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הודעות

הודעה על שובו לארץ של נשיא המדינה
לפי חוק־יסוד :נשיא המדינה

.הודעה על מינוי סגן נשיא של בית משפט מחוזי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ד—1984

בהתאם לסעיף ( 24ב) לחוק־יסוד :נשיא המדינה /
אני מודיע על שובו של נשיא המדינה ארצה ביום כ״ב
באלול התשמ״ד ( 19בספטמבר .)1984

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד— 1984؛ ,אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף
 9לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את יוסף חריש ,שופט בית משפט מחוזי,
לסגן נשיא של בית משפט מחוזי החל ביום י״ט באלול
התשמ״ד ( 16בספטמבר .)1984

 ,כ״ג באלול התשמ״ד
(חט )3—1300

(20

 1ס״ח התשכ״ד ,עט,

בספטמבר  )1984שמעון פרס
ראש הממשלה

.118

הודעה על מינוי מזביר הממשלה
לפי חוק יסוד :הממשלה

בהתאם לסעיף ( 41ב) ( )4לחוק יסוד :הממשלה /
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי סעיף  38לחוק
האמור ,את יוסף ביילין למזכיר הממשלה החל ביום
כ״ו באלול התשמ״ד ( 23בספטמבר .)1984

כ״ו באלול התשמ״ד
(חט )3—57

(23

 1ס״ח התשכ״ח ,עט,

בספטמבר

)1984

שמעון פרס
ראש הממשלה

.226

הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שר
לפי חוק יסוד :הממשלה

בהתאם לסעיף (41ב) ( )1לחוק יסוד :הממשלה,1
מודיעים בזה .,שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק
האמור ,כי השר משה ארנס יכהן כמטלא־מקומו של
שר החוץ מיזם כ״ו .באלול התשמ״ד ( 23בספטמבר )1984
עד שובו של ממלא־מקום ראש־הממשלה ושר החוץ
לארץ.

כ״ו באלול התשמ״ד
(חט )3—57

(23

 1ס״ח התשכ״ח ,עט,

בספטמבר )1984
מיסאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

.226

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד— / 1984אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף
 9לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את שולמית ולנשטיין ,שופטת בית משפט מחוזי,
לסגן נשיא של בית משפט מחוזי החל ביום י״ט באלול
התשמ״ד ( 16בספטמבר .)1984

ט״ז באלול התשמ״ד
(חט ).3—60

1

(13

ס״ח התשמ״ד ,עט,

30

בספטמבר

•
 1ס״ח התשמ״ד ,עט׳

משה נמים
שר המשפטים
.198

הודעה על מינוי שופט
לפי חוק בית הדין לעבודה,

התשכ״ט—1969

בהתאם לסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—
( 11969להלן — החוק) ,אני מודיע שבתוקף סמכותי
לפי סעיף  7לחוק ,ובהתייעצות עם שר העבודה והרווחת
ועם נשיא בית הדין הארצי ,מיניתי את נחמיה גוטמן,
שופט ראשי של בית דין אזורי ,בהסכמתו ,לכהן בפועל
כשופט בית הדין הארצי לעבודה מיום י״ד באלול
התשמ״ד ( 11בספטמבר  )1984עד יום ד ,בתשרי התשמ״ה
( 30בספמטבר .)1984
י״ג'באלול התשמ״ד
(חט )3—1563

(10

בספטמבר

משה נסים
שר המשפטים
 1ס״ח התשכ״ט ,עט,

.70

הודעה על מינוי שופט .
לפי חוק בית הדין לעבודה,

)1984

בהתאם לסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—
( 11969להלן — החוק) ,אני מודיע שבתוקף סמכותי
לפי סעיף  7לחוק ,ובהתייעצות עם שר העבודה .והרווחה
ועם נשיא בית־הדין הארצי ,מיניתי את סטפן אדלר,
שופט ראשי של בית דין אזורי ,בהסכמתו ,לכהן בפועל
כשופט בית הדין הארצי לעבודה מיום י״ד באלול
התשמ״ד ( 11בספטמבר  )1984עד יום ד׳ בתשרי התשמ״ה
( 33בספטמבר .)1984

י״ג באלול התשמ״ד
(חט )3—1563

( 10בספטמבר)1984 .

משה נסים
שר המשפטים

משה נסים
שר המשפטים
.198

)1984

התשכ״ט—1969

הודעה על מינוי סנן נשיא של בית משפט מחוזי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ד—1984
؛.

ט״ז באלול התשמ״ד
(חט )3—50

(13

בספטמבר

)1984

 1ס״ח התשכ״ט ,עט,

.70

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

הורעה על הצורן" למנות שופט לכית הרין
הארצי לעכודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—1969
ולפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ד—1984
בהתאם לסעיף  4לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—
 ? 1969ולסעיף ( 7א) לחוקי בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד— ,2 1984אני מודיע כי יש צורך למנות שופט
לבית הדין הארצי לעבודה.

ט״ז באלול התשמ״ד
(חט )3—1563

(13

בספטמבר

)1984

משה גפים
שר המשפטים

הארכת מינוי המפ?ה על המכרות
לפי פקודת המכרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת המכרות ? אני
מאריך את מינויו של מנהל הטיבת הכימיה והמחצבים
במשרד התעשיה והמסחר ,למפקח על המכרות ,2מיום
כ״ה בטבת התשמ״ד ( 31בדצמבר  )1983עד יום ד בטבת
התשמ״ה ( 31בדצמבר ,)1984

י״ב באלול התשמ״ד
(חט )3—837

(9

בספטמבר

גדעון פת
שר התעשיה והמסחר

ה ערה :השופט שייבחר יכהן ,בירושלים.
 1ס״ח התשכ״ט ,עט׳
 2ס״ת התשמ״ד ,עט,׳

 1חוקי א״י ,כרך ב /עט׳  ;910י״פ התשל״ד ,עט׳
 2י״פ התש״ם ,עט'  ;2234התשמ״ב ,עט.1482 ,

.70
.198

הורעה על הצורן* למנות שופט לכית הרין
האזורי לעבורה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,י התשכ״ט—1969
ולפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ד—1984
בהתאם לסעיף  4להוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—
 ? 1959ולסעיף ( 7א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד— ,2 1984אני מודיע כי יש צורך למנות שופט
לבית־דין אזורי לעבודה.

ט״ז באלול התשמ״ד
(חט )3—1563

(13

בספטמבר

)1984

משה נסים
שר המשפטים

הערה :השופט שייבחר יכהן בבית־הדין האזורי
לעבודה בחיפה.
 1ס״ח התשכ״ט ,עט,
 2ס״ח התשמ״ד ,עט׳

)1984

.1236

תיקון הורעה כרכר מינוי מנהל מחלקת העכורה
לפי פקודת מחלקת העבודה,

1943

בתוקף סמכותי לפי סעיף  .)1(4לפקודת מחלקת
העבודה / 1943 ,אני מתקן בזה את ההודעה בדבר
מינוי מנהל מחלקת העבודה ,שפורסמה בילקוט הפר
סומים  ,1004התשכ״ג ,עט׳  ,1050כך שבמקום המלים
"לענין סעיף  ,6פסקאות (ב)(■ ,ד) ו־(ו) לפקודה" יבוא
״לעניו סעיף  ,6פסקאות (ב)( ,ד) ו־(י) לפקודה".
י״ד באלול התשמ״ד

(11

בספטמבר

)1984

אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה
י 1ע״ר

,1943

תוס׳

,1

עמי

.1

.70
.198

הודעה 'על מינוי חכרי הועדה המייעצת
לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח,

התשמ״א—1981

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק
הפיקוח עלי עסקי־ ביטוח ,התשמ״א— 1981؛ ,מיניתי את
האנשים האלה לחברי הועדה המייעצת מיום ה׳ באלול
התשמ״ד ( 2בספטמבר : )1984

גדליהו רכטר
צבי הרמוני
ישראל שטראוס
גרשון מאק
שמאי שמעונוביץ
אהרון סחרוב
אהרון סחרוב יכהן כסגן יושב־ראש הועדה.2
י״ד באלול־ התשמ״ד
(חט )3—1184
_______
 1ס״ח החשמ״א ,עט.208 ,
 2י״פ התשמ״ג ,עט.2018 ,
(11

בספטמבר

הודעה על הכרה כמוסר רפואי מוכר

לפי חוק העונשין,

התשל״ז—1977

אני מודיע ,שבתוקף סמכותי■ לפי סעיף  312לחוק
העונשין ,התשל״ז—( 1 1977להלן — החוק) ,הכרתי
במרפאת "מדיקה" בבאר־שבע כמוסד רפואי לענין ביצוע
ו؛פסקת הריון באישור לפי סעיף  314לחוק.
התוספת להודעה
מוכרים  2תתוקן לפי זה.
ט״ו באלול התשמ״ד
(חט )3—167

(12

על

הכרה במוסדות רפואיים

בספטמבר

)1984

אליעזר שופטק
שר הבריאות

יגאל כהן־אורגד
שר האוצר

ילקוט בפרסומים  ,3106ט״ו בתשרי תתשמ״ה12.10.1984 ,

)1984

 1ס״ח התשל״ז; עט,
 2י״פ התשמ״ד ,עט׳

.226
.1895 ,1359

31

הודעה על כקשה להצטרף לאיגוד ערים
לפי תקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של
רשות מקומית לאיגוד ערים),

התשכ״ב—1962

בהתאם לתקנה  4לתקנות איגודי ערים (דרכי צירופה
של רשות מקומית לאיגוד ערים) ,התשכ״ב—/ 1962
אני מודיע כי המועצות המקומיות אליכין וג׳ת ביקשו
להצטרף לאיגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח
הדרה) .2
ה ,באלול התשמ״ד
1חמ )3—583

(2

_______
 1ק״ת התשכ״ב ,עט,
 2ק״ת התשל״ט ,עט׳

בספטמבר

)1984

יוסף בורג
שר הפנים
.1752
.1345

הודעה על כקשה להצטרף לאיגוד ערים
לפי תקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של
רשות מקומית לאיגוד ערים) ,התשכ״ב—1962
בהתאם לתקנה  4לתקנות איגודי ערים (דרכי צירופה
של רשות מקומית לאיגוד ערים) ,התשכ״ב— / 1962אני
מודיע כי 'המועצה .המקומית שלומי והמועצה האזורית
מעלה־יוסף ביקשו להצטרף לאיגוד ערים לאיכות הסביבה
׳ י
(גליל מערבי) .2

כ״ג באלול התשמ״ד
(חט )3—583

(20

בספטמבר

)1984

שמעון פרפ
ראש הממשלה ושר הפנים
 3ק״ת התשכ״ב ,עמי
 2ק״ת התשמ״ג ,עט׳

.1752
.1210

הודעה כרכר אישור תעריפי חשמל
לפי פקודת זכיון החשמל (ירושלים)

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים
לתוספת לפקודת זכיון החשמל (ירושלים)  /ולאחר
התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה ,אישרתי לחברת
החשמל למחוז ירושלים בע״ט ,לפי בקשתה ,תעריפים
חרשים אשר יחולו על צריכת החשמל מיום ב ,באב
התשמ״ד ( 31ביולי .)1984
 20ו־ 21

התעריפים החדשים בוללים תוספת של  15%על כל
מרכיבי התעריפים ,התשלומים הקבועים ,התשלומים בעד
ביקוש מרבי שנתי ותשלומים בעד הקוט״ש■ ,אשר חלו
על צריכת החשמל החל ביום ה ,בתמח התשמ״ד (5
ביולי  ,)1984ואשר הודעה בדבר אישורם פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3088התשמ״ד ,עט' .3124
י״ז באלול התשמ״ד ( 14בספטמבר )1984
משה שחל
(חט )3—306
שר האנרגיה והתשתית
 1חוקי א״י ,כרך א' ,עט' .635

32

הודעה כרכר מינוי חכר המועצה הדתית כת־ים
לפי .תקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
התשכ״ז—1968
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות (חילופי
גברי) ,התשכ״ז— 1968י ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי
לפי תקנה  2לתקנות האמורות ,מיניתי את יהודה פרידמן
לחבר המועצה הדתית בת־ים  ,2במקום דניאל סמדג׳ה.
יוכף פורג
י״א באלול התשמ״ד ( 9בספטמבר )1984
שר הפנים י
(חמ )3—140
 1ק״ת התשכ״ז ,עט׳ .135
 2י״פ התשמ״ד ,עט׳ .3504
הודעה כדבר כחירת רב עיר ספרדי למגדל-העמק
לפי תקנות בהירות רבני עיר ,התשל״ה—1974
ועדת הבחירות לרב עיר ספרדי למגדל־העמק
מודיעה ,כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום שלישי ,כ״א
באלול התשמ״ד ( 18בספטמבר  )1984את הרב מנחם
אברהם לרב עיר ספרדי למגדל־העמק.
כ״ג באלול התשמ״ד ( 19בספטמבר )1984
עמרם ביטון
יושב ראש ועדת הבחירות לרב
עיר ספרדי למגדל־העמק

הודעה כדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין,
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים ( 69א) ( )6ו־72
לחוק לשכת עורכי הדין ,התשב״א— ? 1961גזר בית־
הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל־
אביב ,בשבתו ביום י׳ בתמוז התשמ״ד ( 10ביולי ,)1984
בתיק בד״ט  ,82/84על עורך דין עמיחי סגל מרחוב
יואל  ,6תל־אביב ,השעייה לתקופה של  5שנים.
תוקף ההשעייה מיום ד ,באלול התשמ״ד (1
בספטמבר  )1984עד יום  1בספטמבר .1989
ה׳ באלול התשמ״ד ( 2בספטמבר  )1984דוד ליבאי
ראש לשכת עורכי הדין
(חט )3—94
 1ס״ח התשכ״א ,עט׳ .178
התשכ״א—1961

ביטול צו המכריז על שטח 'נגוע
לפי פקודת מחלות בעלי חיים,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי
היים / 1945 ,אני מבטל את הצו המכריז שהישובים
שלהלן נגועים במחלת הפה והטלפיים :2
קיבוץ דפנה ,מועצה אזורית גליל עליון;
מושב דלתון ,מועצה אזורית מרום הגליל;
מושב כרם בן זמרה ,מועצה אזורית מרום הגליל.
כ״ב באבי התשמ״ד ( 20באוגוסט )1984
א׳ שמשוני
(חט )3—126
מנהל השירותים הוטרינריים
 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עט.155 ,
 2י״פ התשמ״ד ,עט.2906 ,
1945

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

הורעה על קיום בחינות מועד סתיו 1984
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט״ז—1955
מודיעים בזה ,כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד
סתיו  1984יתקיימו בתאריכים שלהלן:
הנושא

בחינות ביניים חלק א'
מבוא לחשבונאות
מתמטיקה וחישובים מסחריים

ידיעה מסחרית כללית
בחינות ביניים חלק ב'
מבוא .לחשבונאות ניהולית

מבוא לכלכלה ומשק ישראל

יסודות ביקורת החשבונות
יסודות המשפט
בחינות סופיות חלק א'
סטטיסטיקה■

חשבונאות פיננסית

דיני תאגידים
דיני מסחר ועבודה

מינהל עסקי ומימון

דיני מסים

התאייד

י׳ בחשון התשמ״ה
( 5בנובמבר )1984
י״ב בהשון התשמ״ה
( 7בנובמבר )1984
י״ז בחשון התשמ״ה
( 12בנובמבר )1984
כ׳ בחשון התשמ״ה
( 15בנובמבר )1984
י״ב בחשיון התשמ״ה
( 7בנובמבר )1984
כ״ד בחשון התשמ״ה
( 19בנובמבר )1984
י״ט בחשון התשמ״ה
( 14בנובמבר )1984
בי בחשון התשמ״ה
( 15בנובמבר )1984
י' בחשון התשמ״ה
( 5בנובמבר )1984
י״ז בחשון התשמ״ה
( 12בנובמבר )1984
כ״ד בחשון התשמ״ה
( 19בנובמבר )1984
י״ט בחשון התשמ״ה
( 14בנובמבר )1984
כ״ז בחשון התשמ״ה
( 22בנובמבר )1984

בחינות סופיות חלק ב׳
הי בכסלו התשמ״ה
חשבונאות פיננסית מתקדמת
( 29בנובמבר )1984
חשבונאות ניהולית מתקדמת
ג ,בכסלו התשמ״ה
( 27בנובמבר )1984
ביקורת חשבונות ובעיות
ט ,בכסלן התשמ״ה
ביקורת מיוחדות
( 3בדצמבר )1984
ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס
שניתן להשיגו:
במזכירות .המועצה ,רחוב הלל  ,6ירושלים
בלשכת רואי חשבון בישראל ,רחוב ׳מונטיפיורי ,1
תל־אביב
׳
באוניברסיטה העברית בירושלים
באוניברסיטאות תל־אביב ,בר־אילן ,חיפה ובן־
גוריון בנגב
במכללה .למינהל בתל־אביב
בבית הפקיד בירושלים.
ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס
האמור לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלת
שבו המעיד על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות
המועצה ,ת״ד  ,635ירושלים ,מיקוד .91006
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב ,וסופיות חלק א' ,לא תימצא במזכירות המועצה
עד יום י״ט בתשרי התשמ״ה ( 15באוקטובר  ,)1984לא
יורשה לגשת לבחינות אלה.

נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות חלק ב ,לא
תימצא במזכירות המועצה עד יום ה ,בחשון התשמ״ה
( 31באוקטובר  ,)1984לא יורשה לגשת לבחינות אלה.

תוצאות בחינות סופיות חלק ב ,של מועד אביב
יישלחו לנבחנים תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
1984

האגרה .בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א,,
ביניים חלק ב ,וסופיות חלק א ,היא  1740שקלים לכל
נושא ולבחינה סופית חלק ב ,היא  3490שקלים לכל
נושא.
תשומת לב הנבחנים:
.1

אין בתשלום האגרה ללא המצאת הטופס למזכירות
.המועצה ,כדי להיחשב הרשמה.

.2

שאלוני הבחינות יהיו בשפה העברית ,אולם לנוחות
נבחנים ,עולים חדשים ,תורגמו לשפה האנגלית
בחינות סופיות חלק א' בנושאים :דיני תאגידים,
דיני מסחר ועבודה ודיני מסים.

.3

בבחינה סופית .חלק א׳ בנושא דיני מסים רשאים
הנבחנים להשתמש בנוסחי חוק ותקנות :החיקוקים
שמותרים בשימוש בשעת הבחינה :
פקודת מס הכנסה ותקנות שלפיה ;
הוק מס שבח■ מקרקעין ,התשכ״ג—; 1963
חוק מס ערף מוסף ,התשל״ו—; 1975
חוק עידוד השקעות הון ,התשי״ט—; 1969
חוק עידוד התעשיה (מסים) ,התשכ״ט—; 1969
( )6חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי״ב—

()1
()2

()3

()4
()5

; 1952

()7

.4

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה),
התשמ״ב—.1982

נבחן שמסיבה מספקת נבצר ממנו לגשת לבחינה
כנושא שנרשם לו ,ונתקבלה במזכירות המועצה
הודעתו בכתב על .כך לא יאוחר משבועיים לפני
מועד הבחינה ,או שהמציא תעודה רפואית או אישור
מטעם צה״ל על העדרו מן הבחינה ,תוף חודש מיום
הבחינה או מיום שחרורו מהשירות בצה״ל ,תוחזר
לו אגרת הבחינה ששילם.

כ״ח באלול התשמ״ד
(חט )3—372

(25

בספטמבר

)1984

מאיר גכאי
יושב ראש מועצת רואי חשבון
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הודעה ברבו* קביעת תקן
לפי חוק התקנים,
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי״ג—-1 1953
אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף
סמכותו לפי סעיף (6א) לחוק האמור ,תקן ישראלי
כלהלן:
ת״י  — 1142מעקות ומסעדים בבניינים ,גליון תיקון מס,
למהדורה ממרס ■ .1982
1
י״ז באב התשמ״ד ( 15באוגוסט )1984
מריס מילר
(חט )3—96
המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי
 1ס״ח התשי״ג ,עט ;30 ,התשל״ט ,עט.34 ,

תוספת

התשי״ג—1953

הורעה בדבר בחירת בגן לראש המועצה המקומית
מידת הברמל'
לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף ( 28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל״ה—/ 1975
נמסרת בזה הודעה ,כי בישיבת המועצה המקומית טירת
הכרמל שהתקיימה ביום כ״ט באייר התשמ״ד ( 31במאי
 )1984נבחר יעקב בן אברהם לסגן ראש המועצה וממלא
מקומו לפי סעיף  14לחוק האמור.
י״ח באב התשמ״ד ( 16באוגוסט )1984
יעקב מרקוכיץ
(חט )3—743
ממלא מקום המנהל הכללי של
משרד הפנים
 1ס״ח התשל״ה ,עט ;211 ,י״פ התשל״ט ,עט׳ .982
היתר להעלאת .מחירי בידה
לפי חוק .הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי״ח—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי״ח— / 1957אני מתיר לסוחר
למכור מצרך המפורט בטור א' לתוספת במחיר העולה
על -המחיר היציב ( .להלן — המחיר המותר) ,ובלבד
שהמחיר אחרי תחילתו של היתר זה ,לא יעלה על המחיר
המותר הנקוב בטור ג ,לתוספת.
בהיתר זה —
״סוחר״ — אדם ■שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או
מכירתו בסיטונות או בקמעונות;■
״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצרי הקמעונאי
ופריקתו;
"מע״מ" — מס ערך מוסף כמשמעותו י בחוק מס עדך
מוסף ,התשל״ו—.2 1975
תחילתו של היתר זה ביום כ״א באלול התשמ״ד
( 18בספטמבר .)1984
 1ס״ח
 2ס״ח
34

התשי״ח ,עט;24 ,
התשל״ו ,עט.52 ,

התשמ״ב ,עט,

.92

המחיר המותר בשקלים לבקבוק במכירה
סור '1
סור ב,
לצרכן
לקמעונאי
התכולה לבקבוק
בולל מע״מ
ללא מע״מ
בסנטיליטדים

טור א'
המצרך

בירה רגילה.
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כ׳ באלול התשמ״ד
(חט )3—98

(17

72.20

51.45

בספטמבר

)1984

עובדיה שרגאי
הממונה

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת
ארנונה 'כללית) ,התשל״ו—1976
ניתנת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו— 1976י ,מינתה המועצה המקומית סביון,
בישיבתה מיום ב ,באלול התשמ״ד ( 30באוגוסט ,)1984
ועדת ערר בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:
גבי לוי ,עו״ד — יושב־ראש
גדליה אברהם — הבר
— חבר.
 .דוד גושן
ה׳ באלול התשמ״ד ( 2בספטמבר)1984
רפאל גת
(חט )3—265
ממלא מקום ראש המועצה המקומית סביון
 1ס״ה התשל״ו ,עט.252 ,
׳מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת
ארנונה כללית) ,התשל״ו—1976
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק.
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו— / 1976מינתה מועצת עירית אילת ,בישיבותיה
מיום כ״ז באדר א ,התשמ״ד ( 1במרס  )1984ומיום כ״ט
בניסן התשמ״ד ( 1במאי  )1984ועדות ערר לענין החוק
האמור ,שהרכבן כדלקמן:

א .שמעון גור
.אבי מזרחי
גד בן זאב

— יושב ראש
— חבר
— חבר

ב .יוסף קפיטולניק ,עו״ד — יושב ראש
— חבר
ג׳קי פומס
— חבר
יוסף בן דוד

או כל הרכב שיכלול אחד מיושבי הראש האמורים
ועוד שני חברים מהרשימות האמורות.
ההודעה בדבר .מינוי ועדת ערר קודמת שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2887התשמ״ג ,עט — 881 ,בטלה.
ו׳ באייר התשמ״ד ( 8במאי )1984
רפי הופמן
(חט )3—265
.ראש עירית אילת
ס״ח התשל״ו ,עט.252 ,
1
ילקוט הפרסומים  ,3106ס״ז בתשרי.התשמ״ה12.10.1984 ,

•

.הודעה לפי סעיפים 1 5־7

הודעה לפי סעיפים 1 5־7
הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

לפקודת
ולפי
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— / 1965ובהתאם לתכנית מס׳ ,500
תיקון מס 1 ,לשנת  1957של תכנית מפורטת מס— 250 ,
בגושים ,B ,7051 A 7016, 7017, 7062, 6969 ,7052 ,7053
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,598
התשי״ח ,עמ׳  ,912ותכנית מס׳  — 1367שינוי לתכניות
מפורטות מס׳  ,500 ,483 ,397 ,250שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2142התשל״ו ■,עמ׳ 37
(להלן— התכניות) ,מוסרת בזה ,הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,תל־אביב־יפו (להלן — הועדה) הודעה ,כי
■הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית תל־אביב־יפו
(להלן — העיריה) ,לחלוטין לצרבי ציבור וכי העיריה
מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן
בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה — תוך חדשיים כקיום פרסום הודעה זו ברשומות —
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום .המקרקעין
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום .הנתבע בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי העיריה .מתכוונת לקנות
מיד חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן
דחוף לצרבי הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה
מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור
!מיד את החזקה בה.

לפקודת
ולפי

הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
דוק ■התכנון -והבניה ,התשכ״ה—1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— / 1965ובהתאם לתכנית מפורטת
מס׳  ,1200תבנית פיתוח שטח מנשיה תל־אביב־יפו,
בגושים וחלקי גושים ,7041 ,7001—7014 ,6914—6929
 ,7042ו־ ,7112שכונת מנשיה ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2123התשל״ה ,עמ׳ 1932
(להלן — התכנית) ,מוסרת בזה ■הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,תל־אביב־יפו (להלן — הועדה) ,הודעה פי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה ,לעירית תל־אביב־יפו
(להלן — העיריה) ,לחלוטין לצרכי ציבור וכי העירית
מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
בקרקע האמורה -ורוצה לקבל פיצוי על כף ,נדרש לשלוח
לועדת — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות —
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע,
וכן חישוב הסכום הנתבע בכל .סעיף וסעיף.

כן נמסרת בזת הודעה ,כי תועדה מתכוונת לקנות
מיד חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן
דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה
מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור
מיד את החזקה בה.

תוספת
חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו כדלקמן:
גוש

7087
7053

חלקה.

(שומה)

76
42

שטח להפקעה במ״ר

כ־45
כ־190

העתקי התבניות מופקדים .במשרדי הועדה ,שד׳ בן־
1וריון  ,68ובאגף הנכסים של העיריה ,ככר מלכי ישראל,
תל־אביב־יפו ,וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
ל׳ באב התשמ״ד ( 28באוגוסט )1984
שלמז להט
(חמ )3—2
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,תל־אביב־יפו
 1ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

*לקום הפרסומים • ,3106ס״ז בתשרי ,התשמ״ה■12.10:1984- ,

תוספת

חלקה

169

בגוש

,6929

בשלמות.

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית,
שד ,בן־גוריון  ,68תל־אביב־יפו ,ובאגף נכסים ומשק,
ככר מלכי ישראל ,תל־אביב־יפו ,וכל מעונין בדבר זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ל׳ באב התשמ״ד
(חמ )3—2

(28

באוגוסט

)1984

שלמה להט
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,תל־אביב־יפו

 1ס״ה התשכ״ה ,עמ׳

.307

35

הודעה לפי סעיפים 1 5־7

הודעה לפי סעיפים 1 5־7

לפקודת
ולפי

הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

לפקודת
ולפי

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— 1965י ,ובהתאם לתכנית בנין ערים
מפורטת מס׳  — 724הרחבה ושינוי של תוואי של דרך
ההגנה — גוש  ,6977חלקות וחלקי חלקות ,102—100 ,98
 ,185 ,182—178 ,165 ,164 ,161 ,160 ,154—152שהודעת
,1229
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
התשכ״ו ,עמ׳■  ,292ותכנית מפורטת מס׳  — 1205דרך
לתנועה מתירה ,רכבת ,אפיק מי שטפונות — חלקות שונות
כמפורט בתשריט המצורף לתכנית זו בגושים ,6013
,6977 ,6976 ,6659 ,6647—6645 ,6208 ,6110 ,6108—6106
,7090 ,7069—7066 ,6989 ,6987—6985 ,6983—6980 ,6979
 ,7110—7105 ,7096—7093שהודעת בדבר אישורה .פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1912התשל״ג ,עט׳ ( 1547להלן —

הקרקעות (רכישת לצרכי ציבור)1943 ,
הוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
'והבניה ,התשכ״ה— /1965ובהתאם לתכנית מם׳ 464
שינוי מס׳  1לשנת  1967לתכנית מפורטת מס׳ ״CD״ —
אדמות מזרח תל־אביב (שינוי ( )1943מקודם תיקון
מס׳  2לשנת  ,)1958חלקי גושים ,6108 ,6107 ,6106
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1462
התשכ״ח ,עט׳ ( 1817להלן — התכנית) ,מוסרת בזת
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,תל־אביב־יפו (להלן —
הועדה) ,הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לעירית תל־אביב־יפו (להלן — העירית) ,לחלוטין,
לצרכי ציבור ,וכי אין העירית חייבת בתשלום פיצויים.
או פיצויים מופחתים העשויים להשתלם בשל רכישת
הקרקע האמורה.

התכניות) ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
תל־אביב־יפו (להלן — הועדה) ,הודעה כי זכות החזקת
והשימוש בקרקע המתוארת בתוספת דרושים לעירית
תל־אביב־יפו (להלן — העירית) ,לתקופה של  5שנים,
וכי העירית מובנת לישא וליתן על תשלום הפיצויים
בגין הפקעת זכות החזקת והשימוש לתקופה הנ״ל.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש
לשלוח .לועדת — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר
לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום
הקרקעות והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא
תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 .כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות
מיד חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן
דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה
מורה בזת שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור
מיד את החזקת בה.

כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות
מיד חזקה .בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן
דחוף לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה
מורה בזת שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור
מיד את החזקת בה.

תוספת

תוספת

הפקעת זכות החזקה והשימוש בשטח של
מחלק ההלקה  ,178בגוש .6977

0־7.5

מ״ר

העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה ,שד׳ בן־
גוריון  ,68ובאגף נכסים ומשק של העיריה ,ככר מלכי
ישראל ,תל־אביב־יפו ,וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בהם
؛
בשעות העבודה הרגילות.

ל׳ באב התשמ״ד ( 28באוגוסט  )1984שלמה להט
יושב ראש תועדה המקומית לתכנון
(חמי )3—2
ולבניה ,תל־אביב־יפו
 1ס״ח התשכ״ה ,עט׳ .307
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כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך — בין מכוח
זכות ובין מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו
פיצויים או פיצויים מופחתים — נדרש לשלוח לועדה,
תוך הדשיים מיום פרסום תודעה זו ברשומות ,הרצאה
על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה
בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום
— אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעת
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים
מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים — ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.

חלקת

299

בגוש

,6106

בשלמות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית,
שד׳ בן־גוריון  ,68ובאגף נכסים ומשק של העיריה ,ככר
'מלכי ישראל,׳ תל־אביב־יפו ,וכל מעונין בדבר זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות..
ל׳ באב התשמ״ד
(חט )3—2

(28

 1ס״ח התשכ״ה ,עט׳

באוגוסט )1984
שלמה לחט
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,תל־אביב־יפו

.307

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

הזמנות בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות כדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזכון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואת או
לצו ירושה או למינוי מנהל עזבון .הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב
התגנדותו תוך ארבעת עשר ימים מיום פרסום הודעה .זו.

מס ,התיק

x

תאריך
הפטירה

שם המנוח

שם המבקש

צוואות
751/84
752/84
755/84

סילקת זץ
וייס איזיג
מנשה נחמני

25.5.84
8.2.79
25.10.79

761/84
764/84
766/84

ורט רודולף
מרים רעמי (שרוני)
קופלוביץ ארנסט
סלומון

10.7.84
3.6.84
26.8.84

767/84
771/84
772/84
775/84

יעקב בנבנישתי
הרולד וורשו
גבריאל בורוכוב
אילנה (הלנה)
שורץ
הרשקוביץ יוסף
ברתא אנא
פרדריק הרץ

9.7.84

זכריה זץ
וייס הדי
ציון אליהו
נחמני■
ורט דינה
עתידה .פרת
בית לפליטות
מעון ומחסה
ליתומות ופליטות
אסתר בנבנישתי.
ג׳נט וורשו
אסתר ליפשיץ

9.9.84
6.6.84
17.10.82

דוד שניידר
חיה ,דהאן
הכנסיה
הלותראנית
האנגליקנית

776/84
779/84

20.3.84
13.7.84

שם המנוח

תאריך
הפסירת

780/84

ארנולד גרכט

25.8.84

783/84
784/84
786/84

ברוכי זגזג דנדונה
ספרי יוסף
פלור פרחיה

16.6;82
12.1.83
25.2.84

מס ,התיק

שם המבקש

אילזה ,עליזה
גרכט
י קמיל קוסקם
אלכסנדרה ספרי
שלמה פרחיה

ירושות
754/84
757/84
758/84
759/84
760/84
762/84
763/84
765/84
777/84
778/84
781/84
782/84

יוסף דוד מימרן
ישראלי• שלום
חיים בהן
עדו סרנת .
קלטר דוד
כתן משה
חיים לוקמן טביבי
שלזינגר טרודה
לובטון שרה
נוסינוב דרורה
צבי׳ אברבגאל
רחמונת בן ברון

27.8.84
11.7.84

11.3.32
18.8.84
18.6.83
2.6.84
29.7.84
10.7.83
26.5.84
29.4.84
29.2.84
29.1.84

עדנה מימרן
ישראלי אברהם
שמחה כהן
מרשל סרנת י
קלטר חות
כהן מלכת
קרן טביבי
יעקב פולק
עזיזה דונמז
ננת שגיא
יהודית בן יקיר
אלי בן ברון

אליהו צ' בן־זמרת ,רשם

בית המשפט המחוזי בתל׳אביב־יפו
הזמנות כדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזכון

מתפרסמת בזת הודעת ,בי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואת או
לצו ירושה או למינוי מנהל עזבון .הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו
תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.
תאריו

מם׳ התיק

הפטירה

שם המבקש

4759/84
4766/84
4767/84
4775/84
7/84־477
4778/84

אבינועם קליבנוב
ינוביץ לודביג
פאידת מנחם מיקו
אביכזר רחל
גולדה שדאק
אברהם פירסטנברג

7.7.84
1.8.84
4.3.78
 15.7.84־
13.5.84
30.6.84

4779/84

ורנאי ג׳ורג׳

9.8.84

עליזה פרונטל
ינוביץ הילדה
יוסל מורי
אביכזר חנה
דינה עידה
אהרון
פירסטנברג
ורנאי אות

שם המנוח

צוואות.

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

«'0

התיק

4781/84
4785/84
4788/84
4794/84
4832/84
4834/84
4836/84
4838/84
4625/84

שם המנוח

רחל מזרחי
מרדכי פרידמן.
נינה קרמר
איסק עזרילוץ .
גולן יוסף
פרנקל אברהם
לוקץ׳; אמדיק. :
אלאלוף בטי׳
ארנון אדר

תאריו
הפסידה

14.8 82
17i.84
16.7.84
23.7.84
16.3.84
21.7.84
5.8.84
6.6.84
8.6.84

שם המבקש

יעקב מזרחי
אילן פרידמן
וויליאם גולפרב
לאת ניימן
גולן עדנת
סטינגר רגינה
לוטו גבריאל
אלאלוף משולם
אלון אדר
37

בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
" הזמנות (המשך)
יי־ מאריך
מס׳ התיק

שם המגמז

■ .

: :מפסידה

.שם ממבקש

צוואות

ירושות

4795/84
4798/84

טורצקי רבקה
מרקו מרדכי
מוכתר
שלמה נוימן
ינטה ייטי אולר
אסתר כץ
ללה רובינשטיין
דה גלצקה
סופר יוסף
ישרה קונו
אברהם מנטל
משה חרט '
דוד אליעזר :
שמעון לאה
שמואל סטרולוביץ

7.4.84
25.7.84
27.6.84
.84י6;3
23.6;84
13.5.84
10.3.84

4825/84

מאיר סנטן

13.7.84

4829/84

אסתר זינשיין

22.6.84

4843/84
4844/84
4845/84
4846/84

יוסף שבאירו '
זיונץ סימה
טולדנו מריס
הורסט אוסקר
צבי קלופוטר
הרי מלמד
יהושע דרט
משה דנקנר
קלרה גטריידמן
שרה צ׳רניק י

11 ;8.84
6.7.84
14.12.83
13.8.84

4856/84
4857/84

ניסמן אגוסטין
אברהם אדולף
הרשקוביץ י
סאלם עובדיה
שלמה יצחק לוי■
שטיינמץ חיה
יעקבי זאב ■י ■
שלמה צפ-ר
הומא תיאודור
כמוס׳ בדגיג ■ י:
סלו פניגר

4890/84

לוי סלחה■ ■

4799/84
4801/84
4803/81
4805/84
4808/84
4809/84
4815/34
4816/84
4817/84
4823/84
4824/81

4847/81
4849/84
4850/81
4851/84
4853/84

4864/84
4271/84
4871/84
4876/84
4882/84
4885/84
4887/84
4889/84
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1
j

מס ,התיק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם ממבקש

27.6.84

9.5.82
11.8.84
6.7.84
6.6.84
1.3.84

4.7.84
20.4.79
17.6.84
16.6.84
'25.1.84

4.4.84

היה שפי

מזל מוכתר
זהבה נוימן
אסתר בייטרמן
דוד צפרוני
שמואל
רובינשטיין
סופר הלה
דורה יוסף
גדעון מנטל
חרט מניה
דוד עזרא
■ רוזין דורה
מלכה
סטרולזביץ
מרים (מרטה)
סנטו (בהב)
:סטאר ויידה
גיזלה
אלברט שבירו
׳פנחס זיינץ
■טולדנו שמואל
אדית הדויג
יהודית קלופוטר
הלן מלמד
דרט ■שושנה
בנימין דנקנר
רבקה לב־ארי
■אליהו .
(אלכסנדר)
צ׳רניק
רבקה ׳ורון מן

 25.7.83רבקה הרשקוביץ
 23.6.84סאלם לוסי
 20.7.84י • :עדנה לוי
 ■ 3.6:84׳פרץ יבש .
 . '4.6.84פנחסוב אפרים
S4־ 7.-25שלום צפור
 28.6.84שולמית אמיר• ؛
איריס מרקוביץ ,؛
3.4.81
 11.5:83ויויאן רות
פניגר
 14.2.84לוי יצחק י ■

 4763/84קרויטורו אלוירת
 4761.84עבדי חיים
 4762/84לאה הינדה
מושינסקי
 4763/8-1פרון רוזה
 4764/84יוסף חי עובדיה
 4765/84עובדיה סעידה
 4768/84משה אפרתי
 4769/84אלזה אשכנזי
 5233/84רבקה שמיר
 4770/84יואל צבי
בלומנפלד
 4772/81מרים פרופטה
 4773/84גיטלה מינטה
 4774/84בלטאנו רודי ,
 4776/84בכר אליעזר
 4780/84אריאלה גל
 4782/84משה לוברנסקי
 4783/84חיים אטלכוביץ
 4784/84סעיד אברהם
 4789/84רוזנשטראוך
אריה לייב
 4790/84אסתר שיו
 4791/84יוסף אמגר
 4793/84אהרן קיפי
 4794/84איסק עזרילוץ
 3654/84לולו וגופור
 4831/84ישראלי ייוסף
 4833/84שרברק יצחק •
 4837/84גרגיר אברהם
 4839/84וקסבדגר מרים
■ 4840/84פרידמן
משה שמחה
 1274/84רבקה דורפמן
 4796/84כספי הלל (צבי)
 4800/84צדיק קמר
' 4804/84משה אדיב
4806/84
4807/84
4810/84
4811/84
4812/84
4813/84
4814/84

קרומהולץ מלכה
יוסף ויגברג
ידלין יפה
ברנדוס הרי
קיסין אליעזר
בבר מרקו
בכר מהילדה

20.7.84
20.8.84
29.4.84

7.6.84
18.8.81
28.5.84
16.5.81
11.7.84
14.8.83
2.3.84
20;6.84
16.6.83
22.7.84
13.5.84
20.7.84
25.7.84
9.3.84
23.2.84
19.7.84
15.7.84
25.6.84
16.3.80
23.7.84
7.6.84
3.7.84
14.7.84
8.6.82
'25.7.84

26.8.84
19.12.83
2.7.84
'6.1.84
27.6.84
7.8.84
11.6.84
5.2.83
8.8.84
1.2.84
9.3.84
18.3.83

קרויטורו דוד
עבדי פאוזיה
סונטיה צפורה
קרונו
פרין משה
יצחק עובדיה
יצחק עובדיה
רות גרנות
אשכנזי ליבוש
יהושוע שוב

בלומנפלד רגינה
אליהו פרופטה
מאשר ,לוי
בלטאנו דינו
רודן ויקטוריה
מיכל שורוק
חגה לוברנסקי
עדית אטלכוביץ
רחל אברהם
שרה
רוזנשטראוך
.משה■ שיו
טיטה אמגר
יחיאל קיפי■
לאה ניימן
חנינה כלילו
ישראלי יעקב
שרברק תמרה
גרגיר מרגלית
וקסברגר אהוד
גרון שולמית
אלכסנדר מילמן
כספי רבקה
נאג׳-י צדיק
חנה עיטמוס
אידיב
ג׳רי מינץ
וינברג אטי
ידלין יחיאל
ברגדס מרגרית
קיסון טובה
רבקה גינצברג
רבקה גינצברג

ילקוט הפרסומים  ,3106ס״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

בית המשפט המחוזי בתל־ אביב ■יפו
הזמנות
סם׳ התיק

תאריך
הפטירה

שם המנוח

שם המבקש

ירושות
4818/84
4819/84
4820/84
4822/84
4825/84

טפס לובה
שנידלר מיכאל
גוילי כמוס
בהן אסתר
שרון מאיר
כהן מרים
כהן אשר
לינסי יעקב
אנטמן יצחק
רות שלג
אריה קלישר
שרה צורישדי
מיקו זילברשטיין

10.5.83
6.2.83
11.8.83
26.4.73
21.2.82
2.1.84
12.7.78
24.10.78
3.2.84
28.7.83
2.11.83
13.6.81
15.3.84

4855/84
4858/84
4859/34
4860/84
4861/84
4863/84
4865/84

רגינה טרקו
תמר גביש
כהן ישעיהו
בריחי אלון
אוריקה קוגן
משה קרדו
כהן אמיר

4.7.84
22.7.84
4.10.76
14.7.84
4.7.79
6.8.84
5.1.83

4827/84
4828/84
4820/34
4841/84

4842/84
4848/84
4852/84
4854/84

מרדכי טפר
נורית רוריט
קתלון דוריס
אהרון כהן
אברהם שרון
כהן אברהם
כהן אברהם
אבנר יעקב
אלימלך אנטמן
צבי שלג
אלישבע קלישר
אברהם צורישדי
הרמונה
זילברשטיין
דורון טמיר
משה גביש
הינדה כהן
בריחי תמר
ברטה קוגד
רעיה קרדו
כהן אליהו

(המשך)
מס ,התיק

שם המנוח

4866/81
4867/84
4835/84
4868/84
4869/84
4870/84

הניה פלדמן
טרוב אלכסנדר
בן עמי אליעזר
מאדר חיים
יגאל טכלר
יום־טוב אברהם
קניאדאנסקי סופיה
חודבקוב פנחס
קורמן יעקב
שנלינג ישראל
יחיאל פריזרוביץ
טובה פריזרוביץ
ברוד כהן י
הוביש קורה

4881/84
4883/84
4884/84
4886/84
4888/84

אברהם אליהו
יעקב פולנסקי
בכור מאיש
ענבי שאול
חיים (הרמן)
שלוסברג

4872/84
'4873/84
4874/84
4875/84
4877/84
4878/84
4879/84
4880/84

תאריך
הפטירה

16.6.84
18.6.84
7.8.84
3.8.84
11.3.84
30.5.84
31.5.81
26.6.84

10.8.84
19.8.84
12.3.84
20.7.82
8.8.84
9.11.83

4.6.84
20.11.73
14.8.77
2.2.69
2.9.59

שם המבקש

פלדמן אליהו
טחב בלומה
מרגלית בן־עמי
מאדר טוני
אורלי טכלר
אריו דורה
קורצקי מוסיה
חודבקוב דינה
מרדכי קורמן
שנלינג יהודית
יעקב פרי
יעקב פרי
יפה כהן
רומנוב
ויקטוריה
מרסל אברהם
ברכה אלטשולי
קדן מאיש
ענבי יהודה
הילדה
שלוסברג
ע׳ זמיר ,רשם

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות כדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזכון

מתפרסמת בזד ,הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו -לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או
לצו ירושה או למינוי מנהל עזבון .הרוצה להתגנד לבקשות מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב
התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

סם׳ התיק

שם המנוח

ץ תאריך
הפטירה

שם המבקש

צוואות
1607/84
1608/84

יפה פייגה מרי
הירש לואיס

4.6.84
19.5.84

1609/84
1610/84
1613/84

זקסנהויז שרגא
שנפ קלרה
רבל אטל קיין

7.5.84
26.4.82
8.2.84

1614/84

אל בוואקנה
האשם
אנגלברג אדוארד
נויגסר חרמן
ברונשטר אריה

12.5.79

1617/84
1621/84
1627/84

18.7.84
10.7.84
20.12.83

הרי ג׳ו יפה
ג׳יי ר .הירש
ומילדרד הירש
מרים רפאל .
אהרון שנפ
עליוללה
נכג׳וואני
עואטף מוחמר
אלבואקנה
אנגלברג חוה
צבי דרורי
גולדה ברונשטר

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

מס ,התיק

שם המנוח

1628/84
1630/84
1633/84
1637/84
1639/84

רוזנברג יוסף
קוגלר מלכה
נתינצ׳וק משה
לנצ׳נר ברוניסלב
אברמוב אלברט
(אברהם)
הירש גוסטה
גנדלר אריה
טוביאס לילי
יהודה מרים
מעוז אלחנן זאב

1642/84
1643/84

1644/84
1647/84
1649/84

תאריך.
הפטירה

שם המבקש

17.6.84
31.7.84
22.3.84
3.8.84

מרים ברוך
משה קוגלר
נתנצ׳וק טובה
הדויגה לנצ׳נר

29.6.84
11.4.84
3.9.84
30.4.84
28.8,84
27.11.83

פנינה גרי
הירש אברהם
גנדלר חדוה
אלכסנדר תירוש
יוסף שבטרבשם
מלכה הלנה
מעוז.

 '3גילאור ,רשם
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שמות הנאמנים ,תיאורם ומענם .1 :
רה ,החשמל  ,33תל־אביב; .2

הודעות מאת הכונס הרשמי
לפי פקודת פשיטת הדגל [נוסח חדש] ,התש״ם—1980

צווי כינוס נכפים ,מכרזת פשיטת רגל
י ואסיפות ראשונות
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד גבאי ,ת״ז
קבלן עפר ,מושב בית מאיר.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .658/84
תאריך צו כינוס .הנכסים והכרזת פשיטת רגל  :ח ,באלול
התשמ״ד (.)11.9.1984
תאריך הגשת הבקשה :כ״ד בתמוז התשמ״ד (.)24.7.1984
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ו בתשרי
התשמ״ה ( ,)22.10.1984שעה  ,10.00משרד הכונס
הרשמי ,רחוב'ידידיה  ,4ירושלים.

דוד סבירסקי ,רו״ח,
יעקב וינרוט ,עו״ד,

רה ,אבן־גבירול  ,74תל־אביב.
תאריך המינוי :כ״ח בתשרי התשמ״ד
י״ז באלול התשמ״ד

(14

בספטמבר

)1984

ח ,כרם
סגן הכונס הרשמי

,6279833

שם החייב ,תיאורו ומענו :שלום תורג׳מן ,ת״ז
פועל ,רחוב גד  ,13/21ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .758/84
תאריך צו כינוס הנכסים והכרזת פשיטת רגל  :ח׳ באלול
התשמ״ד (.)11.9.1984
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב באב התשמ״ד (.)22.8.1984
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ו בתשרי
התשמ״ה ( ,)22.10.1984שעה  ,09.00משרד הכונס
הרשמי ,רחוב ידידיה  ,4ירושלים.
,064337

כ״ג באלול התשמ״ד

(20

בספטמבר

)1984

י' צוריאלי
סגן הכונס הרשמי

הודעה על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים מוסרי ,ת״ז
יועץ מס ,רה ,שפירא 11/5א /בת־ים .י
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,מס ,ת .א.
,92163

.1260/80

תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ד׳ בסיון
■ התש״ם (.)19.5.1980
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :כ ,בסיון התשמ״ד (.)20.6.1984
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה סברוב ,ת״ז
פועל ,רח׳ אבטליון  ,7רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,מס ,ת .א.
,211835

.3805/59

תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :י״א בחשון
התש״ך (.)12.11.1959
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ז׳ באלול התשמ״ד (.)4.9.1984

י״ז באלול התשמ״ד

(14

בספטמבר

)1984

ח׳ כרב
סגן הכונס הרשמי

הודעה כרכר כוונה להכריז על דיבידנד

שם החייב ,תיאורו ומענו :אבו סאלם מאג׳ד ,ת״ז
 ,5257460רח׳  ,1029נצרת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .612/82
'היום האחרון לקבלת הוכחות :ד בחשון התשמ״ד (5
באוקטובר .)1984
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :הכונס הרשמי חיפה והצפון,
רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה.

י״ז באלול התשמ״ד

(14

בספטמבר

)1984

י׳ יקותיאלי
סגן הכונס הרשמי
הודעה על מינוי נאמן ,וצו הכרזת חייב
כפושט רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :רמי דבש ,ת״ז
יהלומן ,רח׳ זמנהוף  ,26נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת .א.216/82 .
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :כ״ח בתשרי
התשמ״ד (.)5.10.1983
ג׳,56780/
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(.)5.10.1983

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל,

התשי״ד—1954

לפי סעיף  )1( 58לחוק בנק ישראל ,התשי״ז?ד/ 1954-
מתפרסם בזח דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ז׳
בתשרי התשמ״ה ( 3באוקטובר : )1984

א,

ב.
ג.
ד.

סך כל המטבע במחזור
ביום  3באוקטובר 1984
היתרה ביום  26בספטמבר 1984
העליה במשך השבוע .האחרון
הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

ח׳ בתשרי התשמ״ה

(4

באוקטובר

נשאלים
105,155,061,552.10
99,855,805,143.11
5,299,256,408.99

105,155,061,552.10

)1984

ש׳ סירקיס
סגן מנהל מחלקת המטבע

 1ס״ח התשי״ד ,עט׳

.192

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

הודעות אלה מתכרכמות על אחריות המודיעים ואין כפרכומן משום מתן תעודה על נכונותן

לודוויג שטייר ,קבלן לעבודות צביעה בתעשיה
וניקוי׳ חול כע׳׳מ
הודעה על אכיפת נושים
ניתנת בזאת הודעה ,כי ביום  ,21.10.1984בשעה
 ,15.00בשד ,ויצמן  ,15קרית־מוצקין ,תתקיים אסיפת
נושים של החברה הנ״ל .על סדר היום  :פירוק החברה,
אישור מינוי מפרק החברה ושונות.
כל נושה או משתתף מוזמן בזאת להופיע לאסיפה
במועד הנ״ל.
לודויג שטייר ,מנהל
לודויג שטייר ,קבלן לעבודות צביעה כמעשיה
וניקוי חול כע״מ
הודעה על פירוק החכרה מרצון
.ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של הנהלת החברה הנ״ל שנועדה והתכנסה ביום 1.6.1984
נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
לודויג שטייר ,רח׳ ויצמן  ,15קרית־מוצקין ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
לודויג שטייר ,מפרק

פאן אמריקאן ,חברה להשקעות ומקרקעין כע״מ
(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 ,19.9.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו״ד עמליה משי ,רחוב הירקון ,169
תל־אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זאת ברשומות ,למשרד המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
עמליה משי ,-עו״ד ,מפרקת
סרטי אפי 2ע״מ
(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ״ג— ,1983כי אסיפה כללית של בעלי
מניות החברה הנ״ל הנמצאת בפירוק מרצון ,תתקיים
במשרד המפרק ,עורך־דין זאב ליאונד־ שדרות רוטשילד
 ,15תל־אביב ,ביום  3בדצמבר  ,1984בשעה  ,09.30על
מנת לקבל דין וחשבון סופי על פירוק החברה הנ״ל.
ז»כ ליאונד ,עו״ד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

ממקו חברה ־לבנין בע״מ
(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום
 ,31.8.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את דוד מונסה ,רחוב בית וגן  ,76ירושלים
וישעיהו אפשטיין ,רחוב בית וגן  ,74ירושלים ,למפרקי
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו לאחד המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
ישעיהו אפשטיין
דוד מונסה
מפרקים
כדיאן וגויברגר כע״מ
(פירוק החברה מרצון)

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 ,30.4.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שולמית נויברגר ,רח׳ יוכבד ,13
חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
מודעה זו ,לפי המען הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
.שולמית נויכרגר ,מפרקת
ש .גג ט .ל .כע״מ

(פירוק מרצון ע״י החברים) .

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה בתל־אביב
ביום  ,16.11.1983נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
החברה בפירוק מרצון ע״י החברים ולמנות את עו״ד
אברהם שרים ועו״ד יוסף מלמן ,למפרקי החברה.
מלמן חות
יושבת־ראש האסיפה הכללית
פרי מגדים כע״מ
ניתנת בזאת הודעה ,כי ביום  ,22.11.1984בשעה
 ,16.00תתקיים ברחוב מטודלה  ,3ירושלים ,אסיפת
נושים של ההברה פרי מגדים בע״מ.
על סדר היום  :פירוק מרצון של החברה.
כל נושי החברה מוזמנים בזאת לאסיפה האמורה.
אלי פיגטוס ,פרי מגדים בע״מ
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גגי׳ שרה רבינוביץ בע״מי
(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,כי אסיפה כללית אחרונה של
חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,2.12.1984בשעה ,10.00
במשרדה הרשום של החברה ,רח׳ דובנוב  ,20תל־אביב,
לשם הגשת דו״ח סופי׳ של המפרקת המראה .כיצד התנהל
פירוק החברה ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.
ורדה יחל ,מפרקת

א .מוגצ׳ז בע״מ
(בפירוק מרצון)
הודעה עלי אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה ,בד,תאם לסעיף  338י לפקודת
ההברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג— ,1983שאסיפה .כללית
של החברים תתכנס ביום  ,30.11.1984בשעה  ,10.00אצל
א .י .מונצ׳ז ,רח׳ ■דיזנגוף  ,20תל־אביב; לשם הגשת
דו״ח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק
'העסקים ומה עשה ,בנכסי החברה ,ובדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של ההברה ושל המפרק.
אריה ישראל מונצ׳ז ,מפרק

קומט ,חכרה למסחר כחלקי מכוניות כע״מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזאת הודעה ,שבאסיפה הכללית .שלא מן
המנין של החברה ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום ,21.9.1984
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את רו״ח יעקב בךמשה ,רה ,אלנבי  ,63תל־אביב,
למפרק החברה.
על כל הנושים ,אם ישנם כאלה ,להגיש את
תביעותיהם למפרק לפי המען הנ״ל תוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
פגימין יעקב ,מנהל

פרוגרס ,חכרה למסחר בע״מ
הודעה על פירוק מרצון .
ניתנת בזאת הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא ־ מן
ה,מנין של החברה ,שנועדה .ונתכנסה כדין ביום ,21.9.1984
נתקבלה החלטה .מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את רו״ח יעקב בךמשה ,רח׳ אלנבי  ,63תל־אביב,
למפרק החברה.
על כל הנושים; אם .ישנם כאלה ,להגיש את
תביעותיהם למפרק לפי המען הנ״ל תוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות'■.
פנימין יעקב ,מנהל

"כרגה"  — 1969תעשיות מוצרי גומי יהוד כע״מ
ליפי פקודת החברות
הודעה על קפלת החלטה מיוחדת
באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה .הנ״ל
שנועדה ונתכנסה ביום  31ביולי  1984במשרדה הרשום
של החברה נתקבלה ,לאחר שכל בעלי המניות .הסכימו
לוותר על הודעה ■מראש של  21יום בדבר כינוס אסיפה
שלא מן המניין ,החלטה מיוחדת לפרק את החברה
בפירוק מרצון ע״י החברים ולמנות את זאב גינצבורג
ורוני בר־טור למפרקי החברה.
פרידה גינצפורג
זאב גינצכדרג
נאוה גינצכורג
כר־טור (גינצפורג) ליאורה
חפרה גוש  6212חלקה  16.3כע״מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג— ,1983כי ביום,
קיבלה האסיפה .הכללית היוצאת מן הכלל של בעלי
המניות החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון.
מלכה טיקוצ׳ינפקי
שפתאי תקן
דפ פרידלר
מנהלי החברה
321

לפקודת

18.9.1984

אינג׳ י .א .אלתר כע״מ
פרנסים ,חלקי חילוף לרכב כע״מ ’
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזאת הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן
המניו של החברה ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום ,21.9.1984
נתקבלה החלטה .מיוחדת לפרק את החברה .מרצון ולמנות
את רו״ח יעקב בן־משה ,רח׳ אלנבי  ,63תל־אביב,
למפרק החברה.
על כל הנושים ,אם ישנם כאלה ,להגיש את
תביעותיהם למפרק לפי המען הנ״ל תוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות. .
פרנסים יג׳ימי ,מנהל

42

ניתנת בזח הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 3.6.1984
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות
את אלתר ישראל ,רח׳ בן יהודה  ,129תל־אביב ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
- .
הודעה זו ,למשרד המפרק הנ״ל.
■נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
אינג׳ י .א .אלתר כע׳׳מ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

נ .ב .מ .אחזקה בנין שרותים ופיתוח בע׳׳מ
(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה .הודעה ,שאסיפה כללית אחרונה של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,23.11.1984בשעה ,10.00
במשרדי החברה ,רחוב נוה שאנן  ,9ירושלים ,לשם
הגשת דו״ח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
פירוק .העסקים ומה עשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ,ולהחליט כיצד לנהוג
במסמכים של החברה ושל המפרק.
שלמה גפון ,מפרק

ר .גולדברג פע״מ
(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה ,כי אסיפה כללית יוצאת מן הכלל
של החברה הנ״ל שהתכנסה ביום  31.8.1984החליטה פה
אחד לפרק את החברה מרצון.
למפרקי החברה התמנו ראובן גולדברג וברוריה
בנצלוביץ ,רח׳ שרת  ,26תל־אביב.
כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם.
בצירוף הוכחות .במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו,
למפרקים לפי המען הנ״ל.
ראובן גולדברג
ברוריה בגצלוביץ
מפרקים

א׳ רהט ייעוץ הנדסי כע״ט
(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בתתאם לסעיף ( 338.ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג— ,1983כי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום  2בינואר ,1985
בשעה  ,9.00אצל עו״ד י׳ גלעדי ,רחוב דיסקין ,5
ירושלים ,לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה .נעשה בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

מבטח חון ■ק .מ .ה .חכרה להשקעות פיתוח
ובנין כע״מ ...
■ניתנת' בזה .הודעה,.־ כיי באסיפה כללית .שלא מן המניו
של החברה שנועדה ונתכנסה־ בהלכה ביום
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרקי את התבדה מרצון ולמנות־
את עו״ד חיים שפרן ,רחוב בלוך  ,41מל־אביב ,למפרק
החברה.

■,10.9.1984

כלי נושה שיש לו תביעות' נגד החברה הנ״ל' יגיש
את תביעותיו תוך  21ימים ־מיום פרסום הודעה זו,
למשרד המפרק ■הנ״ל ,שאם לא כן — לא ייענה1 .
חיים שפרן ,עו״ד ,מפרק

חברת צפוניות מאוחדות׳ לפיתוח השקעה
ובנין .בע״מ
ניתנת־ בזה .הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה .שנועדה■ ונתכנסה■ כהלכה ביום ,10.9.1984
נתקבלה ,החלטה .מיוחדת־ לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו״ד חיים שפרן ,רחוב בלוד  ,41תל־אביב ,למפרק.
החברה■ ' .

בל נושה :שיש לו תביעות נגד־ ■החברה הנ״ל יגיש■
את תביעותיו תוך  21ימים ■ מיום; 'פרסום הודעה זו,
למשרד המפרק-הנ״ל ■,שאם לא .כן — לא ייענה■ .
חיים שפרן ,עו״ד ,מפרק
משקע הון חברה להשקעות כע״מ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,10.9.1984
נתקבלה החלטה .מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו״ד חיים שפרן ,רחוב בלוך  ,41תל־אביב ,למפרק
החברה.

בל נושה .שיש לו תביעות נגד החברה .הנ״ל יגיש
את תביעותיו תוך  21ימים מיום פרסום הודעה .זו,
למשרד המפרק הנ״ל״ישאם לא בן — לא ייענה.
חיים שפרן ,עו״ד ,מפרק

אליעזר רהט ,מפרק
חברת פרישמן  15ת״א

עזפון המנוחה אן אליזבט פס
הודעה _ לפי סעיף  99לחוק הירושה,
מנהל זמני לעזבון המנוחה אן אליזבט פס ,ת״ז
 ,13752208שנפטרה ביום  2.1.1984ומענה האחרון היה
רח׳ שפרינצק  ,11תל־אביב ,מזמין בזה את נושי העזבון
להודיע עלי תביעותיהם תוך  90יום מפרסום הודעה זו,
לפי המען :עו״ד דוד גולן ,רח׳ דיזנגוף  ,292תל־אביב.
התשב״ה—1965

דוד גולן ,עו״ד
מנהל העזבון

ילקוט הפרסומים  ,3106ט״ז בתשרי התשמ״ה12.10.1984 ,

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,10.9.1984
נתקבלה החלטה .מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו״ד חיים שפרן ,רחוב בלוך  ,41תל־איביב ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו תוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו,
למשרד המפרק הנ״ל ,שאם לא כן — לא ייענה.
חיים שפרן ,עו״ד ,מפרק
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נכסי משפחת יצהר! דנקנר בע״מ
(בפירוק מרצון)

סופרמוביל כע׳׳מ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן .המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה■ ונתכנסה בהלכה ביום ,3.9.1984
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות
את רואה חשבון אריה רפופורט ,רחוב טשרניהובסקי ,28
תל־אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש
את :תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש .תביעותיו באמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
אריה רפופורט ,מפרק

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת כזה הודעה ,שאסיפה כללית אחרונה של
חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,2.12.1984בשעה ,16.15
אצל יצחק דנקנר ,רחוב האשל  ,131הרצליה ,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
וכניירות של החברה ושל המפרק.
יצחק רנקנד ,מפרק

ר .ר .פרייר כע״מ
(בפירוק מרצון).
הודעה על אסיפת נושים

ההכרה העצמאית לאלקטרוניקה כע״ט
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 ,14.9.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו״ד טלי וולטש ,רח׳ תל מאנה ,30
היפה ,למפרק ההברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו .תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לפי המען הג״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תור המועד הנ״ל — לא ייענה.
טלי וולטש ,עו״ד ,מפרקת

ההברה הנ״ל מוסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף
 323לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג—,1983
שביום  ,30.10.1984שעה  ,10.00תתכנס במשרדו של
עו״ד ישעיהו ונדרוב ,דרך העצמאות  ,27חיפה ,אסיפת
נושים של החברה לצורך בחירתם של נתן נח ויצמן
ונחמיה ויצמן למפרקי החברה.

כל נושה של החברה מוזמן בזאת׳ להשתתף באסיפה
זו.
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