
 רעומוות

 למוט הפרסומים
 י׳׳ז בשבט התשמ״ט 3614 23 בינואר 1989

 עמוד

1233 . . .  הודעה על מתן חזיונות למחסנים כלליים לפי וזקנות זזמכס .
 מרעות לפי מק וממון והבנייה 1233
 הודעות בתי המשפס. 1240
1245 .  מדעות בתי הדין הדמיים,.-.׳.' .
1247 . . .  הודעה לוד חוק מהמת מוות . .
 הודעות בדבר בקשת לפירוק חברות 1247
 הודעות מאת הכונס הרשמי 1250
 הודעה מאת זזממיא לפועל 1232
 .הודעה מאת מק ישדאל 1253
 הודעות מאת ועיבור. 1253
 תיקוני טעויות י 1256
 ביסול הודעות שהתפרסמו כמסת 1256

 עמוד

 הודעות;בדבר מינד ממונה על הגבייה לפי פקודת
1226 . . . . . . .-  המסים(גבייה..,', '

 היתרים להעלאת מחירים לפי חוק מינות מחירים מערכים
1226 . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ה ע  ובשירותים(הוראת ש

 החלטה בדבר שיעור חלקו של סינהל מקרקעי *שואל בעליית
 ערך הקרקע בעת העברת זבות חמדה לפי חוקמינזזל

 מקרקעי ישראל 1232
 הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס ולפי תקנות

 הבלו על הדלק 1232
 הודעה בדבר תיאום סמפים לפי תקנות מס שד מוסף 1232
 הורעה בדבר עדכון מומים לפי החוק האמור 1233

 הודעה ברגר בחינות למועמדים לפקידים רשוייס, מקומן •
 ומועדיהן לפי חוק סומי המכס. 1233



 * ביום כ״ד בטבת התשמ״ט(1 בינואר 1989) כשיעור שלא יעלה
 על 40% מעל המחיר הקובע.

 ב ביום כיד באדר א׳ התשמ״ט(1 במרס 1989) בשיעור נוסף שלא
 יעלה על 40% מעל המחיר הקובע לפי פסקה אי.

 י״ב בכסלו התשמ״ט(20 בדצמבר 988»
 (חמ 3-1979)

 משה נפיפ דוד לוי
 שר האוצר שד הבינוי והשיכון

 היתד להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה),

 התשמ׳ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>א)>2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ׳׳ו-1985י, זעו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריה! של קופסאות פח, המסווגות כפרס
 73.10.2000 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס
 קנייה על טובין7התשמ״ח-11987, מעל מחיריהן הקובעים, בשיעור

 שאינו עולה על 10 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרם מכס כאמור בהיתר זה צדן המצרך,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצדד בלבד.

 תחילתו ק1ל היתר זה ביזם ב׳ בשבט התשנדס (8 בממד
.(1989 

 ה׳ בטבת התשמ״ט (13 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-1979)

 משה נסים אריאל שחץ
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 > ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ־ ק׳׳ת-שיעורי מק־ח 655, התשגדח, עמ׳ 35.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה/

 התשמ־ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 בי מותר להעלות את מחיריה של זכוכית שטוחה, המסווגת בפרטים
 70.04; 70,05; 70.06 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס וה
 פטורים ומס •קנייה על טובין, התשמ״ח-1987ב, מעל מחיריה

 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 7.7 אחוזים. .

 כל אימת שלצדו של פרט מכם כאמור בהיתר זה צוין המצדד,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 1ק׳׳ת-שיעור־ מק׳׳ח 655, התשמ־ח, עמי 35.

 מינוי ממונה על הגבייה
 לפי פ«$דת המסים(גבייה)

 בתוקף סמכותי על פי סעיף 2 לפקודת המסיס(גכייהזי, הריני
 ממנה את עובד הציבור מנשה שמש לממונה על הגבייה החל מיום

 כ״א בחשון התשמ״ט (1 בנובמבר 1988).
 ט׳ בכסלו התשמ״ט(18 בנובמבר 1988)

 (חמ 3-18) משת נסים
 שר האוצר

 י חוקי א״י, כק־ בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמ׳ 46.

 מינוי ממונה על הגבייה
 לפי פקודת המסיס (גבייה)

 בתומי סמכותי לפי מדף 2(1) לפקודת המסים(גבייה)׳, אני
 .ממנה את עובר הציבור עמיאל גרייצר להיות ממונה על הגבייה

 מיום כיד בטבת התשמ״ס(1 בינואר 1989).
 ב״ח בטבת התשמ׳ט(5 בעואר 1989)

 (חמ 3-18)
 שמעון פרס
 שר האוצר

 י חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374: סיח התשל״ג, עמ׳ 46.

 היתר להעלאת מחיר צמיגים ואבובים
 מתוצרת מקומית

 לפי חוק יציטת מחירים במצרכים'ובשירותים (הוראת שעה/
 התשמ*ה-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים. ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ־ה-11985, אנו מבעים
 כי מותר להעלות את המחיר של צמיגים ואבובים מתוצרת מקומית

 כשיעור של 16.3 אחוזים מעל המחיר הקובע.

 ס־ז בכסלו התשמ׳׳ט(25 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-1979)

 משד! גסים חיים קורםו
 שד האוצר שר התחבורה

 ״ ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 היתר להעלאת דמי שכירות במעונות הסמדדנטיפ
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א^ לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את דמי השכירות במעונות של המוסדות
 להשכלה גבוהה, המוכרים על־פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, ה•

 תשי״ח-1958י, המושכרים לסטודנטים כדלקמן:

 י ס׳ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2: התשמ־ח, עמ׳ 72.
 ־ ס״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 191; התשל־ב, עמ׳ 32.
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 כל אימת שלצדו של פרש מכס כאמור בהיתר זה צוין המצרך,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביום ייב בשבס התשמ״ס (18 בינואר
.(1989 

 «"ג בסבת התשמ׳יט(21 בדצמבר 1988)
 (חס 3-1979)

 משה גסים אריאל שדון
 שד האוצר שר התעשייה והמסחר

 ,היתר להעלאת מחידיפ
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשנמ-1985

 כמוקף םמכותגו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), התשמ״ו־1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחירי השירותים המסורסים בשור א׳ להלן,
 מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור שאינו עולה על השיעור הנקוב

 לצדם בטור ב׳.

 טור א׳ - טור ב׳
 השירותים שיעוד ההעלאה באחוזים

 שידות תיקונים או אחזקה למקררים 6.1
 שידות תיקונים או אחזקה למכונות כביסה 6.1
 שדות תיקוניס או אחזקה למייבשי כביסה 6.1
 שירות תיקונים או אחזקה למקלטי טלוויזיה 6.1

 תחילתו של היתר זה ביום י׳׳ב בשבט התשמ׳׳ט(18 בינואר
.(1989 

 י״ב בסבת התשמ״ט (21 בדצמבר 1988)
 וחמ 3-1979)

 משה נסיפ אריאל שדון
 שר האוצר שד התעשייה והמסחר

 י ס־ח התשמ״ו, עמי 2.
 1 ק״ת־שיעורי מק׳׳ח 655, התשמ׳׳ח, עמ׳ 35.

 היתר להעלאת מחיריפ
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי םעיד י 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במ6׳פם ובשירותים (הוראת שעה), התשמ׳ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של מבלי יכוכית, המסווגים בפרט
 70.10 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה

 י םי׳ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2. י

 תחילתו של היתר זה ביום ב׳ בשבט התשמיט (8 בינואר
.(1989 

 ה׳ בטבת התשמ״ט(13 בדצמבר 988»
 (חמ 3-1979)

 משה נסיפ אריאל שדון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 היתר להעלאת מחיריפ
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ־ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 007(12 לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריו של תו; המסווג בפחי 09.02 בתוספת
 הראשונה לוו תעריף המכס והפסורם ומס קנייה על טובין,
 חתש8״ח״9$7ח, מעל מחירו הקונדס בשיעור שאינו עולה על

 18.3 אחוזים,

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צוץ המצרך,
 יחולו הוראות חהיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 נקבע למצדד ש9זדט בהיתר זה:מחיר מרבי, לא *חולו הוראות
ך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרת. ר  ההיתר לגבי אותו מ

 תחילתו של היתר זה ביום «•1 בסבת התשמ׳׳ש«22 בדצמבר
.(1988 

 י׳׳ד בטבת התשמ׳׳ס(20 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-1979)

 משה נסים אריאל שרון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.
 1ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 655, התשמ״ח, עמי 35.

 היתר להעלאת מחיריפ
 לפי חוק יציבות פחדים גמצרעיס ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ׳׳ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 נמ$ר5ים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 הי מותן־ להעלות את מחיריהם של דשנים כימיים, המסווגים בפרט
 31.02 בתוספת הראשונה לצו תעייף המכס.והפטורים ומס קנייה
 על טובין, התשמ״ח-1987נ, מעל מחיריהם,הקובעים, בשיעור שאינו

 עולה על 6.9 אחוזים.

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 1 ק״ת-שיעורי מק׳׳ח 655, התשמ״ח, עמי 35.
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 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.
 נקבע למצרך שפורס בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הוראות

 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לםיסונאי, לקמעונאי או לצרכן.«
 תחילתו של היתר זה ביום ל׳ז בסבת התשמ׳׳ט (4 בינואר

.(1989 
 כ״ו בטבת התשמ׳׳ט(3 בינואר 989»

 (חמ 3-1979)
 שמעין פרפ אריאל שדון

 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הודאת שעה/ התשמ־ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות »1 מחיריהם של לחם לסוגיו, לרבות חלות
 מתוקות, לחמניות ופיתות, המסווגים בפרס 19.05 בתוספת הראשו
 נה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על סובין,
 התשמ״ט-51988, מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור שלא יעלה על 7

 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרט מכס כאמו• בהיתר זה צוין המצדד,
 יחולו הודאות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 נקבע למצרך שפורט בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הודאות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצדק.

 תחילתו של היתר זה ביום כ״ז בטבת התשמ״ט (4 בינואר
.(1989 

 כיו בטבת התשמ״ט(3 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

 שמעון סרש אריאל שרץ
 שד האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 > ק״ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ״ט, עמ׳ 97.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף מאא2< לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן בטור
 ב׳ והמסווגים בפרסי מכס המצוינים לצדם בטור א/ מעל מחידיהס
 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על השיעור הנקוב לצדם בסור גי.

 בהיתר זה -
 ״תעריף המכס׳׳ - התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והי

 פמודים ומס הקנייה על טובץ, התשמ־ט-1988י;

 י ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 « ק״ת-שיעורי מק׳׳ח 939, התשמ״ס, עמ׳ 97.

 על סובין, התשמ״ח-1987־, מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור שאינו
 עולה על 10 אחודס.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צוין המצרך,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 תחילתו של היתד זה ביום י׳׳ב בשבט התשמ״ס(18 בינואר
/1989 

 י״ג בטבת התשמ־ט (21 בדצמבר 1988)
 >חמ 3-1979)

 משה נסים אריאל שתן
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 * ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 655, התשמ׳׳ח, עמ׳ 35.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ׳ו-1985
 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>אא2) לחוק יציבות מחירים במצרכים
 ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו~1985«, אנו קובעים כי מותר
 להעלות את מחיריה של מיונית, המסווגת בפרט 21.03.9100/9
 בתוספת הראשונה לצו תעדיף המכס והפסודים ומם קנייה על
 סובין, התשמ׳ח-1987נ, מעל מחיריה הקובעים, בשיעור שאינו

 עולה על 4.3 אחוזים.
 כל אימת שלצדו של פרט מכס כאמור בהיתר זה צוין המצרך, יחולו

 הוראות ההיתר לגבי אותו מצדך בלבד.
 נקבע למצרך שפורט בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הוראות
 ההיתר לגבי אותו מצדך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן.

 תחילתו של היתר זה ביום י״ד בטבת התשנדט(22 בדצמבר 1988/

 י״א בטבת התשמ׳׳ט(19 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-1979)

 שמעון פרם אריאל שרון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס׳־ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 1ק׳׳ת-שיעורי מק־׳ח 655, התשמ״ח, עמ׳ 35.

 היתד להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 007(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הודאת שעה), התשמ׳׳ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותו־ להעלות את מחיריהם של סוגי סוכר, המסווגים בפרסים
 17.01 ד17.02 בתוספת הראשונה לצו תעדיף המכס והפטורים ומם
 קנייה על טובין, התשמ״ס-11988, מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור

 שלא יעלה על 19 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכם כאמור בהיתר זה צוץ המצרך,

 י ם״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 * ק״ת-שיעורי מק־ח 698, התשמ״ס, עמ׳ 97.
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 ׳׳פרט מכס״ - מספרו של הפרט בתעריף המכס.
ח המצרך,  כל אימת שלצדו של פרט מכס כאמור בהיתר זה צ

 יחולו הודאות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.
 נקבע למצרך שפורט בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הודאות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במטרתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן.
 תחילתו של היתד זה ביש י״ז בשבט התשמ׳׳ט (23 בינואר

.(1989 
 טור זו מור ב׳ טור ג׳

 פרט המכס המצדד שיעור ההעלאה באוזחיס

 27.10 שמנים ומוצרי סיכה 12.2
 28.04.2100 ארגון 3.7
 28.04.2900 אוויר דחוס 3.7
 28.04.3000 חנקו 3.7
 28.04.4000 חמצן 3.7

(28.15.1100 
 28.15.1200) סודה קאוסטית 13.4

32.08 
 32.09) צבעים 7.3

(3946.9141 
 39.19.9500) אחות מרובדים(פורמייקה) 7.4

 44.12 לביתם 10.5
(48.01 
(48.02 
(48.05 
(48.07 

 48.10) נייר או קרטון
 48.11) בגלילים או בגלימות 10.4

(72.13 
 72.14) ברזל לבנת(עגול ומצולע) 13.4
 ל73.04 צינורות ללא תפר 7.6

 5^.73 צינורות מגאונים 7.6
 73.06 צינורות שחורים ועטופים 8.6
 84.18 מקררים מיצור מקומי 7.4

 ר בשבט התשמ׳׳ט(10 בעואד 989»
 >חמ 3-1979)

 שמעון פרס אריאל שרץ"
 שד האוצר שד התעשייה והמסחר

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשס״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של דשנים כימיים, המסווגים בפר
 סים 31.02; 31.03; 31.04; 31.05 בתוספת הראשונה לצו תעריף
 המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשמ״ט-1988־, מעל

 י ס״ח התשמ״ו, עמי'2.
 « ק״ת-שיעורי מק״ח 698, התשמ״ט, עמי 97.

 ״פרט מכס׳׳ - מספרו של הפרט בתעריף המכס.

ח המצרך,  כלאימת שלצדו של פרט מכס כאמור בהיתר זה צ
 יחולו הוראות הדיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 נקבע למצרך שפורט בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הודאות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצדכן.

 תחילתו של היתר זה ביום ה׳ בשבט התשמ״ט(11 בינואר
.(1989 

 טור טור ב' סוד ג׳
 פרס המכס . המצרך שיעור ההעלאה כ

 02.06.2200 כבד קפוא 11.0
 09.01.2000 קפה קלוי 7.6
 09.02 תה 4.8
 11.01 קמח תופח י - 1 7.1
 18/16 טבלאות שוקולד 8.8

 18.06.900/5 ממרח שוקולד 10.8
 18.06.1000 אבקת קקאו או אבקת ׳ 11.3

 קקאו המכילה סוכר
 19.02 אטריות ומוצרי פסטה 5.1
 21.01.1000 קפה נמס 8.4
 21.04 אבקות מרק 5.7
1A .22.03 בירה 

(244)2,2000 
 24,02.9200) סיגריות מייצור מקומי 6.8

(24.02.2000 
 24.02.9200) סיגריות מיבוא 10.0
 25.01 מלח 7.2
 61.11.2600 . מכנסי גרב 2,0

 85.39.2900 נורות ליבון 11.0

 ד בשבט התשמ׳׳ס(10 בינואר 989»
 (סם 3-1979)

י אריאל שרון  שמעון סרפ
 שר האוצר שד התעשייה והמסחר

 היתר להעלאת מחירים
 , לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו.לפי סעיף 7(אא2< לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ"ו-1985י, אנו קובעים
 ״:-כי-מותר..להעלות.אתמחיריהם-של המצרכים.המפורטים להלן בטור
 ב׳ והמסווגים בפרסי מכס המצוינים לצדם בטור א׳, מעל מחיריהם
 הקובעיס, בשיעור שאינו עולה על השיעור הנקוב לצדם בטור גי.

 בהיתר זה - •

 ׳׳תעריף המכס׳׳ - התוספת הראשונה לצו תעריף המכס וה־
 פטורים ומס הקנייה על טובין, התשמ״ס-1988?

 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 939, התשמ׳׳ס, עמ׳ 97.
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 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.
 תחילתו של היתר זה ביום י׳ באדר א׳ התשמיש(15 בפברואר ^

.(1969 
 י״ז בשבט התשמיש(23 בינואר 1989)

 >חמ 3-1979)
 שמעון טרפ אריאל שרץ

 שר האוצר י שר התעשייה והמסחר י

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ׳׳ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א<(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמץ-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריו של סודיום היפרכלודיד, המסווג
 בפרט 28.28.9010 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים
 ומס קנייה על טובין, התשמ״ט-1988־, מעל מחיריו הקובעים, בשי־

 עור שאינו עולה על 10 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרט מכם כאמור בהיתר זה צוץ המצדד,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצדך כלבד.

 תחילתו של ויתד זה ביום י׳ באדר א׳ התשמ״ס(15 בפברואר
.(1989 

 י״ז בשבט התשמ׳׳ט (23 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

 שמעץ פרס אריאל שרץ
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 * ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ׳׳ט, עמ׳ 97.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של חוטים מקורזלים מילון, המסוו־
 גיס בפרט 54.02.3200 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס וה־
 פטורים ומס קנייה על טובין, התשמ"ס־1988־, מעל מחיריהם

 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 7.9 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צוין המצו־ר,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 תחילתו של היתד זה ביום י׳ בזמיר א׳ התשמ׳׳ס(15 בפברואר
.(1989 

 י״ז בשבט התשמ״ט (23 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

 שמעון פרם אריאל שרון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 1 סיח התשמ״ו, עמי 2.

 ־ ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ״ט, עמ׳ 97.

 מחיריהם הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 5.4 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צוין המצרך,
 יחולו הודאות ההיתר לגבי אותו מצרן• בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביום ה׳ באדר א׳ התשמיש(10 בפברואר
.(1989 

 י׳׳א בשבט התשמיש(17 ביטאו־ 1989)
 (חמ 3-1979)

 שמעון פרם אריאל שרץ
 שד האוצר שד התעשייה והמסחר

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א<(2< לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של משקאות קלים באריזות מעל
 330 מיל, המסווגים בפרסים 22.02; 22.01 בתוספת הראשונה לצו
 תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על סובין, התשמ״ט-1988*,

 מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 7.9 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס באמור בהיתר זה צוץ המצו־ר,
 יחולו הודאות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מחד מרבי, לא יחולו הוראות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן.

 תחילתו של היתד זה ביום ה׳ באדר א׳ התשמ״ס(10 בפברואר
Z1989 

 י׳׳ב בשבש התשמיש(18 בינואר 1989) י
 >חמ 3-1979)

 שמעון סרס ארי א? שרדן
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 נ ק״ת-שיעורי מק׳׳ח 696, התשמיש, עמ׳ 97.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף x107 (2לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה/ התשנדו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריו של לחם מיוחד שבתכולתו לפחות
 המשים אחוזים קמח מלא, כגון לחם כפרי, לחם חי או לחם עינן,
 המסווגים בפרס 19.05 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס חד
 פסורים ומס קנייה על סובין, התשמ״ס-1988נ, מעל מחיריו

 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 4 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צדן המצרך,

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 * ק״ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ׳׳ט, עמ׳ 97.
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 לרבות לחם מסוג באגט, המסווגים בפרט 19.05 בתוספת הראשונה
 לצו תעריף המכס והפטורים ומם קנייה על טובץ, התשמ״ס-1988*,

 מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 4 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צוין המצדד,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצדן־ בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביוב] י׳ באדר א׳ התשמ״ט(15 בפברואר
/1989 

 י׳׳ז בשבט התשמ״ט(23 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

 שמעון פרפ אריאל שדון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 1ק׳׳ת-שיעורי מק״ח 98¿ התשמ׳׳ט, עמ׳ 97.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>א)(2< לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של חושים אקריליים או חוטי צמר
 תעשייתיים, המסווגים בפרסים 55.09; 51.07 בתוספת הראשונה
 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובץ, התשמ״ש-1988י,

ו עולה על 7.8 אחוזים,  מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור שדנ

 כל אימת שלצה של פרט מכס כאמור בהיתר זה צוץ המצרך,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

ד ממיר א׳ התשמ׳׳ט (19  תחילתו של היתד זה ביום י
 בפברואר 1989).

 י״ט בשבט התשמ׳׳ם(25 בינואר 1989)
 >וזמ 3-1979)

 שמעון פרס אריאל שדון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ־ ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ׳׳ט, עמי 97.

 היתר להעלאת מחיר החשמל
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף(2X7) לחוק יציבות מחירים במצר
 כים ובשירותים(הודאת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו מתירים להע־

 לות את מחד החשמל ב־12% מעל למחית •הקובע.

 תוקף היתר זה מיום כ״ח בטבת התשמ׳׳ט(5 בינואר 1989).
 כ׳׳ח בטבת התשמ׳׳ט (5 בינואר 1989)

 (חמ 3-1979)
 שמעון פרס אריאל שתן

 שד האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 3.

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק קדמת מחירים במצרכים׳ ובשירותים(הודאת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הודאת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
מ מחיריו של כלור, המסווג בפרס 28.01.1000  כי מותר להעלות )
 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על
 טובין, התשמ״ס-11988, מעל מחיריו הקובעים, בשיעור שאינו

 עולה על 20 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צוין המצרך,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביום י׳ באדר א׳ התשמ׳ם(15 בפברואר
.(1989 

 י״ז בשבס התשמיש(23 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

 שמעון פרפ אריאל שרון
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

ק׳ת-שיעורי מק־ח 698, התשמ־כ/ עמ׳ 97. 1 

 היתר להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה/

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(«(12 לחוק זיבות מחירים
 במצרכים ובשיתתי&(הוראת שעה/ התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהן של אלקטרודות לריתוך, המסווגות
 בפרס 83.11 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס
 קנייה על סובין, התשמ״ט-11988, מעל ממיריהן הקובעים, בשיעור

 שאינו עולה על 11.4 אחוזים.

 כל אימת שלצדו של פרס מכס כאמור בהיתר זה צדן המצרך,
 יחולו הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביום י׳ באדר א׳ התשמ״ס(15 בפברואר
.(1989 

 י״ז בשבט התשמ״ט(23 בינואר 1989)
 >חמ 3-1979)

 שמעון פרס אריאל שתן
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 י ס׳׳ח התשמ־ו, עמ׳ 2.
 * ק׳׳ת-שיעודי מק״ח 698, התשמ״ט, עם׳ 97.

 היתר להעלאת מחירים
יבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה),  לפי חוק ז

 התשמ״ו-1985
 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הודאת שעה/ התשמ״ו-985!׳, אנו קובעים
 כי מותר להעלות אוד מחיריהם של לחם לבן במשקל 250 גרם

 י ס׳׳ח התשמ־ו, עמ׳ 2.

 ילקוס הפרסומים 3614, ייז בשבט התשמיש, 23.1.1989 1231



 ב. שסחי עיבוד שקל חדש

 עבור כל הנם מטע בהשקאת עזר 1,200
 עבור כל דונם מטע בעל 650

 עבור כל חנם שלחין 1,500
 עטר כל דונם עס השקאת עזר 850
 עטר כל חנם בעל 530

 2. הסכום הנקוב בסעיף קטן 5 (ג) לפרק ר' בהחלטות האמורות
 יהיה החל ביום כ״ד בסבת התשמ׳׳ס(1 בינואר 1989) - 137,000

 שקלים חדשים.

 אריה גהמקין
 שר החקלאות

 י׳ בטבת התשמ״ט(18 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-719)

 הודעה מיפי תיאופ םכומיפ
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965

 ולפי תקנות הבלו על הדלק, התש־ר-1960

 אני מודיע כי הסכומים והאגרות לפי תקנה 16>אא2) לתקנות המכס,
 התמכ״ו-1965י, ולפי תקנה 3>א)(2) לתקנות הבלו על הדלק,
 התש״ר-1960ג, המפורטים להלן בטור זו תואמו בהתאם לתקנה
 41(0 לתקנות המכס, התשכ״ו-1965, ולתקנה 3(ג< לתקנות הבלו
 על הדלק, התש״ך-1960, והם, החל ביום כ׳׳ב בכסלו התשברט(1

 בדצמבר 1988) כמפורט לצדם בטור ב׳ בשקלים חדשים:

 טור ל
995 
760 

1604 

 סור א׳
849 
64S 

1368 

 מרדכי בדקת
 מנהל המכס ומע״מ

 ז׳ בטבת התשפ׳׳ס(15 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-764)

ק׳׳ת התשכ׳׳ו, עמ׳ 274; י׳׳פ התשמ״ד, עמ׳ 798. 1 

 * ק״ת התש״ו, עמ׳ 618; י׳׳פ התשמ״ד, עמי 798; התשמ״ח, עמ׳
.1122 

 הודעה גדפד תיאופ םכרמיפ
 לפי תקנות מם עוך מוסף, התשל״ו-1976

 אני מודיע כי הסכומים הנקטעים בתקנה 13א לתקנות מם
 עדך מוסף, התשל־ו-1976י, תואמו, ולפיכך החל ביום ב״ד בטבת
 התשמ״ט(1 בינואר 1989) הסכש הנקוב בתקנת משנה(א) הוא 2143
 שקלים חדשיס והסכום הנקוב בתקנת משנה(בא1) ח2) הוא 400

 שקלים חדשים.

 מרדכי ברקת
 מנהל המכס ומע״מ

 ה׳ בטבת התשמ״ס(11 בינואר 1989)
 (חמ 3-518)

 החלטה בדבר שיעוד הלקו של מיגהל מקרקעי ישראל
 בעליית ערך הקרקע בעת העבדת זכות החכירה

 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים קטנים 5(א) xn< שבפרק ד לוזה•
 לסות מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעוד חלקו של מינהל
 מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העבדת זמת חכירה׳,

 אני קובע ומודיע כדלקמן:

 1. ״המחיר היסודי״ בתוספת ב׳ להחלטות האמורות, יהיה החל ביום
 ביד בטבת התשמ׳׳ס(1 בינואר 1989) כדלקמן:

 א. נחלה שקל חדש

 עבור שני חנם חלקת חצר ללא מחוברים 15,000
 עבור מבני מגורים ומשק בנחלה 40,000

ש מטע שלחין:  עבור כל ח
 הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה;

 עד גיל 5 שנים 2,050
 מעל גיל 5 שנים 2,500

 סובטדופים(אבוקדו, מנגו, אפדסמון*
 עד גיל 6 שנים 2,250
 נמל גיל 6 שנים 2,700
 פקן: עד גיל 5 שנים 1,700
 מעל גיל 5 שנים 2,050
 מנות 2,350

 כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאו?
 עד גיל 3 שנים 2,700
 מעל ג*ל 3 שנים 3,200
 עבור כל דונם מסע בהשקאות עזר 1,050

 עבור כל חנם מטע בעל 630
 עטר כל דונם שלחץ 1,400

 עבור כל חנם בעל 470
 עבור החלק ברכוש המשותף של

 האגודה(המושב) 10,500

 כ. שטחי עיבוד שקל חדש

 עבור כל חנם מטע שלחיה
 הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה:

 עד גיל 5 שנים
 מעל גיל 5 שנים -

 סובסרופים(אבוקדו, מנגו, אפרסמון):
 עד גיל 6 שנים

 מעל גיל 6 שנים
 פקן: עד גיל 5 שנים

 מעל גיל 5 שנים
 כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה:

 עד גיל 3 שנים
 מעל גיל 3 שנים

2,200 
2,600 

2,450 
2,850 
1,900 
2,200 

3,000 
3,400 

 י׳׳פ התש׳׳ם, עמ׳ 1919; התשמ״ג, עמ׳ 24; התשמ׳׳ט, עמ׳ 69. י ק׳׳ת התשל״ו, עמי 1590.
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 בתי קירור ואחסנה חולון בע׳׳מ
 רוו׳ המלאכה 13, אזור התעשייה, חולון.

 י״ב בשבט התשמ׳ט(18 בינואר 1989)
י הרקת מ ד  (חמ 3-25) מ

 מנהל המכס ומע׳׳פ

 הודעות לפי חזק התכנמ והבנייה,
 התשב״ה-965ו
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 .הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאס לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת ירושלים
 החליטה לאשר, באישור שד הפנים, שינויי תכניות מתאר מקומיות

 אלמ

 (1) ״תמית מם׳ 3142, שינוי מס׳ 73/81 לתכנית מתמי מקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 30049, חלקות
 400 218 - מרכז העיר, חז׳ הרברש סמואל מס׳ 2 פינת דחי

 שמזר מס׳ 23, ירושלים, הכל על פי הגבולות המסומנים
 בתשריט בקו בחול.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) תוספת של 598.5 מ״רומד־
 רגות חירום בשלוש קומות לבניין הקיים: ב) קביעת בינוי
 והוראות בינוי לתוספת שלוש קומות לבנת הקיים בהתאם
ד ) גקביעת ? 3 0 0 4  לנספח הבינוי בחלקה נמו s21 במש 9
ץ שבחלקה 200 בגוש י מ ת לתוספת שלוש קומות ל  מ
ת לחדר מדרגות חירום בצד המער  30049; ד) קביעת קווי מ

 בי של החלקה.

 הודעה על הפקדת שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3535, התשמ׳׳ח, עמי 1163.

 (2) "תמית מם׳ 3811, שינוי מס׳ 23/87 לתכנית מתאר מקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30069, חלקות
 110-109- ירושלים, שב׳ כרם, רח׳ מודיעץ מס׳ 14, הכל על

 פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור מגד
 דים 3 לאזור מגורים 3 מיוחה ב) הגדלת אחוזי המייה מ־90%
ת אפם בחזית הצפונית,  המותרים ל*126%; ג) קביעת קווי מ
 המזרחית והמערבית של החלקה ד) קביעת הוראות בנייה
 בשטח בהתאם לנספח הביגד; ה< קביעת הודאות בגין הריסת

* י מ  מ

 הדעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3551, התשמ״ח, עבו 1930.

 שינדי התמיות האמורים, בצורה שאישרה אותם הוועדה הפד

 הודעה בדכר עדכון םכומיפ
 לפי תקנות מם ערך מסף, התשל״ו־1976

 אני מודיע כי הסכומים הנקובים בתקנה 25 לתקנות מס עדך
 מוסף, התשל״ו-1976י, עודמו, ולפיכך החל ביום כ״ד בטבת
 התשמ״ס(1 בינואר 989» הסכום הנקוב בתקנת משנהאא!) הוא 6
 שקלים חרשים והסכום הנקוב כתקנת משנו*אץ2) הוא 9 שקלים

 הישים.
 ה׳ בשבט התשמ׳׳ט(11 בינואר 989»

 (חמ 3-518) מרדכי ברקת
 מנהל המכס ומע׳׳מ

 > קךת התשל״ו, עמי 1590.

 הודעה כדבר בחינות למועמדים לפקידים
 רשוייפ, מקומן ומועדיהן

 לפי חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964

 בהתאם לסעיף 17(א)(4) להק סומי המכס, התשב״ה-1964י,
י  זלפי תקנות 19 ד20 לתקנות סוכני המכס, התשל׳ה-11965, «

 מודיע לאמוה
 1. המר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשדים יהיה
 כמפורט בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1201,

 התשכ׳׳ה, עמ׳ 2406;
 2. הבחינות ייערכו בכתב ובעל־פהז הבחינות בכתב ייערכו בתל׳
 אביב, ביום ב׳, כ״ו מיסן התשמ״ס(1 במאי 1989» לבחינות
 שבעל־פה יתמנו רק אלה שעמדו בבחינות בכתב, וההזמנה

 לבחינה תישלח מפרה
 3. בקשה להבחן יש להגיש באחד ועקומות המצוינים להלן, תוך

 ארבעה־עשד ימים מיום,פרסומה של הודעה זו ברשומות;
 בית המכס, שער הנמל 3, הפמ

 בית המכס, הזי קרן היסוד 40 ירושלים;
 בית המכס, רח׳ יפת 42, תל־אביב״יפו;

 בית המכס, נמל התעופה בן גוריון;
 ביתיהמכס, אילת.

 4. טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

 5. הדעה על מקום הבחינה תישלח מפרד לכל מועמד.

 כ״ב בשבט התשמ״ט(18 בינואר 1989)
 >חמ 3-69) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ

 י ס׳׳ח התשכ״ד* עמי 16.
 * ק״ת התשכ׳׳ד״ עמי 1307; התשמ״ו, עמ׳ 1342.

 הודעה על מתן רשיונות למחסנים כלליים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 23יד לתקנות המכס, התש־
 כ״ו-1965י, אני מודיע על מתן רשיון למחסן כללי המפורט להלן:

 • י ק״ח התשכ׳׳ו, עמ׳ 247; התש׳׳ם, עמ׳ 548.

 ילקוט הפרסומים 3614, י״ז בשבט התשם״ס, 23.1.1989 1233



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תפניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה תל־אביב־יפו,
 הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות

 מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 1812א׳, שעד מס׳ 1 לשנת 1987 של
 תכנית מם׳ 1812־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6911, חלקה 23
- רה׳ בוגרשוב סס׳ 74, תל־אביב.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי נוסה סעיף «ב׳) לתקנות
 תכנית מם׳ 1812, שהודעה בדבר אישורה התפרסמה בילקוט
 הפרסומים 3416 מיום 11.1.1987 וקביעת הרחבת רח׳ בוגר־
 שוב כמסומן בתשריט בהתאם לתכנית מסי 1855, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2403 מיום

.12.1.1978 

ר ת  (2) ״תכנית מפורטת סס׳ 2173א', שיטי מם׳ 1 לשנת 1987 ל
 נית מפורטת מס׳ 2173״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6768, חלקית 3,
 4 - רח׳ בדזיל-דח׳ ליאון בלום, רמת אביב אי.

 עיקרי הודאות שינוי התבנית: קביעת תנאים להוצאת היתד
 בנייה גם בלא בניית אגף שלם אלא באגף חלקי ובשלבים
 ביחס לקטעים מסוימים כשינוי לתנאים האמורים בתכנית

 העיקרית.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ 2055א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת 1986 של
 תכנית מם׳ 2055״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7104, חלקה 71
- ודן־ פתח תקוד״ פינת רח׳ קרליבך ודחי לינקולן•

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול קטע דרך מאושרת וסי•
 מון מפלס הרחוב באותו קטע כשטח פרטי פתוח עם דקת

 הנאה לציבור.

 כל המעוניין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגחת במשדרי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 חוזית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
מ במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  הוועדה המחוזית האמורה, ו
 ולבנייה ירושלים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים

 הופקדו שעויי תכניות מתאר מקומיות אלה:
 (1) ״תכנית מס׳ 3515, שעוי מס׳ 32/84 לתכנית מתאר מקומית

 לירושלים ושינוי מס׳ 1/84 לתכנית מס׳ 1448״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30169, חלקות
 27-25 - ירושלים, שכ׳ קטמון חי, רח׳ הנוטרים 7,5,3, הכל

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת תוספת בנייה
 סטנדרטית לבניינים קיימים ברח׳ הנוטרים מם׳ 3, 5, 7
 בהתאם לנספחי הבינוי; a שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5

ץ לתוספות. י  לאזור מנורים מיווזה ג) קביעת קווי מ
 (2) ״תכנית מס׳ 3786, שינוי מס׳ 11/87 לתכנית מתאר מקומית

 לידושליכף.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30046, חלקה
 40 - ירושלים, שכ׳ מזכרת משה, שטח בץ עינים למשפט מס׳
 22 ובין רח׳ מזכרת משה מסי 22, הכל על פי הגבולות המסד

 מנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח מאזור יתר
 אוכלוסץ וצפיפות לאזור מגורים מנורים מיוחד; ב) קביעת
 סה״כ אחוזי הבנייה ל־215%; ג) קביעת בינוי לתוספת קומה
 וגג רעפים כולל שימוש בחלל הגג בהתאם לנספח הבינד; ד)

ץ הקיים. י מ ץ אפס בהתאם ל י  קביעת קוד מ
 כל המעוניץ בשינויי התכניות רשאי לעיץ בהם בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ת או ככל פרט תכנוני אחר הרואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמד

 רה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידץ אלא אם כן הוגשה בכתב
 פירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 ה׳ בשבט התשמ״ט (11 בינואר 1989)

 אליהו סויסה
 יושב־דאש הוועדה המחודת

 לתכנץ ולבנייה מחוז ירושלים

̂־סומים 3614, י״ז כשכס התשמיס, 23.1.1989  1234 ילקתז ה



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 956-954, 962, 959 (חלק) - דרומה מרח׳ התחיזז, נאות
 שושנים, חילה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינוי יעוד מאזור גיבורי
 פתוח לאזור לבנייני גיבורי; 2) איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק

 גי, סימן ז׳ לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965.

 (3) ״שינוי תכנית מס׳ ח־394, שינוי לתכנית מתאר מם׳ וד1,
דא, מם׳ ח־359,  חולון, על שינוייה ותכניות מפורטות סם׳ ו
 מס׳ ת־361, מס׳ ח־273, מס׳ ח־284 ומס׳ ח־243 ותכניות טל־
, מס׳ 3/40/20 ומס׳ 3 / « /  לות תרש״צ מס׳ 3/40/6 מסי »

 3/40/24״.

 ואלה השטחים חכלוליפ בשינוי התכנית: גוש 6995, חלקי
 חלקות 39, 41, 55, 58; גוש 3996 תלקי חלקות 55, 58, 32
 68,66, 33 4« גוש 6997« חלקי חלקות 113,112-107,101,
 115; גוש 7056, חלקי חלקות 39,21; גוש 7058, חלקה 130,
 חלקי חלקות 1, 46,44,41, 127; גוש 7059, חלקות 35-82
 91-88, 95-93, 105, 109, 111, 150-117, חלקי חלקות 36,
 115,113,108; גוש 7160, חלקות 105,81, חלקי חלקות 66,
 37,80-79 9« גוש 7161, חלקות 87-84, 91, 11-125¿
 359,355-349*366,364, 567, חלקי חלקות 1, 15-10,5, 90
- בין חרחוטת; האצל, התותחנים, מעפילים, קרייתי והכביש

 מהיד.
 עיקרי הודאות שינוי התבנית: שינוי יעוד מאזור מגורים א׳
 לאזורי מגורים מיוחדים: אי, בי, גי, ד ושינוי יעוד מאזור

 מנורים גי לאזור מגורים גי מיוחד.

 כל חמעוניץ בשינויי התכניות רשאי לעיין נחם ללא״תשלום
w האמורים פתוחים לקהל. y w u n a בימים ובשעות 

ת או בכל פרט תכנוני אחד הרואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
ס כל הזכאי לפך על פי סעיף  עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, ו
 100 לחוק, רשאי תהי חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובילווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה על הכנת שינוי תמית מתאר
 ניתנת מה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התמה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתטץ ולבנייה מחת תל אביב
 החליטה בישיבתה מיום 10.10.1989 על הכנת שינוי תמית מתאר
. דד  הנקרא ׳׳תכנית מס׳ ח־395, שינוי לתכנית מתמי מקומית מס׳ ו

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התמית המוצע: גוש
 6020, תלpת 529-527,168, 612-567, חלקים מחלקות 248 ד761
 (חלקות דדפיפ/ כ״60 דונם בץ רחובות ההסתדרות, קימץ גלויות

 ובריכובבא, חולון.

 מרחב תמון מקומי תל־אכיב־יפו

 הודעה על הבנת שינויי תכניות מפורטות
 ניתנת בזה הורעה, בהתצאם לסעיף 77 לחוק התמון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחח תל אביב

 החליטה על הכנת שינויי תמיות מפורטות אלה:

 (1) ״תמית מם׳ 2173א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת 1987 לתכנית מפור׳
 סת מס׳ 2173״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התמית המוצע: גוש
 6768, חלקות 4,3 - רח׳ ברזיל-רח׳ ליאה בלום, רמת אביב

 אי.

 (2) ־תכנית מפורטת מס׳ 2437, שינוי מם׳ 1 לשנת 1987 של
 תמית מפורטת מס׳ 60/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התמית המוצע: גוש
 6905, חלקות 80 (חלק/ 82 (חלק/ 33 84, 85 (חלק); גוש
ץ דחי  6907, חלקות 2 3 128 (חלק/ 130 (חלק) י ג

 הירקון ורציף הרברט סמואל - גן למדה•

 מרחב תמה מקומי חולץ

 הודעה בועד הפקרת שינויי תפניות מתאר מקומיות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ?8 לחוק התמה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמוןולמייה מחת
 תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתמון ולמייה חולון הופקדו

 שינויי תכניות מתאר אלה:

 (1) ״שינוי מם׳ 7 לתמית מם׳ ח/1, חולץ״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: כל תחום תמית
ד מס־ ח/1 חולון על שמריה כמפורט בתשריט המהווה מ  מ
 חלק מתכנית מתאר מס׳ ח/1 חולץ. תחום התכנית כולל את

 כל תחום העיר חולץ.

 עיקרי 1הוראות שינוי התכנית: אישור מתן תוספת של 30
 ־ אחודם מהשטח המותר לבנייה למגורים לכל השטחים בתחום
 תמית מתאר מס׳ ח/1 חולון, למעט השטחים לגביהם אושרו
 לאחר אישור תכנית מתאר מס׳ ח/1 חולץ, תכניות בניין עיר
 בהן נבללו הוראות המתירות מתן תוספת אחוזי מייה
 למרפסות או תכניות בנח עיר בהן נקבעו, במקום אחת*
 בנייה משטח המגרש למייה למגורים, שטחים הקובעים את
 שטתי הבנייה למגורים(שטחי בנייה למגורים או־ שטחי רצפות
ץ י  כוללים לתחום התמית, שטחים או שטחי רצפות לכל מ
 או לכל דירה בבניץ, או מספר הדירות המותר לבנייה על

 מגרש ושטח כל דירה או שטח ממוצע של דירה במיץ).
 לא תינתן תוספת שטחי מייה מ׳׳ל לכל בניץ לו ניתנה

 בהיתר הבנייה תוספת שטח מייה למרפסות.

 (2) ״שינוי תכנית מס׳ ה־147, תכנית מתאר מס׳ וד259״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3021 חלקות

 ילקוט הפרסומים 3614, י״ז בשבט החשמ״ט, 23.1.1989 1235



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתה תקוה הופ
 קדה תכנית מפורטת הנקראת ׳׳תכנית מס׳ פת/3/646/א״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6375, חלקה 16 - רח׳
 ז׳בוטינסקי 8, פתח תקוה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בניינים וקרקעות שיש בהם
 שימוש חורג לפי פרק ז׳: שימוש חורג לחוק התכנה והבנייה: ב)
 קביעת תקופת המקסימום בה מותר עוד להמשיר ולהשתמש בבניי־

 נים או בקרקעות, כאמור לגבי שימוש חורג.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיץ בה בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים מ^חיס לקהל.
 כל המעוניין בקרקע. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חמיה לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ז-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה ראשון לציה
 הופקד שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ־תכנית מס׳ רצ/8/1/

 34״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3929, חלקה
 305 - ראשון לציה, רח׳ חזה איש.

 עיקרי הוראות שעד התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח
 למגזרים ג׳.

 כל המעוניץ כשינד התכנית רשאי לעיה בו בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניץ בקרקע, בבניה או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ד שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע על י
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמר

 רה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליוד תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחה
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציה

 עיקרי הוראות שינד התכנית: א) קביעת שעוי יעוד השטח
 מאזור בתי מלאכה לאזור מיוחד שיכלול מגרשים למגורים, יחידה
 מסחרית, שטחים ציבוריים פתוחים, מגרשים לבנייני ציבור, דרכים
 ושבילים; ב) קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית משרטת שתקבע
 את יעוד הקרקעות לדרכים, שטחים פתוחים, מיקום יחידה מסחרית,
 שטחי מגורים וכיוצא בזה לאור המפורט בתשריט המהמה חלק
 מתכנית זאת; ג) קביעת הודאות בדבר מנוע איחוד וחלוקה חדשה
 של תחום התכנית ללא הסכמת הבעלים לפי הודאות פדק גי, סימן

 ז׳ לחוק התכנה והבנייה, התשכ׳׳ה-1965.

 תוקף הודעה זו עד יום 10.10.1990.
 כמו כן החליטה ההערה המחתית לתכנון ולבנייה מחת תל
 אביב, בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי לא יוצאו היתרי בנייה לגבי הקרקעות שבתחום
 שטח שינוי התכנית, כמפורט לעיל, עד להפקדת שינד התכנית או

 לדחייתו.
 י׳ בשבט התשמ״ט(16 בינואר 1989)

 מרדכי כהנא
 יושב־ראש הוועדה המחהית

 לתכנה ולבנייה מחוז תל אביב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
; ן י  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון ומני
 התשכ״ה-1967, בי במשדרי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה נתניה הופקדה

 תכנית מתאר מקומית הנקראת ״תכנית מס׳ נת/366/ג״.
 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 8217, וילקה 296 - דחי

 צירלסון פינת דח׳ הרב גולד - נתניה.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קוד בניין מיוחדים לאדר

 המגורים.
, לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־  בל המעוניין בתכנית ישא

 דים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניה או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ע על פי סעיף 100  עצמו נפגע על יד־ התכנית, זבן כל הזכאי ל
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשדרי ההערה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידה אלא אס ס הגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחחית לתכנון ולבנייה מחוז
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-רחובות.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויות הבנייה כאזור מגורים
 ב׳.

 כל המעמת בתכנית דשאי לעת בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונת בקרקע בבניין או בכל פריט תכנוני אחר התאה
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן בל הזכאי לבד על פי סעיף 100
 להוי* רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העוברות) שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה יהוד הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ״תמית מם׳ יד/6091״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6695, חלקה 252,
 מגרשים 34 70 - יהוד, רחובות בר סימן טוב,

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משביל ציבורי לזכות
 מעבר להולכי רגל.

 כל המעוניין בתכנית רשאי׳ לעת בה בימים ובשעות שהמשר־
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונת בקרקע, בבבת או בכל פר6 תמתי אחד הרואה
 עצמו נפגע על ידי התמית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי להגיש התנגדות במשרדי ההעדה המקומית האמורה,

 תה־ חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא-תתקבל ולא תידון אלא אס p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 . מרחב תמה מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמה ולבנייה מחה
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ לד/685״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3541 חלקות 3-15¿
 187-186, חלק מחלקה 184 - לור.

 עיקרי הוראות התכנית: שינה תמית מפורטת מם׳ לד/632,
 ע׳׳י שינוי יעורי קרקע מאזור מגורים ג׳ לאזור ממדים ר ואפשוד

 •י' הופקדה תמית מפורטת הנקראת"תמית מס׳ דצ/1/!1/ד/2״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3927 חלקות 43,33 -
 ראשון לציה.

 עיקרי הודאות התכנית: א) יעוד שטחים למבני ציבור,
 להרחבת דרכים קיימות ולדרכים חדשות; ב) חלוקה למגרשי בנייה

 וקביעת שטחים בחלקה 33 להשלמת מגרשי מייה בחלקה 43.

 כל המעוביין בתבנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 דים האמורים פתוחים לקהל.

ת או בכל פרס תכנוני אחד הרואה מ  כל המעונת בקרקע, ב
מ כל הזכאי לכך על פי סעיף 100  עצמו נפגע על ידי התכנית, ו
 לחוק, דשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

 תור חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמה מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמון והבנייה,
 התשכ״ה-p,1965 במשרדי התערה המחודת לתמה ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי ההערה המקומית לתכנה ולמייה רחובות הופקדה

 תמית מתאר מקומית הנקראת ״תמית מנו רח/550/ר/12י.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 3704, חלקות 266-265
- רחובות, רת׳ הרואה.

 עיקרי הוראות התעית; שינוי יעוד חלקות 265 ד266 בגוש
 4073, מאזור מגורים אי לאזור מגורים א מיוחד.

 כל המעונת בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשד•
 דים האמורים פתוחים לקהל.

ת או בכל פרט תמוני אחר הרואה מ  כל המעונת בקרקע, ב
 עצמו נפגע על ידי התמית, וכן כל הזכאי לכף על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי־ להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תירה אלא אס כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון. מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
 המרמ ובמשרד הוועדה המקומית לתמון ולמייה רחובות הופקרה

 תכנית מפורטת הנקרא ״תמית מס׳ רח/9/1250״.

 ואלה השסחלים הכלולים בתמיח; גושי3701, חלקות ג64-6
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 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, בי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אפיקי הירקון

 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית/8ס׳ א&/106י.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3871 חלקה 54 - כפר

 קאסם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד על שטח ציבורי למגר

 רים ג׳; ב) קביעת קווי בניין.
 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהטשר*

 דים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורי/

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
 התנגתת לא תתקבל ולא תיתן אלא אם 3ך הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי הדדים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסזדף 117 לחמן התכנת והבנייה,
 התשכ־ה-1965, כי התערה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ הר/9/88/ב״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6455, הלקות

 596-595, 599 - הוד השרת, שכונת רמתיים.
 עיקרי הוראות התכנית: הפיכת אזור מסחרי מיוחד המשמש

 למגורים לאזור מגורים אי, קביעת הוראות בנייה•

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 5558,
 התשמ־ח, עמ׳ 2231.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה הדרים, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 ט׳ בשבט התשמ״ט(15 בינואר 1989)

 דכ שיש
 יושב־ראש הוועדה המחתית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 תוספות בנייה באזור מגורים בי..

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 דים האפודיס פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לק־ על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידת אלא אם כן הוגשה בכתב
ד המאמת את העובדות שעליהן היא  בפירוט עמקות ובליווי תמי

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה^
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחחית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה הופקדו

 תכניות מתאר מקומיות אלה

 (1) ״תכנית סס׳ זמ/1/301״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 3796, 3820 -
 קרית עקרון, בין הרחובות: חללי צה״ל, אליהו כהן שבזי..

 עיקרי הודאות התבנית: א) הגדלת מגרשי מגורים
 ג׳98-ג׳100, ג׳127, ג׳136-ג׳141, ג׳148, ג׳ 149, ע״ח שטח
 ציבורי פתוח (מגרש 706) ומגרש לבנייני.. ציבור (403» ב)
 שינוי גבולות המגרשים ג׳109, ג׳110 ר403 ליצירת מגרש
 מגורים ג׳108; ג) הגדלת מגרשי המגורים 239, 240, ע״ח'
 מגרש לבנייני ציבור 405; ד) הגדלת מגרשי המגורים
 ג׳88-ג׳98, ג׳118, ג׳119, ג׳129-ג׳135 ע״ח שטח ציבורי פתוח
 (מגרש 69» ה) ביטול המגרשים המסחריים 502,501 והמרתם
 לאזור מגורים אי! ו) ביטול שטח לבנייני ציבור 404 והמרתו
 לאזור מגורים אי; ז) ביטול אזור מגורים א׳ במגרשים 204,

 205 והמרתו לשטח לבנייני ציבור.

 (2) "תכנית מס זמ/6/25/598״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 562, חלק מחלקה 137
- גן יבנה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד משטח מסחרי לאזור
 מנורים א׳(חלק/ a שינר יעוד משטח מסחרי לחניה ושצ״3

 ג) קביעת זכויות בנייה לאזור מסחרי.

 כל המעוניץ בתכניות רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שה־
 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר התאה
י התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100  עצמו נפגע על ד
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה,

 תיך חודשיים מיום פרסומה של הודעה ך ברשומות.
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ק הזכאי לפי סעיף «0« לחוק* רשאי  נפגע על ידי שינוי התכנית, ו
 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנג־

 רות לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
 התנגדות תוגש בכתב בפידוס הנמקות ובליווי ומהיר המאמת

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי מחת הדרום

 קביעת תנאיפ למתן היתרי בנייה
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 71-77 לויווק התכנון
 והבנייה, התשפ״ה-1965, כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 מחוז הדרום בישיבתה מ̂ס 338 מיום 29.2.1988 החליטה על קביעת

 תנאים למתן היתר מייה, עד להכנת תמית מפורטת.
 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 367
 חלקות 2,1 וחלקי חלקות 3 3 5, ?1; גוש 053¿ חלקי חלקות 3
3 חלקי חלקות 5,1¡ גו& 3060 חל^ה 31  3* גוש 3059 חלקות 2,
3 6,5¡ גוש 3061 חלקי הלקות!, 111 - נמל ,  וחלקי חלקות 2

 אשדוד, כ־2360 דונם. י

 מרחב תמון מקדמי מחוז הדרוע

 הורע* *דבר הפקדת שינוי תפנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
למת: מחוז  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ו
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום
 הופקד, ביחד עם התשריט המצורף־ אליו, שינוי תמית מפורטת

 הנקרא ״שינוי מס׳ 2 לתמית מפורטת מגו 114/03/14 מיתר׳.
 ואלה השטחים ועלולים בשינוי התכנית! מיתר, מרכז היישוב.

 עיקרי הודאות שינוי התמית: 1) שינוי מיקום מרכז אזרחי עיי
 הפיכת שטחו הקודם לשטח לתכנון בעתיד ואיחוד מגרשים למייני
 ציבור, חניה ציטרת ושצ״פ; 2) יצירת קרית חינוך יסודי ומרכז
 תרבות ע־י ביטול דרך משולבת בין מגרשים לטייני חינוד, חלוקה
 מחרש ומתן מות רדד לחוצי המרשים(צפון־דדתמ 3< הגדלת
ד חמרכז האזרחי עיי ביטול מגרש לבנייני  שטח לחניה ציבורית ל
 צימח 4) חלוקת מגרש למייני ציבור עבור מרפאה כללית, ״טיפת
 חלב״ ומעון ימ8 5) מציאת מגרשים לבית־ספר תיכון, מרכז פעילות
 לתנועות נועד, מועדון קהילתי וחניה ציבורית עיי ביטול שצ"3
 שפ״פ וחניה ציבורית קיימת וחלוקה מחרש של מגרשים לבנייני
 ציבור; 6) שינוי תוואי שבילים מסוימים להולכי רגל; 7) ביטול
ד אזור מגורים מיוחד למתן גמישות תצנונית; 8) מציאת ל  שפ״פ ש

 מגרש למקווה ע״י ביטול חלק משטח לתמון בעתד.

 בל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעיין ם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האסורים לעיל פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, או בכל ענת את־ הרואה עצמו נפגע
מ הזכאי לפי סעיף 100 לחוק, רשאי, תור י שינוי התכנית, ו  על ד
 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 לשינוי במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

 מחוז הדרום
 מרחנ תכנון מקוצןי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי תעדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז
 הדתם ובמשרדי תועדה המקומית לתמון ולמייה אשקלון הופקר,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תמית מפורטת הנקרא

 ״שינוי מם׳ 79 לתבנית מפורטת מס׳ 147/03/4״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי הת3נימ: גוש 1932, חלקה
 12, חלקי חלקות 11, 22; גוש 1942, חלקה 47: גוש 1960, חלק

 מחלקה 160.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מפגרת תמונית להקמת
 אזורי מגורים המשולבים באזורי מסו! ובנייני ציבור ע״י השינויים
 הבאים!» שינוי מחניה ציבורית לשצ״פ; ג) שינוי מאזור מגורים
 לשצ״פ! ג) שינוי מאזור מגורים ב׳ לחניה ציבורית, דרבים, שבילים,
 דח׳ תלנדי ושצ״מ ד) שיטי משצ״פ למגורים בי, למגורים מיוחד,
 לאזור ממי ציבור אזור מסחר ושבילימ ה< שינוי מאזור מגורים
 מיוחד לשבילים, רחוב הולנדי ודרכים; ו) שינוי מחניה ציבורית
 למגרשים מיוחד, לאזור מכני ציבור, שבילים ושצ״מ » ק5יעמ

 מגבלות מייד״

 כל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהל.

 כל המעונת בקרקע בבניץ או בכל ענת אחר הרואה עצמו
י שינוי התמית, וכן הזכאי לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  נפגע על ד
 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנג־

 תת לשינוי התפנית במשדרי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגתת תוגש בכתב בפירוט ועמקות ובליווי תצהיר המאמת
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה תדעו־״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי תועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערד הופקד,
 ביחד עם התשריט המצות״ אליו, שינוי תמית מפורטת הנקרא

 ״שינוי מס׳ 6 לתמית מפורטת מס׳ 112/03/24״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התבנית: שמנת חלמיש,
 מגרש ח׳, ערד.

ת צדדי כ$נרש  עיקרי תראות שעוי התכנית: שינוי קו מ
 מסחרי ח׳1.

 כל המעונת בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהל.

ת או בכל ענת אחר התאה עצמו מ  כל המעונת בקרקע, ב
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 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בבל ענייו אחר הרואה עצמו
ד התכנית, וכן זכאי לפי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך  נפגע על י
 חודשיים מיזע פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדול

 לתכנית במשדרי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט׳ בשבט התשמ׳׳ט(15 בינואר 1989)

ו ע  שלום ת
 יושב־דאש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

 הודעות מזי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות ברבר 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 למינר

 מנהל עזבון.

 תאריך
 מס׳ הודק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 23/89 אדלה לאופר 23.10.88 אמה נאש

 24/89 דורלה דוריאל • 25.438 אוה־אליזבס פדו
 28/89 מאיר שניידשר 30.1038 ונדה שניידשר
 30/89 משה בך ציון מתתוף 6.4.88 רבקה מתתוף

 35/89 יצחקזגורי 24.11.88 משה זגורי
 43/89 פנינה בנקיקי 26.11.88 ג׳נט אפללו
 45/89 אהרן קמחי י 6.12.82 מרים קמחי

 49/89 לבל אמיליה 30.11.88 פרקש מנחם
 50/89 דתה זסלבםקיה 11.10.88 פאינה פרלוב
 51/89 דבקה מזרחי 23.6.85 שלום מזרחי

 55/89 ישראל ליאור 2.1238 שרלוטההאוומן
 56/89 מאיר גדשת 33.88 אבנר גרשון
 57/89 יעקב ברקוביץ 3.2.88 מנדל מרםל
 58/89 פני ברקזביץ 17.12.88 מנדל מדסל

 60/89 רגינה רבינוביץ 29.1238 בי׳׳ח ביקור חולים

 ירושות
 14/89 אהרן מודרכוביץ 16.3.85 גדעון מור
 16/89 אדגס אגיסטו 5.12.88 יוסף ארגס

 17/89 יעקב לוי 14.1.42 יוחנן לוי
 19/89 לילינג אליאס 6.1.86 לילינג שרה

 20/89 לילי גולדברג 1.12.88 נעמי גל
 21/89 פרדה ידיר 18.2.85 משה ידיד

 25/89 רחל בן־אברהם 2.7.80 שלמה בן אברהם
 26/89 חיים גורפינקל 25.10.87 שרה לנדסמן"

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-965ו

 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי טובים

 הודעה פדגד הפקדת שינוי תפנית מפורטת
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התפוז והבנייה,
 התשכ״ה־1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנזן ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טובים הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא

 ״שינוי מס׳ 9 .לתכנית מפורטת מם׳ 117/03/8׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 323-322 -
 מושב באר טוביה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) חלוקה של מגרש 27 (חלקה
 29 בגוש 323) לחלקה לבעלי מקצוע ולשטח חקלאי, שינוי יעוד
 מחלק ממגרש 27 מאזור מגורים ביישוב חקלאי לאזור מגורים
 לבעלי מקצוע ולקרקע חקלאית, ומשטח חקלאי לאזור מגורים ביי
 שוב חקלאי; ב) שינוי יעוד ממגרש 112 (חלקה 60 גוש 323) מאזור
 מגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים ביישוב חקלאי וצירופו למגרש

 75 (חלקה 16 גוש 323).

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהל.

 בל המעוניין בקרקע בבניין או בכל ענת אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן זכאי לפי סעיף 100 לחוק, רשאי,
 תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות, להגיש התנג

 דות לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תמר רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תפנית מפורטת ,
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעד 89 לחוק התכנת והבנייה,
 התשב"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחת
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית תמר רמת נגב הופקדה, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 10/

 228/03׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: נ״צ 095400-035700 -
 מחנה זמני ניצנה בי, רמת נגב.

 עיקרי הודאות התכנית; א) תכנת שטח פתוח למחנה זמני
 ניצנה בי; ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בת
 חום התכנית; ט התוויית דרך גישה, חניות ודרכי שידות בהתאם
 לתכנית; ד) קביעת הוראות בנייה טענות בשטחים המיועדים למגו־

 דים, מבני ציבור וספורט בהתאם לתשריס.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלש בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 שם המבקש
 תאריר

 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה

 צוואות
י ריבק  30/89 עמנואל אטינגר 31.1238 מ

 227/89 דבורה טייבלום 9.1238 אםתדג׳ייקובם
 5876/88 קלרהקתיטות 19.338 פאול קודמות

 331/89 שושנה ויסבלט 11.238 חליבנררנה
י פרבר ל  335/89 אהרן פרבר 17.1138 ל
 336/89 שושנה חזה וסרמן 12.538 ליבוסרמן

 339/89 גדעון תסק 24.11.86 צמרה תםק
 341/89 בונשטץ שולמית 29.1138 לאה(לילי)

 אלשסיין ואזר
 342/89 אפחםסופיה 13438 אהרן אפרים
 348/89 רבקה אוהבה 26.137 מזל עוזיהז
 350/89 יעקומבסקי יצחק 20.1138 יעקובובסקי

 ויקטוריה
 355/89 בהזגיו כלימה 10.1238 פלח מרדכי

 357/89 היינץ צרני 1.139 אסתר בליוופסקי
 ואח׳

 358/89 מרי בך שמחון 22.5.88 עמרם אלול
 360/89 בהןבלנקה 12.1238 גיתן שמואל
 364/89 פלוטגיךמלבה 13.1138 ניסן פלוטניד
 365/89 פלוטניך יצחק 3.137 גיסן פלוטביך

 366/89 יעקב גוטקובפקי 2.139 דבורה גוטקובסקי
 369/89 איציךביץ שרלוטה 19.1238 רחל פולק
 372/89 סלומון מילי בבס 26.1238 חנה יעקב

 373/89 אנה שמד 24.538 מימין מנדלםון
 375/89 שרה מיוחם 28.1238 מימין מיוחם

תגי רחמים  377/89 גורגייה רחמים 3.1237 '
 380/89 פלינר ישראל 2.1238 מת פליט־

 381/89 מריאן לואיזה שפר 10.11.88 אנג׳לה מריאן קשי
 382/89 פרומה זילברשטתם 29.1238 זהבה קמינסקי
 383/89 חנהדמרס 13.88 צדוק דסנרס
 385/89 לוםייעבץ 22.9.88 תנלד יעבץ

 388/89 דשינסקי יוכבד 7.1138 (דשינסקי) כהן
 זיוה

 395/89 שרה ומיד 2.12.88 תדון זםיד
 397/89 רב זילברפרוינד 3.1036 טובה(גימלח)
 דלברפרדנד

 400/89 שפייזמן יחיאל 27.932 שפייזמןרגינה
 402/89 הרברס מנחם גסניו 15.11.88 נודה גטניד

 407/89 מרי זרומב 30.1238 סטלה זרומכ
 408/89 וינד יעקב 22.1238 תזין רחל

 411/89 דור פטדפדוינד 38? 9.1 בנימין שוורז
 430/89 צפריר חנוך 1.638 עוט* צפריר

 431/89 םנדולוביץ מוריץ 1.1238 םנתלוביץ מנדי
 432/89 הלה כץ 5.738 טוני מיוביץ

 435/89 מזל־סוב אשמד 18.12.88 בכר משה
 436/89 משה בדסקי 27.336 צבי ברסקי
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 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הודעות (המשך)

 שפ המבקש י
 תאריר

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
2 שרה לנדסמן M 1 3  27/89 חנה גודפינקל 8

 29/89 יוסף יצחקוב 24.12.86 אברהם יצחקוב
 31/89 גרהרט תכהרט 15.10.77 דיתה קנדל

 32/89 רב(גלית) פלישתי 17.12.88 אמנון פלשתי
 33/89 שלום סקור 12.1238 תדםקורי
 34/89 תבי סקות 13.533 דוד סקורי
 36/89 ויקטוריה בטיש 7.1138 גילה רגב

 37/89 לאה אודנשטיין 27.1238 אהד אודנשסיין
 38/89 משה מזרחי 4.10.72 יהודה מירח

 39/89 חיים מאיר קאופמן 4.139 יורם שאול קאופמן
 40/89 אברהם אלבלנסי 9.12.88 עלתה אלבלנסי
 44/89 יחזקאל נאוה 22.1138 יחזקאל יחזקאל

 46/89 כהן מסעודה 17.938 שלום כהן
 47/89 מנשה שמואל 31.3.87 יהודה שמואל

 52/89 איזולדה בטיאשוילי 24.338 שליקי בסאישדלי
 53/89 ג׳ברחםן 28.1138 ג#־ ראוד
 59/89 עמנואל קרמר 13.1138 סימיקרמר

 61/89 מדם בן מרדכי 22.6.77 בתך מ מרדכי
 63/89 פני לודיא 9.431 חיים אליהו לוריא
 64/89 ־ יואל לוריא 22.10.88 חיים אליהו לותא

 אליהו צ׳ כן־זמרה׳ דשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת מוז הורעה, כי בתיקים המפורטים להלן תנשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צמאה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבה.

 תאריר
 מס׳ התיק שם המנוח המדדה שטהמבקש

 צוואות
 310/89 זלניצקי זעתר 10.10.88 קלרה אלטבואד

 312/89 דבורה חנובסקי 28.1138 זלמן חנובסקי
 314/89 כהןפרדריקה 10.1038 לאו כהן

 319/89 פייגה ורם 21.3.88 קלמנס ירופלד
 גלד

 321/89 קוצברג צפורה 5.1138 מחאן(משה)
 שרמר

 330/89 חהה טורי 10.1238 יעקב טורי
 5667/86 רבקה גרנובר 2.136 א״כ

 ילקוט הפרסומים 3614, י׳׳ו בשבס החשמ׳׳ס, 25.1.1969



 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה

 ירושות
 346/89 סלובודניק ראיסה 2.1138 זהבה שני ואח׳

 347/89 סלובודניק ברוך 11.6.83
 351/89 דבורה זלמנוב 16.11.88 ניסן זלמנוב

 352/89 מרדכי וורבר 20.6.85 שרה גרצוולף
 353/89 חימוביצי מיכל 23.12.88 ינקו חימוביץ

 354/89 דבורי ארתיר 20.8.80 ברכה אור
 356/89 פלורנטין יהודה 10.7.86 זיירמן נילי
 359/89 זיינב אבו עמארה 26.238 סטל סלוה

 361/89 ארמה רבקה 25.1138 אדמה רחמים
 363/89 תם דור חי 6.9.88 תם מרגלית
 367/89 יהודית ספיר 23.11.88 אמציה ספיר
 368/89 נדיה שעלן 18.1138 רינה מנטש

 370/89 קניאל ומיה 3.12.88 פלדבוי ורדה
 371/89 ציה גדלי 1.12.88 צורי גוילי

 374/89 מאיר שועלי 29.10.88 רחל שועלי
 376/89 קאקובטיטה 6.1038 קאקוב מורים
 378/89 סזלקעס גוטמן לייזר 12.12.86 מנשה אריה

 סולקיס
 379/89 רוזנברג סולקס אדלה 25.11.88

 384/89 לידא חוה 26.5.79 נדה מיכאלי
 386/89 צבי אהרן נורית 15.331 צבי אהרן יעקב

 387/89 אמיל אלמלח 9.5.88 סימי אלמלח
 389/89 קופפרמן דוד 24.12.88 סודצ׳ינסקי משה
 390/89 בקנרויש מניה 12.9.88 טודצ׳ינסקי משה

 391/89 איזק איזקוב 12.11.88 אליעזר איזקוב
 392/89 נעימה בן רבודה 3.938 אבדהפ רבודה

 393/89 גרוס עמליה 12.3.84 שבת הלנה
 396/89 ניצן רז 7.6.85 קלמן רוזנברג

 399/89 איטה לאה הדשקוביץ 24,11.88 לאון הרשקוביץ
 40Í/89 ארגה צבח 29.737 אלי צבח

 403/89 דב אנגלרד 29.1138 פרימט אנגלרד
 404/89 ברטה שסיינד 5.12.88 שטיינר פסח

 (קורט)
 405/89 שרה עובדיה 11.237 רחל נסים

 406/89 דמיו שמריהו 21.436 דמיו עליזה
 409/89 רוידר טרזה 6.1.88 דהאן(רדיד) אנה

 410/89 קלטמןיעקב 3.738 . קלטמן אריה
 412/89 מרקוביץ לייב סטרול 11.1238 מרקוביץ שורה

 פרית
 413/89 רוזנפלד יוסף 21.334 רוזנפלד

 ארנססינה
 423/89 חביב זהב 19.4.63 חיים זהב
 426/89 נעימה(נעמה) 17.1138 בלנש קיי

 חדד־ברדלי
 427/89 אברהם פרידמן 10.1238 רבקה פרידמן

 428/89 הורנשטיין דינה 11.136 הורנשטיין שרגא
 429/89 הורנשטיין דב 28.6.79

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות
 437/89 בלנקה לייבוביץ 28.1138 אדנסט לייבוביץ

 438/89 בורנגסר נתן 26.1138 רון מרגל
 443/89 צבאי לסלו 22.12.88 אחז עמית

 444/89 אדולף רוזנברג 11.1138 מנחם רוזנברג
 446/89 שלום מזל 16.1138 ישלום פרידה
 444/89 יוסף מזרחי 3.12.88 פרחה מזרחי

 450/89 דינה אביעזר 11.935 בנימין אבעזר
 451/89 יהודה מזרחי 15.7.88 כוכבה דניאל

 ירושות
 231/89 הינדה פדידברג 5.1038 שושנה כוכבא

 287/89 אוסטיליז פרלה 15.1038 או&פדליז חניתה
 307/89 כליף עובד 27.8.87 כליף אברהם
 308/89 כליף נעמ* 8.936 כליף אברהם

 309/89 אהרן סובול 3.1238 שרה סומל
דעי גאון  311/89 לרש8חה 9.1236 עשירה י

 313/89 רחל קולטון 28.1038 יונתן קולטון
 315/89 סאיג מירח 29.138 מרים עזריה

 316/89 ראו־מין יצחק 26.4.84 ראובניאן אזיזנה
 317/89 פליבק ישראל 23.1138 ארד עליזה

 323/89 מקעוד חדירה !5.73 עיישה חרדה
 325/89 אדולף מרמוד 4438 שרה מדמוד
 326/89 וטרמן דבורה 22.936 וםרמןמאיד
 327/89 מיברגרחל 3336 י1&ף סיברג

 328/89 אמדן הברפלד 29.4.88 מלכה הברפלד
 329/89 גנש שרגא 9.1138 רפאל גנש

 2979/88 גניפולסקימשה 11.4.88 גניפולסקי מרים
 7466/68 רודולפינה גלד 13.437 מיכאל אלן יובל

 772/62 שלמה(סלומון) גוטטר 24.132 גיורג גוטמן
 (גתו־)

 214/89 חוה ולקו 19.1138 דוד ולקו
 297/89 דםוצקי זדים M 6.1 ר9וצקי רגינד,

 320/89 סנינלי 14.137 קמפינו אלכסנדרו
 322/89 טאיאר רחמים 30.9.88 טאיאד סימה

 332/89 זהבה שבטל 6.1138 דוד שדון
 333/89 פיליפ ראוך 15.1130 גניהכיסוב
 334/89 עקיבא אדלר 4.12.88 הניה אדלר,
 יוסף אדלר

 337/89 חוה דינשטיין 26.1136 מרדכי דיגשטיין
 338/89 סימון זרינתאג 18.537 סימון דוד

 340/89 יצחק רבינוביץ 2.1238 אידל דבינוביצי
 343/89 שרינה ברוך $?.16.2 אשד ברח־
 344/89 נסים ברוך 13.1034 אשר ברוך

 345/89 חיימוביץ חנה 5.238 ליפא לנדאו
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 ומרין־
 מס׳ החיק שם ממוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 21/89 סימונשטיין אלים 21.7.79 פולי גזלכח

 22/89 פייבל דבורה 10.1238 פייבל אברהם.
 23/89 שאנן שלמה 31.1038 דוד זסט

ן זאב 7.1236 גרסחד בן עמי  24/89 הטיס נ
 27/89 לפ פנינה 243.88 בנימין רפ
 35/89 פלישמן אגדהם 23.1136 גמה לשם

 41/89 פיצו־ דוד 17.1038 לבנסברגזעה
 43/89 הוספסר דורה 18.738 רייפדבתי
 44/89 םונדד לינג זיג פריד 3.12.88 וודוגר אגה

 46/89 נדלדיצחק 9.1138 נדלר דבודח
 47/89 הנם ולטר דסנמן 8.1138 דטנמן וילדה
 48/89 טוטח מוסה משה 29.537 עוטח מוניקה

 50/89 קמר יעיש 19.236 שלוע יעיש
 2/89* שנלר לדיסלב 14.1238 שנלר אדיקז

 54/89 אודן שלמה 25.132 אורן זהבה
 56/89 פרג׳י אולגה 2.335 פרג׳ידוד

 57/89 געשה יצחק 16.232 געשה חיים חלו
 59/89 פליקם אליהו 16.738 פליקס ראונן״מחם

 61/89 ונגר ברוד 22.1138 תגר מידי
 62/89 אדלר צילה 3.1.85 אדלר משה

רו3דפ 10.1238 בלט זדה  63/89 ברט:
 65/89 קולסאי שאול 8.1138 עובדיה לוי

 68/89 גינם אירנה 25.1038 גינס יוסף
 69/89 וויס אלים ארנה 27.1238 פרקש מכל

 70/89 סולומון קהל 15.1236 סלומון צפורה
 72/89 בילזרםקי משה 30.1038 בילחרסקי דיאנה

 74/89 אדגר אליעזר מאיר 21.137 רות מאיד
 75/89 גחון לאה 21.1238 ועדי יהודית

 ירושות
 1/89 וולף יצחק 27.1138 דלף פנ*

 2/89 קינלרחל 88*7.12 קיגל לאה
 4/89 מור לוי תקוה 25.938 מור לוי יצחק

 7/89 וסרמן יוסף 11.1138 אלה גבעול
 8/89 מי&טווב לנ 29.11.88 אנסולי מיפסדדב

 11/89 אברומוביצי שמעון 22.1.79 רות נאמן
 13/89 ברקוביץ חנה 6.1038 ־אינגרוף בנימין

 25/89 שוורץ סמואל 28.733 יצחק צפורה
 26/89 אברהם ברמן 2.10.88 ארנםסינה אברהם

 29/89 קניג אודליה 6.1238 יצחק תמר
 30/69 גרטגרחנה 11.1138 גולדשמידט שדה

 31/89 פיידאיח זלטה . 18.11.88 פייראיזן לייזר
 32/89 טחנאי מריס 10.737 תחנאי שי

 33/89 בטצייג יצחק 25.932 ישראל בטצייג
 34/89 נפתלים שיפרה 153.88 נפתלי שפרה

 36/89 פניו מגדה 24.6.78 צור יהודית

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 שם המבקש
 תאריך

 סס׳ התיק שם המוח הפטירה

 ירושות
 433/89 כודשיר קביאר 22.3.76 מיכאל יוחנן
 434/89 זיגחן אברהם 28337 רחל זיגדון

 439/89 זקצר מינה 27.11.88 זקצד אפרים ואח׳
 440/89 גראו ליזה 27.12.88 גיטה(טובה)
 סדדיסוביץ

 441/89 שדה עמית 1.937 רפי עמית .
 442/89 שמואל עמית 1.7.73 רפי עמית

 445/69 המיני סולטאון 1.12.88 שם סוב מורד
 449/89 ריס דה יונג סוזגה 29.138 רחל חזנו־

 452/89 ורםידסר(פחינטר) 7.338 פערדכרטר בן
 סלומון ציון

 453/89 פרזיכרטר לאה 3.736
ד 30.738 מנחם לוי ד ל  454/89 ח

 456/89 יעקב פינשסיין ח׳ באב מ׳־ג פינשטיין גלית
 457/89 שלמה פדר 9.738 צפריר מדר

 458/89 מסף אריה אלת 10.6.88 מיכל אלה טיםונה

 ד שטרגגרג״אליעז. רשמת

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לגו קיוט צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבון.

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 3/89 וינראוב אוגניה 7.12.88 הידשהורן יוסף

 5/89 קורץ צילי 27.11.88 גרינברג חוה
 6/89 לב מרדכי 11.1236 לב אסתר

 9/89 ליבוביץ ספלה 27.8.88 בן זדי דנית
 10/89 מידאנו שלום 12.237 מידאני חביבה

 12/89 שפירא ורה מיכאליס 27.1136 קאופמן חיה
 14/89 בן ארצי מחם 17.938 מודזלביץ רות
 15/89 פיילראלנה 15.838 פיילר אליעזר
 16/89 פורטל חנניה 23.438 מיכאל פורטל

 17/89 ונטורה דוד 7.9.88 סמי ונטורה
 18/89 רוזנברג אדטור 3.1236 רוזנברג אירית

 19/89 פו־נציז גרציה 4.11.88 אסטרוגנו אפרים
 20/89 פסקל אדלה 23.10.86 גולדברג צפורה•
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 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שס המבקש

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות (המשך)

 ירושות
 13/89 יוסף שפירא 25.9,88 ליאורה שפירא

 מנחם ס דוד- רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 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. _

 תאריך
 מסי התיק שמ המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 641/88 'לולאי אדיב 8.1138 לולאי שרה

 642/88 פרקש גבריאל 9.9.83 פדקש קלרה
 643/88 שטצקי תזה 6.8.86 שרה שצקי
 644/88 בן אולר הסיבה 13.4.88 נגר אלים

 645/88 גליקו משה 22.9.88 גליקו משה
 646/88 צ׳אושסקי פירה 6.6.88 צ׳אושסקו מיכאל

 647/88 פלאח גזל 21.6.88 הרצל פלאח
 648/88 לנדאו מרים 6.12.88 מדק לנדאו

 649/88 סמוק נסים 16.9.88 שגיא יחזקאל
 650/88 פישר חיה 4.2.86 מופה שמיל אהרן

 651/88 אלאל נגיה 5.1138 סרוסי שאול
 652/88 ברמי גיזלה 3.12.88 דדזן יעקב

 653/88 פרקש שמואל 9338 אברהם אריט
 פרקש שרה 2.12.88

 654/88 וייל ציפורה 11.11.88 יוסי וייל
 655/88 בוסראשוילי זינאידה 20.1136 בנימין מרינה
 656/88 ויצמן נסים 193.88 ועמן שמחה

 657/88 חדד שלמה 26.11.88 חדר יצחק
 1/89 אילת יצחק 30.1138 אילת יהודית

 2/89 דיתזי אודם 12.2.78 דיתד יוסף
 3/89 דיתזי פרג׳י 6.10.88 דיתזי יוסף
 4/89 ירושלמי תזה 24.738 רחל ווינר

 5/89 אדזיאשוילי פנחס 1.10.87 אלגולאשוילי נטלה
 6/89 אונגר שנדור 9.74 אונגר רוזי
 7/89 כץ מסעורהיפודסונה 7.938 כץ ישראל

 8/89 תירה עיזה 22.11.88 מידה שלמה
 9/89 רפואה ראובן 26.10.88 רפואה אברהם
 10/89 רויזן לב 5.1138 ברק־רוזן סימה

 11/89 אפריאל םלביה 12.2.88 אלן אפריאל
 12/89 פוגל ארנסט 11.7.87 קוטה פוגל

 13/89 דוד־פור מדים 16.10.88 מאיר דזד־פוד

 תאריד
 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 ירושות
 37/89 לוי גד 8.1038 לוי תלמה

 38/89 קינאואר היינץ 3.938 קינאואר יעקב
 39/89 קינאואר ארנה 23.537 קינאו»־ יעקב

 40/89 תימן צילה 5430 רן תימן
 42/89 מרכוס גיסל 8.1131 אתלף מרכוס
 45/89 לוינזון הנריך 13.1238 לוינזון אסתר

 49/89 לרד דפנה 12.10.78 מנור לידיה
 51/89 שוורץ ברכה 25.6.82 שוורץ ניסן
 53/89 עטיה שלומית. 17.1031 עטיה נסים

 55/89 שפרונר לאה 30.1138 לשם צפורה
 58/89 רינג דוד 17.3.87 רינג נתה חיימובנה

 60/89 אגוזי לובה 26.10.88 ורשבסקי חתה
 64/89 שופן משה 19.12.88 שופן לילי

 66/89 גרשקוביץ אלכסנדר 3.1238 גרשקוביץ אסתר
 67/89 חסון אוזמד יוסף 16.7.58 חאלד אחמד חסון

 71/89 חורי מיכאל עבדאללה 27.4.65 אסמא חנא חורי
 73/89 נגת יוסף 4.3.79 נגרי גבריאל

 76/89 משה ישראל 9.938 משה משה
 77/89 משה אסתר 17.1238 משה משה

 בלהה גילאור, רשמת

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשןת לצו קיום צוואה או לצו ירושה או,למינוי

 מנהל עזבון.

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 12.50,! עבד אללה סלים אבו
 ליל

 0.12.88! חיים קרן
 6.5.77 גאני

 4.7.81 חוה יוסף גרנד
 3.138! גמיל חסן אחמד חסנין

 21.12.88 רבקה ארנון
 7.3.79 מונירה מנסור פיאר

 נסאד
 31.10.87 יהודה דוידוביץ

 ירושות
 780/88 סלים מוחמר אבו ליל

 קרן עליזה
 אטל כהן

 פאטמה עלי חאכו
 זיינב סאלח שהאיבה

 מרדכי תמיר
 אחמד מחמד מסטפא

 נאסר
 אלה חידוביץ

1/89 
3/89 
6/89 
7/89 
8/89 
9/89 

10/89 
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 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע מס׳ התיק תאריך
 הודעות (המשך) התשמ״ס שם המנוח הפסידה שם המבקש

 תאריו־ 5957 משולם סימה ט׳ בטבת מ״מ משולם יוחנן
י התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש 5953 סורח׳ון אברהם ו׳בטבתמ״ט נמל םורודון  מ
 5959 פוטרמןחיים כיו בשבט מ״א פוטרמןדב
 ירדשות 5960 פושדמן מעה כ׳׳זז באלול מ־ח פוטרמן רב

 14/89 מהלוף ציפורה 16.1038 אהרן מחלוף 5966 פיינגולד מנו כ״ג בשבט מ״ח מינה פיינגולז־
 15/89 כהן סימי 28.137 גבאי רובי 5250 פרץ בלה כ״ט באייר מ״ח נסים פרץ

 16/89 התאי אגנטזדרנד 16.1138 חנה סרבן 5240 חטחן רחל זלדה ד׳באבמ׳׳ה אברהם דור דיטרזן
 17/89 חיים מינה 20.1037 חיים שמדל 5958 קוסטלר מרש כ׳בתשדימ״ט יהודה קומזלר

 18/89 יפרח סולטנה 2.3.87 יעקב יפרח 5965 קרפ שמואל כ״ח באלול מ״ו רחל קרפ
 19/89 אבינעם ערני 28.1038 אבינועם אילנה 5952 שוךקי שמחה כ׳׳ב באלול מ״ח אברהם שורקי
ו בתמוז מ׳׳זז גיסה שיפדים  20/89 אליה בלוד 16.9.88 אליה מנשה 5249 שיפדיס יוסף ו
 21/89 פלקד יעקב 29.10.88 פלורה גרסוליקד 5245 שמש יחזקאל כ׳׳ד בכסלו גרט סמירה שמש

 23/89 בז־דב צייסל 1.934 מוקיסה משה 5968 שרד יוכבד כי׳דבחשון ט*ז איסרשרר
 24/89 אליס לנה 7.1234 אלים ס 5972 בדיעקבניסן ה׳באנמ׳׳ח זלסי בךיעקב
רה 5974 וזימברג חזלה כ׳׳ו בכסלו ס׳׳ו יוסף ודמברג להמי  25/89 כהן רינה 11.438 ,
 י טימור. רשם 5975 דלויה אליהו א׳ בטבת מ״מ מרים דלדה
 5995 אייזיק נחמה כ״ב בתשרי מ״ט אייזיק אורי

 הודעות בתי הדץ הרבניים 5997 אלבלל זימבזל ר באב נרה אסתר פילוסוף
 בית הדיו הרבני האזורי בתל־אביב־יפו 5996 אלכללמשה m בתשרי מיד אסתר פילוסוף

 5982 אלקיים שלמה י׳׳ט בכסלו מ׳׳ז מזל אלקייס
 וווו J 1 1JF 5993 גורליק אברהם ר באייר ברו! אליעזר גורליק

י ד ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, 6000 גשורי אלתר יצחק כ״ז באייר ס״וז בלהה גמד מ  ל
 בקשות למתן צווי יחשה: 5985 וקנץ חנניה כ׳׳ז בכסלו כרע חנה וקנין
 מם׳ התיק תזיין־ 6699 חסון יהודה ב׳ בשבט מ׳׳ט תה חסון

 התשמ״ס שם המנוח הפטירה שם המבקש 5994 טרדב אלחנן י״ב בחשון מ״ד אםנתטדדכ
 6694 ירושלמי רחמים כ׳׳ג בטבת מ׳׳ט יוסף ירושלמי

 הפטירה שם המבקש

 5248 אייבשיץ גרשה כיז בכסלו מ״ט יניב אילנה י669 כהן ששון ל־וו נחשון מ״ח רחל כהן
 5950 אלפדט שדה ג׳ בכסלו ברט יגאל אלפרט 6691 כהנא בלומה ב׳ באלול מרח יוסףגוססגגדה
 5964 באומגרטןזורה ליח בכסלו מ־ס אניצה שמלצר 5978 מאירי שלום כ׳ בניסן מ״ה ישראל מאירי
ד בניסן מיז / יהודה בלכר 6698 : מגדסי אפרים כ׳׳ח בחשון מ׳׳ט גורג׳יהמגדסי  5246 בלכד נחמה ל

 1961 בריסקין נחום נרו בניסן מ״ח אורי בריסקין 5999 מזל סוגיה ר בחשון פרט מול יצחק
 5946 בר־ישראל שמעה ו׳ באב ל׳׳ח חנה במישדאל 6693 מצליח מנשה י״ג בכסלו תש״ס אהובה ענבר

 5969 ברנשטיין איטה ל״ב בכסלו מ׳׳ט חיים בדנדשסיין 5990 מרקו חנה גדה בכסלו פרט.משה מרקו
 1951 גדע אלן י׳׳דבחשוןמ־ם שושנה כהן 6697 סלח שמחה א׳ בטבת מיס סלח ראית

 5970 גוטליב יחזקאל כ״ג בתשרי מ׳׳א חיה גוטליב 5976 סעדיה פורטונה ט״ו בכסלו מ*ט איבש סלמה
 5971 גמספיס יוסף ט׳׳ז בכסלו מ׳׳ט דחה גרוספיס 5979 עזריאל יעקב י״ז בכסלו מ״ז רקטודיה עזריאל

 5955 דהן שמעת ג׳ באלול מ׳׳ח כהן רחל 5981 פרישמן שרה י׳ בטבת נדם אשר פרידמן
 5967 הלר פנחס כ׳׳חבטבתמ׳׳ח שרגאהלר 5980 ציבל מנדל כ׳׳ט כאבמ׳׳ז בלה ציבל
 5963 הלר תרצה כיח בחשה מ״ב שרגא.הלו 5989 חון יעקב י״א בטבת מ״ט חון דבקה

 5247 והב לוי שושנה י״ז כתמח מ״ח נעמי דהבני לוי 5977 רחבלסקי בנימץ ט׳׳ז בטבת מ׳יט נעמי(סופיזמ
ד מלי כ״ה בכסלו פרט דלנר ישראלית ברוניסלב רחבלםקי לנ  5943 ו

m מ״ה משה נעימה a 5244 זלדברג שמעת י׳׳ד בכסלו ברט צפורה זלדברג 6696 רחמים מנשה י״ג 
 5941 חנוני שלש א׳ בטבת מ׳׳ט חנה חנוני 5998 שיינברג משה ט' בתפח מ־ח פנינה שיינבדג
 פישמן שיינדל 5948 ישראלוב מזה כ״ג בתשרי מ״ט רפאל ישראלוב 6692 פישמן שיינדל י״ט באדר בי מידאליזכט ששחל

 5956 כהן צבי כ׳ח באלול מ׳׳ה אסתר כהן
 5947 לובלצ׳יק שלמה ה באב מ״ח מלכה לובלצייק

 5973 לורסובסקי דניאל כ״א בתשרי מ״ט זהבה בכור עובדיי׳ לוי
 5962 לקס פאולינה כ׳׳ט בסיון מ״ח אביבה לקס מנהל היחידה לעזבונות דרושות
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 מס׳ התיק הארד
 התשמ׳׳ס שם המנוח הפטירה שם המבקש

 2221 מורים דהן ח׳״בחשון מ״ט סח דהן
 2222 רחל פטיטו כ׳׳ב בתמוז מ״ח אלברט פטיטו

 2223 חנה אלת כ׳׳ח בכסלו מ׳׳ט שלום אילת
 2225 שמעון קסוקר כ״א בחשו! מ׳׳ט ברוריה קסוקר
 2234 מנשה חזנצוייג כ־ד בכסלו מ־ט משה רחנצדיג

 2246' מדצל מיכילוביץ כ׳־ז בכסלו מ׳׳ט קלרה
 מיכילוביץ

 2292 דוד םטרול כ״ו בכסלו מ׳׳ח רבקה םפרול
 2296 אלים כהן כ״ג בכסלו מ״ט שלמה כה

 2303 נסיה וויינשטוק ג׳ בחשון מ״ט אריה ודנשטוק
 2325 נחמן צבי מחר כ׳׳ז בחשון מי׳ס מאT מיזנר
 2332 צילה הולצקנר ד׳ בשבט מ״ב מנדל אהרן

 הולצקנר
 2335 שלמה נמר כ׳׳א בכסלו מ׳׳ט רבקה נמר
 2339 גרש גיל כ׳׳ג בניסן מ״ח בודים גיל

 2361 אנדריי סרודי כ״ח באלול מ׳׳ה יוליאנה סרודי
 2374 לאה חורב י״ז באדר מ׳׳ו חורבה

 2401 יוסף בן עמי ט׳ באלול מ־ח נעמה בן עמי
 2406 שולמית בר חורץ י״ס בכסלו מ׳׳ט דוד בר חורץ
 2427 יהונתן בן צבי כ׳׳ב בכסלו מ״ט בלה בן צבי

 2431 ודים וורונה כ׳׳ם בכסלו מ׳׳ח לאה בורר
 2439 םוליקה אסלין ט׳ באייר ליד משה אסולין

 2440 גבריאל אליהו י׳׳ג באלול מ׳׳ג סלימה אליהו
 2462 נורית ישראל ב׳ בחשת מ״ט ראובן ישראל

 2485 דוד כץ ב׳ בתשרי מ״ז יעקב כץ
 רוזה כץ ט׳ בטבת מ׳׳ט

 2506 גרשה קוגן י״ד בתשרי מ׳׳ט שדה קוגן
 רפאל טולידאנו, מזמר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 . הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה;

 תיק מס׳ 242/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח שלמה פרץ, שנפטר ביום ט״ו בניסן
 התשמ׳׳ז(04.4.1987,

 המבקשימ אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק מס׳ 273/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוחה מלבינה אדיאלי, שנפטרה ביום ר
 בנימ התשמ׳׳ז(3.4.1987),

 המבקשים: בעלה, בתה ובנה.

 תיק מס׳ 275/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח יצחק אלמקיאס, שנפטר ביום ה׳ בכסלו
 התשמ״ט (14.11.1988),

 בית הדין הרמי האזורי בפתח־תקוה
 ד1דעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי יחשמ

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מם׳ התיק

 התשפדס שם המנוח

 749 מעודה םעיד ט״ז בחשון מ״ט שדה פוחז
 797 משה שטנג כ״ט באב ברח טובח שמג

 801 שרה יעקב כ״א בתשרי מ״ח שחנה מלי •
 805 סכק־יהושע בלנקיט י׳׳ח בתשרי מ״ט אמירה כלנקיט

 879 שמחה דחיש י״ג בכסלו מ׳׳ט מודים דדדש

 א׳ *־יעד. מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בבאר־שבע
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צור יחשה:

 שם המבקש
 תאמר

 הפטירה
 מס׳ התיק

 התשמיש שם המנוח

 1459 אתיס אליהו כ־ח באב מ׳׳ח אתים עזיזה
 1590 מליאנקר אהרן ב׳ באלול מ״ח מליאנקר אסתר

 1523 ליברמן שלמה ט׳ באב מ״ח ליברמן מלכה
 1623 אראוחו אסתר י״ח בתשמ מ׳׳ח אראוחו יפה

 1276 הרץ יוסף ר בכסלו מ״ט הרץ חנה
 1241 ליכמ פיגה לאה כ״ס בחשת מ״ס לימה דו

 מיכאל במן. מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
 הודעות

ד ידוע כי מגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, מ  ל
 בקשות למתן צווי ימשמ

 מס׳ התיק תאריו
 התשנרט שם ד׳פנוח הפטירה ש0 המבקש

 2108 אימה שביט ה׳ בכסלו מ׳׳ט מרית לנדסמן
 2156 מיכל גוזי כ״ב בכסלו מ״ט פולה גת
 2162 מרדכי קרן א׳ בכסלו מ׳׳ט מתי קיץ

 2175 טדבי הרשקו י׳ר בטבת מ״ס ברטינה הרשקו
 2178 גדשת שניידר ט׳ בכסלו מ׳׳ט קידה שניידר
 2205 רוברט ברט ב׳ בטבת מ׳׳ט סרים סלומת

 2212 אשר בלומנפלד כ״ז בכסלו מ׳׳ט ממס
 בלומנפלד
 2216 אליהו שקרג׳י כ׳׳ט באדר מ׳׳ח שרה זהבי

 נעימה שקרג׳׳ י׳ באייר מ״ח
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 שמוח נספי שנות מקים המועד האחרון
 השואה ותזיין* מקום נעורים הידוע שבו

 לידתם המשוער מגורים אחרון נראו ממפיס
 ככל שהוא ידוע רגיל ידוע עיסוק בחייס והמקונן

 מילשטיין סימה אוטבוצק, אוטבוצק, עקרת בית 1940-1942
 נולדה בגרוולץ, פולין פולין הבעל היה אוסבוצק,

 פולץ, תאריו סוחר פולין
 משוער 1904, נשואה
 שם בעלה לא ידוע,

 הורים לבן קטץ,
 ששמו לא ידוע,

 נספו כולם כשואה

 מילשטיין רחל אוטבוצק,אוטבוצק, עקרת בית 1940-1942
 נשואה, נולדה פולץ פולין הבעל היה אוטבוצק,

 בגדוולץ בפולין, סוחר פולין
 תאריד משוער 1906,

 נשואה לאלימלו
 פעקלשטיץ,

 הורים לשני בנים
 קטינים ששמותיהם

 לא ידועים, נספו
 כולם בשואה

 מילשטיין יוסף אוסטצק, אוטכוצק, סוחר, האשה 1940-1942
 נולד בגרוולץ פולק ^ולין עקרת בית אוטמצק,

 פולץ, תאדיך פולין
 משוער 1907, נשוי,
 שם אשתו לא ידוע,

 נספו יחד בשואה

 אזרחותם: פולנית.

 שמות וכתובות של בני משפחה: אץ.

 סימנים מיוחדים: אץ.

 כל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה הנ״ל ומשפחד־
 תיהמ מתבקש בזאת להמציאן לבית המשפט, בץ בכתב עד יום
 הריץ ובץ בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל וכל אדם
 מעוניץ הרוצה להתנגד להצהרות המוות הנ־׳ל, יתייצב לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ירי בא כוחו וינמק
 את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על
 ימו שבה פורטו טעמי התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג ריפ־
 לומטי או קונסולדי של ישראל שבה •פרט את מעמי התנגדותו,

 שאם לא מ יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

ת רשם ד מ ח  אליהו צ׳ נ

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 כפית המשפט המחוזי בתל״אבעיישו
 תיק אזרחי 558/88

 בית הדין הרבני האזורי.בטבריה
 הודעות (המשד< •

 המבקשימ אשתו, בנותיו ובניו.
 תיק מם׳ 289/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח שלמה כהן, שנפטר ביום די באלול
 התשמ״ב (23,8.1982),

 המבקשות: בנותיה

 תיק מס׳ 294/התשמ״ט

 בענת ירושת המנוח עזרא דייסי, שנפטר בחודש פברואר
,1968 

 המבקשים: בניו.

 שלמה דידי, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
 הודעה

 להווי ידוע כי הוגשה לבית הרץ, בתיק המפורט להלן, בקשה
 למתן צו ירושה:

 תיק מס׳ 208/התשמ״ט

 בענת ירושת המנוחה נחמה צייגר, שנפטרה ביום י״ח בטבת
 התשמ׳׳ט(25.12.1988),

 המבקש: בנה.

 שלמה דירי׳ מזכיר ראשי

 הודעה לפי חזק הצהרות מזות,
 התשל״ח־־1978

 גית המשסט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 8/89

 בענייה חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובעניין: נספי שנות השואה המפורטים ׳בטבלה דלהלן>־

 והמבקשת: מילשטיץ לאה, ת״ז 0994047, רח׳ בניהו 12, רמת־
f עיי ב״כ עו״ד מי בסיף, דח׳ אילת 8, תל־אביב 68118. p 

 מודעה

 להווי ידוע, כי המבקשת פנתה לבית המשפט המחחי בירוש־
 לים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן, שנעלמו במהלו השנים 1945-1940 בנסיבות הנותנות יסור
 מוצקי למסקנה שמתו עקב הרדיפות הגזעיות והדתיות בפולץ בעת
 ההיא, וכי בית המשפט ידון בבקשה הג׳׳ל ביום 27.4.1989 בשעה

.08.30 

 חה תיאורם של נספי שנות השואה לפי פרטי הבקשה:
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא ?אוחד משעה 13.00 של יום 16 באפריל 1989.

 בבית המשפט המחוזי כתל־אביייפו

 תיק אזרחי 2282/88

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ־ג-־1983,

 ובעניין פירוק חברת קרשו בע׳׳מ, .

 והמבקשת; חב׳ מ קולורבע׳׳מ ע׳׳י ב׳׳כ עו״ד ש׳ סלפוי ו/או
 . רחל ברכה, רח׳ רבי עקיבא 32 בני ברק 51272.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21 בנובמבר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחתי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 5 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענייו הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת לבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 רחל ברכה, ערד
 בא־כוח המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 3 באפריל 1989.

 בבית המשפט המחוזי כתל־אכיב־יפו

 תיק אזרחי 23/89

 בעניין פקודת החברות(נוסח חדש4 התשמ״ג-1983,

 ובעניץ פירוק חברת שמשון חברה לצמיגים ולגומי בע״מ,

 והמבקש; הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4 בינואר 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ

 ביום 5 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידוד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה

 בעניין פקודת החברות!נוסח חדש!, התשמ״ג־1983,

 ובעניין פירוק חברת אדם רון-השקעות בע״מ,

 והמבקשים: חדד אבשלום, הדד רויטל, זוהרה ברזילאי ושלום
 לוי, ע״י ב׳׳כ ערד אליהו מזור, רה׳ דובנוב 13, תל אביב 64368.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 21 במרס ׳1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 17 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שדרוש זאת סן החתום מסה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 אליהו מזור, עו״ד
 בא־־בוח המבקשים

 הערה: כל הרזצה להופיע בשעת בידוד הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי התא*, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא בדחס, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16 באפדל 1989.

 ־ בבית המשםט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרתי 1690/88

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובעניין פירוק הברת אינקובה מחשבים וטכנולוגיה בע״מ(שם
 קודם: תלם מחשבים בע״מ);

 והמבקשת: טכנולוגיה מתקדמת בע״מ ע״י ב״כ ערד יוסף מ׳
 קפלן, רח׳ אחד העם 56, תל אביב 65202.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1 בספטמבר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 17 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 יוסף מ׳ קפלן. ערד
 בא־כוח המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 לכל נושה או משתתף של החכרה שדרוש זאת מן החתום ׳מטה
 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 נחמה לוי. ערד
 בא־־כוח המבקש

 הערמ כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.  למפזר, או לשלוח על ד
 ההודעה, בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא בחש, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13,00 של יום 3 באפריל 1989.

ת ר צ  גביו! המשפט המחוזי מ

 תיק אזרחי 763/88

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש!, התשמ״ג-1983,

 ובענת פיהק חברת סולד האוז בע״מ, אזור התעשייה
 עפולה,

 והמבקשי&: לארס ואריאלה לינדםטרום ע״י ב״כ ערד רוזאנה
ח 10, עפולה.  קלאס, רח׳ שמריהו ל

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13 כקלי 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחחי מצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 6

 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו.או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת ?ןן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 ד׳ קלאם, ערד
 בא־־כוח המבקשים

 הערה: כל הרוצה להופיע'בשעת בידור הבקשה האסורה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.  למסור, או לשלוח על ד
 ההודעה, .בציה השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 5 באפריל 1989.

 כבית המשפט המחוזי מצרת
 תיק אזרחי 857/88

 בעניין פקדת החברות [נוסח חדשו, התשמ״ג-1983,
 . ובענת פיהק חברת אחים כהן שיווק מדן ומשקאות בע׳׳מ,
 והמבקשים; מאור נאור ואליהו זיגדון ע׳׳י ב״כ ערד א׳ מנו־

 סוביז, כיכר רסקו, טבריה 14207.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8 בספטמבר 1988 הוגשה בקשה
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 תמורת התשלום הקבוע בעדו. .

ע עו״ד ו ל ג ׳  ע
 המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי.65/89

 בענת פקודת החברות [נוסח חדשו, התשמ״ג-1983,

 ובענת פדוק חברת מ.ג,ר. - שיווק אביזרי אינסטלציה בע׳׳מ,

 והמבקשת: חב׳ כתר פלסטיק בע״מע״יכ״כ ערר יעקב בלטר,
ד דוד המלך 24/5, תל אביב 34954  ש

 נמסרת מוז הודעה, כי ביום.13 בינואר 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פיהק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 27

 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של תתבדה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עירך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שדרוש זאת מן החתום מטה

. ו  תמורת התשלום הקבוע מד

 יעקב בלטר, עח־
 בא־־מח המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה.
 ההדעה, בציון השם והמע! של האיש או הפדמה ובחתימת• או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 12.00 של יום 25 באפריל 1989.

 כבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 272/88

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש!, התשפרג-1983,

 ובעניץ פירוק חברת חפירות והדקות בע׳׳מ,

 והמבקש פקיד שומה נצרת ע־י ב׳׳כ ערד נחמה לר, רח׳ דדך
 פתח תקוה 55, תל אביב.

 נמסרת בזה הדעה״ בי ביום 15 במרס 1988 הוגשה כקשה
 לבית המשפט המחוזי מצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זד תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ ביזם 4

 באפריל 1989 בשעה 10.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבדד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן

 ילקוט הפרסומים 3614, י״ז בשבט התשמ״ט, 23.1.1989



 ובעניין פיהק חברת מיטב הגליל בע״מ,

 והמבקשים: מאוד נאור ואליהו דגחן ע׳׳י ב׳׳כ ערר א׳ מנר
 סוביץ, כיכר רסקו, ת׳׳ד 1616, טבריה 14207.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8 בספטמבר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 30

 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבידוד,
 אם בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 א׳ גמופוביץ, עו״ד
 בא־כוח המבקשים

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתס או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 29 באפריל 1989.

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 פקודת החברות!נוסח חדשו, התשמ״ג-1983

 הודעות על מתן צווי פירוק ואספות ראשונות
 שם החברה: צבר שיווק מוצרי מזון 1987 בע׳׳מ (בפירוק), ח־פ 8־

 116729־51.
 מען המשדר הרשום: דחי יד חרוצים 5, אזור התעשייה תלפיות,

 ירושלים.
 בית המשפט המחחי של: ירושלים, ת״א 304/88.

 תאריך הגשת הבקשה: י״ז באייר התשמ׳׳ח (4.5.1988).
 תאריך מתן צו הפירוק: י״ח בטבת התשמ׳׳ט(26.12.1988)•

 היום והמקום לאספת הגושים: ט׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ס (16.3.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ ידידיה 4, ירושלים.

 אספת נושים בשעה 11.00; אספת משתתפים בשעה 11.30.

 שם החברה אמ־גרף בע״מ(בפירוק), ח״פ 4־084551־51.
 מען המשרד הרשום: אצל ערד מאמו, רח׳ המלך ג׳ורג׳ 22,

 ירושלים.
 בית המשפט המחחי של: ירושלים, ת״א 243/86.

 תאריך הגשת בקשת הפירוק: ל׳ בניסן התשמ׳׳ח (17.4.1988).
 תאריך מתן צו הפירוק: י־ח בטבת התשמ׳׳ט (26.12.1988).

 היום והמקום לאספת הנושים: ט׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ט (16-3.1989),
ה 4, ירושלים, י ד  משרד הכונס הרשמי, רח׳ ד

 אספת נושים בשעה 10.00: אספת משתתפים בשעה 10.30.

 י׳ בשבט התשמ׳׳ט(16 בינואר 1989)
 • יצחקצוריאלי

 סגן הכונס ־הרשמי

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 לבית המשפט המחחי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ ביום 30

 באפריל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמדה הרוצה לתמד במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכד, דשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שדרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 א׳ מוסוכיין׳ ערד
 בא־כוח המבקשים

 העדה כל הרוצה להופיע בשעת ביחד הבקשה האמורה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.  למסור, או לשלוח על ד
 ההדעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם, צחכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משזמז 13.00 של יום 29 באפריל 1989.

 בכית המשפט המחוזי מצרת
 תיק אזרחי 858/88

 בענת פקודת החברות!נוסח חדש), התשמ״ג-1983,

 ובענת פירוק חברת מיטב הגליל בית קליה (1987) בע״מ,

 והמבקשים: מאור נאד ואליהו זיגדון ע״י ב־כ ערד א׳ מנד
 םוביץ, ת׳׳ד 1616, טבריה 14207.

 נמסרת בזה הדעה, כי ביום 8 בספטמבר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוד בנצרת לפרק את ׳החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 30

 באפחל 1989 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידחש זאת מן החתום מטה

 תמדת התשלום הקבוע בעדו.

 א׳ מנוסוביץ, ערד
 בא־כוח המבקשים

 הערמ כל הרוצה להופיע בשעת בירד הבקשה האמורה חייב
 למסד, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 29 באפריל 1989.

 בגית המשפט המחוזי מצרת
 תיק אזרחי 859/88

 בענת פקודת החבחת ונוסח חרש!, התשמ״ג-1983,

 1250 ילקוט הפרסומים 3614, י״ז בשבס התשמ׳׳ט, 23.1.1989



 הודעות מאת הכונס הרשמי

 אביב.
 תאריך המינוי: י׳׳ז באב התשמ׳׳ח(31.7.1988).

 חיה כרש
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על שהדור מפרק
 שם החברה מלת מלכת־שבא בע׳׳מ.- בפירוק. .

 מען המשרד הרשומ משרד עד׳יר ר מילמן, רח׳ הא באייר 22, תל
 אביב.

 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 2183/75.
 שמות המפרקים, תיאורם ומענם: 1) דב מילמן, ערד, שד חן 52,
 תל אבימ 2) יעקב קונפינו, ערד, רח׳ דניאל פריש 8, תל אביב.

 תאריך השחרור: כ׳׳ו בכסלו. התשמ׳׳ט(5.12.1988).

ר 989» א ו  י״ב בשבס התשמיט (18 מ
 . דו מרגלית

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מל כוונה להכריז דיבידנד ראשון.
 ת׳׳א: 45/82.

 פ׳׳ה 2049.
 שם החברה מהפכי אשקלת בעיינה

 מס׳ החכרה 510452014.
 המען: רח׳ צה׳׳ל 4, אשקלח.

 המפרק ומענו: הכונס הרשמי, החלוץ 117, כאר־שבע.
 סוג הדיכידנה דין' קדימה רגיל.

 אחוז הדיבידנד: 100%, 2%.

 י׳׳ד בשבט התשמ־ט (20 בינואר 1989)
 ־ ש׳ אבקוד־שניד

 סגן הכובס הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל !נוסח חדשו, התש״ם-1980

 הודעה על מתן צו כמום-. הכרזת פשיטת רגל
 ואפפות ראשונות

 שמות החייבים תיאורם ומענם: 1) זק משה, ת׳יו 5534299; »-זק
 אברהם, ת־׳ז 5392224; 3) זקן גדעת, ת״ז 56632706.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיקים אזרחיימ 1) 2:569/88)
.566/88 ( 3 :567/88 

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳ג באייר התשמ״ח (10.5.1988).
 תאריך מתן צו פשיטת הרגל: ו׳ בטבת התשמ״ט(14.12.1988).

 היום והמקום לאספה ראשונה: ט׳ באדר ב׳ התשמ״ט (16.3.1988),
 שעה 09.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ ידידיה 4, ירושלים.

 י׳ בשבט התשמ׳׳ט 161 בינואר 1989)
 יצחק צוריאלי

 סגן הכונס הרשמי

1251 

 מס׳ החברה: חפ/0־023729־51.
 שם החברה: חברת מלונות חיים שיף בע׳׳מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: מלון הנשיא, רה׳ אחד־העם 3, ירושלים.
 בית המשפט המחחי של: תל־אביג־יפו, ת״א 134/87.

 תאריך צו הפירוק: ג׳ בתשרי התשמ״ס (14.9.1988) בתוקף מיש
.5.10.1988 

 תאריך הגשת הבקשה: י׳׳ר בטבת התשמ׳׳ז(15.1.1987).
 היום והמקום לאספות ראשונות: ב׳ בניסן התשמ״ט (7.4.1989),

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל אביב•
 שעת האספות: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים בשעה 10.15.

 מס׳ החברה חפ/4־32 51-0987.
 שם החברה: תעשיות מתכת בלאר(1983) בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ העבודה 3, בת־יס.
 בית המשפט המחוזי של; תל־אביב־־יפו, ת״א 1536/88.

 תאריך צו הפירוק: ר בטבת התשמ׳׳ט (12.12.1988).
 תאריך הגשת הבקשה כ׳׳ה באב התשמ׳׳ח(8.8.1988).

 היום והמקום לאספות ראשונות: ל׳ז באדר ב׳ התשמ׳׳ט(31.3.1989¿
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל אביב•

 שעת האספות; 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים בשעה 10.15.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה פיטר בלום בע״מ - בפירוק. י*

 מען המשרד הרשום: רח׳ סוקולוב 27, דאשת־לצית:
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1132/82.

 היום האחרת לקבלת הוכחות: *באדר ב׳ התשמ׳׳ט(17.3.1989).
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ כךיהודה 14, תל אביב.

 .. הודעה כדבר כוונה לשלפ דיבידנד נוטף
 שט החברה; ירדניה חברה לביטוח בע׳׳מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום; רח׳ מזא׳׳ה 22, תל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2615/85.

 ניתנת בזה הודעה בדבר כוונה לשלם דיבידנד נוסף כדלקמן:

 א. דיבידנד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בשיעור: נזקי גוף -
 20%: נזקי רכוש - 10%. י

 ב. דיבידנד שני לבעלי תביעות אחרים - 5%.

 זמן פרעונו: י״ב באדר ב׳ התשמ׳׳ט (19.3.1989).
 מקום פדעובו במשרד המפרקים: 1. אליעזר אורן, רו׳׳ח, רח׳ רמב׳׳ם
 24,-תל אביב; 2. בועז נהיר, ערד, רח׳ מונטיפיורי 39, תל אביב.

 הודעה על מינוי מפרק
 שם החברה: הרצל מכטיגר מוצרי אריזה ודפוס בע׳׳מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: ע׳׳י ערר עמנואל שופמו, רח׳ הרצל 21, פתח־
 תקוה.

 בית המשפט המחוזי: תליאביב־יפד, ת״א 2074/87.
 שם המפרק ומענו; דן פון וייזל, ערר, דחי פישמן מימון 14, תל־

 ילקוט הפרסומים 3614, י״ז:שבס התשמ״ט, 23.1.1989



 סיבת הביטול: פשרה׳ עם הנושים. .
 תאריך הביטול: כ״א בכסא התשמ״ס(30.11.1988).

 שם החייב, תיאורו ומענה דוד אשוח, ת״ז 0675763, פקיד. רח׳ קדש
 5, זכרון־יעקב.

 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת״א 1300/87.
 תאריך הצו לכעוס: י׳־ג בסיח התשמ׳׳ז(10.6.1987),

 סיבת הביטול; אי קיום צו בית המשפט.
 תאריך הביטול: י׳׳ח בטבת התשמ״ט (26.12.1988).

 שם החייב, תיאורו ומענו: פתחי עבדול קאדר ביארסי, ת׳׳ז
 2117070, סוחר, באקה אל־גרבייה.

 בית המשפט המחוד של: תליאביב־יפו, ת״א 3653/70.
 תאריך הצו לכינוס ופשיטת הרגל: י׳׳ב בתשרי התשל׳׳א

¿12.10.1970) 
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: י׳׳ח בטבת התשמ״ט (26.12.1988).

 שם החייב, תיאורו ומענו: עבד אל־גואד נאסר, ת׳׳ז 35385582,
 חקלאי, כפר־טידה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 144/87.
 תאריך הצו לכינוס: י״ט באלול התשמ׳׳ח (1.9.1988¿

 סיבת הביטול: אי־קיום צו בית המשפט.
 תאריך הביטול: ז׳ בטבת התשמ׳׳ס (15.12.1988).

 י׳׳ב בשבט התשמ״ט(18 בינואר 1989)
 ח׳ כרפ

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה מאח המוציא לפועל
 חיק מסי 4967/87

 הודעה בדבר מגירת מקרקעין
 מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב
 בסך 5,304 שקלים חדשים המגיע מהחייבים מזרחי אפרים ומזרחי
י ערד מסף תוסייה־כהן.  בנימין, לזכות אבי בז בע״מ המיוצג 7

 על המעוניין בקניית המקרקעץ להגיש למשרדו של ערד י׳
 תוסייה־כהן, רה׳ יפו 99, ירושלים, הצעה בכתב תוך 30 יום מפרסום
 הודעה זו. ההצעה תפרש את שמו, מענו ומס׳ זהותו של המציע, ואת
 הסכום המוצע, ויצורף להצעה עדכון בסכום שלא יפחת מ־10%
 מהמחיר המוצע (הערבון יהא במזומנים או בהמחאה בנקאית

 לפקודת לשכת ההוצאה לפועל).

 פירומ המקרקעין:

 הנכס מצוי ברח׳ אגריפס 147, ירושלים, ומדובר ברכישת 14
 חלקים מתוך 672 חלקים של הנכס הידוע כגוש 30044, חלקה 55

 וכן 23 חלקים מתוך 132 חלקים בחלקה 56 בגוש הנ״ל.

 ידיאיי המקרקעין, סוג* מיבם והשימוש כחס: ־

 על הנכס עומד בניין מגורים ישן בן שלוש קומות והמחולק
 למספר דירות. הבניין ממוקם על שתי החלקות הנ״ל.

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 הודעות בדבר מונה להבריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענה יהודה שבן, ת״ז 0442394, סוחר שטיחים,
 רה׳ אוסישקין 56/3, רמת־השרון.

 בית. המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק המרצה 2340/84.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ התשמ״ם (174.1989¿

 שם הנאמן, תיאורו ומענה יהושע בטיס, ערד, רח׳ בךיהודה 185,
 תל אביב.

 שם החייב, תיאורו ומעבה מיכאל(אנטוני) גיטר, ת׳׳ז 325165, יה*
 אמן, רח׳ הנשיא 121, הרצליה פיתוח.

 בית המשפט המרוד של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 144/80.
 היום האחתן לקבלת הוכחות; י׳ באדר ב׳ התשמ״ט(17.3.1989).

 שם הנאמן, תיאורו ומענה משה מכנס, ערד, רח׳ דוכנוב 13, תל
 אביב 64368.

 תדעה על מתן צו כינוס ואםפה ראשונה
 שס החייב, תיאורו ונמנה דב כהנא, ת׳׳ז 43725266, יצרן נרות, רח׳

 לוחמי הגסו 10, פתודתקוה.
 בית המשפט המחוזי של: תאאכיב־יפו, תיא 1285/88.

 תאריך צו כינוס: י״ב בכסלו התשמ׳׳ט (21.11.1988).
 תאריך הגשת הבקשה ב׳ באב התשמ״ח (3.8.1988¿

 בקשת נושה או וריב בקשת החייב.
 תאריך האספה הראשונה, השעה והמקום; כ״ד באדר ב׳ התשמ׳׳ס
 (31.3.1989¿ שעה 09.30, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בז־יהזדה

 14, תל אביב,•

 הודעות על ביטול צווי כינוס ופשיטת דנל
 שם החייב, תיאורו ומענה בנימין שיר חן, ת׳׳ז 6898436-8, סוחר

¿ רח׳ הסייפן 27, רמת־השרון. ¡ 1  (מנהל ^
 בית המשפט המחוזי של: תל־אבינדיפו, ת׳׳א 3212/85.

 תאריכי הצווים לכינוס ופשיטת הרגל: ז׳ בכסלו התשמ״ו
 (20.11.1985¿ ר בניסן התשמ׳׳ו(134.1986¿

 סיבת הביטול: נעול לרעה של האכי פשיטת הדגל והעדר תועלת
 לנושים.

 תאריך הביטול: ו׳ בטבת התשמ׳׳ט (14.12.1988¿

 שם החייבת, תיאורה ומענה שדין קלדרון, ת׳׳ז 5084901, סוחרת,
 אצל משפחת סוויל, רה׳ בזרלא 16, תל אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תאאביב־יפו, ת״א 137/88.
 תאריך הצו לכינוס ופשיטת הרגל: א בניסן התשמ״ח(17.4.1988¿

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.
 תאריך הביטוא ד־ בטבת התשמ׳׳ס(12.12.1988¿

 שם החייב, תיאורו ומענה משה שמולביץ, ת״ז 182090, מעצב פנים,
 רח׳ רמז 61, רחובות.

 בית המשפט המחוד של: תאאביריפו, ת׳׳א 2387/77.
 תאריך הצו לכינוסי ופישסית הרגל: י״ח בטבת התשל׳׳ח

.(28.12.1977) 
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 רח׳ כיפו־פיס 12ג׳, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש למפרק את תבי־
 עותיו בצירוף הוכחותיו תוף 21 יום מיש פרסום הודעה זולמפרק

 החברה לפי הכתובת הנ״ל.

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

 עמוסאיילסון, מפרק

ב רייך בע׳׳מ  חגרת ד
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת מה הודעת, כי באספה כללית שלא מן המניין של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתמםה כהלכה ביום 5.1.1989 נתקבלה הח־
ן ולמנות את רב רייך, רח׳  לסה מיוחדת לפרק את החברה מתו

 לבונטין 26, ראשון לציון, למפרק החברה,

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש למפרק את תבי־
ף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק ח י  עותיו מ

 החברה לפי הכתובת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל - לא ייענה

 רב דייך. מפרק

 גן מור בע״מ \
 (בפירוק מרצון)

 קבלת החלמה מיוחדת לפירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית שלא מז המניין של
 החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.12.1988 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל תדמור
 ועמוס אונגר, אצל ערד נחום אריאל, רח׳ שמתהו לוין 6, חיפה,

 למפדקי החכרה

 כל 5ושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש למפרקים
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיש פרסום הודעה זו

 לפי המען הנ״ל.

 רפאל תדמור, עמוס אומר
 המפרקים.

 גימרלד בע״מ
 (בפירוק מרצון על ידי החבחסו .

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה ביום 1 בינואר 1989 נתקבלה החל•
 סה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירגר יוסף, משה
 אליות וג׳ו בחמה,.אצל י׳ יולוס את דוטמן, שד׳ רוטשילד 105, תל

 «ביב 65271, למפרקי החכרה.

 כל נושה שיש לו תביעות, כנגד החברה יגיש את תביעותיו
 כצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען

 הודעה מאת המוציא לפועל
 אין החתום מטה מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל
 הצעה שהיא, והוא רשאי לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים לפי

 שיקול דעתו.

 י מכירת הנכס מותנית באישורו של ראש ההוצאה לפועל
 בירושלים.

 יוהןז תומייזד־בהן, ערד
 כונס נכסים על פי צו
 ראש ההוצל׳׳פ בירושלים

 הודעה מאת בנק ישראל
 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ר-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ר-1954, מתפרסם
 בזה דין וחשבון שבועי על המחזור, המטבע זועמים המוחזקים
 לעומתו בסיש העבודה כיום י״ב בשבט התשמ״ט(18 בינואר 1989¿

 בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע כמחזור כיום 18.1.89 2,003,545,708.49
 ב. היתרה ביום 11.1.89 034,536,999.58;2
 ג. העלייה או הירידה(-) במשך השמע האחחן 30,991,291.09-
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חויז וזהב 2,003,545,708.49

 י״ב בשבט התשמ׳׳ט(18 בינואר 989»

 י שי םידקיפ

 המשנה למנהל מחלקת המטבע

 הודעות אלה מתפרסמות באחריזת המודיעיס
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 רב בץ בע׳׳מ
 (בפירוק מרצח)

 הודעה על כינוס אספה םופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח
 חדש), התשמ״ג-1983, שאספה כללית של חברי החברה הנ׳׳ל תתכ־
 נס ביום 15.3.1989 בשעה 9.00, במשרדו של מנחם ברנשטין, רואה
 חשבון, רח׳ שער פלמר 1, קומה ג/ חיפד״ לשם הגשת הדרה הסופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה, ובדי לשמוע ביאודס נוםפים מאת המפרק ולהחליט כעד

 לנהוג בפנקסש ובנייחת של החברה ושל המפרק.

 מנחמ בדגשטין, מפרק

 דירה מס׳ 6 ברח׳ השופטיס 42 בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, .כי באספה כללית שלא מן המניין של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2.1.1989 נתקבלה הח־
 לסה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס אידלסון,
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 תמעדעל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 חודעה על אספה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאספה כללית סופית של החכרה תתכנס
 ביום 25.3.1989 בשעה 17.00 אצל עליזה יקואל, חז׳ אילון 21,
 קרית ביאליק, לשם הגשת הדו׳׳ח הסופי של המפרק המראה כיצד
 התנהל הפירוק ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 עליזה יקויאל. מפרקת

 אלימלך את מלבה ־ קבלני בניין בע״מ
 (בפיחק מרצון)

 הודעה על קבלת החלמה מיוחדת ומינוי מפרקים

 ביום 10.1.1989 נתקבלה החלטה מיוחדת באספה יוצאת
 מהכלל בדבר פירוק החברה מרצון.

 אלימלך יוסף וכהן יוסף נתמנו למפרקי החכדד״

 נושים אשד להם תביעות מהחברה יגישו את ההוכחות
 הדרושות למפרקים לפי הכתובת: אלימלך יוסף, רח׳ אמיל זולא 3,

 ראשון לציון 75282.

 אלימלך יוסף׳ פחז יופף
 המפרקים

 לב הברן,־ בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית שלא מן המניין של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 9.1.1989 נתקבלה הוד
 לטה מיוחדי לפרק את החכרה מרצון ולמנות את איזק פולץ, אצל

 מנחם גורן, רח׳ ישעיהו 12, רמת חן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד הועדה הנ׳׳ל יגיש את תביעו*
 תיו בצירוף הוכחותיו תור 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק

 החברה לפי הכתובת הנ״ל.

 נושה או אדם אחד אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ׳׳ל ־ לא ייענה.

 איזק פולץ, מפרק

 חלקה 394 בגוש 6667 בע״מ
 הודעה על קבלת החלמה מיוחדת לסירוק מרצון

 ניתנת.בזה הודעה, כי באספה כללית שלא מן המניץ של
 החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 18.1.1989 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן תור,

 רח׳ גדעון השופט 14, הרצליה ב׳, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגר.החברה הנ״ל יגיש את תביעו־
 תיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד

 הנ״ל.

 נושה או ארם אחד אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ־ל - לא ייענה.

 יוסף יתר, משח אליוף, ברימה
 מפרקי החברה

 פרדס אני רוזנברג בע״מ
 הודעה על החלטה מיוחדת לפירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 ונוסח חדש], התשמ־נ״1983, כי כאספה כללית שלא מן המניין של
 החברה, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 6.1.1989 נתקבלה החלטה
 . מיוחדת לפרק את החברה מרצון וכן למנות את עו׳׳ד אלן אוראל
 מבית יבמ, רח׳ ויצמן 2, (ת״ד 33760¿ תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה כנגד החברה הנ״ל יגיש את תביעתו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 כמפורט לעיל.

 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש את תביעתו תוך המועד
 הנקוב ־ לא ייענה.

 •אלן אוראל, מפרק

 הברח ק3ופ קומפני - למטייל,
 יצור, שיווק ויצוא בע״מ

 חודעח על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, על פי סעיף 319(3) לפקודת 1החברות ונוסח
 חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באספה כללית שלא מן המניין שנת
 קיימה דום 15.1.1989 קיבלה החברה החלטה שלא מן המניין לפרק
 מרצץ את החברה מאחר ובגלל חברותיה אין היא יבולה להמשיך
 בעסקיה ומן הראוי שתתפרק. אריאל הרצפלד, ררח, הוצע לשמש

 כמפרק החברה.

 יופל לימור. יושב־דאש האספה

 חברת בית בימבה בע״מ
 הודעה על קפלת החלטה מיוחדת לסירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית ובאספת מנהלים שלא
 מן המניין של החברה הנ״ל שנועדה והתכנסה כהלכה ביום
 16.2.1988 התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצה ולי
p שוקרי 8, חיפה, למפרק n מנות את אביתר גושן, ערד, רח׳ 

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעו־
 תיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחד אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ־ל - לא ייענה.

 אביתר גושן, מפרק
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 תתקיים בידם 20 במרס 1989 בשעה 10.00 במשרד ערד ש׳
 ארדינסט, רה׳ יהודה הלד 45, תל ארב, וזאת עקב פירוק מרצון של
 החברה, אשר לא ניתנה לגביו הצהרת כושר פרעוז לפי סעיף 322

 לפקודת החברות(טסח חדש4 התשמ״ג-1983.

 שושנה גולשטיין, מנהלת

 חברת גית ומחסן לוינמקי 70 ת״א בע״מ
 הודעה של אספת נושים.

 נושי החברה הנ״ל מוזמנים בזה להשתתף באספת נושים אשר
 תתקיים ביום 20 במרס 1989 בשעה 12.00 במשרד ערד ש׳
 ארדינסט, רח׳ יהודה הלוי 45, תל אביבי, וזאת עקב מירוק מרצח של
 החברה, אשר לא ניתנה לגביו הצהרת כושר פרעון לפי סעיף 322

 לפקודת החברות(נוסח חדש], התשמ״ג-1983.

 דב יששכר אקשטיין. מנהל

 חברה לשירותי הנהלת חשבונות ודישופ
 במיכון בע״מ
 (בפירוק מרצון}

 הודעה על אפסה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאספה כללית אחרונה של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס כיום 2.4.1989 בשעה 09.00 במשרדה הרשום של החברה,
 רח׳ אמיל וולא 14, תל אביב, לשם משת דרח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי
ג בפנ? ו ה נ  לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחלים כעד ל

 סיס ובניירות של החברה ושל המפרק.

 יחזר רון, המפרק

 שיכוני פייר סגל פינצ׳וק בגוש 6624 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אפפה סוסית

 ניתנת בזה הודעה, שאספה כללית אחרונה של החברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 2.4.1989 בשעה 09.00 במשרה של מפרק החברה,
 ערד חיים רינשםיין, רח׳ דיזנגוף 10, תל אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק, המראה רצו־ התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליש

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 חיים דינשטיין, המפרק

 חב׳ עטלןש הליל בע׳׳מ
 (בפירוק מרצח)

 הודעה על אפסה סופית

 ניתנת מה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות(בוסת
 חדש), התשמ״נ-1983, כי אספה כללית אחרונה של החברה תתכנס
 ביום 30.3.1989 בשעה 11.00 .במשרדי המפרק, רח׳ דחנגוף 133,

 המפרק הנ׳׳ל.

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

 ראיס תור, מפרק

 שפ־־טר לאריזות בע״מ
 . הודעה על קפלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באספה כללית שלא מן המניין של
 החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 22.1.1989 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצח ולמנות את שמעון רייטר,

 אזור התעשייה, נתניה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעו־
 תיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ״ל.

 נושה או ארם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תזד המועד
 הנ׳׳ל - לא ייענה.

 שמעון רייטר, מפרק

 חברת השקעות אהרון p מרדכי מנחה בע׳׳מ
 ניחנת בזה הודעה, כי באספה כללית שלא מן המניץ של
 החברה שנתכנסה כדין ביום 30 בדצמבר 1988 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערד רות וקסמן, שר׳

 רוטשילד 4, תל־אביברלמפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה מוזמן להגיש למפרקת
 את תביעותיו בצירוף הוכחות במשך שלושים יום מעם פרסום חד*

 עוז זו.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ׳׳ל - יראו אותו כמוותר על חובו.

ת וקסמן, מפרקת  ת

 נכס מרכז בעלי מלאכה 25 תל־אביב בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון ע־י חברים)

 חודעח על אפפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, כי אספה סופית של החכרה תתקיים ביום
 30.4.1989 בשעה 09.00 כשדי מוצקין 25, תל־אביב, אשר בה יתנו
 המפרקים רו־׳ח על הפירוק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בכספי החברה, וכן ביאורים נוספים, ואשר בה יוחלט כיצד לנהוג

 בכספים, בפנקסים ובניירות של החברה והמפרקים.

 יעקב כאומקולד, זץ בר־אל
 מפרקי החברה

 חלקה 163 בגוש 6715 בע״מ
 חודעה על אספת נושיפ

 נושי החברה הנ״ל מוזמנים בזה להשתתף באספת נושים אשר

 ילקוט הפרסומ־ם 3614, י׳׳ז בשבש התשמיט, 23.1.1989 1255
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 שפורסמה בילקוט הפרסומים 3610, התשמ׳׳ט, עמ׳ 1135 -

 במקום'מחלקה 45״,

 צ״ל ״מחלקה 43׳׳.

 תיקון טעית
 בהודעה לפי סעיפים 5 ד7 לפקודת הקדימות(רכישה לצרכי
 ציבור), 1943, המתייחסת לשינוי תמית מתאר מקומית מם׳ פת/
 9/1207 ולגוש 6400, חלק מחלקה 98, שהתפרסמה בילקוט הפרסו
 מים 3601, התשמ״ט, עמ׳ 513 - במקום ׳׳בשטח של 35 מי׳ר׳׳ צ״ל

 ־בשטח של 46 מ׳׳ר׳׳.

 ביטול הודעות שהתפרסמו הטעות
 לפי סעיפים 5 ד7 לפקודת הקרקעות(דכישה לצדכי ציבדר), 1943

 ניתנת בזה הודעה על ביטולן של שתי ההודעות לפי סעיפים
 5 ר7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבורי 1943, שהתפרסמו

 בטעות בילקוט הפרסומים 3589, התשמ׳׳ט, עמי 193-192.

 תל אביב, לשם הגשת הדרח הסופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

 דניאל וולפיש, המפרק

 תיקון טעות
 בהודעה לפי סעיפים 5 ר7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי
 ציבור), 1943, בהתאם לתכנית מס׳ פת/9/1207, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 3590, התשמ״מ, עכו 236,

 במקום ׳׳גוש 6440׳׳,

 צ״ל ״גוש 6400״.

 תיקון טעות
 בתוספת להודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, המתייחסת לתכנית מפורטת מס׳ לד/713,

 1256 ילקוס הפרסומים 3614, י׳ז בשבט התשמ־׳ש, 23.1.1969
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