגל
ואספות ראשונות
שמות החייבים ,תיאורם ומענם .1 :יוסף עבדאי ,ת׳׳ז ,555141
מסעדן;  .2מרים עבאדי ,ת׳׳ז  ,5057096עקרת־בית ,רח׳ ש׳׳י
עגנון  ,13בת־ים.
בית המשפט המחווי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .2014/88
תאריך צו כינוס והכרזת פשיטת רגל :ה׳ בשבט התשמ״ט
).(11.1.1989
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בחשון התשמ״ט ).(18.10.1988
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבים.
תאריך האספה הראשונה ,השעה והמקום :ל׳ בניסן התשמ׳׳ט
) ,(5.5.1989שעה  ,10.00משרד הכזנס הרשמי ,דחי נךיהודה ,14
• תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליעזר אבן־חן)ארלשטיין( ,ת״ז ,626556
בעל מתפרה ,רח' גוטליב  ,5בנייבדק ,אצל חיים אדלשטיין.
בית המשפט המחווי של :תל־אביב־יפו ,ת׳׳א .1948/88
תאריך צו כינוס והכרזת י פשיטת רגל :כ׳׳ו ,בשבט התשמ״ט
.(1.2.1989) ,
תאריך הגשת הבקשה :א׳ בחשון התשמ״ט ).(12.10.1988

ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ החעמ־ט27.2.1989 ,

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על בדמה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע( ,התשל״ח1978-
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוםרופוס הכללי)סדרי דין ובי
צוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה ,כי בכוונת האפוטרופוס
הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים
הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
לאפוטרופוס הכללי ,חז׳ ידידיה  ,4ירושלים ,כתב התנגדות בשני
עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך
שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
נכסי עזבונות:

.1
.2
.3
.4

שם הנפשי־

שפ האב

מקום
האחרון

קומראז שלום
נכר גדליה )ג׳ורג׳(
ונטורה ארי
מטילדה אסלן לוי

בן סמואל
בן יוליוס

ת״ז 7־1457288
ת״ז 570579
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הודעה מ א ת האפוטרופוס הכללי
מקום

.5

שם הנפסד

שם האב

האחרון

קופרשמיס מרים

בת ישראל

ת״ז .1316971*9

בשקלים חדשים

2,056,439,072.84
ב .היתרה כיום 15.2.1989
ג .העלייה או הירידה ) (-במשך השבוע האחריז -20,150,293.61
2,036,288,779.23
ד .הנכסים ביתדות מטבע חוץ וזהב
שלמה סירקים
י״ז באדר א׳ התשמ׳׳ט ){22.2.1989
משנה למנהל מחלקת המטבע

נכסי נעדרים:
שם הנעדר

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משוס מתן תעודה על גבונותן
דירה ארנון בע״מ

 .1סלונים רחל
 .2פולר גצ׳יל
 .3אפשטיין הילד
 .4טף מוריס
 .5נוקרי ברוכים בת שמואל יעקב ורחל
 .6ג׳ורג׳ עיסא מוקרקר
 .7דיר קובר אלפח־
 .8דורה מולר לבית קובר
 .9מרגריטה שוואב לבית קובר
 .10מקס ח׳ לבר בן המנוח אברהם ליבר
 .11אידה ברנט בת המנוח אברהם ליבר.

הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בוה הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,15.2.1989נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אידה ויו ,רח׳
מהר׳׳ל • ,15תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעו
תיו בציךוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרקת לפי המען הנ״ל.

ה׳ באדר א׳ התשמ״ט ) 10בפברואר (1989
י׳ צוריאלי
סגו האפוטרופוס הכללי

נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל  -לא ייענה.
אידה זיו ,מפרקת

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי

השקעות זיו בע״מ
הודעה על אספת נושים

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד ,1954-מתפרסם
בזה דין וחשבון שבועי על המחזור ,המטבע והנכסים המוחזקים
לעומתו בסיום העבודה ביום י׳ באדר א׳ התשמ״ט ).(15.2.1989

נושי החברה הנ״ל מוזמנים בזה להשתתף באספת נושים של
החברה הנ״ל אשר תתקיים ביום  16באפריל  1989בשעה 17.00
במשרד ערד לוינסון-לב ארי ,רח׳ אמסטרדם  ,22תל אביב ,לצורך
קבלת החלטה על פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.

בשקלים וזרשים
2,056,439,072.84
א .סך כל המטבע במחזור ביום 15.2.1989
2,031,770,729.88
ב .היתרה ביום 8.2.1989
ג .העלייה או הירידה ) (-במשך השבוע האחרון 24,668,342.96
2,056,439,072.84
ר .הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב
י׳ באדר א׳ התשמ״ט )(15.2.1989
שלמה פירקיפ
משנה למנהל מהלקת המטבע

דין וחשבון שבועי

אידה זיז .מנהלת

מלבה קרן חשבונאות וניהול בע״מ
)בפירוק מרצון ע״י נושים(
הודעה על אספה כללית סופית
ניתנת בזה הודעה ,כי אספה כללית סופית של החברה הנ״ל
תתקיים ביום  12במאי  1989בשעה  ,10.00במשרד צבי שודר,
רו״ח ,רח׳ משמר הגבול ,בית שאן ,לשם הגשת דו׳יח סופי של
המפרק לפי סעיף  338לפקודת החברות ]נוסח חדשו,
התשמ״ג.1983-
צבי שורר ,מפרק

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד ,1954-מתפרסם
בזה דין וחשבון שבועי על המחזור ,המטבע והנכסים המוחזקים
לעומתו בסיום העבודה ביום י״ז באדר א׳ התשמ״ט !.(22.2.1989
בשקלים חדשים

א -סך כל המטבע במחזור ביום 22.2.1989
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2,036,288,779.23

קומפופמ בע״מ
)בפירוק מרצון ע״י נושים(
הודעה על אספה כללית טיפית
ניתנת בזה הודעה ,כי אספה כללית סופית של החברה הנ״ל
תתקיים ביום  5במאי  1989בשעה  ,12.00במשרד .צבי שורר ,רו״ח,
ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ החסמ״ט27.2.1989 ,

רח׳ משמר הגבול ,בית שאן ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק לפי
סעיף  338לפקודת החברות ]נוסח חדש( ,התשמ״ג.1983-
צ ב י •טורי ,מפרק

מ.ק.ד בע״מ
)בפירוק מרצון ע׳׳י נושים(

מנות את ־׳ קלינמן ,עוי׳ד ,רה׳ פנקס  ,37תל־אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יגיש את תביעותיו
בצייוף הוכחותיו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו למפרק
הנ״ל.
 .נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד
הנ׳׳ל  -לא ייענה.

הודעה על אספה כללית סוסית
ניתנת בזה הודעה ,כי אספה כללית סופית של החברה הנ״ל
תתקיים ביום  5במאי  1989בשעה  ,10.00במשרד צבי שורר ,דרה,
דח׳ משמר הגבול ,בית שאן ,לשם הגשת דרח סופי של המפרק לפי
סעיף  338לפקודת החברות )נוסח חדשו ,ה ת ש מ ״ נ ־ ג ^ .
־ צפי שורר ,מפרק

שירות לעבודות עפר גרש־גל בע״מ

י' קלינמן ,מפרק

חברת גוש  8251חלקה ־40
)בפירוק מרצון  -נושים(
ניתנת בזה הודעה ,שאספת נושים של החברה הנ״ל תתקיים
ביום  4׳במאי  1989בשעה  ,16.30במשרדה של ע ר ר חיה גוגיג
)חניק( ,רח׳ סמילנסקי  ,10נתניר״ לצורך קבלת ההחלטה לפי סעיף
 207לפקודת החברות בקשר לטיפול בפירוק ההברה ובמינוי מפרק.

)בפירוק מרצון(

חיו! בדגיג)יזניק( .ע ר ד

הודעה על אפפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שאספה כללית סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,30.4.1989שעה  ,17.00במשרד עו׳׳ד ישראל גולד
ברג ,שד׳ המגינים  ,44חיפה ,לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפר
קים ,המראה כיצד התנהל.הפירוק וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרקים ולהחלים כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
ושל המפרקים.
ישראל גולדברג ,ישעיהו ונדדזב
המפרקים

עזמץ בע״מ

פנסיון ברוך וולן! בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אספה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות!נוסה
חדשו ,התשמ״ג 1983-שאספה כללית אחרונה של החבדה הנ׳׳ל
שבפירוק תתכנס ביום  15.5.1989בשעה  ,16.00יחי אברבנאל ,30
ירושלים ,לשם הגשת הררח הסופי של המפרק המראה כיצד התנהל
פיהק העסקים ומה עשו בנכסי החברה.
׳

מיכאל וולן? ,מפרק

חב׳ נכסי רות ודב תבור בע׳׳מ

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון
ניתנת בואת הודעה ,בהתאם לסעיף )321א> לפקודת החברות
)נוסח חדש! ,התשמ־נ־ ,1983כי באספה כללית יוצאת מן הכלל של
החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרד החברה ביום
 14.2.1989נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ול
מנות את חיותה אציל ,רה׳ למרחב  ,3רמת השרון ,למפרקת.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה ה ד ל יגיש את תביער
תיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען
הנ״ל.

)בפירוק מרצון(
הודעה על אספה פוטית
ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  0)338לפקודת החברות
ונוסח חדש 4התשמ״ג־ ,1983כי אספה כללית אחרונה של חברי
החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום  14.5.1989בשעה  10.00במשרד המפרק
דב תבור אצל אתים אבדמוב ,רה׳ בונרשוב  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק של העסקים
ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ׳׳ל  -לא ייענה.
חיותה אציל ,מפרקת

מרחיב חברת נכסים בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת כזאת הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
בעלי זכות החברות של החברה הנ״ל שנתכנסה כחוק ביום
 ,9.2.1989התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצח ולי

ילקוט הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א׳ התשמ־׳ט27.2.1989 ,

דב תבור ,מפרק החברה

חב׳ נכסי חנה ודניאל דומן בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסםה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  0)338לפקודת החברות
ונוסח חדשו ,התשמ״ג ,1983-כי אספה כללית אחרונה של חברי
החברה הנ״ל תתכנס כיוס  14.5.1989בשעה  10.00במשרד המפרק
דניאל רומן ,אצל אחים אברמוב ,רח׳ בוגרשונ  ,7תל אביב ,לשם
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הגשת ד ר ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק של
העסקים ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
ושל המפרק.
דומן דניאל ,מפרק החברה

החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רובדט פישמן,
ערר ,רח׳.זיבוסינסקי  ,5רמת גן ,למפרק ס ל החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעד
תיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
למפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור וזוך המועד
הנ׳׳ל  -לא ייענה.

בידורי בת־יימ בע״מ
)בפירוק מרצון(

רדבדט סישמן ,מפרק

הודעה על כינוס אספה סופית
ניתנת בזה הודעה שאספה כללית סופית של החברה הנ׳׳ל
תתקיים ביום  1.5.1989בשעה  08.00במשרדי החברה ,רוז׳ מקרה
ישראל  ,8תל־אביב.
בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח חדש(,
התשמ״ג983-ז ,יגישו המפרקים ד ר ה סופי המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה.
ע׳ קופטש ,י׳ הופמן
מפרקים

חברת הנאמנות למקרקעין באשדוד בע׳׳מ

ש.ח.ל .אדיח שידות חשמל למכוניות בע״מ
)בפירוק מרצון ע״י החברים(
הודעה על אפפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ״נ ,1983-שאספה אחרונה של חברי החברה הנ״ל תת
כנס ביום  30.4.1989בשעה  ,17.30כמשרד עו״ד נחמן גרינברג ,רח׳
סוקולוב  ,77חולון ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.

)בפירוק מרצון(

נחמן גרינברג׳ מפרק

הודעה על אספה פופית
ניתנת בזה הודעה ,שאספה כללית אחרונה של חברי החברה
הנ׳׳ל תתכנס ביום  14.4.1989בשעה  09.00במשרד האוצר ,קומה ,5
חרר  ,510הקריה ,ירושלים ,לשם הגשת רו״ה סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים,
י' יעקב ,מפרק

התיה מפעלי מתכת בע״מ
)בפירוק מרצון(

על הסן בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אספה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש! ,התשמ״ג ,1983-כי אספה כללית סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  24.4.1989ישעה  10.00אצל המפרקת ,רה׳ שאול
המלך  ,4תל אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרקת.

הודעה על אספה סופית
ניתנת בזה הורעה ,שאספה כללית של חברי החברה הנ״ל
תתכנס ביום  30.4.1989בשעה .,16.00אצל שמעון יראל ,רו״ח ,רח׳
לוינסקי  ,87תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכר־ לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסי
ובמסמכי החברה ושל המפרק.
אלימלך שקלאר ,מפרק

חלקה  112בגוש  7167בע״מ
הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  23.10.1988נתקבלה
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המחיר  1.76שקלי חדש

חיה אמיד ,מפרקת

ינאויח בע״מ
הודעה על אפפה כוסית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות!נוסח
חדש! ,התשמ"ג ,1983-כי אספה כללית סופיה של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  31.5.1989בשעה  09.00אצל המפרק ,רה׳ מקוה
ישראל  ,10תל אציב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה ,וכד* לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים של
החכרה ושל המפרק.
שלמה שחטר ,מפרק
*לקוס הפרסומים  ,3624כ״ב באדר א' חתשמ״״ ?27.2.198
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