
 רקוונוות

 ילקוט הפרסומיים
 ט״ז מיםן הוושמ״ח 3551 3 באט־יל 1988

 עמוד

 הדעה בדבר ניידות עדך חוץ מאושרים למי היתר הפיקוח על
 המסכע 1»1

 הורעו! בדבר רשימה של מבקשי רשיונות למי תקנות מקרים
1922 . . .  פרטייםוזכרתישמירה . . • .
1924 • . .  הודעה ברבר מועדי סדנות לוד תקנות שמאי מקרקעין. .
 מדעה מיבר מנת לוח מדות. 1925
1925 . . . . . . . . . ר .  הודעות בדמי רכישת קרקעות לנרכי מו
 !״׳ודעות לפי זדק התכנון והבניחז. 1929
 מדעות כתי המשפס. י! 1931
4J19 הדעות בריזזדין הרבניים 
1934 ••<.. . .  הדעה/לפי:חוקrrmciמוות ,
1936 . . . . . . . . . . . . . . ת ו ר ב  הדעות בדבר בקשות למירוק ח

• 1936 fíFKtNfn הדעות למי;פקודת 
 הודעות מאת חבונס הרשמי 1943

 עמוד

1918 • . .  הרעה על קביעת רשימת בוחנים .
 הדעה על ממד ממלא wpo לפרקליט מתח יחשל ים • .• • . 1918

 מדעה על מינוי נגיגי 1יכוד למי הדין לעמדה למי ויק
 בית הדין לעמדה 1918

 הדעה על מינוי חבר ברשח/יםוסמכת לפי תקנות העסקת נכי
 פלזמה 1920

 הדעה TPO אישור תוספת לארנונה, שיעודה ומועד שילוסה
 ל•, פקחית העיריות. 920!
 הדעה על קיום במד 1920
1921 . . .  הדעה על מתן היתר לפי!ו המחלצות חםקתדזת.... .

mown *דדי0ד4 תוספת שישוו row תי^ן תיאופיס לעניין 
 ותק פעילות לפי חוק משבן הכנםת ורחבתו 1921
 תיקון תיאוסים לענת דרגות שטר שומרים לפי החוק האמור.... 1921

י תפקיד לוי מ  תיקח תיאומים לעניין שיניש ברכב מרסי ל
 ה1ק האמור 1921



 מינוי ממלא מקום לפרקליט מחת ירושלים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה(מינויים),
 התשי"מ-1959י, אני מטיל על עוזי חסון את מילוי תפקיד
 פרקליט מחוז ירושלים מיום כ״ו באדר התשמ״ח(15 במרס 1988)

 עד יום כ״ט בסידן התשמ״זז(14 ביוני 1988).
 נדד באדר התשמ״ח(13 במרס 1988)

 (חמ 453—3) אברהם שריד
 שר המשפטים

 1 ם״זז התשי׳׳ט, ענו 86.

 ממד נציגי ציבור לבתי הדין לעבוזיה
 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-־1969

 כתוקף סמכויותינו לפי סע׳ך 10 לחוק בית הדין לעבודה,
 התשכ*מ-1969י,

 א) אנו ממנים את המנדים להלן לנציגי ציבור כבתי הדין
 לעבודה, החל ביום וי בכסלו התשכדח (29 בנובמבר 1987)!

 בית,היין הארצי לעבודה

 נציבי עובדים נציגי מעבידים
 ראובן אגמון מרדכי הורוביץ

 עוזר אח־ ראובן ויטלה
 מיכאל אסולין. חיים קסיניץ

 ישראל בד מאיר שחם
 ויליאם זביחז
 שלמה טלםון

 דב פרנקל
 שרגא קנטור
 זונדל רחוב
 אליהו רייף

 רקטור שהרבני

 בית הדין האזורי בירושלים
 נציגי עובדים נציגי מעבידים
 יוסף אשל משה בנינסקי

 יעקב בך סעדון יחיאל גרבלסקי
 יוסף הדני אהרן כהן

 אליהו קפמן יוסף קריב

 בית הרץ האזורי כתליאכינ
 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 שמואל ראוס אליה חד אציל
 משה אסולין צבי גולדשטיין

 משה אפסו־ אברהם גיאו
 צבי ארצי שלמה זהר

 אהרן מצד גחום זלינגר
 אליעזר בר״חיים משה יעקבוביץ

 י ס׳ח וז/שכ״ט, עמי 70.

 קביעת רשימת בוחגיס
 לפי חוק לשכת עוו נ׳ 1,1 ין, התשכ״א-1961

 בתוקף סמכותי לסי סעיף 40 לחוק לשבת עורכייחחן,
 התשכ״א-1961י, אני קובע רשימת בוחנים טםפת כלהלן;

 עזדכי״דין

 אבולוף נסים גולדבליט אבי עינב אוריאל
 אבדטועמה גיסאל גולן ציונה עצטון יניב

 אחיעזר דן גדג׳ודה חדק פייעבואום אבי
 אלמגוד עמיר דיל נעמי פלומנבום אמנת

 ארבל רב וינברג לאה פלפלי יהודה
 ארליך טוביה חורש יהושע פריבס ישעיהו
 ארנון יוסף טוניק יהודה קוחליק זכריה
 באדי כתריאל יאראק רנאסו קלינג גבריאל

 ביתן אלי כרמלי אריה קפלן עדנה
 בלומנסלד יונינה לדנסון יואב רזניק אמנון

 בדי עקב שמעון לידםקי ניחז שיינמן ח
 בךפודת עמיהוד מאיד נתן שעשוע רינה

 ברגמן קלמן מאד חנן ששתיאל רחמים
 בדקאי:דתן מצגר נורית פומרוק צבי

 גבאי ת סםט חיים רזופוב דניאל
 סהר יהודיות

,UCWUC1 חברי השידות 

 אברהמי בחך לנדאו נעמי
 אוםספלד כרמלה למפ זאב

 אופיר ברכה םלוטקי חנה
 אוד יעקב סטרשנוכ אמנון

 אמיתי רדוד פילוסוף(בדארצי) דליה
 ביילץ הלנה פרונט טוביה

 חלן שמעון פרשקר ח
 זקר תמר קינן חת

 דלברבדג אסתר קלT אלחנן
 דנגר יואל רג׳ניאו קלרה

 זכאי רחל חנן אברהם
 טננכוים יעל חניק י הוי ש ע

 מסיח יוספה שוהם אדי
 יהב חד שור אלכם
 יצחק ח ש״ף )דלן

 לחד משה שקד מיכאל.

 ההודעה על קביעת רשימת בוחנים1 - תתוקן לפי זד-
 <nr בחשון התשמיח(3 בנובמבר 1987)

 (חס 3-1032) אברחם שריד
 שד הם שפסים

 י ם׳׳ח התשכ״א, עמי 178.
 י י׳פ התשמ״ד- ענו 688.

 1918 יללןס הפרסומיס 3531, פרז בניסן התשנחז, 34.1988



 בית הדין ממורי בתליאביב בית הדין האד! י לעבודה

 נציגי עובדים נציבי מעבידים נציגי עובדים נציגי מעבידים
 משה אורן

 מיכאל אלדוד
 אבנר ארליך
 אברהם כהן

 זאב שוי

 בית הדין האזורי בירושלים

 נציגי מעבידים

 עובדיה חסון
 יגאל עמדי

 יואל שיפמן
 חיים שני

 משה בית דגן
 תת בך ישראל
 יעקב גיספאן
 אסתר הדלת

 נוואף מצאלחה

 נציגי עובדים

 שלום אדרי
 אברהם גבעוני

 אריה גלעדי
 מסף הראל
 סימה ומטר
 יהושע כהן

 אלברט מצליח
 שבתאי שלוס

 בית הדין האזודי בתל־אביב

 נציגי עובדים נציגי מעכירים
 מאיד אדרי יעקב אדרי
 חיים אזולאי יצחק אדו1,׳

 זמיר בךארי דניאל בךשטדית
 גדעון בךנתן חיים ברגר

 יעקב דקל יעקב ברלוביץ
 זאב ויינו* אבי גבע

 יהודה וייסמן יעקב גוטנשטיין
 יוסף דלבדמן יצחק גולדשטיין

 איזו חיימוביץ משה חלגין
 חיים חסקי מאיו־ הובדמן

 מנחם יחיד ציון חדד
 p ציון יהודאי י עלתה ירושלמי

 משה סבן כהן מרדכי כהן
 תו־ מוטאי מרדכי לחוביץ

 אברהם מיקא יוחנן מגנום
 אשד סבן »־יה מוניץ

 יצחק עדי חד פלד
 יצומו עידן מנחם פס

 תרה םיטבון שמשון צוד
 פנחס פיינברג אליהו קצין
 משה פרי חיים שגדרי

 שמואל קובי
 יניב תזנר

 יחיאל שמיד
 יעקב שני
 יפת שעד

 שבתאי לובל
 יוסף ניד

 נחום ל^למן
 משה קיזלשסיין

 אריה שביט

 שלמה ברק
 מנחם גלעד.
 חיה גרסטלד

 שלמה ה
 מנשה הולנדר

 מרדכי הורוביץ
 חנניה וינברגר

 ישראל זילברשטיין
 מחק יעקבי
 יצחק כנעני

 חנן מאית
 אליהו פסמרנק
 אלברט רחמים

 משה שדה
 ודים שחורי
 נסים שמאי

 ישעיהו שקדי

 בית הדין האזורי בחיפה

 נציגי עובדים * נציגי מעבידים
 חיים אבוטבול ראובן אלון

 גדעון כנסקי שמואל בדמדדכי
 יעקב גלילי מרדכי גונן
 אליעזר ןרטסקי יחזקאל גור

 אליד! זייד ארנסט ולטר
 תו־ זמר שלמה לבדי
 עקיבא טורם נסים מלול

 אליהו מושקוביץ אביגתר קיסרי
 נתן לרן

 בית וזין האזורי בנצרת
 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 אחמד אלחג׳ איתן אגמון
 דאוף נסייר אודי אמיתי

 לד עולמי

 בית ודין האזורי בבאר שבע
 נציגי עובדים נציגי מעבידים
 חיים אחמר שמעון אלבז

 מאיר בן־גיגי
 ביבי ינקו

 יהונתן לד
 משה עיני

 אנו ממנים את המפורטים להלן לנציגי ציבור בבתי הדין
 לעבודה החל ביום א׳ בניסן התשמ״ח«19 במרס 1988»

 כ)

 ילקוט הפרסומים 3551, גרז בניסן החשמ״ח, 34.1986 1919



.1 

.2 

 ברשימת נציגי מעבידים בתל־אביב• במקום ״מנחם
 שטייר יבוא"מנחם שטייף׳׳, ובמקום ״צבי שכממף יבוא

 "צבי שטכמף;
 ברשימת נציגי מעבידים בחיפה, במקום "זאב סד

 לובייצ׳יק־ יבוא ״זליג םולובייצ׳יק״.
 כ״ז. באדר התשמ־׳ח (16 במרס 988!)

 (חמ 3-178)
 אברהם שריר משה קצב

 שר המשפטים שר העבודה והרווחה

 מינוי חבר ברשות מוהמכת
 לפי תקנות העסקת נכי מלחמה, התשי״א-1ג9!

 בתוקף סמכותי לפי תעה 3(0 לתעות העסקת נכי מלחמה
 התשי״א-1951י, אני ממנה את נסים כדורי מיום ר באדר התשס״ח
 (24 בפברואר 41988 לחבר כרשות מוסמכת במחוז חיפה והצפון,

 לעניין התקנות האמורות, במקום יחיאל זלץ.
 הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות לענת העסקת נכי

 מלחמה* - יתוקן לסי זה.
 ז׳ באדר התשמ״ח(25 בפברואר 1988)

 >חמ 3-438)

 בית הדין האזורי בחיפה

 יצחק רמץ

 1 קית התשי״א, עמר 1090.

י״פ התשמ״ב, עמי 567. 1 

 הודעה בדבר אישור תופפת לארנונה,
 שיעורה ומועד שילומה

 לפי פקודת העיריות
 אני מודיע כי כתוקף סמכותי לפי סעיף 278 לפקודת העי־
 דיות׳ אישרתי תוספת לארנונה שיעורה ומועד שילומהלשנת

 הכספים 1987/8 שהטילה עיריית חדרה
 העתק מהחלטת המועצה בדבר הטלת תוספת לארנונה שיער
 רה ומועד שילומה הופקד במשרדי העירייה ושם מכל כל אדם

 לעיין בה
 כדא באדר התשמ׳׳ח (10 במרס 1988)

 >חמ 3-337) י׳ שםיד
 ראש הממשלה ושד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 הודעה על קידם מינוי
 נמסרת בזה הודעה כי ביום רד בטבת התשמ״ח (4 בינואר
 1988) הוענקה תעודת קיום מעד לשלמה איינהארן למק כקונסול

 כבוד של גואטמלה בתל־אביב.
 כיה באדר התשמ״ח (11 במרס 1988)

 (תמ 3-261) א׳ ממור
 המנהל הכללי של משדד החוץ

 נציגי עובדיס נציגי מעבידים
 עמרם אדרי דוד אושר

 נחמן בית בא ש יעקב גלנטי
 יהודה בן סימון מאיר דהן
 עזרא בחני יעקב חינן

 משה גינםטלד אריך לב
 דוד גפניאל מיכאל ליפשיץ

 חד חירי טוביה מיכלין
 שאול הוך דוד עמר

 מרדכי דכל אלכסנדר ענבר
 ברוך חוסטקה יעקב רווה

 אליעזר יוסף
 אליעזר יגר
 אליהו כהן
 אברהם לב

 שלום ממדי
 אבחע םםוכר
 חוםייפי פאת

 קלרה פבר
 הניה רפפורט
 שמואל שוד

 חיים תורג׳מן

̂רח  בית הרץ האזורי בנ
 נניגי עובדים נגיגי מעבידים

 מאיר אוחנה ! אורי גולן
 מסף ארצי יוסף חיסו

 מוחמר כעביה
 יצחק זדבד
 אמיר סרי

 ייזהר צינת־
 ייוסף קריטי

 בית הדין האזורי בבאר־שבע
 נ1גי מעבידים
 שמואל בצון

 יהודה פרידנברג

 נ1יגי עובדים |
 אנדדי אזן |

 אשד ארבל
 אלי בוחניק
 יחיאל זהר
 חד טנג׳י

 מסף פנחס כהן
 ששון מזרחי

 שמאי נחושתן
 דניאל סודרי

 חכרמ סמואל
 ישראל שילת

 אנו מתקנים אז רשימת נציגי הציבור לבתי הדין לעבודה
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 3499, התשמ״ח, עמ׳ 283,

 כדלקמן: י

M.1988 מיסו וד/שמ״ה re ,1926 ילקוט הפרסונה• 351ג 



 "תחולה 2א. שומר שהתקבל לתפקיד במשטר לפני תחילתם
(להלן - התיאומים), והוראות סעיף 2 לתיאומים  של התיאומים1

 אינן חלות עליו, יחולו עליו התיאומים אס ביקש זאת בכתב״.

 י״ז בטבת התשמיז(7 בינואר 1988)
 (חמ 3-664) שלמה דולל

 יושב״ראש הכנסת

 תיקון תיאומיפ לעגיין שימוש פדבג פרטי
 לצויבי תפקיד

 לפי חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ*ח-1968

ת ורחבתו, ס מ ס ו ש  מעקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק מ
ת שימוש נ ע י קובע את התיאומים הבאים ל  התשכ״ח-1968, «

 ברכב פרסי לצרכי תפקיה

ת ברכב פרטי לצדכי תפקיד*, כסעיף 1, במקום נ ע  1. בתיאומים ל
א מפקד מחלקה״ יבוא *קבין משמר שהוא בתקן מ  יקצין משמד ש

ל שומר״.  ש

א גשכס התשמ־ח(9 בפברואר 1988)  ל
0 שלמה חלל - 6 6  (חם 4

 יושנדראש הכנסת

ו 197. נ  י ס״ח זעזשכ״ח, ע
 * י״פ התשמ״ז, עמי 1516.

 הודעה בדבר גיירות עדך חוץ מאושריפ
 לסי היתר הפיקוח על המטבע. התשל־ח-&197

 בהתאם לסעיף 5(0(2) להיתר הפיקוח על המטבע
יד ערך החוץ המפורט להלן,  ז»של״ח-1978י. אני מאשד. כי ני

ץ מאושר:  הנסחר מחוץ לישראל, הוא נייר ערן* חו

 ae החברה המנפיקה נייד והניד

A ס אופציות ר  ישטק - תעשיות וטכנולוגיות מ

B אופציות 

 ההודעה בדבר ניירות ערך חוץ מאושרים, — תתוקן בהתאם.

ל הודעה זו ביום כ׳ באח־ התשמ״ח (9 במרס  תחילתה ש
41986 

 ד בארד החשמ״ח(25 בפברואר 1986)
ל ע ו א ׳  •0זמ 3-419) א

 סגן המפקח על מטבע חוץ

 > ק״ת התשל־ה עמ׳ 108.
3 עמ׳ 1289;  * י״פ התשמ־ד, עמ׳ 1356, עמי 1840; התשמ״ה עם׳ 5

 התשמ״ו, עמי 172« התשמיז, עסי 220.

 הודעה על מתן היתר
 לפי צו המועצות המקומיות(^ התשי״א-1951

 בהתאם לסמכותי לפי סעיפים 1 ר103א לצו המועצות המקר
 טיות(א^ חזשי"א-1951י, נמסרת בזה הודעה כי אישרתי את
י שלישים  החלטת המועצה המקומית יקנעס״עלית ברוב של שנ
רה בחוזה עם"חשמל ת ממו מי  מחבריה להתקשרות המועצה המי
 עמום*, לאחזקת תאורת רחובות ועבודות אחזקת חשמל בבנת

 המועצה.

ו בטבת התשמ״ח(7 בינואר 1988)  י
 >חמ 3-1579) אדיח דחר

ד הפנים ש  המנהל הכללי של מ

פ התש״ל, מסי י  י קיית התשי״א. עמי 178; התשל״ט, עמי 1045; י
.2194 

ת דריכות, תופפת שיטור מ ו  תיקון תיאומיפ לעגיין ת
 ותוספת ותק פעילות

 לפי חוק משכן הכנסת ורחבתו, חתשכ״ח—1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק משכן הכנסת ורחבתו,
ת תוספת נ ע ח-1968', אני קובע את התיאומים המיזם ל  התשכ#

 דריכות, תוספת שיסור ותוספת ותק פעילות לשומרי הכנסת:

ת תוספת ודיבות, תוספת נ ע  תיקח 1. בסעיף 3 לתיאומים ל
ת לשומרי הכנסתי. אחדי ו ל י תק מ  סעיף 3 שיטור ותוספת ו

(ב) יבוא:  סעיף קטן

ל סמל עד דם״ר,  מג) שומר כאמור בדרגת שכד ש
ל «90־.  יהא זכאי לתוספת כאמור בשיעור ש

» התשמ״ו(7 בינואר 1988) 0  ת ב
 (חמ 3-664) שלמה חלל

 יושבידאש הכנסת

ה עמ׳ 137. ר ש מ ו ו ז  י מ
 * י־פ התשמ״ז, עמ׳ 1327.

 תיקק תייימיפ לעגיין דרגות שהד שדמריפ
 לפי חוק משכן המסת ורחבתו, התשכ*ח-1968

ת הכנסת ורחבתו, ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק מ
ת דרגות נ ע  התשכ״ח-1968י, אני קובע את התיאומים הבאים ל

 יושמד שומרי הכנסת.

ת דרגות ושכר שומרים*(להלן - התיאומים), נ ע  בתיאומים ל
 אחרי סעיף 2 יבוא;

 י ס״ח וץזשכ״ה עמ׳ 197.
 * י״פ התשכדה עכר 178.

 ילקתז הפרסומים 5381, כרו בניסן התשנדזז, 6*19.¿* 921ו



 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמידה (רשיונות), התשל־ב-1972

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרסיים ושירותי שמירה(רשיונות), התשל״ב-1972י, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רשיונות. תוד
 15 ימים מפרסום הודעה זו דשאי בל *ים להגיש התנגדות מנומקת ככתב למתן רשיון למבקש מסוים, לפי המעז: ועדת הרישוי לפי חוק

 חוקרים פרטיים ושירותי שמירר״ חזי צאלח א־דין 29, ירושלים.

 מסי הבקשה השם המעו מיג הבקשה

 2214/83 *א. ארזי שמירה בע׳׳מ, על־ידי ועב 20, עומר משרד לשירותי שמירה
 ארזי אהרן חצב 20 מארגן שנדרה שכיר

 ארזי אורה מארגנת שמית־׳ שכירה
 4608/88 קינן דניאל גרינוולד 3, יחשלים מארגן שמירה שכיר

 4609/88 מנע יחזקאל נורדאו 2, פתח־תקוה חוקר פרמי
 4610/88 ברוק שלמה הרנוג 7, גבעתיים חוקר פרטי

 4611/88 צדוק ערד בבלי 10, תל־אביב מארגן שמירה שכיד
 4612/88 באומפלד יוספה מושב אדרת 26, ד־נ האלה חוקר פרמי
 4613/68 זקס עמידם הירדן 27, רמת־גן חוקר פרטי

 4614/88 ברוש יעקב קפליבסקי 27, ראשן לזדון משיד לשירותי שמירה
 4615/88 אסייג מרדכי נאות אשקלון 13/14, אשקלון חולד פרטי
 4617/88 אהרן שאול הגליל 69/1. כרמיאל חוקר פרמי

 4618/68 פישלר בנימין מושב בגרון משרד לשירותי שמירה
 4619/88 עמרם שמריה מנלסון 69, גבעתיים חוקר פרסי
 4620/88 אמזלג יהושע בית זולומוב 149/42, אשקלון חוקר פרטי

 4621/88 נגר יוסף הגמילה 18, הוו השדון מארגן שסירה שכיר
 4622/88 רמשן שיחתים והשקעות כע״מ. על־ידי שמאי 8. ירי שלים משרד לשיחתי שמידה

 קוברסקי רם השקד 7, גבעת זאב מארגן שמידה שביר
 קוברםקי מלכה מארגנת שמידה שכירה

 4623/88 אבירם יעקב התומר 16, ראשון לציון חוקר פרמי
 3795/86 שמעד י ז משה אלי כהן 8/9, אשקלון משרד לשירותי שמירה

 152/78 הלר אהרן מואב 43/2, ערד חוקר פרטי
 4501/87 זורנו נתן גבעת שרת 3206/14 בית שמש משרד לשיחתי שמידה

 4624/88 גוטמן אודי דע־ב עוזיאל 114, ירושלים מקד פרטי
 1980/82 פלונסקי מריס האדיי 24, ירושלים משרד לחקירות פרטיות

 4625/88 גולן דני השקד 20, קריית חיים מארגן שמידה שכיר
 3357/66 חבר יגאל הגפן 53, רמת טבריה טבריה משדד לשירותי שמידה

 4626/88 ג׳ינו מסף בבלי 16, תל־אביב מארגן שמידה שכיר
 4627/86 א. מג און בע־מ, על־ידי חב״ל 18, תל־אביב משרד לשיחתי שמירה

 חב׳ לין בע״מ ריב״ל 18, תל־אביב
 פבישביץ נחמי כצנלסון 98, גבעתיים

 4628/88 שורצברג עדי חבינשטיין 51/32, תל־אביב חולד פרסי
 4629/86 אלרון מיכאל בן־גוריון 15/23, רעננה חוקר פרמי
 4630/86 אילח חד קדיש לח 28/1, קריית מוצקין חוקר מימי
 4631/88 סלנס אברהם הפורצים A ראשון לציון חוקר פרמי
 4632/88 לוי שלמה מוריה 10/43, באר־שבע חוקר פרמי

 4633/88 אל־מגור אבטחה ושירותים בזרמ,
A ירושלים משרד לשירותי שמידה / I על ״ידי םידקים 

 אהרן ראובן מארגן שמידה שכיר
 4634/88 ה*ץ — שיחתי שמידה ואבטחה

j תל־אכיב משרד לשירותי שמידה o בע־מ, על־ידי מטלת 
 ירקוני יצחק מארגן שמידה שכיר
 פטום, נמרוד מארגן שמירה שכיר

 4635/88 מנחם עובדיה הנביאים 7/10¿ בת־ים חוש״ פרטי

 1922 ילקוט הםרסוטים 3551. ט׳ז בניסן התשמ״ה 34.1988



 מסי הבקשה השם המען סוג הבקשה

 4636/88 גודקביץ שרגא הגאלה 1/14¿ הוד השרון חוקר ©הגד
 4637/86 גרידי אליעזר ברנד 73, הרצליה חוקר פרטי

 4638/88 פרוכטר נתנאלה בךגודידן 101, רמת־גן חוקרת פרסית
 1692/81 לב משה כפר מע״ש משרד לחקירות פרסיות
 1889/62 מזעקי עמנואל בית לחם 4/11, ראשון לציון משרד לחקירות פרסיות

 4639/88 שאשא אמנת םוקולוב 37/7, רמת השרון חוקר פרטי
 4640/88 כהן אייל. שפירא 36, בת־ים חוקר פרסי
 4641/88 חזן *מחזם קק״ל 69/3, קריית ביאליק חוקר פרטי
 4642/88 פולוסצקי עמוס קפלנםקי A גבעתיים חוקר פרמי
 4081/87 מידזה דוד חוקר פרטי
 4643/86 קםפרם דן מושב עמינדב 69, ד״נ ז*י יהודה חוקר פרסי

 4644/88 ראובן יצחק . גולומב 9, באר־שבע משרד לשירותי שמידה
 4645/88 הדוש מורים בךגוריון 2/5* כפר םמו חוקר פרטי

 4646/68 בזן אריזדעזדא אלי כהן * מלח משרד לשירותי שמידה
 4647/88 איציק עכביש בע״מ, על־ידי בדיהודה 32, תל־אביב משרד לשירותי שמידה

 אליאסיאן יצחק מארגן שמירה שכיד
 4648/88 שביט טליה עציון 4 קריית״ים חוקרת פרסית

 4649/88 דהן ליאור רמב״ן 4, חיפה משרד לשירותי שמידה
 4650/88 סבן יצחק •׳. טור מלכה 20, תל־אביב חולד מעי
 4651/88 דאגו־ ריאד כפר ראמה חוקר פרמי

 4652/88 ב! אבו דוד אלי כהן 3/2, לוד משדד לשירותי שמירה
 4653/88 לד שדל רמת צכי 837/8, זכרת יעקב יעקר פרטי
 4654/88 דנטר שרה א׳ גך אליעזר 43/32, ירושלים חוקר פרסי
 4655/88 נובל גבריאל הבנים 12/7, כמי סבא חולד ממד

 4656/88 שריג ירון לד אשכול 20ב', רענגה מארגן שמירה שכיד
 4657/86 אפשטיין יצחק מעלה השחרור 23, חיפה מארגן שמירה שכיר
 4658/88 בלאו שלמה סמטת הצפורניט A בת־ים מארגן שמירה שכיד
 4659/88 פיקל צביקה שלום אש 17, תל־־אביב מארגן שמידה שכיר

 1564/81 חתוכה אייל סירקין 7/6, יתד מעדר לחקירות פרטיות
 1943/82 דווח יעקב מצפה עדי, ד״נ נצרת עלית משדד לחקירות פרטיות
 1855/82 מדעי אברהם א״נשס״ן 59, תל־אביב משרד לחקירות פרסיות

 4660/68 פרסלר יגאל יפה נוף 4 פתח־תקוה חוקר פרטי
- חוקר פרמי  4661/88 אופלטקה חני הצפירה A ירושלים
 4662/88 ירוםלב יעקב קיבוץ סאסא, ד״נ מרום הגליל חולד פרטי
 4663/88 סקירה משה מבוא עופדה 13, קריית גת חוקר פרטי
 4664/88 אשל יממן חצב 26, מיתר חולןר ©זד

 4665/88 לדשוילי בנימין שפירא 1013/8, אשקלון משרד לשירותי שמידה
 4666/88 ניר יממן דב הוז 78, חולון חוקר פרמי
 4667/88 זיםקינד דרור מושב גבעת שפירא, ד״נ אביחיל חולד פרטי
 4668/88 רבן חד שדי ירושלים 6» רמת־נן חוקר פרטי

 4669/88 אלפסי יצחק נוה ימין 44 מארגן שמירה שכיד
 4670/88 גדלי גבריאל יוספטל 115, בת־ים משרד לשירותי שמירה

 משרד לשירותי שמירה
 671/88* סקיוריטי טורם - חב׳ לאבטחה ושמירה

 בע׳׳מ, על־ידי הרותם 2, חולה משרד לשירותי שמירה
 סורים דניאל מארגן שמידה שכיד

 4672/88 ש.א. ביטחת הרחם בע־מ, על־־ירי כיכר מלכי ישראל 10. תל־אביב משדד לשירותי שמידה
- . מארגן שמירה שכיד  שטרית ג׳ורג׳
 אשכנזי דוד מארגן שמירה שכיד

 4673/88 בתנד זאב בית וגן 79, ירושלים חוקר פרטי
 4674/88 זקם בנימין טיילת נווה 15/2, קצרין, רמת הנולן חוקר פרטי

 ילקוט הפרסומים 3531, ט׳ז בניסן התשברח. 3.4.1988 1923



 מהי הבקשה השס המעז סוג הבקשה

 4675/88 רוזנבד אליעזר מושב מצפה, ד־נ גליל תחתון חוקר פרטי
 4676/88 הרפז פנחס הרצוג 10, נתניה חוקר פרטי
 4677/86 גרנות דב שפיח! 73, פתח־תקוה חוקר פרטי
 4678/88 אילש אורי כדיהודה 218, תל־אביב חת! פרטי
 4679/88 גרוס צפריר פבריגאט 7, חולון חוקר פרטי
 4680/88 ברגר אריאל הפרחים 3/26, חיפה חוקר פרטי
 4681/88 מ זקרי רפי ישוב קהילת בית חולון, ד׳׳ב הרי ירושלים חוקר פרטי
 4662/88 צפניה דורון שדרות הרצל 110/2, ירושלים חוקר פרטי

 4683/88 מורד סולי אחד העם 105, פתח־תקוה משרד לשירותי שמירה
 4684/88 לביא מיכאל הרב קוק 7, נתניה משרד לשירותי שמירה

 4685/88 דהרי ציון מושב פדויים חוקר פרטי
 4686/88 וייצמן חנניה התאנה 444/13, ירושלים חוקר פרמי
 4687/88 •עדם חיים רסקו מערב 4/2, רמת השרון חוקר פרטי
 4688/88 ברנסוין רון קשאני 3, תל־אביב חוקר פרטי
 4689/88 יעקוביאן רוני הירדן 3. בני־ברק חוקר פרמי

 4690/88 דיין סימון חומה ומגדל 2, כפר סבא משרד לשירותי שמידה
 4691/88 דליהו דמן התחייה 10, חולון חוקר פרמי

 3936/87 קי־קליס רענן קריית חרושת מעדר לשירותי שמידה
 1950/82 סעדי דאז־ קריית טבעון, םעדייה משרד לחקירות פרטיות
 4692/88 אטינגר אלנה וודגווד 40. חיפה משרד לשירותי שמידה
 4693/88 אטינגר יגאל וודגווד 40, חיפה משדד לשירותי שמידה
 4694/88 אוחנה שלמה םטפן וייז 13, חיפה משרד לשירותי שמירה

 כ־ז באדר התשמ״ח (16 במרס 1988)
 (המ 3-333) משה שלגי

 שופט מ־ימ׳) בית משפט מחוזי

 קית התשל־כ, עמ׳ 1236; התשכ׳׳א, עמ׳ 122.

 הודעה בדבר מועדי בחינות
 לפי תקנות שמאי מקרקעין(תכנית בחינות), התשמ׳ו-1985

 1. בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין(תכנית בחינות), התשמ־ו-1985י, מודיעים כי הבחינות הבאות בנושאים המפורטים להלן תתקיימנה
 במועדים שלצדך

 בחינות מוקדמות תאריך השעה

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 

10.00 

 כ־ד באייר התשנרח (11 במאי 1988)
 א׳ בםיון התשמ־ח (17 במאי 1988)
 ג׳ בסיון התשמ׳׳וז(19 במאי 1988)
 ז׳ במיון התשמ׳׳זז(23 במאי •1988)
 ט׳ בסיון התשמ׳׳ח (25 במאי 1988)

 י־ד בסיון התשמ״ח (30 במאי 1988)

 מיז במיון התשמ׳׳ח (1 ביוני 1988)
 כ־ח בסיון התשמ״ח (13 ביתי 1988)
 כ״ב בסיון התשמ׳׳זז(7 ביוני 1988)

 א׳ בתמח התשמ״ח (16 ביתי 1988)

 יסודות מדידה ומיפוי
 יסודות תכנון ערים

 לוחות שומה עריכתם והשימוש בוע
 יסודות הכלכלה משק ישראל

 סדרי שלטון ומשפט
ת והנדסה אזרחית  יסודות הנדסת מ

 סופיות א׳

 חוקים ופקודות
 עקרונות שומה חלק א׳(מבוא לתורת השמאות)

 • עקרונות שומה חלק ב׳
 סופיות ב׳

 * השומה למעשה

 1924 ילקוט הפרסומים 3931, גרז בניסן התשמ״ה 34.1988



 2. על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת השמאים, משרד המשפמיס, ת״ד 189,
 ידושליס, מיקוד 91001, לא יאוחר סיום כ׳׳ר בניסן התשמ־ח(11 באפריל 1988).

 ־3. הודעה על תשלום הזמרה ומקום הבחינה תישלח לכל נבחן ביחד עם כתב הרשאה לגשת לבחינה
 * לבחינה זו לא יהיה דשאי נבחן לגשת אם קיבל בבחינה שקדמה לה ציה פחות מ־50.

 (חם 3-320) אבחזמ ציון
 יושכ״ראש מחסנת השמאים

 י ק״ת התשמ־ו, עמי 1235 ועמי 496

 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה כזה שכל אדם המחזיק
 בקרקע האסורה ימסור מיד את החזקה בה

 תוספת
, ד22 בשלמות בגוש 648¿ בהתאם לתשריט, a o 21 ,9 חלקית 

 כשהשטוז המיועד להפקעה מותחם בו בצבע חוס.
 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה שד׳ בךגוריון 68
 ובאגף נכסים ומשק של העירייה כיכר מלכי ישראל, וול־אביכ־יפו,

 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו כשעות העבודה הרגילות-
 ג׳ באדר התשמ״ח(21 בפברואר 1988) ־

 >חמ 3-2) שלמה לחט
 יושב״דאש הוועדה המקומית

 לתכנון ולמייה תל־אביב־יפו

 הודעה לפי םעיפיפ 5 ו״7
 למודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבורו 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה"התשכ״ה-1965
 בחוקי סמכותה לפי סעיפים 169 ר190 לחוק התכנון
 והבנייה התשכ־ה-1963 י, ובהתאם ליתכנית מס׳ 222 תיקון מס׳ 2
 לשנה 1953 של תכנית מפורטת ים׳ - יפו - הוועדה המקומית
 לבנת עדים, תל-אביב־יפו־י (להלן - התכנית), שהדעה כדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 526, התשי״ז, עמ׳ 47¿ ותכ
 נית מם׳ 561, שינד מס׳ 1 לשנה 1963 של תכנית מפורטת מם׳
 222, חלקי גושים 969* 6970 ד6984־(להלן - התכנית), שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1436, התשכ״ה עמ׳
 1601, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו
 (להלן - הוועדה) הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לעיריית תל־אבע־יפו(להלן - העירייה) לחלוטין לצדכי ציבור,

 וכי העייייה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצד על כך, נחדש לשלוח לוועדה תור
 חודשיים מיוס פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, «1 ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעץ, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 ומ חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 p נמסרת בזה הודעה כי העירייה מתכוונת לקנות מיד חזקה

 1 ם׳׳ח התשכ״ה עמ׳ 307.

 הודעה בדבר הצגת לוה זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ןנוסח חדש!,

 התשל־ט-1969
 נמסרת מה הודעה כי להזות הומיות לגושי רישום מס׳ 5190
 צרעה 5192 ישעי ד5224 מחסיה (דירמ), נפת ירושלים, הוצגו
 לעיון ביום ד בניסן התשמ׳׳ח (22 במרס 1988) לתקופה של
 שלושים מס בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח׳ הלל * ירושלים.
 בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, רח׳ שלוסציון המלכה 1, ידוש־

 לים, ובמועצה האזורית מטה יהודה רח׳ אהליאב 29, ירושלים.

 ד בניסן התשמ״ח (22 במרס 1988) יהודה לוי
 פקיד הסדר המקרקעין
 *מור הסדר ירושלים

 הודעה לפי פעיפיפ 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ח190 לחוק התכנון
 והבנייה התשנדה-11965, ובהתאם ל־תמית מם׳ ׳ל׳ - שטחים
 מעבר לירקזך, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 78¿ התשי״ג. עמ׳ 71¿ רתכנית מסי 2356, שינד מם׳ 1 לשנת
 1984 לתכנית מתאר ל׳ שטחים מעבר לירקון" (להלן - התכנית),
 על תיקוניה שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 3475, התשמ״ז, עמי 2309, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנה
 ולמייה תל־אכיב־יפו (להלן - הוועדה) הורעה, כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לעיריית תל־אביב־יפו(להלן - העי*
 דייה) לחלוטין לצרכי צימר וכי העירייה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כה נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע וממורה בצירוף ראיות לחיזוק

 תביעתו שיכללו »1 פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישוס׳
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וכן חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כך נמסרת מה הודעה כי העירייה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי הציבור

 ז ס״ח התשכ׳׳ה עמ׳ 307.



 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
 פתזדתקוה וכל המעוניין בדבר דשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 כ׳ בשבט התשם־ח (8 בפברואר 1988)

 (חמ 3-2) דב תבורי
 יושבדאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 943 נ,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשל־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון
 והבנייה התשכ״ה-1965י(להלן - החוק). ובהתאם ל־׳תכנית שינוי
 מפורטת מס׳ רצ/11/13/1״ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ;331, התשמ׳ו, עמי 1654,
 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה ראשון לציון(להלן
- הוועדה) הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה וחצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה חוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה מ ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע הזמורה בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע

 זבן חישוב הםכוס הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כך נמסרת כזה הודעה 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 וממורה ימסור מיד את החזקה בה
 תוספת

 גוש 286* חלקי חלקה 119 - רחוב ירושלים.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ראשון
 לציון וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ר בשבט התשמ׳ח (25 ביטאו־ 1988)
 (חמ 3-2) מ׳ ניצן

 יושביראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ראשון לציה

 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 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(להלן - החוק) ובהתאם ל״תכנית מס׳ |

 בקרקע האמורה מפני שהיא רחשה כאופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה!הוועדה מודה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
 תוססת

 חלקים מחלקות שונות בהתאם לתשחט, כשהשסח המיועד
 להפקעה מותחם בו בצבע חוס.

nap מסי םה׳ 
 הגוש החלקה החלקה כסיד שטח להפקעה בנרד

23,150 35,950 120 6969 
 6970 75 18,944 בשלמות(פרט לשטח של

 כ־7,700 כרו־ הרשום
 עיש העירייה)

 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה שד׳ בךגוריון 68
- ובאגף נכסים ומשק של העירייה מכד מלמ ישראל, תל־אביב־יפו,

 ובל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העמדה הרגילות.
 ד באח־ תתשמ״ח (22 בפברואר 1988)

 >חמ 3-2) שלמה להמ
 יושב ״ראש הוועדה המקומית

 לתמת ולבנייה תל־אביב־יפז

 הודעה לפי פעיפיפ 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-965ו
 בתומי סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון
 והבנייה התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ פת/
 1209״ (להלן - התכנית), שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1722, התשל״א, עמ׳ 1750, מוסרת מה תועדה המקו
 מית לתכנון ולמייה פתודתקוה (להלן — הוועדה) הודעה, מ
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי צימר

 וכי הוועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע הזמורה
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו זד על
 סוכת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את מיס* הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שומא תובע

 וכן חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 p נמסרת מה הודעה מ הוועדה מתמונת לקנות מיז־ חזקה
 בקדקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מודה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה
 תוססת

 חטיבת קרקע בשטח של 106 נרד המהווה חלק מחלקה 108 בגוש
 6378 - פתח־תקוה.

 1 ס״ח התשביה עמ׳ 307. 1 ס״וז התשכ״ה עבר 307.



 תוססת
 קרקע טוש 4359, חלקי חלקות 41, 59 - מגרש מם׳ 06י/ב׳
 כשטח של כ״560 פרד המהמה מועדון קיים בשיפוץ מיעוטים,

 רמלה
 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית רמלה וכל

 המעוניין בדבר דשאי לעיין מ כשעות העבודה הרגילות.
 כ״ז כשבט התשמ״ח (13 בפברואר 1988)

 (זזמ 3-2) יודמ רבי
 יושב״דאש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה רמלה

 דידעה לפי םעיסימ 5 דד
 לפקוח! הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943«

 י ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון
 והבנייה התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית "שתוי תמית מתאר
 מקומית מם׳ רח/4/2001' (להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט המ׳סוםים 521, התשמ׳ה עמ׳ 708,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן —
 הוועדה) הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
 לצדכי ציבור, וכי אין הוועדה חייבת כתשלום פיצויים בשל רכישת

 הקרקע האסורה
 כל אדם הטוען שיש לו זכות % טובת הנאה בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כד, בין מכוח זכות ובין מכוח נימוק שייגרם
 סכל 1% לא ישולמו פיצויים % פיצויים מופחתים, נדרש לשלוח
 לוועדה תוך חודשיים במס פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם )מ הפיצויים שהוא
 תובע וחישוב ומכוס הנתבע ככל סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצויים
 מחוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופה־

 תים — ראיות התומכות בטענה כי ייגרס סבל.

 p נמסרת בזה מדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע הזמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי ציבור
 שלמענם היא שעדת לרכשה והוועדה מודה מה שכל ארס המהדק

 בקרקע ושמורה ימסור מיד את החזקה בה
 תוספת

 גוש 3779, חלקי חלקות 36,37 ד44 - לצורך דרכי* ממי צימר
 ושטח ציבורי פתוח.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה רחובות וכל המעתיין בדבר זכאי לעיין מ בשעות העמדה

 הרגילות.
 ל׳ בשבט התשמ״ח(18 בפברואר 1988)

 (חמ 3-2) יחזקאל הדמלך
 יושכדאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רחובות

 רצ/1/86־(להלן - התכנית), שתרעה בדבר אישורה פורסמה ביל•
 לוט הפרסומים 1168, התשכ״ה עמי 1564, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתמון ולבנייה ראשון לציה תדעה מ הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין לצרמ ציבור ומ הוועדה מד

 כנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האסורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסו• הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה כצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו ret פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, ותרעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וכן חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 p נמסרת בזה תדעה מ תועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שתא דרושה באופן דחוף לצרכי הצימר
 שלמענם ודא עומדת לדבשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע וממטירה ימסור מיד את החזקה בה
y 

, A I 3 A46 ,A* AS 50, 3938 , גוש 100,52, 38,35חלקי חלקות 
.122 ,116 ,105 

 העתק התכנית מופקד במשרדי תועדה המקומית ראשון
 לציון וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ בשכם התשמ״ח (25 מואר 1988)
 (חמ 3-2) . מ׳ ניצן

ת ^ מ  יושב־ראש הוועדה ה
 לתכנון ולבנייה ראשון לציון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו״7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרמ צימר), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבנייה התשכ״ה-1965י ומהמם ל־שינוי תמית מפורטת מס׳
 לה/290/ב׳״(להלן - התכנית), שתרעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרממים 740¿ התשמ׳׳א, עכל 2657, מוסרת מה תועדה
 המקומית לתכנה ולבנייה רמלה (להלן - תועדה) תדעו־- כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי צימר

 וכי המערה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע ממורה.
 כל התובע לעצמו זמת או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיימ מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשד לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את פרטי הרישוי אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 ומ חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 p נמסרת בזה הודעה מ תועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה .
 בקרקע הזמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם תא עומדת לרכשה ותועדה מורה בזה שכל אדם המהדק

 בקרקע האמורה ימסוד מיד את החזקה בה.

 1 ס״ח התשכ״ה עמ׳ 307. 1 ס״ח התשכ״ה עמי 307.



 לו1מון ולבנייה חיפה (להלן — הוועדה) הודעה כי הקרקע
 המתמדת בתוספת, דרושה לוועדה לחלוטין למטרה גיבוריו! שלה
 נועדה בתכניה וכי הוועדה מוכנה לישא וליוו! על רכישת

 המקרקעין האמורים.
 כל התובע לממו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 וממורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נחרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום וזורעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לן בקרקע האמורה בצירוף תרות לחיזוק
 תביעתו, שיכללו את פרסי הרישום, אם יזמו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב ומכוס הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 מ נמסרת בזה הוחלה בי מועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורד, בזד׳ שכל אדם חמלמיק

 בקרקע הזמורה ימסור מיד את החזקה בה.
 תומת

 חלקים מחלקות 71 ד72 בגוש 10862.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חיפה וכל

 המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ב״ד בשבט התשמ״זז(12 בפברואר 1988)

 (חמ 3-2) אריה גוראל
 יושרדאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה חיסהמק10

 הודעה למי סעיפים 5 ו־ד
 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׳ ש/1 - תכנית
 מתאי פרדס חנוד (להלן ־ התבנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1324, התשכ׳׳ז, עמ׳ 560, מוסרת בזה
 הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה השומרון (להלן - הוועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין וכי

 הוועדה מומה לישא וליתן על רכישתה
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 הזמורה ורוצה לקבל פיצוי על כד, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על זכותו או על
 טובח ההנאה אשד לו בקרקע האמורה בצירוף חרות לחיזוק
 תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אס ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם »1 הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע ככל סעיף וסעיף.
 מ נמסרת מה הורעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה לוועז־ה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה מה שכל אדם

 המחזיק כקרקע יעמד מיד את החוקה בד

 י ס׳ח מושלה עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו״7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבורו 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965
 בתומי סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התמה
 והבנייה התשכ׳ה-1965י, ובהתאם לשינוי תמית מתאר.מקומית
 הנקראת ״תמית מס׳ חפ/1715 - אדמות גולחוםר בגוש 10769״
 (להלן - ריתמית), mu רעו• בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3332, התשמ״ו, עמ׳ 2607, מוסרת בזה הח־עדה המקומית
 לתמון ולמייה חיפה (להלן - הוועדה! הודעה מ הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין למטרה צימרית שלה
 נועדה בתכנית ומזכרת בסעיף 20 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי צימר), 1943 (להלן - הפקודה/ והוועדה סבורה כי בגלל
 הוראות של סעיף 20 לפקודה אין פיצויים או פיצויים מופחתים

 עשויים להשתלם מין אותה קרקע.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על P־- בין מכוח זכות וכץ מתוך נימוק
 שייגרם סבל אם ישולמו פיצויים מופחתע נדרש לשלוח לוועדה
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על זמתו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו, שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, זמדעה המפרטת לסעיפיה• את הפיצויים שהוא תובע
 וחישוב הסכום הנתבע ככל סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצויים מתוך
 נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פלמיים מופחתים,

 ראיות התומכות בטענה מ ייגרם סבל.

 p נמסרת מה מדעה כי מועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע הזמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע הזמורה ימסור מיד את החזקה בה
 תוססת

 חלקים מחלקות 1 ר12 בגוש 10769.
 העתק התעית מופקד במשרדי מועדה בעיריית חיפה זבל

 המעוניין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.
 ב״ד בשבט התשמ״ח(12 בפברואר 1988)

 (חמ 3-2) אדיח גודאל
 יושמראש מועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה חיפה

 1 ס״ח התשכ״ה עמ׳ 307.

 הודעה לפי פעיפיפ 5 ר7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה החשכ־ה-ג196
 בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ד190 למק התמה
 והבנייה התשכ״ה-965וי, ובהתאם לשינוי תמית מפורטת
 מקראת *תמית מם׳ חפ/1740 - מדרכה מונמכת ברחוב נורדאו
 27״ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט
 הפרסומים 3478, התשמ״ז, עמ׳ 2380, מוסרת מה מועדה המקומית

 י ם״ח התשכ״ה עמ׳ 307.

r בניסן חתשנדה »34.19 a 4551 1928 ילקוס הפרסומים 



 הוד עד! לפי 0עין5 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור) 1943*

 ולפי חוק זממת והבנייה התשכ״ה~1965
 בתוקף םמםתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק חתמת
 והבנייה התשכ״ה-1963י, wrrcn ל״שינוי תמית מתאר מקומית
 מסי עח/2/6י(להא - התמית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3400, התשמ״ז. עמי 13¿ מצהירה מה התערה
 המקומית לתכנת ולמייה (להלן — הוועדזש בהתאם לסעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943* (להלן -
 הפקודה), מ הקרקע המתוארת 3תוסן1א, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לסי סעיפים 5 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3448,
 התשמ״ז, עמי 1572, תהיה לקניינה ועמוד והמוחלט של המועצה

 האזורית עמק חפר מיום פרסום הדעה זו ברשומות.

 תוססת
 שטח הקרקע הכולל: חלק מהלקה 1 בגוש 8404; חלק מחלקה 4
 כגוש 405« בשטח של 18100.00 מ״ר כמסומן בצבע חום מזתחס

 ירוק בתשריט התכנית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ילמייה עמק חפר, וכל המעוניין בדבר דשאי לעיין מ כשעות

 העמדה הרגילות.
 ג׳ בכסלו התשכדח(24 מובמבר 1987)

 וחם 3-4) עמוס דמי
 יושב־דאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה עמק חסר

 י ס״ח התשכ״ה עמ׳ 307.
ד 1943, תופי 1, עמי 32. ר ז 1 

 הודעות לני חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-190$
 מחוז ירושלים

 ההיעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה—1965, כי במשדרי תזעדה המחוזית ^זכנון ולבנייה מחוז
 ־ ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה ירושלים,

 הופקדו שינויי תמיות מתאר מקומיות אלה
 (1) ״תמית מסי 3186, שינוי מם׳ 5/82 לתכנית המתאר מסי עמ/
 9 לעיר העתיקה וסביבתה שינוי מס׳ 1/82 לתכנית מסי

 2229 אי, שינוי תכנית מתאר הקומית׳׳.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמיה׳ גוש 30034, חלקה
 81 — ירושלים, מרכז העיד, שמח בין רחוב יפו. חזי מרש
 ודחי שלמה המלך, כשטח הידוע כרבים כשטח ״מלת פאסט*,

 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקר* הוראות שינוי התכנית.׳ א) שינוי יעוד שמח מאזור
 מסחרי לשטח למלונאות; מ קביעת היקף שטחי הבנייה
 המרביים לכ*13.300 מ״ר, מהם כ*8400 מ־ר מתחת למפלס
 הרחובות יפו ושלמה המלה ג) קביעת במד ופיתוח והוראות

1929 

 תוססת
 חסימת הקרקע בפדדם״וזנזדכרכוד ששטחן הכולל הוא 4,594 פדר,
 המהווה חלק מחלקות רשומות 207-202,153-144 כגוש 10111
 וחלק מחל^ת רשומות 99, 116-109,100, 143,138-135, 144,
 158, 2$¿ 394 כגוש 10123 כמסומן ומוחחם בצבע כחול בתשריט
 >115)0־03 הערוך בקנה מידה 1:2500 וחתום בידי יושב־ראש

 מועדה
 העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הוועדה המקומית וב
 משרדי המועצה המקומית פרדס־זזנה־כרכור, וכל המעוניין בדבר

 רשאי לעיין מ בשעות העבודה הרגילות.
 o בסבת התשמ״ח(17 בינואר 1988)

 (חמ 2—3) שלום ברזילי
 יושרדאש מועדה המקומית
 i לתמון ולבנייה השומרון

 הודעה לפי סעיפיפ 5 דד
 לפקח־ת !^ויקעוית(רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התמון והבנייה התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 למק התכנון
 והבנייה התשכ״ה—1965׳, ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר מקומית
 מס׳ עח/00ג״(להלן - התכנית), שמדעה בדבר אישורה פורסמה
 כילקוט הפרסומים 2353, התשל״ס, עמ׳ 1905, מוסרת מה מועדה
 המקומית לתכנון ולמייה עמק חפר(להלן - מועדה) מדעה ט
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי צימר

 וכי מועדה מומה לישא וליתן לרכישת הקרקע האמורה
 כל התובע לעצמו זכות או מוכת מאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך
 חודשיים מיום פרסום מדעה זו ברשומות, מצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע ממורה בצירוף חדות לחיזוק
 תביעתו שיכללו את סרטי הרישום, אם ישנו• בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 p נמסרת מה מדעה כי מועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצימר
 שלמענם היא עומדת לרכשה ומועדה מורה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד אח החזקה בה
 תוססת

 וילקה 18 בגוש 6328 בשטח מלל של 11389.0 מיד בערך, כמסומן
 בצבע מם מותחם בירוק בתשריט התמית.

 העתק התכנית מומר במשרדי המערה המקומית לתמת
 ולמייה עמק חפר בכפר ויתקין, וכל המעוניין דשאי לעיין מ

 בשעות הזמורה הרגילות.
 כ״ד בכסלו התשמ״ח (15 בדצמבר 1987)

 (חמ 3-2) עמוס דגני
 יושב״דאש מועדה המקומית
 לתמת ולמייה עמק חסו

 י ם־ח החשכ״ה עמי 307.

 ילקוט הפוסומים 5531, גרז בניסן התשמיח, 986ז.4.ג



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

,362 ,359-350 ,348-346 ,343-341 439-324 ,321 411-307 
447 445-438 430-427 425 422-417 415 413 409-375 
 448 455-452 459 460 466-463 475-469 חלקי חלקית 41
 44 449 451 458-456 - ירושלים, שה ממיל* השטח החחום
 זרי רחוב העמק החדש בצפון, חד דת־ המלך במערב, רח׳ ולנכרג
ל בוטה במזרח, והכל  בדרום והכביש המהווה את המשך רחוב אי

 על״פי הגבולות המסומנים בתשריט בקל כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: קביעת אלמנטים מפורטים
 בגץ הבינוי והפיתוח באזור המגורים ואזור המלונאות לפי תבנית
 מתאר מס׳ 2229 ממיל* בהמשך לתכניות מסי 2229,2229 א׳ ומם׳
a 2229 ב׳ כמפורט להלן: א) קביעת יעוד הקרקע וגבולותיה 
י ו י באזור המגורימ ג) קביעת מ ו  קביעת מוי, הודאות מ
 והודאות בימי לאזור המיועד למלונאות ומגורים; ח הגדרת קוד
 כנייד* מסות בנייה וגבהים מקסימליים; ה) קביעת מערכת לתנועת
 כלי רכב ומעבר להולכי רגל; 0 הגדרת חזיתות וכללי עיצובה 0

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ו0 איחוד וחלוקה מחדש.
 הורעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3441, חתשמ״ז, עמי 1381.
 שינוי חתכניח האמור, בצודה שאישרה הוועדה המחוזית,
 הופקד במשרדי מועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנת ולעייה ידזשליה וכל המעיניין רשאי לעיין בו

 בימים ובשעות שהמשרדים וממורים פתוחים ל^!ל.
 אלי! !ו סו ימח

 יושב״ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

אביב  מחוז תל׳

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסדן* 89 לחוק התכנון והבנייה
rem התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
 תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרת
 הוסק׳, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא

 ׳תכנית מם׳ 71* שינוי מם׳ 234 לתכנית מתאר 210א׳־.
 השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח התכנית — 5383
 גדר! גוש 333* חלק מחלקה 4 מגרש 211; גוש 4416 חלק

 מחלקה 1, מגרש - רחובות הגפן, יבנה
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור למייני
 ציבור לאזור מגורים אי מיוחה ב) שינוי יעוד אזור מגורים א׳

 למיץ ציבורי ודרך.
 כל המעתיק רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
f כל המעוניין כקרקע, במת או בכל פרס תכנוני אה־ הרואה 

 עצמו נפגע על ידי שינוי התמיה ומ כל הזכאי לכך על־־פי סעיף

 מייה בהתאם לנספח הבינוי; ח קביעת שטחים עם דקת
 תנאה לצימה ה) הרחבת דרך ו) חלוקה חדשה

 (2) יתמיה מס׳ 3811, שינוי מם׳ 23/87 לתבנית המתאר הפקד
 נדת לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית׳׳ גוש 30069, חלקות
 110-109- ירושלים, רח׳ מודיעין סם׳ 14, הכל עליפי הגבר

 לות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) שינוי יעזד שטח מאזור
 מגורים 3 לאזור מגורים 3 מיוחה a הגדלת אחוזי הבנייה ס־
ת אסם בחזית  90% המותרים ל־1264; ג) קביעת קווי מ
 הצפונית, המזרחית והמערבית של החלקה ד) קביעת הדאות
ץ  מייה כשטח בהתאם לנספח הבינוי; ה) קביעת הוראות מ

 הריסת מכניס.
 (3) ״תמית מם׳ 3748, שינוי מם׳ 2/86 לתמית מס׳ 1502".

 ואלד, השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 30244, חלקה
 139 - ירושלים, שכ׳ םנהדדיה המורחבת, חזי האדםו״ר מוי•
 דניץ 9, הכל זןל״פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי מראות שינוי התמית: א) שינוי השימוש בשטח
 למיין צימח, מגן ילדים למת מסת ומקוואות; ט קביעת
י כשטח בהתאם לנספח מדי, ü קביעת אחוד הבנייה ו  מ
 ומרמים לכ*120% משטח החלקה! ח שינוי קווי מיין
 כדלהלן; צפוניים מד0.ג מ׳ ל־3.0 מי, דרומיים מ־6.0 מ׳ ל־

 2*0 מ׳ ול*2*3 מ׳, מזרחיים מ־4.0 מ׳ ל־2*2 מי.
 כל המעוניין בשינויי חתמיות רשאי לעיין בהם ממים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל ומעוניין בקרקע, במת או בכל פרט תמתי אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התמיזה וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 למק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי מועדה המקומית

 האמורה תוך מד שיים מיום פרסומה של מדעה זו ברשומות,
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם p הוגשה בכתה
 בפירוט ממקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת מה מדעה בהתאם לסעיף 117 למק התמון והבנייה
 התשרה—1965, מ מועדה המחוזית לתמת ולמייה מחוז ידוש*
 ליס החליטה כאישור שר הפניה לאשר שינוי תמית מתאר מקד
 מית הנקרא ״תכנית מם׳ 925¿ שינוי מם׳ 30/83 לתמית מתאו־

 במעיה שינוי מם׳ 1/85 לתכנית 229¿ 2229 ב׳ - ממילא".
 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התבנית: גוש 30031, חלקה
 36 זזלקי חלקות 46 47 6» 87, 113; גוש 30033, חלקות 7-2,
,151-149 ,146-132 ,129-127 ,99-95 39 ,88 «0-78 ,74-60 
¿25-218 ¿15 ¿14 ¿12-206 ¿02-200 ,196-158 ,156-153 
,305 ,301-291 ¿87-279 ¿75 ¿73 ¿70 ,259-233 ,230 
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 תאריך
 מם׳ התיק שם המנוח מסירה שם המבקש

 ירושות
 814/68 אלחנן דיי קלת 20.1047 עלתה קליין

 616/88 ג׳וליאנה סבלדי 31.138 כתישכע םבלדי
 819/88 דאומ מורנו 26.1036 כנען גבריאל

 823/68 אריה הורכיץ 18.138 שממל חד הורביץ
 825/86 אמיל אבירם 16.238 אבירם חחמה
 627/88 אסתר בלסי 18.334 שמעון בלטי

 628/88 אריה גולדנברג 26.138 גילת יואל
 829/88 יעקב גושציני 21.136 בלי גושציני
 632/68 לחמני פרוםפר 9.136 לחמני חנה

 אליהו צי בךזמרד* רשם

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

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה. בי בתיקים המפורטיס להלן חגשו
 י לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה * לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 שפ המבקע
 תאריך

 מם׳ התיק שם המטה הפטירה

 צוואות
 1494/88 פרידה שפיגל 21.138 מלכה כועד

 1522/88 םלסנדר ארתוד 24337 איזדור סאכור
 1589/88 מאיד שטריכר 8.2.87 שטריכר סלומון

 1602/68 דיץ מרדכי 19.138 דיץ דבורה
 1604/88 גבאי מאיר סלח 19.937 מרי סיס

 1605/68 בילבדג ארנסטינה קלרה 29.238 ביילה מימלמן
 1611/88 מדינה אל ברט 31.1037 במבחן טחן

 474/88 ארם פרוסט 19.138 יהודית פרו סס
 1618/88 צפורה בריגל 14.937 צבי בדיגל

 1619/88 יעקב שכטר 11.238 מנדל פו סטינו־
 1621/88 שיינדל דטנר 15436 מסיקה מרקוביץ

 1625/68 גבאי גרגיה 2.138 גמר דוד
 1632/88 עלמה לד 20.236 אברהם לד
 1630/68 קדדנל קליה 4.9.79 פולנה תה
 1634/88 הלד אברהם 26337 הלד אידה

 1635/88 ג׳ק ווקס 4.236 וידא! שירלי ווקס
 1636/88 דורה סיימתם 26.9.87 סידני חנלד

 סיימתם
 1643/88 חד גולדשטיין 28.336 יצחק גולן
 1644/88 רבקה גולדשטיין 17.434 יצחק גולן

 1647/88 ברםלר מניה 15.9.87 חנוך ברםלר
ד יצחק פוירשטיין 17.238 פרידה חן  1648/88 ר

 1654/88 קרטה מסף 25.536 קרטה יואל
 1656/88 ורדה אביר 25.238 אשר סטופ

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965"

 100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום פדמים וזרעה זו ברשומות׳
 להגיש התנגחו! במשרדי הוועדה המקומית האמורה*

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא סם p זזגשה בכתב.
 בפירוט הנמקות, ובלמוי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.
 ההודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית לימת
 תכנית מם׳ 371 שפורסמה תחת הכותרת ״מרחב חמת מקומי

 ימוד בילקוט הפרסומים 3543 התשמ״ה עמי 1746 - בטלה.
 מרדכי כהנא

 יושביו״ אש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב

 הודעות בחי המשנגו
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 , מנהלי עזבון

 מתפרסמת מה הודעה מ בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבון.

 תאריך
 פגו החיק ש0 המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 604/88 דוד לד 28.138 שמואל לד

 608/88 מסף )ולחרף 10.1137 יצחק אלחדף
 811/68 פיפס ברטה 8.138 יעל חזמרם
 613/88 יששכר צייחי 12.1237 מרדכי צייחי
 815/88 אסתר(הדסה) גולדמן 10437 רחל גולדמן
-817/88 מריס מרגרטה טיכו 24.1136 לאורה טימ

 821/88 נתן טאובה 1.238 כרסה טאוכה
 823/88 אירמה בתם 4.238 נעמי בק

 824/88 לאה בהירי 1.138 נולדיטה גרוסו
 830/88 נעימה אופיר 20.1237 יחזקאל אופיר
 831/86 סוקוליק אהרן יהודה 10.2.88 סוקוליק תמר

 794/86 רחל מורדת־ 17.737 משה כהן

 ירושות
 798/86 מוריס בן החש 22.138 אברהם בן החש
 799/88 יצחק סורנגה 15.2.88 רחל בלומשטיין

 800/88 יוג׳ית רנה סתרו 17.7.86 למטר סתרו
 803/88 אלנה אובצ׳ינניקובה 9.238 אלכסנדר פחלתר

 805/88 דוד לד 28.138 שמהרי לד
 809/88 רבקה גירשטת 22.933 הדסה שי

 810/88 ברוך אביגדור מימח 15.2.88 סול מימח
 812/88 רב בדאון 30.1037 ויאולה נוימרק
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 תאריך
 מס־ התיק שם המנוח המסירה שס המבקש

 ירושות
 1603/88 סוזאן ששון 7.238 ששאל ששון
 1606/88 רבקה לוטנברג 19,532 יוסף לוטנברג
 1607/88 אברהם לוטנברג 1.2.63 מסף לוטנברג

 1608/88 יעקב קבלו 30.733 יוסף קבלו
 1609/88 רבקה פיעבלט 22334 אודט אריאב

 1610/88 דתה גולדמן 28.138 מלכה דרטבה
 1612/88 כהן טתי 6.10.57 פיקון(כהן) כדםל

 1613/88 אילונקה קלר 18.238 טיבריו קלד
 1614/88 חנה גולדשטיין 3.238 ישראל גולדשטיין

 1617/88 נוםיה לוקץ 10.1136 חיה קירר
 1615/88 רחל ביבלוביץ 29.1036 לובה ביקלס
 1616/88 חיים וולקוםטבסקי 27.238 ליובה זובוק

 1620/88 לאון כלבמן 6.136 יוכבד ליברמן
 1622/88 זאב אילון 26.1237 רות-קליין

 1623/88 יעקב יוקר 13337 יהושע יוקר
 1624/88 שפרה חרון 16.337 מיכל שדייבר

 1626/88 עמירם משיח 28.138 זהבה משיח
 1627/88 מאיר בטאשוילי 6.236 תמרה בטאשוילי

 1628/88 טובה בן ארי 25.535 אפרים מ »־י
 1629/88 שרה מתתיהו 9337 רחמים םתתיוז

 1631/88 יעקב דצש 11.1137 חלם ויצמן
 1633/88 סעדיה לד 43.73 אברהם לוי
 1637/88 לילי לנגר 23.1237 מסף לנגר

 1640/88 פסקל חייסוביץ 26.11.79 עליזה חיימוביץ
 1641/88 אהח בן טוב 16.237 טינה מ טוב
 1642/88 לזד סלומון 13.138 שרה סלומון
 1645/88 אברהם רחנפלד 11.1137 שדה מאייר
 1646/88 סלומון אללוף 20.334 גומה סבאח

 1649/88 יצחק יצחקי 29.1137 תמרה ׳׳צו וקי
 1650/88 דתי קפף 3.138 חיה קישלניק
 1651/88 מלכה סוטיצקי 4.138 איתן םוטיצקי

 1652/88 רבקה וישגרוצקי 14.1237 כרT וישגרוצקי
 1653/88 אברהם פורטר 22.337 חנה פורטר
 1655/88 אלעזרית לימי 3.238 ערן ליבני

 צחק Yin 1657/88 3.1.73 הזה בואנו/רחל
 מרקו

16.1137 Y 1 6 5 8 / 8  אסתר תג 8
 1659/88 שושנה קוצ׳ינסקי 8.1137 שמואל קוצ׳ינםקי

 1662/88 אברהם מרדכי יחשלמי 22.235 עלוה ירושלמי
 1664/88 אוריאל רייפמן 3.338 עינת רייפמן
 1667/88 מיכאל שוורץ 8.338 מישל שוורץ

 1670/88 אברהם סגל 13.737 אודליה שוורץ
 1672/88 פולימבה תה 16337 רחל אלקלעי
 1675/88 ישראל תקנר 25.238 פייגה תקנו־
 1676/88 משה אלפרן 7.533 חנה פרידמן
 1678/88 תמר פחדן 17.138 משה פחדן
 1660/88 אלה שפינר 20.137 אהרן שפיגר
 1681/88 אוסיאש שפינר 63.73 אהרן שסער

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

 1660/88 אברהם בנדרסקי 11.1.88 טוביה בנדרסקי
 רבקה מדרסקי 18.335

 3041/87 פנמה קצין 12.237 מאיר קצין ואח׳
 1661/88 מיכאל זנדה 21.138 מחם אלבסנדחבה

 1663/88 פכל שנברנ 8.138 רומן שנברג
 1665/88 בוקסבויס חוה 9.237 שרה גור־אריה
 1666/88 אלממן חד 133.78 שרה גור־אריה

 1668/88 משה לוי 19.337 אדלמ לד
 1669/88 שרה זמקובםקי 10.238 ישראל מזיא

 1671/88 שלמה תרשיש 6.138 רבקה תרשיש
 1677/88 אידה םממגר 19.2.88 איה קחבנד
 1679/88 האלברג סרנה 31.1.88 חנאל פרידה
 1682/88 ישראל פרידלנד 6.1.88 מיקה בחבוט

 יעקובסקי
 1684/88 יוסף כץ 26.238 דליה שנבל

 1685/88 שמעון כהן 29.433 לאה בהן
 1690/88 נסים לזרוב 5.138 חד לזתב
 1692/88 אזשי שמואל 1.1036 חוגי נעמי

 1695/88 זאכי חגיגי 18.11.64 אליהו חגיגי
 1639/88 סיגל רבקה 10.138 יעקובסון שאול
 1698/88 ברמה דוידוביץ 14.1237 מאיר דדדוביץ
 1704/88 שמדל פפו 20.1.88 חנה בן דרור

 1706/88 חוה בל 29.138 עטיה ינקלכיץ
 1708/88 חיים הלבלטל 14.1034 לובה הלבדטל

 1709/88 שפיבו שלמה 22.238 שפיבו חנה
 1714/88 נחום אחרוני 10.1237 מלכה אהרוני
 1722/88 בוקה אלפנדרי 21.1237 דוד יום טוב
 1723/88 מרדכי אבי שאול 18.238 נעמה חבקין

 1727/88 לימה ישראל 8.138 שניר ח
 1731/88 עמיליה פוקס 26.138 ישראל אליאש

 1732/88 ד״ר ברוך קאופמן 9.138 פני קאופמן
 1734/88 בדקו־ פמגר 1.6.76 יוסף פינגר

 1738/88 הרמן יעקבי 13.1238 אוריאל יעקבי
 1740/88 אלישבע אברמטו 17.1.88 דניאל מורחי

 1745/88 אבחצקי רעיה 4.1037 אברוצקי מתתיהו
 1747/88 פרידליך יעקב שלום 18.237 פדידליך אלי/זלדה

 פיגל
 1750/88 אננה חטהנדלר 23336 יוליאן רוטהנדלר

 1751/88 עזרא נקר 10.238 דורותי נקר
 1128/88 רחל פלס 13.2.88 מכון דיצמן למדע

 חזייך
 מס׳ התיק שם המנוח הפמירה שם המבקש

 ירושות
 1491/88 דוזליה סמוליאר 25.331 מוקייבה ממד,

 1492/88 הילדה לפסה 28.1237 רמי אברהם חן
 1493/88 עובדיה רחל 28.3.78 יפעי יחיא

j r a v m 34.1988 1932 ילקדס הפרסופיס 3551, מיז בניסן 



 שס המבקש
 תאדיך

 מס׳ התיק שם המנוח הפסירה

 בית המשפט המוזוזי בתל״אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 8.9.87 ישראל זסק
 21.1,86 מסף קצב

 24.737 פנינה וילאי וילר
 23.10.87 רינה עזרא

 10.2.88 שושנה ארגסי
 8.338 יוסף נחמקין

 224.78 ישראל אליאש
 א׳ גורן, רשם

 ירושות
 1742/88 ברכה זםק

 1743/88 קצב שפרה
 1744/88 יוליוס וילאי וילד

 1746/88 שלום עזרא
 1748/88 אליהו למש

 1749/88 שרה נחמקין
 3304/78 אלכסנדר פוקס

ת ר צ  בית המשפט המחוזי מ
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת מה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הונשו
 לבית המשפט בקשות לצו לדום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבה•

 תארו
 סס׳ החיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 121/88 עומרי עבד אלחלים 15.437 ח׳אלד עבד אלחלים

 עומרי
 122/88 גרינברגר מאן 6.238 אברהם לביא

 124/88 סאלם סאלם אברהים 18.635 םאלם סאלם שפיקה
 128/88 יעקב ברקוביץ 1.932 שמואל ברקוביץ

 134/88 מסף כהן 7.2.88 לאה כהן
 139/88 דבורה גקר 2.8.84 מירח קישנובסקי

 142/88 רייבמן אדלברט יצחק 9.937 יוכבד רייכמן
 ירושות

 123/88 סלומון סלי 11.138 סולומון דניאל
 125/88 סלימאן מאמון 8.7.87 סלימאן ופא

 126/68 מור״משה שלום 3.138 מור״משה אטי
 127/88 יוסיף אוד יהודה 2.2.88 יוסיף אור ציונה

 129/88 מעתוק מסף 15.238 יהודית מנחם
 130/88 אוסיאם םולומניקה 19.1.86 אוסיאס בטי
 132/68 אברמוביץ אדולף 21.9.87 קרולה כהן
 133/88 אברמוביץ גולדינה 11.238 קרולהכהן

 135/68 סלימאן מוחמר 9.11.87 כאמל מחמד סלימאן
 136/88 סין אלתר מרכוס 6.137 סין אלתר עמליה

 137/88 קורן גולדה 20.1137 מסף קורן
 138/88 לדה זאב 19.237 יוסף קורן
 141/88 ביין ישראל 10.12.73 ביין מלכה

 מנחפ בן״דוד, רשם

 שמ המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 1683/88 משה רפפורם 14.138 אורלי דפפורט

 1686/88 מרדכי דני מזוז 18.1237 גסטון מזוז
 1687/88 שרה ורטהייס 1.136 שרגא טמיר
 1668/88 יעקב ורטהייס 17.334 , שרגא טמיר
 1689/88 דאוד הדוב 1334 חלווה חרוב
 1691/88 יהודה פרישמן 20.1.86 רות פרישמן

 1693/68 מלכיאל בבייב 21.334 שושנה בבייב
 1694/88 חזה חטמן 10.436 זאב רוממן
 1696/88 פרנגי מומן 8.138 מלכה מומן

 1697/88 נינה זלקינד 10335 מריאנה שריר
 1699/88 ישראל ארונוביץ 313.73 אדלה סומר
 1700/88 רחל ארונומץ 29.138 אדלה םוסנר

 1701/86 מנחם שי 23.1237 רינה שי
 1702/88 אסתר כספי 24.138 יצחק כספי

 1638/86 טובה יעקובםון 27.937 שאול יעקובםון
 «1722/8 מקה אלפנררי 21.1237 חד מם טוב
 1703/88 אברהם כן אדיה 4.138 סימה שגיא
 1705/88 חוה דנקלר 14.238 חת מינסקי
 1707/88 ויקטור דדאל 24.1237 משה וידאל

 1710/88 ולסזבן חד 25.1034 צפורה בן חד
 1711/88 מלמ מורץ 26.937 סילביה שוורץ

 1712/88 חנהפלאום 20.235 משה רפאלי
 1713/88 סוניה מדל 30.138 אילן מדל

 1715/88 ישעיהו המר 31.1037 מימין נדלר
 1716/68 חיה המי 21.1236 מימין נדלר
 1717/88 מזל אדונאף 19.1034 אברהם דקל

 1718/88 דבורה קופסרברג 28.1137 שרה פיק/דלנר
 בלה

 1719/88 מנה גולדמן 163.74 שמעון חתן/רחל
 איש שלום

 1720/88 זאב גולדמן 134.77
 1721/86 שלמה פליישר 15337 אסתר פליישר

 1724/88 נמדד מאיד 23333 אקדם מאיר
 1723/88 נעימה במדד 13.935 אקדם מאיר

 1726/86 קדין אשמד 19.1239 רבקה אשמד
 1728/88 מרדכי מרקוס קאופמן 16.737 מסף קאופמ

 1729/88 מסף חודי 13.238 מאיר חוח
 1730/88 חסר סלאמה 12.232 פאטה סלאמה

 1733/88 ארנםטינה טרוטוש 25.1037 לאופולד טרוטוש
 1733/88 שלמה שטינברג 31.1037 אברהם שטינברג

 1736/88 חיים חלד 5333 רחל הקר
 1737/88 שדה שחוח 8.737 יונה שגיא

 1739/88 לאה יעקומביץ 19.236 אילן יעקוממץ
 1741/86 פרידה שלום 21333 הדמן שלום

ס הפרסימיס 4551 ט*ז מיסו התשמ׳׳ח, 34.1988 1933  יל̂י



 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 77/86

וה התשל״ח-1978,  בעניין חוק הצהרות מו

ל נספי שנות השואה המפורטים  ובעניין הצהרת מותם ש
 להלן.

 הודעה

ט לתקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדיו), ע מ  ב
 התשי״ג-1952

י בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי  להווי ידוע כ
ל הנספים:  על מותם ש

 הודעות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

 הודעה
י הוגשה לבין הדין, בתיק המפורט להלן, בקשה  להוד ידוע כ

 למתן צו ירושה:

 תיק 410/התשמ״ח

 בעניין ירושת המנוח שמואל מזרחי, שנפטר ביום י״ז במכת
 מזשמ״זז(7.1.1968¿

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 שלמה דירי, מזכיר ראשי
 שם הנספה מקום המגורים תאריך המוות

 אדולף דויטש הונגריה 1939
 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, פיח, דדטש ניראצ׳ד. הונגריה 1944 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, זולטן דויטש אויפהירטון, הונגריה 1944
 החעול״ת-978ו מיקלוש דויטש אויפהירטון, הונגריה 1944
 בבית המשפט המחוזי בירושלים מיקלוש דדטש אויפהידטון, הונגריה 1940

 תיק הצהרות מוות 104/87 מרינה דדמש אויפהירטון, הונגריה נפטרה בגיל צעיר בתחילת
 המאה

 תיק הצהרות מוות 104/87

ת חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978, לדי דדטש אויפהירטון, הונגריה 1944 נ ע  ב

ל נספית שנות השואה המפורטת אמי דויטש אויפהירטון, הונגריה 1944  ובעניין הצהרת מותה ש
 להלן. אסתר ויזו־ אויפהירטון, הונגריה 1944
 יולנקה דויטש ניראצ׳ד, הונגריה 1944

 הודעה
טש התגריה נפטרה לפני כ־50 שנה  אדית תי

 הודעה

טש ניראצ׳ד, הונגריה 1944 » לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין), איבי חי  בהתאם לתקנה 14(

 התשי״ג-1952 אלכם דויסש אויפהירטון, הונגריה 1944

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי איזדור דדטש אויפהירטון, הונגריה 1940
ל הנםפית חוה גנומי. קוטי דויטש ניראצ׳ד, הונגריה 1944  על מותה ש
ש אויפהירטון, הונגריה 1944 ט י  אויפהירטון, הונגריה אדית ת

 מקום מגוריה היה בארד - הונגריה ניים - רומניה. יעקב דדטש
 מקום מגוריה היה בארד - הונגריה ניים - רומניה. יעקב דדטש אדפהירטון, הונגריה 1944

וש דויטש אדפהירטון, הונגריה 1944  תאריך המוות: 31.12.1944. לי

 תאריך ההצהרה 23.2.1988. תזיין• ההצהרה: 18.3.1988.

 כ״ז באדר התשמ״ח (16 במרס 1988) ב׳ בניסן התשמ״ח (20 במרס 1988)
מרה רשם ה רשם אליהו צ׳ בךז ר מ ח  אליהו צ׳ ב

 בית המשםמ המחוזי בידושליס

 תיק הצהרות מוות, 20/88

 בעניץ חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ס לבית באה 2. רות פרנס; 3. שולמית פתס; A פיניה פרנס; 5. לאה טונקה ת  ובעניין הצהרות מותם של הנספים: 1. עדה (אדה) פ
ץ לבית פדנמ & יולק  פרנמ 6. אווז(חוה) גרינשפן לבית פרנס עם 3 ילדים קטנים, ששמותיהם אינם ידועים; 7. שינדל ז׳ניה ליפשי

 ליפשיץ; 9. הלגה ליפשיץ; 10. לעקה ליפשיץ.

ד לודויג פלס, חז׳ הגבול 2, ת׳׳ד 3327, בת־ים 39132. ר  והמבקשת; אידנה מושקט, שד׳ ירושלים 23 (בחדחון 1¿ חולון, ע״י ב״כ ע

 הודעה

ל הנספים בשואה שנעלמו ומשערים י המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם ש  להווי ידוע כ
 שהם מתו, וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 20.7.1988 בשעה 08.30.

 וזה תיאורס של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 1934 ילקוט הפרסומים 3531, ט־ז בניסן התשמ־ח• 34.1988



 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו

 שם הנספה מקום לידה ותאריך מקום מגורים התעסקות סימנים אחרים

 עדה(אדה) 1891 סרנופול, בימיקאית אשתו של צבי

 פרנס לבית באר סרנופול פולין הדמן פרנס

 בתו של צבי הרמן
 פרנס ועדה פרנס

 לבית באר

 20.12.1922 תלמידה
 לT טרנופול

 רות פרנס

 בתו של צבי הרמן
 פרנס ועדה פרנס

 לבית באז־

 20.12.1925 תלמידה
 ליד טרנופול

 שולמית פרנס

 בתו של דוד פרנס
 ודבורה פרנס לבית

 אוק* אחותו של
 צבי n־p פרנס

 תאריך לא לא ידוע
 ידוע, טדנופול

 פמיה ממס

 בתו של דוד פרנס
 ודבורה פרנס לבית

 אוקס, אחותו של
 צבי הרמן פרנס

 תאריך לא לא ידוע
 ידוע, טרנופול

 לאה טונקה
 פרנס

 בתו של דוד שמס
 ודבורה פרנס לבית

 אוקם, אחותו של
 צבי הרמז פרנס

 תאריך לא לא ידוע
j טרנופול r r r 

 אוה(חוה)
 גרינשפן

 בתו של תר פרנס
 ודבורה פרנס לבית

 אוקס, אחותו של
 צבי הרמן פרנס

 תאריך לא לא ידוע
 יחע, טרנופול

 שמדל ז׳ניה
 ליפשיץ

 שם האמ שינדל
 דניה ליפשיץ, מזיינו י

 * של צבי חרמן עמם

 סרנופול, לא ידוע
 פולין

 טרנופול,
 פולין,
1924 

 מלק ליפשיץ

 שם האם; שינדל
 דניה ליפשיץ, אחייניתו

 של צבי הרמז פרנס

 טדנופול, לא ידוע
 פולין

 טרנופול,
 פולק.
1926 

 הלגה ליפשיץ

 שם האם: שינדל
 וניה ליפשיץ, אחייניתו

 של צבי הרמן פרנס

 טדנופול, לא ידוע
 פולק

 טרנופול,
 סולץ,
1921 

 למקה ליפשיץ

 אזדחותמ פולנית.
 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז: נספה סם־ 1 - 1942 טרנופול; נספה מם׳ 2 -

 1943x23 ליד סתופול; נספה מסי 4 - 31.12.1942 ליד טדנופול: נספים מם׳ 10-4 - . סוליז1942
 בלמי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה להמציאו לבית המשפט, בין בכתב עד מס הדיון, ובין בעל־פה למי בית
̂ב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו  המשפט במועד הני
 ואס על־ידי בא־כוחו ומסק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידמ שבה פורטו מעמי ההתנגדות זר ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שבה יפרט את מעמי ההתנגדות, שאם לא כך יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 אליו! צי כךזמרד״ רשם

 ילקוט הפרסומים 3351, ס*ז טיסן ההשכרה 34.1988. 1935



 הודעות לפי פקודת השותפויות
 הודעות בדבר רישום שותפויות

 לפי פקודת השותפויות 8נוסח התשל״ה-1975
 המספרים בהודעות אלה םגייגינג

 1• שס השותפות.
 2. מהות העסק.
 3. מען העסק.

 A שמות השותפה
 3. שמות השותפים המורשים לנהל »1 ענייני השותפות ולחתום נשמה

 6, תקופת השותפות ויום תהילתה,
 7. תאריך תקופת השותפות.

 3 מסי הרישום.
 1. יוסיילי

 2. מבון יופי וחנות פרפומריה
 3. מרכז מסחרי, כוכב הדר.

 A איתן יהודיה חד מרכוס 7. כפר־סםג חגי גליה רח׳ בודוכוב
 10, הוד השרון.

 3. יהודית *דתן וחגי גליה
 6. מיום 1 באוקטובר 1987. קיומה כל עוד שני הנדחס ומים

 בכי
 ?. י״ג בתשרי התשמ״ח(46.10.1987

.54*016744*2 3 

 1. שותפות משאבות אפו אחםד
 2. הועלת משאבות בטון ואספקת בטון.

 3. בית פרטי, רחוב 710/7, נצרת 16000.
 4. אחסאן חסן אבו אחמד, קבלן, דח׳ 710/7, פרטי, נצרת 16000;
 סוהא מחמד אבו אחמד, עקדת ביה חד 10/7¿ סרטי, נצרת

.16000 
 5. אחסאן חסן אבו אחמד.

 3 מיום 1.10.1987 השותפות היא לת^פה של שנה אחת
 מתחדשת מאליה ובאופן אוטומטי כסוף כל שנה אלא אם

 השותפים החליטו אהיה
 7. י״ג בתשרי התשמ״ח (6.10.1987).

.34*016745*9 3 

 1. מזון מאח אחוז
 2. יצור, יצוא, יבוא ושיווק של דברי מחיקה ומוצרים שונים.

 3. מרכז ד, כנת 5, משור אדומים.
 A אליעזר קלחסטנפלד, הפא שיניים, שאול וון 32 ידושלימ

 רחל דינשטיין, אשת עסקיה שחלזון 9¿ ירושלים.
 5. אליז3זר קלחםטנפלד, רחל דינשטיין.

 3 מיום 27.9.1987, ללא הגבלה בזסן.
 7. י׳׳ג בתשרי התשמ׳׳ח (6.10.1987).

 3 7־016746־54.

 1. אחיםאנוקאשוילי
 2. חלוקה ואספקה של גז.

 3. רח׳ הזית 16/19, עכו. ^
 4. ישראל אנוקאשוילי, חלוקת גז, חז׳ הזית 16/19, עכה יזמב

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפע

 בבית המשפט הטחוד בתל״אביב״יפו
 תיק אזרחי 255/88

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש4 התשמ״ג-1983,
 ובעניין פיחק חברת אושיות חברה לבןטוח בע״מ,

 והמבקש היועץ המשפטי לממשלה
 נמסרת בזה הדעה כי ביום 5 בפברואר 1988 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה מזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 13 ביוני 1988 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה הזמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכר, רשאי להופיע בשעת הבידור,
 אס 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.
 רסנה אבניאלי, ערד

 בא־כוח המבקש
 הערה כל הרוצה למפיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל, מדעה 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 יאוחר משעה 12.00 של יומ 10 ביוני 1988.

 הבית המשפט המחוזי בתל״אביגדיסו
 תיק אזרחי 282/87

 בענת פקודת החברות (נוסח חדש4 התשמ״ג-1983,
 ובעניין פירוק חברת אתרי רם בע״מ,

 והמבקשים: יורשי המנוחה עדנה גמליאל וזרז׳.
 נמסרת בזה הודעה כי ביום 1 בפברואר 1987 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה מזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט מושב בדין

 ביום 27 ביוני 1988 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענית הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדץ שלו. העתק מן הבקשה ימתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 יחזקאל הראל. עו׳׳ד

 בא־כוח המבקש
 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירוד 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 למשלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 1330 של יש 26 ביתי 1988.
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 4. נסים אבולוןי. ערד, רחוב רקם 3 ירושלימ פלורה צחק,
 עו״ד, רחוב עוזיאל 36 ירושלים.

 5. נסים אבולוף או פלורה צדוק.
 6. מיום 15.9.1987. לא נקבע.

 7. כ*ז בתשרי התשנרח (20.10.1987).
 3 5־016752־54.

 ו. רחמי ששי: ישות׳ (87«1<
 2. ביצוע עבודות בנייד, עט־ ופיתוח.

 3. מושב מגדל. טבריה 14950.
 4. נמיר ששון רחמני, מנהל עבודה מושב מגדל, זרי טבריה

 חנא נופל סויד, מהנדס, עילבון.
 5. מאיר ששון רחמני.

 3 מיום 1.10.1987. תקופת השותפות למשך שנק עם אופציית
 הארכה מדי שנה בהודעה מראש ובכתב של 30 מה

 7. כ״ז בתשרי התשמ״ח (420.10.1987
 3 3־016753־54.

 1• קלינהנדלד אה תלוי, משרד עורכי דין
 2. משדד עורכי דין.

 3. ימה 22, תל אביב.
 3 ג׳ין קליגמדלר, עו״ד, מחלקי המיס 17, ירושלימ אמיר

 הלריף ערד, רב גרונר 3, תל־אביב.
 5. חתימת שותף אחד מבין השותפים די בה לחייב את השותפות

 בכל דבר וענת•
 3 כ״ז בתשרי התשמ״ח (20.10.1987). מיום 1.7.1987, בהתאם

 להחלטה שתתקבל על דעת כל השותפים פה אחד.
 7. כ״ז בתשרי התשמ״ח (420.10.1987

.34'016754'1 3 

 1. גרינ&דג־המל ׳•הלומים
 2. יצור, יבוא, יצוא ומסחר ביהלומים.

 3. דבוסינסקי 1, רמת־גן.
 3 גרינברג איתן, יהלומן, דבוטינםקי 31 נתניה המל יצחק,

 יהלומן, מול 5, נתניה
 5. שניהם ביחד יחתמו בשם השותפות או המל יצחק לבדו יחתום

 כשם השותפות.
 6. מיום ה׳ בתשרי התשמ״ח «41.10.1987 לתקופה בלתי

 מוגבלת.
 7. כ״ח בתשרי התשמ״ח (421.10.1987

 3 8־016755־54.

 1. א. סילדםקי ושדת׳(1987)
 2. סלילת כבישיע עבודות עפר ופיתוה תמון מדידות ופיקוה

 כל עסק אחד שהשותפות תמצא לגבון.
 .3. חזי עקיבא 15, חיפה 33192.

 3 ווסרמן מיכאל, מודד, מרגלית 20, חיפה 34464; פילרסקי
 ארנון, קבלן, ודד הים 127, חיפה 34748.

px מיכאל וארנון פילוסקי, וחתימת שניהם בצירוף ו  5. ו
 חותמה תחייב את השותפות,

 3 מיום 1.9.1987, ללא הגבלת ך0ך, במקדה של מות מזר ומוות•
 פיס לא תתפרק השותפות.

 אנוקאשוילי, מחלק גז, רח׳ האורן 36/31 עכו.
 3 ישראל אגוקאשוילי ויעקב אנוקאשוילי.

 3 פיזם 1.10.1987. השותפות תישא• קיימת כל עוד שאחד
 מהשותפים יחליט לצאה

 7< י״ג בתשרי התשמ״ח(46.10.1987
 34r01674־3 5

sfítfft* 1, יןןףע 
 2• עסק של יעוץ למשתמשי ו/או רוכשי תוכנות מחשבים סכל
 מין וסוג שהו* לרמת כל מובע ו/או הנלווה לעיסוק זה

 3 רח׳ היצירה 29, דמת־גן.
 3 יאיד כהן, מהל חברה ז׳בוטינסקי 32 רמת־גה יעקב י פלד,

 מנהל חסרה סוקולוב 35 תל״אמבי
 3 יאיד כהן ויעקב פלד.

 3 במם 29.9.1987, לתקופה בלתי מוגבלת. תסתיים במשלוח
 הודעה בכתב ומראש של 60 יום משותף למשנהו.

 ד, י׳׳ג בתשרי התשמ״ח(46.10.1987
34*016746^3 3 

 1. איססריח סוכנות לביטוח(1987)
 2• סוכנות למהוה

 3 רחוב צרה 11, תלפיות, ירושלים.
 3 גבאי שמואל, סוכן ביסוה ודך מת לחם 10, ידושלימ נחמיה

 גדעון, סחה רכב, אריאל 109, ירושלים.
 3 גמד שמואל, נחמיה גדעון.

 3 מיום 1.10.1987 לתקופה כלתי מוגבלת.
 j י״ד מנשרי התשמ־׳ח (47.10.1987

 3 1־016749־54.

̂ומיס  1, גבץדרוזגאי יח
 3 יצוד ומסחר מהלומיה

 3 בורסת היהלומים, דבוסינםקי 1, דמת־גן.
 3 עץ חנן, יהלומן, איינשסיין 18, רעננה רחנאי צבי, יהלומ,

 סרוג 12, דמת־גן.
 3 חנן גבץ או צבי רוזנאי.

 3 מיום 1.10.1987 לתקופה בלתי מוגכלה
 7. כ״ז בתשרי התשמ״ח (420.10.1987

34*016750*9 3 

ח יי והבה ועזת'  1, יזד̂י
 2• סוכנים של חברות העשייה ומסחר,

 3, רחוב הנביאים 28, חיפה
 3 והמה יזסף, מהנדס, לדאון בלום 2, ודמע והבה יוסף, שותף,

 נחליאלי 3/14 קדייתיניאליק.
 3 שני השותפים יחדיו.

 3 מיום 13.1987 עד 1,2.1989.
 7. כ״ז בתשרי ומשפרח(420.10.1987

34*016751*7 3 

 ^ 1. אבולוף האות׳, ערד
 2• משדד עורכי דין.

 3 רחוב בן יהודה 13, ירושלים.

1937 



 אמזלג גיל, חקלאי, כפר בדון,.
 5. כמחט סופר ו/או גלעד גרזפר ו/או בתר אליעזר.

 3 מיום 13.7.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.
 7. ר בחשון התשפרח (429.10.1987

 3 6־016761־54.

 1. דמר* הנדסה ומיין
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 2• עיסוק בעבודות הנדסה ומיין ובכל תחוס אחר שהשותפות
 תבחר.

 3. אצל דביר, רח׳ נחום 7, רמת גן 52233.
 3 מנחם דביר, מהל, רח׳ נחום 7, רמת גן 52233; אליהו גל,

 מהנדס, שמריהו לוין 10, רעננה 48000
 3 השותפות תחויב, לכל עניין, בהטבעת חותמת השותפות ובה
 שמר* בצירוף חתימת יוד של אחד השותפים או חתימות ידם

 של עמי השותפים.
 3 מיום 7.10.1987, לתקופה לא מוגבלת. השותפות תפורק
 לדרישת אחד השותפים, וכן במות השותף - אם לא יוסכם

 מזרת עם היורשים״
 7. ר בחשון התשמ״ח (429.10.1987

.54*016762*4 3 

 1. קופטש את שלום ושות׳
 2. רכישה והחזקה של מקרקעין עבור שלום קופטש חברה

 למת בע׳ימ.
 3. סירקין 19, גבעתיים.

 4. שלום קופטש חברה למיין בע״מ, חברה קבלנית, סירקין 19,
 גבעתיים; שלש קופטש, מהל חברה ערד 3 גבעתיים.

 5. שלום קופטש וערה למת בע״מ.
 3 מיום 14.9.1987 בהחלטת חב חברי השותפות.

 7. ר בחשון התשמ״ח,(29.10.1987).
 3 2*016763־54.

 1. גידולי שירן
 2. ניהול והקמה של משק חקלאי, מימון תשומור״ ביצוע גידר

 ליס חקלאיים וכל הקשור והכרוך בענף החקלאות,
 3. מושב ממרד״ ר״נ הבקעה (410955

 A נתן אליעזר, חקלאי, מושב ממרה ד־נ הבקעה נתן דליה
 חקלאית, מושב ממרה ד״נ הבקעה

 5. נתן אליעזר.
 3 ממם 13.1987, מפה 31.12.1988.

 7. ט׳ בחשון התשמ״ח (41.11.1987
 3 0־016764־34.

 1. יהושפט גידולים
 2. ניהול והקמה של משק חקלאי, מימון תשומות, ביצוע גידר

 לים חקלאיים וכל הקשור והכרוך בענף החקלאות.
 3. מושב ממרה ד״נ הבקעה

 4. דוד כהן, חקלאי, מושב מכורה ד*נ הבקעה משרית כהן,
 חקלאי, מושב ממדה ד־נ הבקעה

 5. יהושפט גידולים•
 6. תחילתה 13.1987, סופה 31.12.1988.

 7. ה׳ בחשון התשמ״ח (428.10.1987
 3 6־016756־54.

 1. בדולי חפותי רואי חשבון ירושלים
 2, משרד רואי חשבון.

 3 מ יהודה 34 ירושלים.
 A ברזלי מיכאל, רו״ח, רחוב החלוץ 19 אי, ירושלימ הולצמן
 יצחק מי, דרה פםגוה ד״נ מזרח מימיה מרדן שמשק, ח״ה

 רחוב הקבלן 20, הר נוף, ירושלים.
 5. כל אחד מהשותפים.

 3 מיום 1.9.1987 לתקופה בלתי מוגבלת.
 7. ה׳ בחשון התשמ״ח (428.10.1987

34*026757*4 3 

 1. ברזלי ושות' רואי חשבון ־ תל״אביב
BARZ ILY & CO. C P A . (BR) T A 

 2. משרד תאי חשמן.
 3. רח׳ אלנבי 94, תל־אביב.

 A ברזלי ושות׳, רואי השמן, ירושלים, בן יהודה 34, יתשלימ
 חוה שריד, רדה דחי הפלמית 22, תיא; מרם משולה רדה

 חד המכל \2, רעננה 33400
 5. כל מזר מהשותפים.

 6. מיום 1.9.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.
 j ה׳ בחשון התשמ״ח (428.10.1987

 3 2־016756־54.

 1. קונטרוטק
 2. מערמת בקרה ומדידה

 3. רח׳ היצירה 31, רמת־גן 52521.
 3 ישראל לד, בעליה ג׳ורס 42 חיפה יעקב בילםקי. בעליה

 סטדומה 3 חיפה
 5. ישראל לד, יעקב בילסקי.

 6. ממם 13.1987, לתקופה בלתי מוגבלה
 7. ח׳ בחשון התשמ״זז(428.10.1987

 3 0־016759*54.

 1. אשלים הנדסה ־־ סיתוה ובניית מכונות לתעשייה
 2. הנדסה פיתוח ובניית ממנות לתעשייה

 3. רח׳ פייר קניג 37/219 ירושלים.
 3 מור יהושע, מהנדס, חזי חלץ 2/7, ירושלים; אח שמואל,
 מהנדס, משואות יצחק A ירושלים! לד יחיאל, מהנדס, מת

 מרבה 10, ירושלים.
 5. מור יהושע.

 6. מיום 13.1987 קיום החוזה מן השותפות.
 7. ה׳ בחשון התשמ״ח (428.10.1987

 3 8־016760־54.

 1. חיגי חקישון
 2. חג ממם כפר ברוך.

 3 כפר ברוך 30073.
 A מפר מנחה חקלאי, כפר ברוח חקר חייה חקלאי, כפר בריח
 בתו־ אלי, חקלאי, בפו־ בחח גרופד גלעד, חקלאי, כפר ברוח



 1. בנייה והנדסה
 2. הקמה ובנייה של סגנים ופרוייקטים הנדסיים שונים.

 3. רחוב עדי עגנון 3 בת־יה
, חולון; ביטון אלברט, רחוב r a s 2 שטיין אלכסנדר, רחוב A 
 דיצמן 34 יהוה טייב צ׳או־לי, רחוב שיי עגנון A בודים! המס

, חולת. r a s 2 בעימ• חברה פרטיה רחוב 
 3. משיכות כספים מחשבון השותפות וחיובים של חשבון זה
 ייעשו באמצעות חתימות שני שותפים — האחת של שטיין
 אלכסנדר והשנייה של טייב צ׳ארלי - המופיעות לצד חותמת

 השותפות.
 3 מיום התחלת השותפות 19.10.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.

 7. י״ג בחשון התשמ״ח(43.11.1987
.54*016770*7 3 

 1• ז4ר.ל. מהנרטיס
 3 בנייה ופיתוח של מכנים ופרוייקטים הנדםייה שיפוצים

 ואינסטלציה
 3 רחוב הרב קוק 280• אשדוד.

 3 אלטשולד דוזה רהע הרב קוק 280, אשרוד; אלטשולר
 אברהם, רחוב הרב קוק 280, אשדוד.

 5• משיכות כספים מחשבון השותפות וחיובים של חשבון זה
 ייעשו באמצעות ומימת כל אחד משני השותפים כשהיא

 לכדה מופיעה לצד חותמת השותפות. -
 3 מיום 27.10.1987. לת^פה בלתי מועלה

 ך. י״ג בחשון התשמ״ח(45.11.1987
 3 5*771»11ד34

 1. ש. ד. דניאל
 2. סחר ביהלומים, יבוא רצו*

 3 כורסת היהלומיה דבוטינםקי 1, רמת״גן.,.
 3 דניאל רמי, יהלומן, חשמונאים 30, רמת גה תיאל שמעון.

 יהלומן, גורדון 9, כפר־סבא.
 3 רמי דניאל ושמעון דניאל.

 3 מיום 5.11.1967, לתקופה בלתי מוגבלת.
 7. י״ג בחשון התשמ״ח (45.11.1987

 3 3־016772־34

MODE1 U י D י סוד . ד ו א 1 
 2. יצוד ושיווק של אומה כלליה

 3 לוינסקי 3¿ חל־אביב.
 3 תן משה םוחד, p גוריון 19, גבעת שמואל; חן יהודיה

 םוחדה p גוריה 19, גבעת שמואל.
 5. שני השותפים או כל אחד מהם לחוד.

 3 מיום 27.10.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.
 7. י״ג בחשון התשמ״ח (45.11.1987

 3 1־016773־54.

 1. שותפות אלול יהלומים(1987)
 2. יצור, יכו* יצוא ושיווק של יהלומים גלמייס ו/או מלוטשיהי
 אבני־חן וכיוצ״ב. עיסוק בכל עסק אשר השותפים ימצאו לנ־

 מן, רכישה וסבירה של כל נכס בישחול.
 3. ז׳בוסינסקי 1, רמת־גן.

 7. ט׳ בחשה התשמ״ח (41.11,1987
.54*016765*7 3 

 1. יבולי אחי
 2. ניהול והקמה של משק חקלאי, מימון תשומות, ביצוע גירד

 לים חקלאיים וכל הקשור והכרוך בענף החקלאות.
-3. מושב מכורה ד״נ הבקעה(410955

 A יחיא שלמי, חקלאי, מושב מכורה ד*נ הבקעה יחיא אירים,
 חקלאית, מושב מכורה ד״נ הבקעה

 5. יחיא שלמי.
 3 תחילתה 13.1967, סופה 31.12.1986.

 ך. ט׳ בחשון החשמ״ח (41.11.1967
 3 5־016766־34

 1. עדן המחשב
 3 מכירת מחשביה מכונות חישוב, צילום מדפסות, תוכנה וציוד

 הקפי, מעבדת שירות וקורסים ללימוד מחשביה
 3 חזי חרושת 5, כרמיאל.

 3 לפרי יצחק, סוחר, יחי עם 26/14, כרמיאל; אלבז מישל, סוחר,
 משגב 10/5, כרמיאל.

 3 לסרי יצחק ואלבז מי של בצירוף חותמת השותפות.
 3 מיום 13.1987. אף אחד מהשותפים לא יהא רשאי לפרוש
 מנשך שנתיים ממועד רישום השותפות וללא הסכמת חשות*
 פיה לאחר מעד זה מחייבת הודעה מוקדמת בכתב של

 שותף.
 7. מ׳ בחשון ומשפרח(41.11.1987

34*016767*3 3 

 1. רות שיווק קידום מבירות
 2* חת — קידום מכירות.

 3. רחוב הרימון 3 רמת גן.
 3 אמנון דיצה ממחה חפץ חיים 34 פתח־תקוה דיצב

 מרגרטה עצמאי, חד חפץ זדים 34, פתודתקוה
 5. אפנון דיצה דיצב מרגריטה

 3 מיום 153.1987, בלתי מגבלת ממן. תגיע לסיומה ע״פ
 הוראות הסכם השותפות.

 7. ט׳ בחשה התשמ״ח (41.11.1987
 1 3־016768־54.

x0111^^^11 1 פי״ל־וול־נר. 
 2. שיתוף פעולה מושא פרוייקט פתוח, נסיוב למחלת

 הקוקםידיאוסים.
 3. אצל מייל תעשיוה דדך פתח תקוה 74, מת מעי* תל־אביה
 3 א) כי״ל תעשיות בע״מ, חברה דרך פתח תקוה 74, תל־אבימ
 0 בידתגלית בע״ם, חברה רחוב דב גדונר 275, ירושלימ 0
 אינטר פרוייקטים כע״מ, חברה רחוב ובוטינםקי 37

 ירושלים.
 3 כי״ל תעשיות מרס זרי שניים מתוך שלושה מהאנשים: ג'

 דגני, ס׳ פאה ב׳ גמזו.
 3 מיום 18.10.1987, לא מוגבל.

 7. י״ב בחשון התשמ״ח (4.11.1987).
 3 9־016769־34



ן חיים. ן חיימ ו) בתיה בדש, מושב ג  ישראל ברש, מושב ג
 3. השותפים משה ברש, אילן ברש רשראל פרש ביחד יהין
 רשאים לזמום כשם השותפות וחתימת שלושתם בצירוף
ד החת*״ י ל השותפות ל  חותמת השותפות או בגידוף שמה ש

 מות — תחייב את השותפות.
 3 מיום 163.1987, ללא הגבלת זמן,
 7. י״ג בחשון התשמ״ח(45.11.1987

.54*816778*0 3 

 1. עדנאץ ועאדף כומו ושות׳
 2. עבודות בנייה ופיתוח.

י 111, נצרה  3. ח
 3 עדנאן גומו, קבלן, רח׳ 111, בצדה־ עאדף גומו, קבלן, רח׳

 111, נצרה
 5. עדנאן ועאוזף גובו.

י הודעה מסעם השותפים ו/או מי ר  3 מיום 1.9.1979 עד סיומה ז
 מחה

 7. י״ג בחשון התשמ״ח (45.11.1967
 3 8־016779־54.

 1. מיתר תוכנה ומערכות
 2. בית תוכנה

 3. רחוב כני משה 15, רחובות 76486.
 3 מנחם תזין, מנתח מערכו ה בגי משה 13, רחובות; אלון

 נדפלד, מנתח מ ערכוה החמד 15• ועלון.
ן ואלון נויסלר, שניהם יחדיו.  5. מנחם רחי

ר מהיפות״ ז ל 90 קס כל א  3 מיום 9.2.1987 בהודעה מוקדמת ש
 פיס(לפי הסכם ביניהס4

 7. י׳׳ט בחשון ומשמרה (411.11.1987
 3 6־016780־54.

 1. מועדון התלתן הישראלי ־ מועדון בעלי מכוניות אלסא
 רומאו בישראל

ל כתכי־עת מקצועיים והפצתה ד ש מ  2. מועדון חבריה הוצאה ל
. מ מ  יבוא ושיווק, נציגי רשת מועדוני אלפא ח

 3. חד גולוםכ 56 אי, גבעתיים 33464
ד גולומב 58 אי, גבעתיימ אביגור  4. אכיגוד סער, מנהל, ח

 איחה מנהלה דחי גולומב 58 אי, גבעתיים
 5. סער אביגוד (מזכ"ל4 איחס אביגור(מזכיד4

 3 מיום 13.1987 לתקופה בלחי םוגבלה
 7. י״ט בחשון התשמ״ח (411.11.1987

 3 4־016781־54.

 1. מתבן גידולים
ד ר י ל משק חקלאי, סימון תשומות, ביצוע ג  2. ניהול והקמה ש

 ליס חקלאיים וכל הקשור והכרוך כענף החקלאות.
 3. מושב חמדה ד״נ הבקעה

 4. עזרא ישורון, חקלאי, מושב חמרה• דדנ הבקעה עזרא אהובה
 חקלאית, מושב חמרה ד*נ הבקעה ^
 5. עזרא ישורון. 0

31  6. מיום 13.1987, סופה 1238.
 7. כ״ה בחשון התשמ״ח (417.11.1987

 3 א) פודילוב עמוה יהלומן, ז׳בוטינסקי 1, רמת־גה מ מוםאיוף
 איתן, יהלומן, ז׳בוטינסקי 1, דמת־גן; a פנחסי יוסף, יהלומן,

 ז׳בוטינסקי 1, רמת׳גן.
 3. כל אחד מהשותפים מם׳ א׳ ומם׳ ב׳ דלעיל.

 3 מיום 5.11.1987, לתקופה בלתי מוגבלה
 7. י׳׳ג בחשון התשמ־זז(45.11.1987

 3 9־016774־54.

 1. גנרון ושדת׳
 3 גידול דצור של מוצרי חקלאות ומוצרים מן החקלאות ומקח

 וממכר בהה
 3. מושב היוגב(419232

, חקלאי, היוגב. ן  A דגני ענת, חקלאית, היוגב; דגני ח

 5. שני השותפים הנ״ל ביחד יהיו רשאים לחתום בשם השותפות
ל  וחתימת שניהם בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שמה ש

ד החתימה - תחייב את השותפוה  השותפות לי
 3 מיוס 7.10.1987, ללא הגבלת זמן.

 7. י״ג בחשון התשמ״ח (45.11.1987
 3 6י016775־54.

(שותפות רשומה) י נ  1. מ. ד. דג
ל מוצרי חקלאות ומוצרים מן החקלאות ומקזז  2. גידול דיצור ש

 וממכר בהם.
 3. מושב היוגב.

 4. דגני מיכה חקלאי, מושב היוגה־ דגני חית, חקלאיה מושב
 היוגב.

 5. שני השותפים הנ״ל ביחד יהיו רשאים לחתום בשם השותפות,
ל  וחתימתם בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שמה ש

ד החתימות - תחייב את השותפוה י  השותפות ל
 3 מיום 3.11.1987 ללא הגבלת זמן.
 7. י׳׳ג בחשון התשמ״ח (5.11.1987).

 3 4־016776*54.

ת ח  1. א. ה. ג
 2. קיום וניהול של משק חקלאי, שיווק תוצרת חקלאית ותוצרת

 מחקלאות תיהול מערכת כספים כלכלית משקיה
 3. מושב גמלא.

 3 גדות אורי, חקלאי, מושב גמלא; גדות הדה חקלאיה מושב
 גמלא.

י השותפים ביחד יהיו רשאים לחתום בשם השותפות וח  5. שנ
 תימת שניהם בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שמה של

ד החתימות - תחייב את השותפות. י  השותפות ל
 6. מיום 28.9.1987, ללא הגבלת זמן.
 7. י׳׳ג בחשון התשמ־ח (5.11.1987).

 .8 2־016777־54.

ש ר יר ב  1. מפעלי גי
 2. יצור חומרים כלשהם מנייר, ביצוע עבודות עיבוד בנייד

 לאחרים ושיווק מוצרי נייר.
ן חיים 34910  3. ג

ן חיים; ב) יטה ברש, מושב גן חיים; ג)  4. א) משה ברש, מושב ג
ן חייה ה) ן חיים; ח יהודית ברש, מושב ג  אילן ברש, מושב ג
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 1. קולוד סרינמ
 2. פיתוח תמונות.

 3. רחוב הידקה 132, ת״א.
 4. רי.אי.אל. בע״ה מנהלת, הירקה 132, תיא; אידלסון משה,

 מנהל, שטרית 23, ת״א.
י פנחס ואידלסון משה.  5. גמד

 3 מיום 16.11.1987, לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, ותגיע
 לסיומה ע״פ מראות הסכם השותפות.

 7. א׳ בכסלו התשמ׳׳ח(422.11.1987
. 5 4 ' 0 1 6 7 8 7 ־ 3 1 

COMPAÑÍA DE JERUSALEM 1. ?ומפניה דה ז׳חסלם 
ל סחוחת.  2. יצור, יצוא, יבוא, שיווק ומכירה ש

3 תל־אביב.  3. רח׳ פלורנטין 2
י* סוחר, אשכנד 50 אי, תל־אבימ ג׳וו־ג׳ רבינוביץ,  3 יצחק גלי

3 תל־אביב.  סוחר, דיזנגוף 1
ל השותפות —  5. חתימת שני השותפים בצירוף חותמת שמה ש

 תחייב את השותפות.
 6. מיום 19.11.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.

 7. א׳ בכסלו התשנרח(22.11.1987).
 3 9*016788־54.

ת רשומה) תפו שו ) ד  J .1 א. שמי
 2. גידול וייצור של מוצרי חקלאות ומוצרים מן החקלמת ומקזז

 וממכר בהה
 3. שדה ניצן, 35470

 3 נצר שמיר, חקלאי, מושב שדה ניצן; מלנה שמיר, חקלאיה
ב שדה ניצן. ש ו מ V 

י השותפים הנ״ל ביחד יהיו רשאים לחתום בשם השותפות  3 שנ
ל  וחתימתם בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שמה ש

ד החתימות - תחייב את השותפוה  השותפות לי
. מ ג בחשה התשמ״ח(415.11.1987 ללא הגבלת ז ׳  3 מיום כ

 7. א׳ בכסלו התשמ״ח (422.11.1987
34-016789-7 3 

(שותפות רשומה) וסמן  1• ר. ז
ל מוצרי חקלאות ומוצרים מ החקלאות ומקזז  2. גידול וייצור ש

 וממכר כהה
 3 שדה ניצן, 35470

ת זוסמן, חקלאית, י זוםמן, חקלאי, מושב שדה ניצן; ח  3 ח
 מושב שדה ניצן.

י השותפים הנ״ל ביחד יהיו רשאים לחתום בשם השותפות  3 שנ
 וחתימתם בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שמה של

ד החתימות - תחייב את השותפוה  השותפות לי
 3 מיום כ׳ בחשה התשמ״ח(412.11.1987 ללא הגבלת זמן.

 7. אי בכסלו התשמ״ח(422.11.1987
.54*016790-5 3 

 1. י. ר. סגל(שותפות רשומה)
ל מוצרי חקלאות.  2. גידול דיצור ש

34*016782*2 3 

 1• י הדרן מחנרסים
 3 תכנון, פיקוח וביצוע של פרוייקטים בענף הבנייה

ן 30200  3 כצנלםון 18, בית מ
 3 וקנין אבדהה מהנדס בניין, כצנלםון 10, בית תו; מדמוני

, כצנלםח 27, בית דגן. r a אני, מהנרם 
 3 וקנין אברהה מימוני אבי.

 3 מיום 13.1987, סיום השותפות יחל חצי שנה לאמי הודעה
 בסתכ של אחד השותפים על רצונו בפירוק השותפות.

 j כ״ו בחשה התשם״ח(418.11.1987
 3 0־016783־34

 1. מוצו ע נתניה
 3 ניהול קיוסק לממכר דברי מתיקה פיצוחים• שוקולד ומוצריו,
 אריזות שי, פיחת יבשיה סיגריות• טבק ומוצריו, צרכי צילום
 וחשמל, הכל במסחר קמעונאי לצרכן, למעט אוכל ודברי מזון

 המיוצרים במקום ולמעט מוצרי שתייה
 3 כיכר העצמאות 11, נתגיה

 3 רנסנס• חברה למפעלי אירוח בעיה כיכר העצמאות 9, נתניה
 0,13» מסחר בעיה מסי שקיו 1, נתניה

 3 הד.ה מסחר בעיה
 3 ממס 3.11.1987 עד 3.11.1988 + אופציה להארכה עד למס

 3.11.1990 (האופציה נתונה לבד״ה מסחר בע־מ4
 7. כ״ו בחשון החשס־ח(418.11.1967

 3 8־016784־54.

 1• זולממו3 שירותים
 3 מכבסה ניקד !ייבוש של ציוד vrnm וםיוף, ציוד נלווה

 ושירותים סללייס.
 3 אשקלון מרכז הגויות מלוטוה שדי כן גודמן, ת״ד 15, אשק

 לון 78100.
 3 מפלגר מרגמה בן גוריון 155/2, אשקלחז אופלגר שדלי,

 מנב״ל, p גורמן.155/2, אשקלת.
 3 מפלגר מרגרמה » אופלגר שדלי מל אחד בנפרד.

 3 מיום 13.11.1987. אין תנאים מיוחדים הגבעים את סיומה
 אלא כמקרה מותו של אחד השותפים.

 7. כ׳ז נחשון התשנרח(418.11.1987
34*016785*3 3 

חיימ סרסומיס ̂̂״  •1 
 3 עיסוק כפרסום ויחסי ציבור.

 3 בית גיחן, חד אליהו מתן 3 ראשון״לציון.
 3 ציון לוי, סרממאי, חד גבעתי 18 אי, בת-ימ יעקב חייט,

 פרסומאי, חד ערי עגנה «3 בת־יה
 3 ציון לוי דעקב חייט ביחד (המזימה בצירוף חותמת

 הש1תפות4
 3 מיום 1.9.1987, לת^פה בלתי מוגבלת.

 7. היו בחשון התשנרח(18.11.1987).
34*016786*3 3 

 ילשש הפדסתיס 3351 גרז נניסן התשמ־ה. 3.4.1988׳ 1941



 3 4־016795־34

 1. יהלומי ו. קרן8
 2. ביקוע ומסחר ביהלומים.

 5. בורסת היהלומים, רמת גן.
 3 ח חד יצחק, בוקע יהלומים, מבוא זאב 3 רמת־גה ישועה
 יצחק. בוקע יהלומיה חשמונאים 3 נתניה ישועה ענה
 פקידה חשמונאים 3 נתניה אשר אברהם, לוטש יהלומים,

 עליית הנועד 26, תל־אביב.
 5. חתימתם של שני שותפים בצירוף חותמת השותפות תחייב

 אח השותפות.
 3 מיום 16.11.1987 כיד בחשון התשמ״ח (416.11,1987

 7. ס׳ בכסלו התשם״ח (430.11.1987
.54*016796*2 3 

 1. מסעדת הנשר, דוד וגאדי
 2. ניהול מסעדה ובית אוכל.

 3. רחוב ביאליק 127, רמת גן מיקח־ 32523
 3 חד חטשילד, ממעדן. רחוב אלוף חד 112, רמת־גח גארי זאב

 שיפטר, מסעדן, רחוב בוראו 18, תל־אביכ.
 5. חד חטשילד וגארי זאב שיפקד ביחד.

 6. ממם כ*ג בחשון התשמ״ח (15.11.1987) עד 31.1.1993.
 7. ט׳ בחשון התשמ״ח (430.11.1987

 3 0־016797*54.

 1. פנטורס — סופנות נסיעות ותיירות
 2. מתן שירותי נסיעות ותיירות מכל מין ומג שהוא באחן

 ובחו״ל.
 3. חזי מקולוב 55, הרצליה

 3 מרדכי סופר, איש עסקיה דחי סוקולזב 35 הרצליה צפודה
 מפר, אשת עסקיה חזי םוקולוב 55, הרצליה

 5. מרדכי סופה צפורה סופר.
 3 מיום 30.10,1987 בלתי מוגבל.

 7. י־א בטבת התשמ״ח (42.12.1987
.54*016798*8 3 

 1. שותסות םרוסל 1987
 3 יצוד, פיתוח ושיווק של התקני הנעה חשמליים לאופניים

 וממאות גלגליה
 3. רחוב המעפילים 18, ירושלים.

 4. איליה גולרנפלר, מדען, ד׳ מאירי נקר 14/16, ידושלימ
 אדוארד מםסיה מדען, רח׳ רבקה 5/3 אי• ידושלימ יחזקאל

 מאוטנר, מנהלן, חז׳ המעפילים 18, ירושלים.
 5. אדואדד מםמיב ביחד עם יחזקאל מאוטנר בצירוף חותמת

 השותפות.
 6. מיום 3.12.1987, כל עוד קיימת הסכמת השותפים מלם

 לקיום השותפות.
 7. י׳׳ב בכסלו התשמ״ח (43.12.1987

 3 6־016799־54.

 1. ר. ה שיווק
 2. שיווק מוצרי מזון.

 3 שדה ניצן 35470
 3 ישראל סגל, חקלאי, מושב שדה ניצן 4570« רמה סגל,

 חקלאיה מושב שדה ניצן 35470
 3 שני השותפים הנ״ל מחד יהיו רשאים לחתום כשם השותפות
 ומזימתם בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שסה של

 השותפות ליד החתימות — תחייב את השותפות.
 3 מיום כ״ג בחשון(415.11.1987 ללא הגבלת זמן.

422.11.1987)t7. 1 בכסלו התשמ״ח 
34*016791*3 3 

 .1 3143 יניב(שותפות רשומה)
 2. גידול ויימר של מוצרי חקלאות ומוצרים p החקלאות וסקח

 וממכר כהה
 3. שדה ניצן 35470

 3 מיכאל יניב, חקלאי, שדה ניצה אורנה עיה חקלאיה שדה
 ניצן.

 5. שני השותפים הגיל ביחד יהיו רשאים לחתום כשם השותפות
 וחתימת• בצירוף חותמת השותפות או בצירוף שמה של

 השותפות ליד׳ החתימות — תחייב את השותפות.
.pi 3 מיום ט׳ בחשון התשמ״ח (41.11.1967 ללא הגבלת 

 7. א׳ בכסלו התשמ״ח(422.11.1987
 3 !־016792*54.

M E G A B Y T E 1. מגהביימ 
 2. מסחר במחשביה

, קריית־ביאליק. Y p p 70 3. רחוב הגליל 3 כרסיאל; רחוב 
 3 גדעון עפרה מתמה מורד הגיא 38, כרמיאל; חד אפשטיין,

 הנדסאי, מושב קורנית.
 3. עמרם גדעת ודוד אפשטיין.

 3 מיום 153.1987. השותפות תתקיים עד להודעה של צד על
 רצון לפרקה אי משכמה הדחה

987j.424.11) ׳ בכסלו ־התשמ״ח ג 7 . 
 3 9־016793*54.

 1. אצל אבי
 3 ממה וממכר מזון פעה פאלאפל, שתייה ומוצא מה
 3. חי פליקס פרנקפורטר, מרכז מסחרי, רמוה ירושלים,

 3 אבי זכריה מנהל, רח׳ מודגנטאו 312/5 רמוה ירושלים; מי
 מין שוקדון, מנהל, דח׳ מורגנמאו 312/4 רמוה ירושלים•

 5. אבי זכריה ומימין שוקחן מחד.
 3 מיום ד בכסלו התשמ־ח (425.11.1987

 7. ח׳ בכסלו התשמ״ח (29.11.1987).
 3 7*016794־54.

 1. אחים שי
 2. עמדות עפר.

 3. מושב נס הרים 24, ד׳נ האלה
 4. שמואל יחזקאל, מנהל, נס הרים 24; שמואל יאיר, מנהל

 עמדה נס מים 4» שמואל אמ, מפעיל, נס הרים 24.
 5. שמואל יחזקאל ושמואל יאיר.

 6. מיום 29.11.1987. מפה עפיי בקשת כל שותף מהשותפים.
 7. ט׳ בכסלו התשמ״ח(430.11.1987

 1942 ילסדס הפרסומים 3351. גרז בניסן התשםיח. 3.4.1988



 7. י׳׳מ במזלו התשמ״ח(10.12.1987).
34*016804*4 3 

 1. מסעדת יודפת (1987)
 2. מסעדה

 3. רחוב מרכז בעלי מלאכה 23, תל־אמס
 3 מודים p זבדי, מסעדן, מרכז בעלי מאילכה 23, תל אבימ נמים

 אלמלי, מסעדן, ג׳ורג׳ אליוט 12, תל אביב.
 5. מודים בך זבדי מחד עם נסים *למל, מיחף חותמת

 השותפות.
 3 מיוס 30.9.1987. בלתי מוגבלת ממן. תגיע לסיומה 1)
 הסכמת מדדיה מידיה 2) דרישת אחד השותפים, תביא
̂ אי י המית עיקול על  לסיום תוך 90 יוםז 3) דרישות שותף ע
 ודלקו של משנהו, מידית; POT rat (4 שותף כפושט רגל,

 מידיה
j 11.12.1987) 7. ה בכסלו החשמ״ח 

 3 1י016603־4ג.

 1• יוסי את שמעון קבלני מיין ושיפוצים
 2. קבלני מיין ושיפוצים.

 3. רחוב חרזא״ה 32 רמת גן.
 A שמעת אסף, הנדסאי מיין, זלמן מייזל 16/5, תל אבימיפה

 יוסף p חד, הנדסאי מיין, הדחרח 32 רמת גן.
 3 שמעון אסף ויוסף p חד.

 3 מיום 153.1987, ללא הגבלת זמן.
 7. כי במזלו התשמ״ח (411.12.1987

 3 9־016806־54.

 1. אוסנת דחיפזי ת&ל
 3 שיווק רהיטים ומזדוניה

 3. רחוב םסילנסקי 3 נתניה
 4. אבלין סקוה עקדת מה רחוב החורש 74, כפר שמריהו;

 עמירם כץ, סוחר, רחוב חזנגוף 31 נתניה
 3 אבליז מקוב ועםירס כץ יזמי.

 6. מיום חשומה כדין. תמשיך להתקיים לתקופה בלתי קבועה
 מראש, ואולם: א) רשאי כל שותף להודיע בכתב על רצונו
 לסייס את קשרי השותפות והליכי הפירוק יחלו תוך 15 יום
 מיום מתן ההודעה ב) השותפים רשאים להחליט,בהחלטתה
 פה אחד על רצונם לפרק ret השותפות, והשותפות תפורק

 סיד עם קבלת החלמה סמור לעיל.
 7. כיד בכסלו ומשגרת (413.12.1987

.54*016807*7 3 

 1. משתלת החצר
 2. עסק של משתלה
 3 בת שלמה 30992

 3 חיים בחוד, חקלאי, דחי יעבץ 10, וכחן יעקב יצחק הורוביץ,
 חקלאי, חד קדושי השואה 3 זכרון ישראל.

 3. יצחק הורו גי ז, חיים בחוד.
 3 מיום 16.11.1987 עד ליום 15.11.1988. לא תפורק השותפות
 אלא אס שני השותפים הסכימו לכך. לאחר מועד זה תפורק
 השותפות ע״י וזרעה ששותף ישלח למשנהו בדואר רשום
 לפי הכתובת שלו. ומודעה תיחשב כמתקבלת 72 שעות

•1943 

 3. חד משה שרת 33, קריית חיים מזרחית.
 3 רמי חזנבאוה איש שיווק, דחי קדימה 21 אי, חיפה חיים לדן,

 איש שיווק, חי לילינבלום 31 קריית אתא.
 5. רמי חזנכאוה חיים לרך.

 3 ממס 18.10-1987, לא מוגבלת ממן. תסתיים עם הודעה של
 אחד השותפים לחברו על רצונו לסדק השותפות.

 7. י״ג בכסלו החשמ״ח (44.12.1987
.54*016800*2 3 

 1. א.ד.ן. גידולים
 3 ניהול והקמה של משק חקלאי, מימון תשומה ביצוע גידד

 לים ומןלאייס וכל הקשור והכרוך בענף החקלאות•
 3 מושב דקל 35600

 3 ודוקר מרה חקלאי, מושב דקל; דרוקר לודה חקלאית, מושב
 דקל.

 3 דחקו* מרה
 3 ממם 13.1987 עד 31.12.1988

 7. ט״ז בכסלו התשמיח(47.12.1987
.54*016801*0 3 

 1. עדלון מהנדסיס וקמלניס
 2. הנדסה וקבלנות מת.

 3 תל־אביה
 A אלון עודד, מהנדס מיין, מהדרין 10, תליאבימ הרצל פדלון,

 קבלן מת, קהילת בח־פשס 19, תל־אביב.
 3 אלון עודד והרצל פדלח.

 6. ממם 1.11,1967 לתקופה בלתי מוגבלת ותחל ממם
 1.11.1987, והיא תתקיים כל עוד לא פורקה

 7. י־ח בכסלו חתשמ״ח (49.12.1987
.54*016802*8 3 

 1. טינדלין את fr*, יחלומיס
 2. יצוד וסםחד כיהלומים. ן

 3. רח׳ דמסינםקי 1, רמת גן.
 3 מינו־לין משה יהלומן, קפלן 73, הרצליה לד משה יהלומן,

 גולומב 9. פתזדחקוה
 5. כל השותפים רשאים לנהל את עסקיה ולחתום כשמה

 3 מוס 3.12.1987, לתקופה בלתי מוגכלה
 7. י״ח בכסלו זמשמ״ח (49.12.1987

.54*016803*6 3 

 1. אסרוסי מלי
 2. קיום והפעלה של מת מכל לממכר מון סיני.

 3 רחוב םוקולוב 75, רמת השדון.
 3 אפרופו נמעל(1982) מרה הוברמן 16, תל־אממ

 (1987) דא^1 םוקולוב 73, רמת
 השרון.

 3 כל שותף ישתתף מיהול עסקי השותפות. השותפות תחויב
 עיי חתימתם המשותפת של דפנה מתן תחמן לאור בצירוף

 חותמת השותפות.!
 6. מיום 383.1967 לתקיפה בלתי מגבלה

 ילקוט הפרסומים 3951, נדז בניסן התשפ׳ח, 3-1.1988



 5. כל אחד מהשותפים לחוד.
 6. מיום 1.12.1966 בלתי מוגבלת.

 7. א׳ בטבת התשמ״ח (422.12.1987
 3 5־016813־54.

 1. שמואל תסיר. מוריץ וסאונד
 2. משדד עורכי דין.

 3. שדרות חטשילר 15. תל־אביב.
 3 יהודה י׳ מודיץ, עודן־ דין, חז׳ פייבל 16, תל־אבימ זאב

 ליאונה עודן־ דין, רחוב רמב״ם 26, רעננה
 5. שני השותפים ביחד, פרט לשיקים שלגביהם כל שותף רשאי

 לחתום לבדו.
 6. מיום 1 בנובמבר 1987, ללא הגבלת זמן. כל שותף יוכל לפרק

 את השותפות על ידי הודעה מראש של 4 חודשיה
 7. א׳ בטבת התשמ״ח (421.12.1987

 3 3־016814־34

 1. מ.ג.מ. מפעל גזר משותף
 2. מפעל לשטיפה ועיבוד גזר.

 3. קיבוץ מעלה גלבוע.
 A קיבוץ מעלה גלבוע אגודה שיתופית חקלאיה ר״נ גלבוע
 19145; קיבוץ מירב, אגודה שיתופית חקלאית, ד״נ גלבוע

.19170 
 5. ישורון שולה ניצן אבירן, חתימה אחת מבעלי זכות החתימה

 מספיקה
 6. מיום 1.9.1987 בלתי מוגבל.

 7. ג׳ בטבת תשמ״ח (423.12.1967
 3 0־016815־54.

 .1 10 10 רוק חייר
 2. הפעלת רשת מספרוה לימודי מפתה אופנה וממדי שיער.

j "גן העיר״, תל־אביה i 3. אבן גבירול 
 A מדיום פרץ. ספר, שלום עליהם 36 תל־אבימ יגאל מיץ, ספד,

 מושב מזור; ונדה קרן, ספריה אופנהיימד 16, רמת אביה
 5. שלושת השותפים הכללים יחדיו.

 6. מיום 1.12.1987, ללא הגבלה בזמן.
 7. ב׳ בטבת התשמ־ח (423.12.1987

.54-016816*8 3 

 1• די.אס.די. ־־ דמה סיסממס דידינו •ס
 2• יעוץ והקמה של מערכות מידע, ניהול ועורה ואינסגרציה
 לוגיסטיקה יעוץ בבחירת ציוד ותובנה פיתוח מוצרי תוכנה

 3. בית אל 17, כוכב יאיר, 34864
 4. ישראל גה ממרס ומנתח מערמת מידע רח׳ בית אל 17,
 מכב יאיח מאיד חידוביץ, מהנדס ומנתח מערכות מידע חי

 עקיבא 27, רעננה
 3. ישראל גה כסדר חידוביץ.

 6. מיום 1.12.1987 סיום השותפות בהסכמה מדיה
 7. ג׳ בסבת התשמ״ח (424.12.1987

.54*016817*6 3 
 1• לוגאסי את אדם

 2, קבלני מת.

 לאחר שנשלחה במת הדואר.
 7. כ״ד בכסלו התשמ״ח (415.12.1987

 3 5־016808־54.

 1. יהלומי ערד
 3 יצור, יצוא, יבוא ומסחר ביהלומים.

 3. יבוטינםקי 1, רמת גן.
 4. שובל רפאל, יהלומן, קדושי קהיר 32/20, חולון; פולק

 שלמה יהלומן, ברנדה 3, פתח־תקוה.
 3 שניהם מחד וכל אחד למד.

 3 מיום 15.12.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.
 7. כ״ו בכסלו התשמ״ח (417.12.1987

 3 3־016809־34

 1. פרידמן וולט ן ־־ יהלומים
 2. יצור ומסה־ ביהלומים.

 3. אצל ש׳ חסדאי, בורסת היהלומים, רמת גן.
 3 פרידמן זולטן, יהלומן, קריניצי 69, רמת. גן; פרידמן בתיה

 עקרת מה קריניצי 39 רמת גן.
 5. כל מזר למד משני השותפים רשאי לחתום.

 3 מיום 10.12.1987 לזמן בלתי מוגבל.
 7. כ״ז בכסלו התשמיח (418.12.1987

.54-016810̂ 1 3 

 1. סצסוני, בגח ילדיה צעצועים ומוצרי תינוקות
 2. חנות למדי ילחה צעצועים ומוצרי תינוקות.

 3. רח׳ שטראוס 11, ירושלים•
 3 נוטריקה נסיה שותף, הנורית 124/21, ירושלים; רביד הדר,

 שותף, מורגנטאו 346/7 ירושלים.
 5. דביר הדר משה נוטריקה נסים חיים.

 6. מיום 1.9.1987, לתקופה בלתי מוגבלת.
 7. כ״ט בכסלו התשמ״ח (420.12.1987

.54*016811*9 3 

 1. ״בית 88״ א׳ ש׳ ושות׳
 2. עיצוב. בנייה דקורציה שיפוץ, פיתוח מסחר, עבודות מים
 שירותים לרמת שירותי אחזקה ניהול דעוץ עסקי מכל,

 מזון למשקאות, הספקה תובלה
 3 חי האומן 17, תלפיוה ירושלים.

 3 מליח משי שמעון, קבלן, דחי המיצדים 111, מעלה אדומימ
 יחזקאל מדר, איש עסקיה חי גפן 230/4, גילה ירושלים;

 ברנע יוסי, איש עסקיה חי בלומפלד 12, ירושלים.
 5. משי מליח וברגע מסי בצירוף מתמת השותפות.

 3 מיום 21.12.1987 עד פירוק הסכם השותפות.
 7. ל׳ בכסלו התשמ״ח (421.12.1987

 3 7*016812־34

 1. סעדון ^ת ביטון
 2. עבודות מייה

 3 ידידות 3/5 מגדיאל.
 A סעדון מחה קבלן, ידידות 3/5 מגדיאל; מטון יוסף, קבלן,

 המימן 3 מגדיאל.

 1944 ילקום הפרסומים 3551, ט־ז מיסן התשמ״ה 34.1968



הודעות מאת הכונס הרשמי ; 

 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש־ס-1980
 הודעות על ביטול צווי כיגוס ומשיטת רגל

 פ״ר/10784
 שם החייב, תיאורו ומענה שלמה עמיד, ת׳יז 906464, חשמלאי, רח׳

 עלייה 62, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי שלג תל־אביב־יפו, תיא 3216/82.

 תאריך הצו לכעוס ופשיטת הדגל: י״ב בשבט התשמ״ג
.(26.1.1983) 

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת־דגל והעדר תועלת
 לנושים.

 תאריך הביטול: א׳ בשבט התשמ־ח(20.1.1988).
 פ״ר/10400
 שם החייב, תיאורו ומענה ניל שודצקוח, תיז 3443402 צבא קבע,

 דחי בני־אסרים 315 תל־אבינ.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת־א 1730/75.

 תאריך הצו לכינוס ופשיטת ועיגל: כ־יט בתמוז התשל״ה(48.7.1975
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

410.2.1̂  תאריך הביטול: כיב בשבט התשמ״ח (88
 פ״ר/10774
 שם החייב, תיאורו ומענה יעקב בךחמו, בעל סופרמרקט, מלוז ומד,

 חזי הנשיא 39 הרצליה־פיתוח.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת־א 3129/82

 תאריך הצו לכינוס ופשיטת ויגל: ייג בכסלו התשמ׳׳ג
429.11.1982) 

 סיבת הביטול: חוסר תועלת לנושים ונעול לרעה של הליכי
 פשיטת הרגל.

 תאריך־ הביטול: ט״ו בטבת התשמ״ח (45.1.1988

 פ׳׳ר/ 10601
 שם החייב, תיאורו ומענה יוסף יהודה בדצבי, ת״ז 5056964, טכנאי

 אלקטרוניקה רח׳ פדופ' שוד 11, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 5036/78.

 תאריך הצו לכינוס ופשיטת ודגל: ייב באלול התשל״ח
414.9.1978) 

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.
 תאריך הביטול: ח׳ בשבט התשמ־ח«427.1.1988

1535/Yfc 
 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבה המנוח אברהם לייטנר, ת״ז

 3670658 חי שמעון הגיבור 3, תל־אביה
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביריפו, ת״א 961/65.

 תאריך הצו לכינוס ופשיטת הדגל: כיז באדר ב׳ התשכ״ה
431.3.1965) 

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים (פטירת החייב).
 תאריך הביטול: י׳ בטבת התשמ״ח (431.12.1987

 ב׳ בניסן החשמ־ח(20 במרס 1988) ח׳ פרפ
 סגן הכונס הרשמי

 3 ת״ד 1205, מרכז שדה נצרת עליה
 3 אגאסי יעקב, קבלן מםגרוה חי סביון 30/23 נצרת עליה׳
 מנדלוביץ אדה קבלן מיץ מהנדה חי יעפן 3/8 נצרת

 עלית•
 3 יעקכ לוגאםי ואדם מנדלוביץ. את השותפות תחייב חתימתם

 בצירוף חותמת השזתסוה
 3 מיום 10.12.1987, בלתי מתגלה
 7. ג׳ בסבת התשנרח(424.12.1987

 3 4־016818־34

 1• &שה 1עוח8יץ ושות׳ ~ תזלומיס
 3 יצור יהלומים והמסחר גהה

 3 גורסת היהלומים קמטז 12, חדר מסי 30 דבוטינסקי 3 דיג.
 3 משה הורוביץ, יהלומן, עליית הנוער 12, ת״א; יוכבד הורוביץ,

 עקרת כיה עליית תנוער 12, ת*41
 3 כל אחד לחוד ו1תס בשס השותפות.
 3 מיזם 34.12.1987 אמן כלתי מתבל.

 7. ר בסבת התשמ״ח(427.12.1987
 3 2*016819־34

 1• עינוליס 0רופ1[ים
 3 עיצוב גרפי וזתלת״ממדי.

מ הנביאים מסי 37 תל־אכיה  3 ח
 3 גלמידי מידה מעצבה כן יוצרה 161, ת*א> ברט יעל, מעצבה

 הסלפדח 34 גבעתילה
 3 גלמידי מידה ברט יעל,

 3 מיום 3.11.1907 לא נקבע תאריך לסיום השותפות.
 7. ד כמכת ומשפרח (438.1.1987

 0 3־016820־34 !

, BÄH — ־״ 0ישה Tft •1 
 3 יצור, שיווק, Ttvx והתקנה של מוצרי זכוכית מכל סוג ומין.

 3 רחוב חלוצת הפרדסנות 38 פתח תקוה
 3 לוי יהושע שותה נורדוי 39 פ*ת1 מישה חד, שותף, אורלוב

jft ,119 תלמי דוד, שותף, שטמפפר ¡ m 38 
 3 אי יחשע

, לת?צפה כלתי מוגבלת. a r a 7.12.1987 3 
 7. ר בסבת התשמיח(428.12.1987

 3 8־1נ0168־34 <

 1. ״טיליז •־ פית אוטנוד
 3 ביגוד.

 3 אחוזה 146, רעננה
 3 ודש סימה מזכירה ברנשטיין כהן 14, רמת השרון; אלקה

 גרגר, אוסנאיה חשמונאים 32 רעננה
 3 ודש סלסה ואלתה נרם״.

 3 מיום 14.7.1985, לת^סה בלתי מוגבלת.
 J י בטבת ומשמ״ח(428.12.1987

34"016822*6 4 

 א׳ מחמר
 כ/רשם השותפויות

 ילקוס חפדסוסים 3531 גרז בניסן משניה 3.4.1988 1945



 הודעות מאת הכונס הרשמי

 הודעות על מתן צווי פירוק ואספות ראשונות
 מם׳ החברה: ח־פ 4־019787־51.

 שם החברה סוכנות ברונפמן בע״מ - בפירוק.
3 תל־אביה או רח׳ צ׳לנוב ג  מען זעושרד הרשומ חז׳ לוינסקי 2

 תל־אביב.
ד של: תאאביב־יפו, ת״א 1848/87. מ מ  בית המשפט ה

 תאריך צו הפירוק י״ז באוד החשנדח (46.3.1986
ז בתמוז התשפדז(413.7.1987 ך הגשת הבקשה מי י על  ו

 היום והטקס לאספות ראשונות: ר בםיון ומשפרח (420.5.1986
ה מ א א , חזי בן־יהודה 14, ת י מ ש ס מ נ ו  במשרד מ

 שעת האספות•־ 1) נושים בשעה 10.30; 2) משתתפים בשעה 45*10.

 ב׳ בניסן התשגרח(20 במרס 1988) ח׳ ברם
 סגן הכונס הרשמי

ה ח׳פ 8*105938*51. ר ע  מסי מ
 שם החברה שביט — מערמת מחשכים בע״מ• בפירוק.

ד אדם המק 3 נאי, חיפה  מען המשרד הרשום: ח
ה ת״א 357/87. פ א מ ת המשפט המחוזי ש  מ

 תאריך צו הפירוק: 21.2.1988.
ה 25.12.1987. ש ק  תאריך הגשת מ

ם והמקום לאספות ראשונות: 3.5.1988 משדד הכונס הרשמי,  מו
ה פ ן 3, מ ד  רח׳ שמריהו ל

 שעת האספות: 1) נושים בשעה 09.00; 2) משתתפים כשעה 09.30.

 כיה בטבת התשמ״ח(15 במרס 1988)
ד ר  ע׳ ל׳ קציר, ע
י מ ש  סגן הכונס מ

 הודעות על מינוי מפרקים
 שם החברה ״כפיר* שיווק מזון בע״מ — בפירוק.

ש גלותא 3 יפו.  מען המשרד הרשומ חז׳ ח
ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 3781/86  מ

 שם המפרק, תיאורו ומענה מרדכי גרינפלד, עו״ד, רח׳ צייטלין 17,
 תל־אביב.

 תאדיך המינוי: ח׳ בטבת התשמ״ח (429.12.1987

 שם החברה םטומס בגדי ילחם(1982¿ בע״מ - בפירוק
 מען המשרד הרשתג רח׳ מנורת הממד 3, תאאביב.

ד של: תל־אביכ־יפו, ת״א 1308/86. מ מ ת המשפט ה  מ
ד צייטלין 25, תלי ד זמיר, עו״ד, ח  שם המפרק, תיאורו ומענו: ח

 אביה
 תאריך ועינוה *1 באייר התשמ״ז(4303.1987

מ - בפירוק. ד ת ולפיתוח מ נ ב ן את גלד ל נ  שם החברה ח
ב 12, נתניה י צ ד שמואל מ ה ח ו ש  מען המשרד מ

ד של: תל־אממיפו, ת״א 1290/87. מ מ ת המשפט ה  מ
3 , רח׳ יבוטינסקי 5 ד  שם המפרק, תיאורו ומענה חיים עשהאל, ער

 תל־אמב.
ו המינוי: ט׳ בשבט התשנדח(428.1.1986 י  תארי

 כי בניסן התשמ״ח(20 במרס 1988) ^ ^

 סגז הכונס הרשמי

 הודעות על ביטול צווי כינוס
 פ״ר/10985

ה תיאורו ומענה םיביסי מריו, ת״ז 01263646, מנהל חברה י ד  שמ מ
ד רוטשילד 91, ראשוךלציון.  ח

 בית המשפט זעוחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2778/86.
 תאריך ושנו למנוס: י״ז במיון התשמ״ז(4143.1987

 סיבת הבימול: העדר תועלת לנושיה
 תאריך הביטול: כ״ח בסבת התשפרח (418.1.1988

 פ״ד/10986

ה תיאורו ומענה דניאל גבאי, ת״ז 54336458, מרמב י ד  שם מ
 מחיצות גבה מושב מת־נקופה 19, ד־נ הרי יהודה
א תל־אביב־יפו, ת״א 2778/86. ד ש מ מ ת המשפט ה  מ

 תאריך הצו לכינוס: י״ז בםיון התשנדז(414.6.1987
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: כיח בטבת ומשפרח(418.1.1988

 פ״ר/11006

ה תיאורו ומענה אסתר כהן, ת״ז 3220556 חזי התקומה י ד  שם מ
 3/20 בפר־סבא.

ת המשפט המחוזי של; תאאמב־יפו, תיא 3615/86  מ
מ כ״ו בתשרי התשמ״ח (419.10.1967 ו נ מ ו ל  תאריך מנ

ו בית המשפט.  סיבת הביטול: אי־קיום צ
 תאריך הביטול: ט״ו בטבת התשמ״ח (45.1.1988

סן התשמ״ח 201 במרס 1988) ת׳ פרמ  ב׳ מי

 סגן הכונס הרשמי
 לפי פקודת החברות עוסח חדש4 ומשמיג-1983

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החברה רשף תיירות הסיעות בע״מ - בפירוק•

ץ ערמוני ושות', 3 אצל כ ד דשב״א 0  מען המשרד הרשומ ח
 ירושלים.

ד של: תל־אביב־יפו, ת״א 3179/82 עמו  בית המשפט ו
. ת מ  הסכום לכל שקל: 100 אגודות בצירוף ח

־ ראשון וסופי. ו ־ ראשון או אחה חמדנ ו  חמדנ
 זמן פרעונה כ״א באייר התשמ״ח (48.5.1988

ת מכבי, דחי גליקסון 10, י ד ח ר ק ע ר פ מ  מקום פרעונו במשרד ו
 תאאביה

י אוי טי אוברלנד ולסייל טור אופרייטור לימיסד  שם החברה ג
 בע״מ - בפיחק.

 מען המשרד הרשומ חזי רשב״א 20, אצל כץ ערמוני ושות',
 ירושלים.

ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 3233/82.  מ
ה מ  הסכום לכל שקל: 100 זמורות בצירוף ח

־ ראשון וסופי.  חמדנו• ראשון או אחה חמדנו
 זמן פרעונה כ״א באייר ומשפרח (483.1968

ד גליקםון 10, ן מכבי, ח ו ד חר ר ם פדעונו במשרד המפרק ע ק  מ
 תל־אביכ.

 1946 ילקוט הפרסומים 4531 מיז בניסן התשנדה 34.1988



ת הכונס הרשמי א  הודעות מ

 74, תאאביה
 תאריו־ השחתה ו׳ בשבט התשמ״ח (425.1.1968

 שם החברה איביקוו־ נאמנות ופיתוח בע׳ימ - בפירוק
 טען המשרד הרשתג דחי יהודה הלד 32 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של! תל־אביב־יפו, ת״א 1393/67.
 שמות המפרקים, תיאורם ומענם: 1) ל׳ ד קומיסר, ערד. שד׳ חד
 המלך 1, תל־אבימ 2) יצחק מוחץ, עדד, שדי חד ועולך 1. תל־

 אביב.
4 1 0 . 2 . 1 9 8 8 ) 1 1 w ח ״ מ ש ת  תאריו־ \> m כ־כ בשבט ה

י כרס  ב׳ בניטן התשמ״ח (20 במרס 1988) ו
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר בורגה להבריז על דיבידנד
 שם החברה: שניב - ניהול ושיווק בעיה בפירוק
 מען המשרד הר שוע חי הנשיא 39, קריית ״אונו.

 בית המשפט המחוזי של! תל־אביב־יפו, ת״א 2369/86.
ו באייר התשמ״ח (4133.1988  היוס האחרון לקבלת הוכחות: ל
 שם המפרק ומענה הכתם הרשמי, חי בךיהודה 14, תאאמה

 שם החברה דפוס שושני מרה בפירוק
 מען המשרד משוה חי הבנאי 16« מלון.

 בית המשפט הפחתי שא תל־אביכדיפו, ת׳׳א 1127/81.
 מוס האחרון לקבלת מכחוזע כ״ו באייר התשמ־ח(4133.1988

 שם המפרק תיאמו ונחמה עזריאל בדק ערד, חי נגח ישראל 32
 תל־אביג

 שם החכרה אלסקה טפורטלייף כע״ס. בפיחק
 מען המשרד הרשומ חי יעבץ 30 תאאביה

 בית המשפט הממד שא תל־אביב־יפו, תיא 3912/84
 מוס האחרון לקבלת מכמה* כ־ו סדיר תתשמ״ח (4133.1988

 שם המפרק תיאות ומענה שמואל מעבדה עו״ד, חי בלמד 39
 תאאביה

 לפי פקודת פשיטה הדגל ונוסח חדש4 התש״ס-1980
 שם מדיה תיאות ומענה prop מימן, ת״ז 309445 יהלומן, חי

 תוספתא 3 תל־אביב.
 בית המשפט הממד שא תאאביב־יפו, תיא 1322/87.

 מוס האחרון לקבלת מכמה׳ כ״ו באייר חתשפדוז(413.5.1988
 שם תאמן ומענה הכונס הרשמי, חי בדיהודה 14, תאאביה

 ב׳ מימן התשמ״ח(20 במרס 1988) יי פרס
 סגן מונס הרשמי

 הודעות על גוונה להכריז דיבידנד ראשון
 בבית המשפט המחוזי כמפה

 ת״* 1271/82.
 פיה 3202

י פרידמן — אלקנה גביש בעיה  שם החברה מ
 מסי החכרה 0538077*31

 טען החכרה סמטת פלטרין, חדדה

 הודעות על שחרור מפרקים

 שפ החברה חברה קונפקציה י׳ עמודו־ כע״מ - בפירוק.
 מען המשרד משוה׳ חי קוק 34 נתניה

 כיח המשפמ הממד של: תאאביב־יפו, ת״א 904/81.
 שם המפרק תיאורו ומענו: אלכסנדר רכטד, ערד, רח׳ בצלאל 52,

 רסת־גן.
 תאריו השחרור: בי בשבט החשמ״ח(483.1988
 שם החברה הב׳ יא. את יד. בזרם - בפירוק

 מען המשרד הרשום! סביון, חי הגבעה 3 אצל מר יוסף אפשטיין.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1452/67.

 שם המפרק תיאורו ומענה א ר קומיסר, ערד, שר חד המלו 1,
 חאאביה

 תאריו השחרור: כיב כשבט תתשנרח(410.2.1986
 שם החברה מפעלים קונסקציה *אחווה" מרס — בסידוק

 מען המשרד משוה אום אל״פחה
 בית המשפט הממד של: תל־אביב־יפו, ת״א 3178/77

 שם המפרק תיאות ומענה חאן־ אניה ערד, אום אל־פחה
 תאריך השחמה ?רז בשפם התשמ׳ח(414.2.1986

 שט החברה מלת אםריקנה בע״מ - בפירוק
 מען המשרד הרשום! חי דרויאנוב 3 תאאכיה

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת־א 307/85
 שם המסרק תיארו ומענה טובה כגן, ערד, חזי אחד העם 103, תא

 אביב.
 תאריך תשו n 11 : כ״ז בטבת התשמ״ח(417.1.1986

 שם החברה אחזקה ופיתוח הדדים מרס — בפירוק.
 מען המשרד משזה חי ימרה מלוי 32 תאאמב.

 מת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1221/67.
 שמות המפרקים, תיאורם ומענם: 1) א ד קומיסר, ערד. שד׳ חד
 המלך 1, תאאבימ 2) יצחק מוחץ, ערד, שד׳ חד המלך 1, תא

 אמה
 תאריך השחמה כ־ב בשבט התשמ״ח(4103.1988

 שם החכרה מחסו ישראל בע״מ — בפירוק
 מען המשרד משוה חי התעשייה 10, חאאביה

 מת המשפט המחוזי של: תאאביב־יפו, תיא 1728/80.
 שם המסרק תיאורו ומענה משה סובל, ערד, חי םו^לוכ 36

 מלת.
 תאחד השחרוה כיב בטכת התשמ׳זז(412.1.1988

 שם החברה פרדס אפשטיין כפר־סבא בע״מ - בפירוק.
 מען המשדר הרשום: שדי חס שילד 37 תאאביה

 מת המשפט המתתי שא תאאממיפו, ת״א 1451/67.
 שם המפרק תיארו ומענה א ד קומיסר, ערד, שד׳ חד המלך ו,

 תאאמה
 תאריך השחרות כ״ב בשכם התשגדח (410.2,1988

 שם החסרה מ׳ שטיינבוק עבודות מתכת כע״מ — בסידוק
 מען המשרד הרשומדח׳ אברבנאל 37 תאאביב.

 מת המשפט הממד של: תאאביב־יפו, ת־א 357/77
 שם המפרק תיאמו ומענה שמעון סננבלט, ערר, דדך פתזדתקוה
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ת הכו נש הו׳שע׳ א ת מ דעו  הו

 שם החייב, תיאורו ומענו: יפרח שלמד, תיז 005932360, ידו
 התאנה 44/16 יקנעה

 תאריו־ הבקשה י׳ בכסלו התשמ״ח (41.12.1907
 תאריך־ ה1ו: י׳ באדר התשמ״ח (28.2.1988).

 תארי!־ האספה: ט״ז באייר התשמ״ח(43.5.1988
 שעת האספה 09.30.

 פיר: 3109
 תיא: 10/88 נצרה

 שם החייב ומענה כהן אשר, m 59563445(4 רח׳ יצחק שדה 1/
 1480, עפולה

 תאריו־ הבקשה ייג בטבת התשמ״ח (43.1.1988
 תאריו הצו: ד באדר התשמ׳׳ח (425.2.1988

 תאריו האספה י״א באייר התשמ״ח (4283.1986
 שעת האספה 39.00

 פ־ה 3110
 תיא: 1247/87 נצרה

 שם החייב, תיאורו ומענה זגורי שמעון, ת־*ז8־7967443, שוחט, רח׳
 הנשיאים 638 אי, מגדל העמק.

 תאריו הצח ז׳ ממיר התשמ״ח (4253.1988
 תאריו־ האספה י״א באייר התשמ״ח (4283.1988

 שעת לאספה: 09.30.
 פ״ה 3111

 תיא: 64/88.
 שמות החייבים ומענה אבו חש מואייד, תיז 9־3072972י אבו מקן
 עזאמיה ת״ז 2016506־« שהין אבו חקן נאהדה ת־ז 3־

 5762441, שכמת הדתיה עוספיה
 תאריו הבקשה כ״ג בטבת התשמ״זז (413.1.1988

 תאריו הצה י׳׳ב באדר התשמ״ח (413.1988
 תאריו ממפה י׳ באייר התשמ׳יח (4273.1988

 שעת האספה 3930
 פ״ר: 3113

 ת״א: 1766/87.
 שם החייב, תיאוח ומענו: סלים מג׳אוי, ת״ז 5443800, צבע, כפר

 תמרה.
 תאריו הבקשה כ״ד בחשון התשמ״ח (416.11.1987

 תאריו הצה י״ב באח־ התשמ״ח 413.19881
 תאריו־ האספה י׳ באייר התשמ׳׳ח (427.4.1988

 שעת האספה 09.30.
 פ״ר: 3115

 ת״א: 210/88.
 שמות החייביה תיאורמ ומענה עליחז לנצנר, ת״ז 3413971 עקדת
 בית: אבחע לנצנר, ת״ז 3187705 טכנאי, שיכון עמידד ענח)

.217/15 
 תאריו הבקשה ה׳ באדר התשמ״ח (4233.1988

 תאריו־ הצו: י״ט באדר התשמ״ח (48.3.1988
 תאריו האספה: י־ז באייר התשמ״ח (44.5.1986

 שעת האספה 09.00. ״ .״
 ע׳ ל׳ קציר׳ ערד
 סגן הכונס הרשמי

 סוג הדיב׳דנח מונה להכריז חבידנד.
 כמת המשפט המחוזי בנצרת:

 ת״* 358/66.
 פ״ה 7998.

 שם החייב, תיאורו ומענה צמ כהן, ת־ז 6849285, פקיד, דרן־
 החטיבות 12/12, נצרת עליה

 סוג החביתה מונה להכריז חבידנד.
.1236/85 *  ת׳

 פיה 3000
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1) חנה מרקוה ת״ז 3910633
 פועלת: ליאה מרקוה ת־ז 6910632/6, פועל, חזי החצב 14/

 336 נצרת עלית.
 שם מאמן ומענה הכונס הרשמי מפה והצפון, רח׳ שמריהו לח 3,

 חיפה
 סוג החביתה מזנה להכריז חבידנד.

 ע׳ ל׳ קציר
 סגן המנס משמי

 הודעות על צווי כינוס, הכרזת פשיטת רגל
 ואספות ראשונות

 שתתקיימנה במשרדו של הכתם הרשמי בחיפה

 פיה 3118
 ת״» 130/88.

 שמות החייבים ומעננג םמיח עודה ת״ז 5038371; פתמה עודה
 ת״ז 5255410, נצרת 708/27.

 תאריו־ הבקשה י־ב בשבט התשמ״ח (431.1.1988
 תאריו הצח כ״א באדר התשמ־ח (410.3.1988

 תאריו האספה י״מ באייר חתשמ״ח (45.3.1988
 שעת האספה 09.30.

 פיה 3117
 ת״» 134/88 נצרה

 שם החייב, תיאורו ומענה אניס חלו, ת״ז 3054386 נגר, שימן
 הפועלים 26 ב׳, נצרת.

 תאדין־ הבקשה י*ג בשבט התשמ״ח (41.2,1988
 תאריו הצה כ־א באדר ומשס׳ח (103.1988).

 תאריו האספה י״ח באייר התשפדח (5.5.1988).
 שעת האספה 09.00.

 פיה 3116
 ת״ןמ 134/88.

 שם מדיה תיאוח ומענה ג׳יהאד אגבריה ת׳ז 2123924, פועל, אום
 אל־פאזזם.

 תאריו הבקשה כרז בשבט התשמ׳ח (44.2,1988
 תאריך הצה ייט באדר התשמיח (48.3.1988

 תאריו האספה י״ז באדר התשמ״ח (44.5.1988
 שעת ממפה 09.30.

 פ״ה 3108
 ת״« 1373/87.
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