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 כמבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2>א< לחוק:
 ש0 דםבקש ומעז משרדו מועד הגשת הבקשה

̂למץ הרולד, בורוכוב 4, רעננה 8.6.1989  ג
 כהן כרמלה, תיו־ 283, הוד־השרון 24.5.1989
 .אתגר ישעיהו, דרו חיפה 5, תל־אביכ 12.2.1989
 גונן אדי, רח׳ שד״ל 8, תל־־אביב 18.3.1989
 טייק!וחנן, נורדאו 15, חיפה 9.3.1989

 פינשטין־ליםאור שולמית, יה»וש 11, רחובות 29.3.1989
 אשורי משה, דח׳ רוטשילד 50, ראשודלימ 124.1989
 שורץ יצחק, בךיהודה 13, ירושלים 26.5.1989
 .אלפיה מאיר, רח׳ הקבלן 7/10, ירושלים 12.6.1989
 דנברג תיאודוד, ארלוזורוב 157, תליאביב 27.3.1989
 שטרן אליהו, אבן גבירול 52, חל־אביב 15.5.1989
 גבאי אליהו, יהודה הלד 5, תל־אביב 27.1.1989
 גבאי עזרא, רה׳ הגפן 16, רמת־גן 1989*12
 יאדגר אמנון, עולי ציון 17, יפו 30.5.1989
 נאשף ראםם, ת׳יד 20042, ירושלים 9.6.1989

 עשת מל, הרצל 7, נתניה 17.3.1989
 קרמד יהועע, דוד המלך 19, ירושלים 29.3.1989
 גולדמן עידית, שטרן 76ב׳, קידאון 10.4.1989
 גולדמן יצחק, אחוזה 57/2, רעננה 31.5.1989
 אמיר שולמית, ריינס 22, תל־אביב 15.5.1989
 ברסלע יורם, הנשיא 13, ירושלים 26.6.1969
 שקד אלישבע, שץ 5, יוזשלים 16.2.1989
 קוזלובסקי אורי, שד׳ מד המלר 20, תל־אביב30.3.1989
 רקס אהוד, דחי ירושלים 12, חיפה 3.3.1989

 לב גרשה, בך יהודה 32, תל־אביב 14.6.1989
 בקד שמואל, כורש 10, ירושלים 13.3.1989
 זסלנסקי מאיר, ירושלים 12, חיפה 23.3.1989
 ליפשיץ מרים, פנקס 24, תל־אביכ 9.5.1989

 בךמנחם יצחק, רח׳ ויצמן 11, תל־אכיב 6.1989*11
 ברלינר תמד, שד׳ הגעתה 20, נהריה 13.3.1989
 גבע שרה, םוקולוב 39, חולון 10.4.1989
 באב״ד משה, בךיהודה 36ד, ירושלים 16.5.1989
 גרמן גרשון, אנגל 7, תל־אביב 3.3.1989
 סימון אברהם, שד׳ חד המלך 1, תל־אביב 5.6.1989

 גפר דב, ת״ד 312, קרית גת 214.1989
 יעקובוביץ צבי, שד׳ p צימ 22, תל-אביב 6.3.1989

 שרעבי דוד, עחיאל. 86, רמת־גן 20.3.1989
 במר יצחק, רוגוזין 30, אשדוד 11.4.1989
 קפלן אלון, שד׳ חד המלך 1, תל־אביכ 5.6.1989

 אהרון בנימין, ה״א באייר 22, תל־אביב 22.6.1989
 כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים
 תנאי מתנזר הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, דשאי לה־
 גיש לוועדת הרשיונות תור שלושים ימים מיום פרסום מדעה זו,
 התנגדות מנומקת בכתב בשני עותקים לפי מען הוועדה, משרד

 המשפטים, דחי צאלח א־דץ 29, ירושלים 91000.
 כיה מזיון התשמ׳ט (28 ביוני 1989)

 1חמ 3-303) חייפ קלוגמן
 יושבדאש ועדת הרשיונות

 היתר להעלאת מחירי שוקולד למריחה
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים והודאת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים במצ
 רכים ובשירותים (הוראת שעה/ התשמ־ו-1985נ, אנו קובעים כי
 'מותר להעלות את מחיריו של ממרח שוקולד המסווג בפרט 5/
 18.06.900 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס
 קנייה עליטובין, התשמ״ט--1989ב, מעל מחיריו הקובעים, בשיעור

 שאינו עולה על 9 אחתים.

 צוינו מצרכים שונים לצדו של פרט מכס כאמור, יחולו
 הוראות היתר זה לגבי אותו מצרך שצח בו בלבד.

 נקבע למצרך שפורט בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הוראות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצדכן.
 תחילתו של היתר זה ביום לץ בסידן התשמ־מ (29 ביוני

.(1989 

 שסץון פרס
 שר האוצר

 היד בםיון התשמיט(27 ביוני 1989)
 (חמ 3-1979)

 אריאל שרון
 שר התעשייה והמסחר

 1 ם״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 * ק׳׳ת-שיעורי מק׳זז 698, ומשמיט, עמ׳ 97• .

 הודעה בדבר קביעת מועד לבחירות למועצה
 המקומית פקיעין ״ולראש הרשות המקומית
 לפי חוק הרשמות המקומיות (בודדות), התשכ״ה-1965

 ולפי חוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם/
 התשל״ה-1975

 אני מודיע ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק הרשויות
 nrmpan. (בחידות/ התשכ״ה-1965י, ובהתאם להוראות סעיף 3
 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
 וע1של"ה-11975, קבעתי כי הבחירות למועצה המקומית פקיעין
 ולראש הרשות יתקיימו ביום ה׳ בטבת התש״ן(2 בינואר 1990).

 ה׳ במיון התשמיס (8 ביוני 1989)
 (חמ 3-743) אריה דדעי
 שר הפנים

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248.

 ־ ם׳׳ח התשל״ד״ עמ׳ 211.

 הודעה בדבר בקשות לרשיון לכהן כנוטריון
 לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

 בהתאם לתקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים, התשל׳׳ז-1977י,
 ניתנת בזה הודעה כי ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים,
 התשל״ו-11976, דנה בישיבתה מיום כ־ד כסיה התשמ־ט(27 ביוני
 1989) בבקשות של עורכי הדין שלהלן, ומצאה כי נתמלאו

 1 ק׳ת התשל׳׳ז, עמ׳ 1724.

 1 ס־ח התשל״ו, עמ׳ 196.
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 ומשרה הסעיף בחוק

10112X2), 115,114, 113 גונה מכס 
 ממונה אזורי

 מנהל תחנה(מכס ומע״ם אילת)
 קמ״ס מכס ומב־מ

 סגן נוכה מכס
 סגן ממונה *מורי

 גובה ראשי
 ראש ענף גבייה (אילת)

 סגן קםיט מכם ומב״ם
 ממונה לשכת ביקורת חשבונות

 ממונה גבייה ומע״מ כיקמ־ת
 חשבונות(מזרח כושלים)

 ממונה צוות תליית ביקורת חשבונות

 במונה מחד חקירות
 מרכז מחד חקירות

 ממונה - מפקח אתי
 מבקר חשבונות

 רכז בכיר חולילת •חוקרים
 מקר

 מנהל מדור גבייה
 סגן מנהל מדוד גבייה

 פקיד גבייה ואכיפה

 אצילת הסמכויות וההסמכה שהודעה עליה שרסמה כילקום
 הפרסומים 3624, התשמ׳׳ט, עמי 1763 - נטלו־-

 י״א בםיון התשמ״ט(14 ביוני 1989)
 (חמ 3-181)

 מרדכי גדקת
 מנהל המכס ומע״מ

«)108 ,95 32 ,79 ,77 
 112(אא2/ 114, 115

0)108 ,95 ,82 ,79 ,77 

 77, 79, 108(ב)

Q)108 

 הודעה ברגר אישור תעריפי חשמל
 לפי פקודת זיכיונות החשמל

 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת דכיונות
 החשמלי, ולפי סעיפים 23 ר24 לזיכיון שניתן לחברת החשמל ליש
 ראל בע״מ, המובא בחלק א׳ של התוספת לפקודה, ולאתר התייעצות
 עם הדשות הלאומית לאנרגיה, אישר שד האנרגיה והתשתית לחב
 רה האמורה, על־־פי בקשתה, תעריפים חדשים אשר יחולו על צריכת

 החשמל החל ביזם ח׳ באדר ב׳ התשמ״ט(15 במרס 1989).

 התעריפים חודשים כוללים תוספת אחידה של 10% על כל
 מרכיבי התעריפים אשד חלו על צריכת החשמל החל ביום כ׳יח

 בטבת התשמ״ס (5 בינואר 1989^
 י׳ באייר התשמ״ט (14 במאי 1989)

 (חמ 3-306)

 י׳ זיפי
 המנהל הכללי של חברת החשמל לישראל בע״מ

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 604.

 * ייפ התשמ׳ט, עמ׳ 2769.

 הודעה על אצילת סמכויות
 לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

 אני מודע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 107 לחוק מס עדך
 מוסף, התשל״ו-1975י (להלן - החוק/ אצלתי לבעלי המשרות
 באגף המכס ומע״מ, המפורטים להלן, את סמכויות, לענת סעיפי

 החוק המפורטים לצד תי»ד משרותיהם;

 המשרה המעיף בתיק

 77, 79, 2^ 93, 08ו(0
 משנה למנהל המכס ומע׳־מ

 סגן מנהל המכס ומע׳־ס

 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 הודעה בדבר תיאופ םכומיה
 לפי תקנות המכס, התשכ״ז-1965, תקנות סומ* המכס, התשכ״ה־1964, תקנות מס קנייה(טובין/ התשי״ג-1953, ותקגות הבלו על הדלק,

 התש״ך-1960
 בהתאם לאמור בתקנה 41(א< לתקנות הסב(/ התשרז-1965׳ (להלן - תקנות המכס/ תקנה 42א׳ לתקנות מוכני המכס,
1953י(להלן - תקנות מם קנייה/ תקנה  התשכ״ה-1964י(להלן - תקנות סוכני המכס/ ת^ה 23(» לתיבות מס קנייה(סובין/ התשי׳׳̂ג
 3(ג< לתקנות הבלו על דלק,התש׳ך-1960»(להלן - תקנות הבלו על דלק/ אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים כטור ג׳ תואמו והם

 החל ביום כ״ט בסיון התשמ״ס(2 ביולי 1989) כמפורט לצדם בטור ̂ד

 1ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשמ״ו, עמ׳ 376 י״פ התשנרט, עמ׳ 1764.

 נ ק״ת התשכ׳׳ה, עמי 1307; התשמ־א, עמ׳ 377; י״פ התשמ״ס, עמ׳ 1764.

 1 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1364; התשמ׳א, עמ׳ 379; יי׳פ התשמ׳ט, עמי 1764.

 * ק׳׳ת התש״ך, עמי 618; התשמ״א, עמי 378; ייפ התשמ״ט, עמ׳ 1764.
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 הסכום המתואם י
 כשקלים חדשים

 טור ג׳
 הסכום הקייס

 בשקלים חדשים

 מד בי

 פרסי השירות

 «1 א׳

 התקנות

106 

10,573 

28 
28 
2• 

281 
70 

140 
70 

28 

14¿10 

 מרדפי בדקו!
 מנהל המכס מע״מ

95 

9,508 

25 
25 
25 

253 
63 

126 
63 

25 

12,779 

 שירות המצריך טבחות פקיד מכס
 אגרה למחסן רישוי אם לא ניתן

 רשיון בשנה הקודמת

 תעודת מכס
 מצהר מתוקן

 אישור המעיד על הגשת רשיון יבוא

 אגרת רישום או אישור סוכן מכס
 אגרת רישום או *שור פקיד רישוי

 אגרה שנתית לסוp מכס
 אגרה שנתית לפקיד רישוי

 תעודה הניתנת זרי המנהל לענת ומק

 אגרת רשיון למקום ייצור דלק אם לא
 ניתן אישור נשנה הקודמת

 תקנות המכס
(5XW11 
ÜXKI16 

0)24 
37 

 37(א<
 תקנות סוכני מכס

(1)41 
(2)41 
(1)42 
(2M2 

 תקנות מס קנייה
(1)0023 

 תקנות הבלו על דלק
(1X103 

 מ בסיון התשמ״ם(25 ביוני 1989)
 (חמ 3-1464)

 לתכנית המתאר המקומית לירושלים״, שזעדעה נדבר אישורה פור
 סמה בילקוט הפרסומים 3297, התשמ״ו, עמ׳ 1294 (להלן - התכ
 נית/ מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים(להלן
- הוועדה) הורעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
 לחלוטין לצרכי צימר, ובי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן כקרקע האמר
 דה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדדש לשלוח לוועדה, תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשד לו בקרקע האמורה, בצידון״ חדות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את נ8״סי הרישום, est ישנו, נפנקסי לישוס המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסי

 בום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת כזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה כאופן דחוף לצרכי הגיבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מודה מה שכל אדם המחזיק

 כקרקע האמורה ימסור נדד את החזקה בה.

 תוספת

 חלקי חלקות 4,3,2,1, 7,5, 8, 31,9, 46,44, 47, 183 וחלקות 6,

 הודעה דבר הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 למודת הסדר זכויות במקרקעין

 ונוסח חדש!, התשכ״ט-1969
 נמסרת מה הודעה, ט לוח זכרות לגוש רישום מם׳ 38128
 באר שבע, נפת נאד שבע, הוצג לעיון ביום כיו בסיון התשמ״ט(29
 ביוני 1989) לתקופה של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין, רח׳ העצמאות 46 באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז
 הדרום, דרך הנשיאים, באר שבע, ובעיריית באר שמג דדך

 הנשיאים, באר שבע.

 כץ בסיון התשמ״ט(29 ביוני 1989) יהודה לוי
 פקיד מדר המקרקעין
 אזור הסדר באר שבע

 הודעה לפי פעיפיפ 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 3106, שינוי מם׳ 56/81

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 3508 ילקמז הפחימיס 4676 ר בתמוז 1«שנמ/ 9.7.1989



 הודעה לםי סעיפים 5 ן־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לגרכי גימד/ 1943

 ולפי חוק התכנון והמיידי מ1שכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״חכנית מתאר ׳ל׳ - שטחים מעבר ליד־
 קץ״, שהודעה בדבר אישורה מדססה ביליתם הפרסומים 278,
 התשי״ג, עמי 671, מוסרת בזה הוועדה המצמיח לתכנון ולבנייה
 תל־אביב־יפו(להלן - הוועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתמר
 פת דרושה לעידית תל״אניב ייפו(להלן - העיריה/ לחלוטין לגדכי
 ציבור, וכי העידיה סוכנה ללשא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו ומה או סוכת הנאה כלשהן בקרקע האמר
 רה ודוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, תוך וודשייט
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו % על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב מד

 כוס הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 מ נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
י הציבור מ  בקרקע האמורה מעי שהיא דרושה םמ9ן דחוף ל
 שלמענם היא עומדת לרכשה, ומועלה סודה כזה שכל אדם הןןחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה»
 תימת

 חלקי חלקה 28 נטש 6648 בשטח של כ־400 מ״ד, בהתאם לו/שרים
 כשהשסח המיוער להפקעה םותוט מ בצבע אדום.

 העתק זד/שריט מופקר במשרדי הוועדה, שדי בךגודידן 68,
 ובאגף נמים ומשק של העירית, כימי מלכי ישראל, תל״אביריפו,

 וכל המעוניין במר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ש״ו בסידן התשמיש (18 ביוני 1989)

 >חמ 3-2)

 שלםח להט
 ידשבדאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אכיב־יפו

m התשכ׳׳ד״ עמי 307.  1  

 הודעה לסי סעיםיפ 5 ד7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והמיידי התשכ״ה-1965
 י בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 1952א׳, שינוי מם׳ 1
 לשנת 1983 של תכנית מפורטת מס׳ 667 וחלק מתבניות מתאר
 מס׳ 888 ומם׳ ׳ל׳ - שטחים מעבד לירקון, גוש 3630 חלקות 3,
 9-5, 30-11 65-63, 70, 78-74׳, שהודעה ברבר אישורה פורסמה
 בילקףש הפרסומים 3339, התשמ״ו, עמ׳ 2150« מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו(להלן - התערה) הודעה, כי
 הקרקע המתוארת בתוספת רחשה לעירית תל־אביריפו(להלן ־־

 י גדח התשכיה, עמ׳ 307.

 35 191 בגוש 30059 וכמנמס כצבע אדום בתשריט התכנית
 המאושרות

 העתק תשריט התמית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית יחי
 שלים וכל המעתיין בדבד רשאי לעיץ ט בשעה! העבודה הרגילות.

 י־״ב מיה התשמ״ס&1 ביוני 1989)
( m 3-2 

fop טדי 
 יזשרדאש התערה הסיאמית
 לתכנון ולבנייה ירושלים

 וערער• לפי סעיפים s דיל
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי גימד/ 1943

 ולפי חוק התכנה והבנייה התשכ״ה-1965
 נשקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לוקק התכנון והבנייד,
 הזשכרה-1965י, nwpt ל״תכנית סס׳ 1154א׳, שינוי מס׳ 2
 לשנת 1969לתכנית מתאר מקעי׳ת מם׳ ׳ל׳ - שטחים מעבר ליד^ן
- גוש 3623 חלקת 375-570 343 844 וחלקי חלקת; 302,576
 714״, שהודעה כדבר אישורה פורסמה בילקמז הפרסומים 1825,
 התשל״ב, ענו 1692, מוסרת בזה מועדה המקמדת לתכנון ולבנייה
 תל״אביב״יפו(להלן ־•׳ מועדה) הורעו/ כי הקרקע המתוארת בתוס״
 re דרושה לעידית תל״אביב״יפוןל51לןי— העיריה/ לחלוטין לצרכי
 גימד, וכי העידית ממנה לישא וליתן על רכישת הק״קע האמורה•

 כל התובע לעצמו זכות או סומן מאה כלשהן בקרקע האש״
 רה ורוצה לקבל(מוי על כך, נדרש לשלש לוועדה, תוך חודשיים
 מיום פרסום מדעה ןו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו כקרקע האפורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו rat **סי הרישום, אם ישנו, מעקסי רישום המקרקעין,
 ומרעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב מד

 מם הנתבע ככל סעיף וסעיף.

 p נמסרת נזה מדעה כי מועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 כקרקע הזמורה ספני שהיא דוושה כאופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשו/ והוועדה נפדה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמרה ימסור מיד rat ׳החוקה בד»

 תומת
 חלקות 843 ר844 כגוש 3625 בהתאם לתשדיס כשהשסח המתעד

 להפקעה מותחם בו בצבע אדונ4
 העתק התשריט ״סופקר במשרדי התערו/ שדי בךגודייז 36
 ובאגף נכסים ועשק 0ל העידי!/ כיכר מלכי ישראל, תליאניב״יפו,

 וכל המעוניין בדבר חמד.לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 נרו בסידן התשמיש(18 ביוני 1989)

 (חם 3-2)

 שלטה להמ
 יושב״דאש מועדה המקומית
 לתכנה ולמייה תל־אביב׳יפו

 י ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 307.
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 כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, תיו־ חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחקוק תביעתו
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס*

 בום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת בזה תדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד ז«ת החזקה בד-

 תופפת

 חלקה 760 בגוש 6628 בהתאנ! לתשרים כשהשטח המיועד להפקעה
 מותחם בו כצבע אדום.

 הערה חלקה 1 חולקה לחלpת 748-724; חלקה 744 חולקה לחל־
 קות 761,760 בגוש 3628

 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בדגוריון 38
 ובאגף נכסים ומשק של העיריה, כיכר מלכי ישראל, תל־אכיב־יפו,

 וכל הםעוניין בדבר רשאי לעת בו בשעות העבודה הרגילות.

 ם״ו בסיון התשמיס (18 ביוני 1989)
 (חמ 3-2)

 שלמה לחט
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 הודעה לפי סעיןז 19
 לפי&דת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 וקיפי תוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר90ו לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מם׳ 721 - חלק של
 תכנית מתאר מס׳ 738, תל־אביב־יפו, בגוש 6338, דלקה 3 חלע
 חלקות 3,7,5,3,2 10,9 (דדכינמ גוש 6639, חלקי חלקות 32
 44,43, 45, בעבר הירקון", שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2139, התשל״ו/ עמ׳ 2234, מצהירה בזה הוועדה המקו
 מית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו(להלן - הוועדה/ בהתאם לסעיף
/ רכישה לצרכי ציבור943M (להלן -  19 לפקודת הקרקעות (
 הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3575,
 התשמ׳׳ח, עמי 2982, תדדה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית תל־

 אביב־יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו המהתה חלקים מחלקות שונות בהתאם
 לתשדיט כשהשסח המופקע מותחם ם בצבע חום כדלקמן•.

 1 ם״ח התשכ־ה, עמ׳ 307.

ד 1943, תוס׳ 1, עמי 32. ר ז 1 

 העיריה/ לחלוטין לצרכי צימר, וכי העיריה מדמה לישא וליתן על
 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה וו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק׳ תביעתו
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפערים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 מ נמסרת בזה הודעה כי התערה מתמונת לקנות מיד חזקה
 כקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצימר
 שלמענם היא עומדת לרכשו/ והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע וממורה ימסור מיד את החזקה כה.

 תוםםת
 חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו המהווה חלקים מחלקות, בהתאם
 לתשריס כשהשטח המיועד להפקעה מותחם בו בצבע אדום,

 כדלקמן:

 בגוש 6650,

 סס׳ החלקה שסח החלקה בנח־ שטח ההפקעה בנדר

 70 5,706 כ־405
 78 3,796 כ־35

 הערות; הפקעת חזקה.

 העתק ומשרים מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בךגודיון 68,
 ובאגף נכסים ומשק של העיריו/ כיכר מלכי ישראל, תל־אביב־יפו,

 וכל המעוניץ ברבר רשאי לעייו מ בשעות העבודה הרגילות.

 סיץ בסיון החשמ״ט (18 ביוני 1989)
 (חם 3-2)

 שלמה לזזנז
 יושב־ו־אש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־־אביבייפו

 הודעה למי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשב*ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ 1722 חלק
 מתכנית מתאר מקומית 815א', בגוש 6628, חלקות 525, 30.3,304,
 1,2,4,22,23, חלק מחלקה 315; גוש 6631, חלקות 14,15,25,
 13, 12, חלק מחלקה 16, צפונית מרח׳ רשפח אפקה", שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2176, התשל״ו, עמ׳ 759,
 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו(להלן
- הוועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
 תל־אביב־יפו(להלן - העיריה), לחלוטין לצרכי ציבור, ובי העיריה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 י ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 3510 ילקוס הפרסומים 3676, ו׳ בתמוז התשמ״ט, 9.7.1989



 וכל המעוניין ברבר רשאי לעיץ בו בשעות העבודה הרגילות,
 כרו מזיון התשכדפ (18 ביוני 1989)

 (חמ 3-4)
 שלמה להט

 יושב ראש הוועדה המקומית
 . לתכנון ולמייה תל־אביב־יפו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמסתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ד,-11965, ובהתאם ל״תכנית יל׳ - ששחים מעבר לירקון־,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביללץט הפרסומים 278, התשי״ג,
 ע3ל׳ 371 מצהירה מה הוויעדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־
 יפו(למלן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 9' לפקודת הקרקעות(רכישה
 לצרכי צימר/ 1943*(להלן - הפקודה/ כי הקרקע המתוארת בתו
 ספת ואשר מחם אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ר7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 1907, התשל״ג, עמ׳ 1377, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של עירית תל־אבימיפו ממם פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוםפת
 חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו המהווה חלקים מחלקות שונות בהתאם

 לתשדיש כשהשטח המופקע מותחס מ בצבע אדום כדלקמן;
 מסי תלקה שטח החלקה במ״ר שטח להפקיד! במיץ

 14 44316 כ־2,500
 15 3,937 כ־530
 17 6366 כ־800
 18 6347 כ־600

 22 16301 כ־3,500
 437 2329 כשלמדו/

 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בךגוריון 38
 ובאגף נכסים ומשק של העידיד, מבד מלמ ישראל, תל־אנימיפו,

 וכל המעונייז ברבר רשאי לעיין מ בשעות העמדה הרגילות.
 ט״ז בםיון התשמ״ם (18 מוני 1989)

 >חמ 3-4) שלמה להט
 יושב ראש הוועדה ומקומית
 לתכנה ולבנייה תל־אבימיפו

 י ס״ח התשליך עמ׳ 307.
 י ע״ר 1943, תופ׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות >רמשה לצרכי צימר/ 1943

 ולפי'חוק התכנה והכנייד״ התשכ״זז-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ חד/766 - תכנית מפורטת

 • נרה התשכ״ו/ עמ׳ 307.

 גוש 3336
̂ז במ״ר  םנו חלקה שסח החלקה במיד שסח להפק

 3 30,965 כ־50
1,2000 107,089 15 

 (טיןדם ח׳7 שהופרדה
 לחלקת 18-15)

 24 19,245 מ2,900
 (מקדם חי 6 שהופרדה

 לחלקות 24-23)
 העתק התשריט מופקד במשרדי התערו/ שד׳ בךגוריון 38
 ובאגף נכסים ומשק של העידיד״ מבד מלמ ישראל, תל־אבימיפו,

 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ כשעות העבודה הרגילות״

 גרו בםיון התשמ״ט (18 בתני 1989)
 (המ 3-4)

 שלסה להט
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הק״קעות(רכישה לצדכי צימר/ 1943

 ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ 809 - חלק
 מאדמת כפר שלם, גוש 3138 1*31 3142 6146 אדמות כפר
 שלם״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2595«
 התש׳׳ס, עמי 755, מצהירה מה התערה המקומית לתכנון ולמייה
 תל־אממיפו(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצדמ צימר/ 1943׳ (להלן - הפקודה/ מ הקרקע
 המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5

 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ס, עמ׳ 103, תהיה •
 לקניינה הגמור והמוחלט של עידית תל־אבימיפו מיום פרסום הוד

 עה זו ברשומות.

 תוססת
 חטיבת קרקע כתל־אממיפל המהווה חלקים מחלקת שונות בהתאם

 לתשריט כשהשטח המופקע מותחם מ בצבע אדום כדלקמן:
 גוש 6141,

 ממי הלקה שטח חזלקה בנדר שטח להפקעה נמיר

 14 1,057 מ60
 15 12,393 מ1,100

 העתק התשריט מו«1 במשרדי התערה, שד׳ בךגוריה 66,
 ובאגף נכסים ומשק של העיריד״ מכר מלמ ישראל, תל־אממיפו,

 1 ם״ח התשלה, עמי 307.

 > ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

35 n 989M.9 ,3676ילקוט הפרסומים , ר בתמוז התשמ׳׳ט 



 מיומ פרסומה הודעה זו ברשומות, את תביעתו ביחד עם ראיות 0
 שיכללו את פרסי הרישום, א) ישנו, בפנקסי רישום המקרקעץ,
 והודעה המפרשת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם״

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 ק נמסרת נזה הודעה! כי מועדה מתכוונת לקנות סיד חזקה
̂וף לצדכי הציבור  בקרקע האמורה ספני שהיא דרושה באופן ד
 שלמענם הלא עומדת לרכשו/ והוועדה מורה בזה שכל אדם המהדק

 בקרקע האסורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 הסיבת קרקע בגוש 10014 בחדרו/
 m חלש! חלק מחלקה מרד

3.340 28 
3.050 29 
4.004 30 
3.237 31 
3.294 32 
3.535 33 
3.267 34 
3335 15 
3.509 36 
3.237 37 
3.223 38 
3.237 39 
3.016 40 
3.535 41 
2.663 42 
3.535 43 
2.561 44 
3335 45 
2398 46 
3.535 47 
3.535 49 
3.552 51 

 53 בשלמות
7.149 182 
0.066 103 
2.240 105 
0.156 107 
0.605 IM 
6.602 181 

 העמק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעידית״הדדה וכל
 המעמת בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ז בםיון התשמ״ט(20 ביוני 0989
 (חס 3-2)

 נחמיה להג
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה וע־־דה

 מדרום לרחוב הרנרט סמאל", שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביל״
 קום הפרסומים 3258, התשכדו, עמי 313 מוסרת מה הוועדה המקר
 מית לתכנון ולבנייה חדרה(להלן - הוועדה/ מ הקרקע המתוארת
 כתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה

 לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו w על סוכת
 ההנאה אשד לו כקרקע וממורה כצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרסי הדישמ/ אם ישנו, בפנקסי רישום *•vu קעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם״

 כום הנתבע ככל סעיף וסעיף.

 p נמסרת מה תודעה, מ הוועדה מתמונת לקנות מיד וחקה
 בקרקע האסורה סמי שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי הצינור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה סודה מה שכל א*ם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מלר rat החזקה גה•
 תוספת

 חטיבת קרקע כגוש 10037 בחדרו/
 חלקת חלק מחלקה בסיר

1800 50 
460 145 

 499 כשלמות
 357 נשלמות
 503 כשלמות

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעידית חדרה וכל
 המעתיק מ״בר רשאי לעיין מ בשעות העמדה הרגילות.

 כ״ט בניסן התשמ״ס(4 במאי 1989)
 (חמ 3-2)

 נחמיה להב
 יושב ראש הוועדה הסקסית

 לתכנון ולבנייה חדרה

 הודעה לפי סעיף 5 ד7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבניין/ התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 תתשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ חד/248 ר - הרחבת אחד
 התעשייה הקיים בחדרה", שהודעה בדבר אישורה פורסמה מלקוט
 הפרסומים 3289, תתשנדו, עמי 1145-1144, מוסרת מת הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה חדדה (להלן - הוועדה/ מ הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצדכי ציבור ומ הווע־

 דה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
 רה ורוצה לקבל מצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים

 י ס״ח התשכ״ז/ עמי 307.

 3512 ילקוס הפרסומים 3676, י בתמוז החשם״ס, 9.7.1989



 לתכנון ולבנייה ערר(להלן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקידת
ר/ 1943* (להלן - הפקח־ה/ כי הקר־  הקרקעית(רכישה לצרמ מו
 קע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעי־
 פים s ד7 לפקח־ה בילקוט הפרסומים 3343, התשס״ו/ עמ׳ 1743,
 תהיה לקניינה !עמוד והמוחלט של המועצה המקומית ערד מיזע

 פרסום מדעה זו ברשומות,

 תוספת
 מקרקעין כעדר כמפורט להלה גוש 38218 (בהסדר)(מקודם 218/

 חלקה 13 (בהסדר) - מגרש 909, שסח קרקע של 1080 ס״ר.
 העתק התכנית מופקד במשרדי מועדה המקומית ערד, וכל

 הםעוניין נדבר דשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.
 כ״ג בשבט התשמ׳יט(29 בינואר 1989)

 (חמ 3-4) אםדחם שדחט
 יושב ראש מועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה עךד

 * ע׳׳ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 5 דד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי מק התכנון והבנייז/ התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188 ער 190 למק חתמת
 והבנייו/ התשכ״ה-1965י, ובהתאם ליתכנית מס׳ ג/1002 - שלבים
 תעשיות בעימ״, שמחנה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2756, התשס״ב, עמ׳ 74, מוסרת בזה מועדה.המקומית לתכנון
 ולכנייה מורדות הכרמל (להלן - מועדה) מחנו/ מ הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה
 נועדו בתכניות והמכות מעיף 20 לפקדת הקרקעות (רכישה
 לצרכי צימר/ 1943 (להלן - הפקודה/ והוועדה סבורה כי כגלל
 מראות של סעיף 20 לפקח״ה אין פיצויים או פיצויים מופחתים

 עשויים להשתלם בשל הקרקע האסזדה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין מכוח זכות ובין מתוך נימוק
 שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים נדרש
 לשלוח לוועדי/ תוך חודשיים מיום סרםזם מדעה זו ברשומות,
 הרצאה על זכותו או על מעת הנאה אשר לו בקרקע ממוח/
 בצירוף חרוז/ לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין, ומרעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצו״
 יים שמא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואס
 נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים

 או פיצויים מופחתים, ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

 p נמסרת מה מדעו/ כי מועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האבמדה מפגי שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשו/ והוועדה מודה מה שכל אדם ומחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
 תוספת

 שסח קרקע בגודל של כ־15,3 ד׳ הכולל את חלקי חלקות 30, 29

 י ס״זז מזשכ״ד״ עמ׳ 307.

 הודעה לפי מעיר 5 דד
 לפקודת הק״קעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי מק תזמון והבנייה, התשכ״די-1965
 בתוקף סמכותה לסי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ חד/767 - שמנת שמשון,
 חלק מנושים 10043,10042 בחרדה״, שתרעה בדבר אישורה פורס־
 מה בילקט הפרםוםים 3075 ת1שמ״ד,עמ׳ 2884, מוסרת מה מוע
 דה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה(להלן — הוועדה/ מ הקרקע
 המתוארת כתוספת דרושה למערה לחלוטין לצדכי ציבור וכי מו7ך

 דה סוכנה לשאת ולתת על רכישת הק״קע האמורה,

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
y נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים p רה ודונה לקבל פיצוי על 
 מיום פרסום מרעה זו ברשומות, את תביעתו מחד עם ראיות
 שיכללו את פרטי ויישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 ומרעה המפרטת לסעיפי הם אוו הפיצויים שמא תובע וחישוב הם״

 מם הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת מה הוד עז/ מ הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי הציבור
 שלמענם ודא עומדת לרכשו/ ומועדה סודה מה שכל אדם המחזיק

 מרקע האמורה ימסור מיד את החזקה מ/

 תופסת
 חטיבת קרקע נמש 10042 בחדרו/

 xto חלק• ולק מחלק! 03*1*

21.730 15 
4471 16 

10.790 17 
538 39 
538 42 

 העתק התכנית מוסק• במשרדי מועדה בעידית חדדה וכל
 מעוניין נדנד רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ח בםיון התשמ״ט(21 מוני 1989)
 (חמ 3-2)

 נתמיח להב
 יושב ראש הוועדה הסקסית

 לתבנון ולבנייה חדדה

 1 ס״ח התשכ׳ד, עמי 307.

 הודעה לסי סעי!* 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943

 ולפי מק התכנון והבנייה, התשכ׳ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התמה והכנייד״
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״שינוי מם׳ 3 לתכנית מפורטת 03/24/
 111" (להלן - התמית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3390, התשס״ז, עמי 34 מצהירה מה מועדה המקומית

 י m התשכ״ו/ עמ׳ 307.

 ילשס ר&רממים 1674, ד nom התשפ*ס, 9.7.1989 3513



 תמ־ין*
 מסי התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 ירושות
 631/89 עמר אברהם 28.1034 םימי מ שטרית
 עמר מזל 13.738 סימי מ שטרית

 אליהו צי גן״זמרה. רשם

 הודעות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרמי האזורי בירושלים

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי יחשה;

 תיק 5214/התשמ״ט

 בענת ירושת המנוחה רלב״ג שרה, שנפטרה בירושלים כיום.
 ייא בניס התשמיש (16 באפריל 1989),

 המבקש: רלל״ג יצחק.

 תיק 5241/התשמ״ט

 בענת ירושת ומנוח יצחק ריין, שנפטר בירושלים ביום י״כ
 באב התשמ־ז>7 באוגוסט 1987),

 המבקשת•• גרציה ריין.

 תיק 5246/התשמ״ס

 בענת ירושת ומנוחה אברמוביץ קלרה, שנפטרה בירושלים
 ביום ד׳ בניסן התשמ״ט (9 באפריל 1989),

 המבקשת: אברמוביץ מרצל.

 תיק 5240/התשמ״ס

 בעניין יחשת המנוחה משאם מרים, שנפטר בארה׳׳ב ביום 3
 ביולי 1983,

 המבקשת: משאט יהודית.

 תיק 5269/חתשס״ס

 בעניין יחשת המנוח נחמו כהן אהרן, שנפטר בירושלים ביום
 ל׳ בנימ התשמ״ט (5 במאי 1989),

 המבקש: נחמו כהן משד״

 תיק 5296/התשמ״ס

 בענת ירושת המנוחה אברמוביץ עדה, שנפטרה בירושלים
 ביומ י׳׳ד באדר א׳ התשמ־ט (19 בפברואר 1989),

 המבקשת: כהן שרה.

 תיק 5519/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח צבי בדקת, שנפטר בירושלים מום כ״ו
 בניסן התשמ״ט (1 במאי 1989),

 המבקש: אהוד ברקת.

 בגוש 10728 כמסומן בצבע בתשריט.

 העתק ומשרים האמור מופקד במשרדי הוועדה, רחוב מרי 2,
 חיפה, מגדל הנביאים, קומה 7, וכל המעונת בדבר רשאי לעת בו

 בשעות •העבודה ו&־גילות.

 ייב בסיון התשמיש(15 ביוני 1989)
 (חמ 3-2)

 עובדיה שלמה
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

 הודעות בתי המשפגו
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קלום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הורעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבון.

 שם המבקש
 תאריד

 סס* התיק שם המנוח הפסידה

 צוואות
 605/89 סלסטין גולדנברג 27.12.88 שרף צרלי

 608/89 סעדה כהן 1.1.89 שמואל כהן
 609/89 מרים בליקשטיין 9.10.88 מסף בליקשטיין

 610/89 רחל קריזמן 7.5.89 יגאל קורן
 613/89 מאיר ודלף 12.1138 הילדה ודלף

 614/89 קלמן ורדי 3.5.89 לאה ורדי
 615/69 שולמית ינון 5.2.89 אברהם ינון
 617/89 סלמן בסון 17.4.89 צדוק בסון

 625/89 יעקב דריקם 30.3.89 ליליאז אוזן
 626/89 מימון קדוש 2.7.87 דינה אדרי
 627/89 יטו קדוש 16.334 דינה אדרי

 628/89 זדזניםיד קאופמן 12.4.89 נטליזז קאופמן .

 ירושות
 605/89 סלסטין גולדנברג 27.12.88 שרף צרלי

 607/89 נעים עבורי 12.5.89 חביבה נסים
 612/89 שפרה ברלם 2.3.89 שחל ניצה
 604/89 מרדכי קליגר 20.534 משה נבון

 616/89 ניחמקין אלקה
 מורדירובנד 10.5.62 ניחמקין קונסטנטין

 618/89 אלברט םימונס 1955 אוה ריקלס
 619/89 מרים פלשן 31.12.79 אברהם פלשן

 620/89 אגמן מנזוראלהק 5.11.85 אירל רשל
 621/89 סויסה תמו 31.5.87 סיגל אשר
 624/89' סעידה שמש 2.2.89 דוד שמש

 630/89 בדוד יעקב פישר 9.4.85 בן ציון פישר
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 תיק 5594/התשמ״ט
 בענת Tושת המנוח דוד חזן, שנפטר בירושלים בידם כ״ה

 בארד ב׳ התשמ״ט(1 באפריל 1989),
 המבקשת רגינה חזן.

 תיק 5610/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח רחמים דגמי, שנפטר בירושלים ביום י׳ג

 באייר התשמ״ט«18 במאי 1989),
 המבקש: תופחה צ׳אצ׳י.

 תיק 5605/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוחה אילה קליין, שנמרה בירושלים ביום ו

 בניסן התשמ״ט (12 באפריל 1989),

 המבקשת: !פוחז קלת.
 תיק 5598/התשמ״ט
 מבניין ירושת המנוח יוסף מיוה(/ שנפטר בירושלים ביום כ״ה

 באדר ב׳ התשמ׳׳ט (1 באפריל 1989¿
 המבקשת: שולמית מיוחס.

 תיק 5552/התשכרס
 בענת ירושת המנוח אלבדט עזרן, שנפטר מרושלים ביום

 לח בתשרי התשמ״ט«9 באוקטובר 1988),
 המבקשת: בלכה עזרן.

 תיק 5593/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוח הורוביץ יגהק, שנפטר בירושלים מום

 ט׳ בםיון התשכרט(11 מוני 1989/
ע קליין.  המבקש: מז

 תיק 5749/התשמ״ס
 בענת ירושת המוח לקם ויהלמינר, שנמר בירושלים מום

 ג׳ באדר ב׳ התשמ׳ט(9 במרס 1989),
 המבקשת: גולדפלד פולה.

 תיק 5763/התשמ״ש
 בעניץ ירושת המנוחה פינת סוואנה, שנפטרה בירושלים ביום

 ייא באייר התשמ׳ט(16 במאי 1989),
 המבקש: גרשון פערו.

 תיק 5534/התשס״ט
 בשת ירושת המנוח זיידנברג אריה אמיל, שנפסד מרושלים

 ביום כ״ב בטבת התשמ״ח (12 בינואר 1988/
 המבקשת: סימונה דידנברג.

 תיק 5768/התשמ״ס
 כענת יתשת המנוח פרידמן אליהו, שנפטר בידושללם ביום

 י״א באדר א׳ התשמ״ט (16 בפברואר 1989/
 המבקש פרידמן פנחס.

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
 הודעות (המשך) י

 תיק 5537/התשמ׳ט
 בענת יחשת ומנוחה שטראום ברסו/ שנפטרה ביחשליס

 ביום כ־ג בניסן התשמ״ט (28 כאפחל 1989/
 המבקש: יעקב שטראוס.

 תיק 5538/התשמ׳׳ט
 בענת ירושת המנוחה קמינר רחל פרל, שנפטרה בירושלים

 ביום כ׳ בניסן התשמ״ט(25 באפריל 1989/
 המבקש: יעקב מנחם קמינר.

 תיק 5514/התשמ״ט

 כענת ירושת המנוחים כהן מזה וכהן דגו, שנפטרו בפתח
 תקוה במם 28 בינואר 1989. ומום 13 במלם 1989,

 המבקשת: ליבומץ אילנה.
 תיק 28/התשמ־ס
 בעניין יחשת המנוחה ממה מלמו/ שנפטרה בחולה ביום

 י״ס באלול התשמ״ז(12 בספטמבר 1987/
 המבקשת: בן משה לבנה.

 תיק 5696/התשנדם
 בעניץ יחשת המנוחים רטנר יעקב ורטנר פניד, שנפטרו מ־
 חשלים ביום א׳ בכסלו התשמ״ו(14 בטבמבד 1985) וביום כ״ה

 בתשרי התשמ״ט (6 באוקטובר 1988),
 המבקש: ניבורגר לומב.

 תיק 5688/התשבדט
 בענת ירושת המוח חמדני כהן, מפטר בירושלים ביום נו

 כאדר התשמ״ח (27 בפברואר 1988),
 המבקש: כהן אברהם.

 תיק 5635/התשמ״ט

 בעניה ירושת המנוח דסקל רפאל אריד״ שנפטר בירושלים
 ביום ס׳ בשבט התשמ״ח(6 במרס 1988),

 המבקשת: רםקל הינדא מלכה.
 תיק 5669/התשמ״ס
 כעניין ירושת המנוח מזדחי שמואל, שנפטר בTושלים ביום ו׳

 באייר התשמ׳׳ט (11 במאי 1989),
 המבקשת: אסתר לוי.

 תיק 5657/התשמ״ס
 בעניה יחשת המנוחים פינםקי שדה ופינסקי שניאוד, שנפטרו
 בירושלים ביום א׳ בניסן התשמ״ג(15 במרס 1983) וביום י״א באדר

 ב׳ התשמ״ט,
 המבקש: ישראל פינסקי.
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 בםיון התשמ״ש(4 ביוני 1989),
 המבקשת: אליהו כלה.

 תיק 6024/התשמ״ט
 בענת יתשת המנוח צחור מסף, שנפסד ביח־שלים במם כ״ב

 באייד התשמ״ס (27 במאי 1989),
 המבקשת: צחור פלורה.

 תיק 6006/התשמ״ס
 בעניין ירושת המנוחה אסתר דסקינד, שנמרה בירושלים

ד באדר ד התשמ״ט(31 במרס 1989¿  ביום ל
 המבקשת: צפורה זיסקינד.

 תיק 5919/התשמ״ט
 מניין יתשת המנוח יצחק לייב בודד, שנפסד בירושלים ביום

 כ״א באלול התשמ״ח(3 בפברואר 1988¿
 המבקשים: מנוחה מזיע ואברהם בורג.

 תיק 5972/התשםדט
 בעגןיין ירושת המנוחה שולמית שפיח/ שנפטרה בירושלים

 ביום כ״ד בתשרי התשל׳׳ח (6 באוקטובר 1977/
 המבקש שפTא בנימין.

 תיק 5869/התשמ״ט
 מבניין ירושת הטבוח גדלים כהן, שנפטר בירושלים ביום י*ד

 באייר התשנרט(18 במאי 1989),
 המבקשת: רחל כהן.

 תיק 6986/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוחה שלו נעימה־טחזה, שנפטרה מרושלים

 ביום וי באדר התשמ׳׳ב(28 בפברואר 1982/
 המבקשת: רעה שלו.

 יצחק אהרן p שועון
 סגן מזמר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 הודעות

 להווי ידוע מ הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מס׳ החיק יעיין־
 התשנרס שם המנוח הפסידה שם המבקש

 14211 אקילוף אברהם כ״ז בניסן מ״ז לאהאקילוף
 14206 אשר פוח(ןדרים) י״ב בטבת גדה חיים אשר

 14231 כיצד אםטרולה ט׳׳ז בשבט מ״ז אליהו מצד
 14221 גוילי רבקה י״ס באדר מ״ז ציון גולי

 14235 וימשברג אריה ד׳ באלול בדו חזליהרמשברג
 14232 כהן יוסף ז׳ בחשון מ׳ח אפרים כהן

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
 הודעות (המשך)

 תיק 5781/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח פרנקל מד, שנפטר מרושלים ביום כ׳׳ג

 בשבט התשמ־ט (29 בעואר 1989),
 המבקשת: דעה ת״שקוביץ.

 תיק 5720/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוח מוג ניקולאי, שנפטר בפתח ת^ה במם

 י״ח בכסלו התשמ״ט(27 בנובמבר 1988),
 המבקשת: מוג מגדלנד-

 תיק 5844/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוח ולצר ישי, שנפטר בירושלים במס כ״ו

 באייר התשמ״ה(17 במאי 1985),
 המבקש משה מחם.

 תיק 5905/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוח מסף לד, שנפטר ממשלים ביום ב׳

 בסמן התשמ׳ס(4 ביוני 1989),
 המבקשת: זריפה(יפה) לד־אמציה.

 תיק 5940/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוח שפירא שמואל, שנפטר בירושלים במס

 כ״א באדר א׳ ומשמיט(26 בפברואר 1989),
 המבקשת: רעיה שפיר*

 תיק 5915/התשמ״ט
 בענת ירושת הסנוח זבדי אליהו, שנפטר מרושלים ביום ד

 בתשרי התשמ־ס(19 בספטמבר 1988),
 המבקש אהרן זבדי.

 תיק 5909/התשמ״ט
 בענת יחשת המנוח סגל שמעון אליעזר, שנפטר בירושלים

 במם י־ט מיס התשמ־ט (24 באפריל 1989/
 המבקשת: צפורה סגל.

 תיק 5911/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוחה אייזן ברכה, שנפטרה מרושלים במם

 כ״ג באב התשמיח (6 באוגוסט 1988),
 המבקש צבי אייזן.

 תיק 6008/התשמ״ס
 בעניין ירושת המנוח אליהו חי פדיואדוקל, שנפטר מרושלים

 ביש כ׳׳ז באדר ב׳ התשמ־ט (3 באפריל 1989),
 המבקשת: לאה פדיואדוקל.

 תיק 6019/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח אליהו רחמים, שנפטר מרושלים במם א׳
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
 הודעות

 להווי ידזע כי הוגשו לבית הרץ, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי יחשה

 המבקשים
 תאריך

 מפירה
 מס׳ התיק

 התשם״ט שם המנוח

 כ״ג באייר ביה בנותיה ובנה
 כ״ד בניסן מ״ג אחיו ואחיותיו

 י״ח בתשרי נרה בעלה ובנה
 י־ד בניסן פרט אשתו, בתו

 ובנו
 כעלה ובתה

 2413 שומלה יסמינה
 2434 טמם בגואה
 2477 דהן סולטנה
 2491 אברהם אהרן
 פונדמינסקי

 2526 שוטלנד נעמה לאה ט׳ בניסן נרם

 חנוך גרנפיץ. מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
 הודעות

 לחד ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי התיק תאריו
 התשכל״ס שם המנוח הפטירה שס המבקש

 4033 זנו מסעודי א׳בשכטמ״ט זגושלמה
 2366 אבוחנין פורטונה כ״דבשבטמ״ז אבוחנץ רחמים

 3896 אםסלם שמעון 3רו כשכם מיט אםסלם מסעודה
 3989 ליינוביז מקס א׳ באדר א׳ מיס ליבוביץ פני

 3979 גבאי אליהו לא באייר מ״ט גנאי תמו
 3970 מלכה חביב י״ב בניסן מ־ט וקנץ חבידה
 4002 חדד אתרן ט״ו כחשון מ״ט חדד פלילה

 מיכאל כהן, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
 הודעות

 להוד ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צוד יחשה:

 תיק 4316/התשמ־ט
 בעניין ירזשת המנוחה פלג רחל, שנפטרה באשדוד בידם ג׳

 באדר ב׳ התשמ״ט(16 במרס 1989¿
 המבקשים: כנה ובתה.

 תיק 4334/התשמ״ט
 בענת ירושת המנוח שוקרון אקריש, שנפטר באשקלון ביום

 כ־ו בניסן התשמ״ט « נמאי 1989¿
 המבקשים: אחיו דלדי אחותו.

 תיק 4337/התשמ׳ט

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשה

 מס׳ החיק תאריך
 דזתש0*ש שם הסנמז הפסידה שם המבקש

 14234 כהן שולמית ר בטבת נרו כתריאל כהן
 יהודה

 14207 נוימ ישראל
 בחן־ ט׳באדרל׳׳ז חד נוימן
 14206 נוימן רחל ה באח־־ כ׳ מיס מד נוימן

 14222 צריקר עלמה כיה באייר פרט ראומ צריקר
 14230 שטיקל נמוד ח׳ באלול סייח יוסף שטיקל

 14223 אדמלד פול ר באימי מ״ט גוסלאהאדנולד
 14250 אשכנזי למטה ח׳ באלול גרד תמר כץ
 14249 אשכנזי שמעון י״ח בכסלו מ״ט תמר כץ

 14228 בכר מטילדה וד בניסן ם״ט שדה זילברמן
 14233 .טלמור שמעון כ״זבאיידמ״ס אלכססלמור

 14209 לד אליהו ד בשבט פרט אהובה לד
 14227 לוי ויקטוריה ב׳ כתשדי נרט רחמים לד

ו כאייר גרז םנדרליבוביץ  14248 ליבוביץ בוםיה ל
 14226 קמינםקי ישראל י״ד בניסן נרט וגה קמינסקי
 14218 חדלה ישראל טיז באייר מ״ט לאה חדלה

 עובדיה לוי
 מנול היחידה לעזבונות דרושות

 ו

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
 הודעות

 להוד ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורשים לולן,
 כקשות למתן צווי ירושה:

 מם׳ התיק תאריך
 התשפיס 29¡ ה&נוח הפסידה שס המבקש

 2551 מסף בדרי י״ט בחשון מ״א שושנה כהן
 ששון

 2552 מדלץבודי כמ בניסן נרט
 2560 ישראל לבקוב כיה באדר תקדם מינה לבקוב
 2565 ישראל קורעי י״ד באייר ס־ט נעמי קורעי

 2571 יעקב האואד י׳ באב פדה הנה נמם
 2616 אליעזר לד נרה באוד בי מ״ט אהרן לד

 2617 הלןאיסלח ט״ז בתרי מ״ט יעקב איפלח
 2700 כרמל אברהם כ׳ בתמח מ״ח (חנה) סלם הנו

 אהרן
 2720 יולוס״יהודה כהן כיב באדר א׳ מ׳׳ט בלנקהכהן

 2729 פייה זגודין י׳ באדר א׳ נדד נחמן ארביםר

 א׳ פייער, מזכיר ראשי
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 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוגה לתמוך כמתן
 צו בענייו הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הרץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 דוד פלג, עו׳׳ד
 בא־כוח המבקש

 העדמ בל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 המחנה, בציה ומום והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 14.30 של יום 3 באוקטובר 1989.

 מפית המשפט המחוזי בתל״אביב״יסו

 תיק אזרחי 710/89

 בענת פקדת החברות [נוסח חדש), התשמ׳ג-1983,

 ובעניין פירוק הברת גרבורג בע׳׳נ/

 והמבקשים: עובדי החברה הנ״ל ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין ו/
 או ג׳ הורנשסיין ו/או א׳ שילוני, רה׳ בן יהודה 127, תל אביב

.63402 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביש 23 במרס 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביש 20 בספטמבר 1989.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכר, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החמוש מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 גלילה חיתשטיין, ערד
 בא־כוח המבקשים

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתש לעיל תדעה על רצונו זד״
 ההודעה, בציון השם והטען של האיש או הפירמה ובחתימת• או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 19 בספטמבר 1989.

 ג3ית המשפט המחוזי בתל״אביב״יפו

 תיק אזרחי 1025/89

 בעניין פקודת החברות ונוסח חדש/ התשמ״ג-1983,

 ובעניין פירוק חברת מיטם אינטרנשיונל כע׳מ,

 והמבקשים: עובדי החברה הנ״ל ע־י ב׳׳כ ערד נ׳ הורנשטת ו/
 או ג׳ הורנשטת ו/או א׳ שילוני, רה׳ בן יהודה 127, תל אביב

.63402 

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
 הודעות (המשר)

 בענת ירושת המנוחה מועלמי גירת, שנפטרה ביבנה ביש ג׳
 בשבט התשמ׳׳ח (22 בינואר 1988),

 המבקשים: בנותיה ומיהי

 נסים אדרי, מזכיר ראשי

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 כבית הטשפט המחוזי בתל-אביב״יםו

 תיק אזרחי 608/88

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

 ובענת פירוק חברת קראופטיק בע׳מ,

 והמבקש מק דיסקונט לישראל בע־מ ע״י ב״כ עו״ד דוד פלג,
 רה׳ יהודה הלוי 17, תל אביב 65137.

 נמסרת בזה מדעו/ כי ביום 28 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

 ביש 4 בספטמבר 1989 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי למפיע בשעת הבידוד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתש מסה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 דוד פלג׳ ערר
 מרכוח המבקש

 הערת כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב
 לממד, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל מדעה על רצונו זד-
 ההודעה, כציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתש לעיל לא יאוחר משעה 14.30 של יש 27 באוגוסט 1989.

 גבית חמשסמ המחוזי מתל*אגיריפו

 תיק אזרחי 656/89

 בענת פקודת החכמת משח חדש/ התשמ״ג-1983,

 ובענת פירוק חברת םולכביש - חב׳ לעבודות כבישים ופי
 תוח בעי•/

 והמבקש: בנק דיםקונט לישראל בע׳׳מ ע״י ב״כ ערד דוד פלנ,
 רח׳ יהודה הלד 17, תל אביב 65137.

 נמסרת בזה הודעה, כי במס 16 במרס 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית ה&שפט היושב בית

 ביום 4 באוקטובר 1989 בשעה 08.30.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 ובענת פירוק חכרת מ׳ אבצוק ושות׳ מ׳*/
 והמבקשים; חנגלי אליהו ואח׳ ע״י ב״כ ערד י׳ אמתי ו/או ד׳

 יהודאי ו/או ב׳ ג׳ חניק, רח׳ בלח־ 6, תל אביב 44161
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29 במאי 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אכיכ־יפו לפרק את החכרה ממרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ

 ביום 17 כס&טמכד 1989 כשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הדמה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עדך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום סטה

 תמורת התשלש הקבוע מדו.

 דרור יהודאי. ערד
 בא״בוח המבקשים
 הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח. על ידי הדואר, לחתש לעיל הודעה על דצמו זד»
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 12.00 של מם 14 בספטמבר 1989.

 בבית הם שסט המחוזי בהיסח
 תיק אורחי 369/89

 בענת פקודת החכמת(נוסה חדש/ התשס״ג-ג198,
מנת פירוק חברת פי.מ. אינד. תעשיות כיוטצנולוגיה צמ־  ־ ו

 חית מרם,
 והמבקשת: Associated Biotech industries שותפות רשומה
 במדינת נידיודק ארה־ב ע״י ב״כ יעקבסלומון ליפשיץ ושות׳, שד׳
 המגינים M חיפה 33264, וצדוק שסריקת אדליסט סלע ושות׳,

 שד׳ מטשילד 38, תל אמב 45792
 נמסרת מה הורעו/ מ במם 12 במרס 1989 מגשר, בקשה
 למת המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ומ
 בקשת פירוק זו תישמע בפני מת המשפט המשב ברין מום 28.

 כספםמכר 1989 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החכרה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידור,
 אס מצמו או באמצעות עורך הדץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלש הקבוע בעדו.

 דוד גולתבלט, ערד
 מרכות המבקשת

 הערה כל הרוצה להופיע בשעת בדוד הבקשה האמורה חייב
 למסוד, או לשלוח על ידי הדואר, לחתש לעיל הודעה על רצונו זה.

 נמסרת מה מדעו/ מ במם 2 במאי 1989 הוגשה בקשה למת
 המשפט המחוזי בתל־אבימיפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, שי
 בקש! פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המשב בדין במס 20

 נספסמבר 1989.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הממד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה תתן
 לכל נושה או משתתף של הועדה שידרוש זאת מן החתום מסה

 תמורת התשלש הקבוע בעדו.
̂״לה הורבשטיין, ערד  ג

 בא״כודו המבקשים
 הערה כל הרוצה להופיע בשעת מחד הבקשה האמורה חייב
 לסםור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זר-
 ההודעה בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה •13.00 של מם 19 בספטמבר 1989.

 גבית המשפט המחוזי 3תל*א3יבדיסו
 תיק אזרחי 1026/89

 בענת פקחית החברות(נוסח חדש/ התשמ״ג-1983,
 ובענת מרוק חברת ש.ע. לגונות בע״כ/

 והמבקשים: עובדי החברה הנ״ל עיי מכ ערד נ׳הודנשטיין ו/
 או ג׳ מרנשטיץ ו/או א׳ שילוני, רח׳ בז יהודה 127, תל אביב

43402 
 נמסרת מה הודעה מ במם 2 במאי 1989 הוגשה בקשה לבית
 ומשפט הפחתי בתל־אבינ־יפז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני מת המשפט המשב בדין מש 20

 נספטמכר 1989.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו במת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת המרוד,
 אס בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה » משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מסה

 תמורת ומשלש הקבוע מדו.
 גלילה הורנשטיין׳ ערר

 ממוח המבקשים
 העדה כל הרוצה להופיע בשעת מרור הבקשה האמורה חייב
 לםסור, או לשלוח על ירי הדואר, לחתום לעיל מדעה על רצונו זה
 ההודעה בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתיסתם או
 בחתימת כא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתש לעיל לא יאוחד משעה 13.00 של מם 19 בספטמבר 1989.

 בבית המשפט המחוזי בתל״אביגדיסו
 תיק אזרחי 1243/89

ת פקודת החברות ונוסח חדש/ התשמ״ג-983ו, נ  מ

 ילקוט הפרםומימ 3676, ו׳ בתמוז החשםיה, 9.7.1989 3519



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות על ידי מת המשפט

 בחתימת בא כוחם, צריכה להיססר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 12.00 של מם 26 באוקטובר 1989.

 33ית המשפט המחוזי גערת

 תיק אזרחי 1114/88

 בעגת פקודת ההברות(נוסח חדשן, חיזשמ״1-ג198,

 ובענת פידחן חברת נירא מדם בע״נ/

 והמבקשת: נודא סורס בע״מ זרי ב״כ ערד מ׳ שלמ/ בלוד 41,
 תל אביב 44681

 נמסרת מה הודעה פי במם 27 בנובמבר 1988 הוגשה בקשה
 למת המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 כקשת פירוק זו תישמע כפני מת המשפט היושב בדין מום 7

 נספטמנר 1989 נשעה 09.00.

 כל נושה א משתתף של התבדה האמורה הרוגה לתמר ממן
 צו ממת הבקשה % להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם כעצמו % באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן הדמום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 גו שליט, ערד
 באי כוח המבקשת
 הערה כל הרוצה להיפיע בשעת מחד הבקשה האמורה חייב
 למםוד, % לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה
 ההודעה כציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתס %
 בחתימת נא מחג/ צריכה להימסר % להישלח באמך שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחד משעה 3.00! של מם 6 בספטמבר 1989.

 ההודעה בצמן השם והמעז של האיש או מידמה ובחתימתה או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע יאל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 09.00 של יום 27 בספטמבר 1989.

 בכית הס שסט המחוזי כחיםה
 תיק אזרחי 856/89

 בענת פקודת החברות וטסה חדש/ התשמ״ג-1983,
 ובענת פירוק חברת הילה - שירותי מה אדם בע״נ/

 והמבקשים: חנה אור באסצעות עידו אודלנסקי ואיתן פילר
 פובםקי ע״י ב״כ ערד יגאל ארנון ושות׳, רה׳ דניאל פריש 3, תל

 אביב 44731
 נמסרת בזה הודעה מ במם 12 מוגי 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החכרה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע במי בית המשפט המשב בדין כמם 29

 באוקטובר 1989 כשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניק הבקשה או להתנגד לכד, רשאי להופיע כשעת המדור,
 אם בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום סטה

 תמורת הושלש הקבוע מנח.

 אייל פרידמן) ערד
 מרכוח המבקשים
 הערה: כל הרוצה להופיע בשעון מחד הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה
 ההודעה בציון ומ0 והםען של האיש או הפירמה ו בחתימתם או
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