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 הודעה על שרבו של שי לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה! לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, בי שר
 התיירות שב ארצה ביום ט׳יו בתמה התש׳׳ן(8 ביוני 1990¿

 ט״ז בתמוז התש׳ן(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-37)

 אליקימ רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניץ סעיף 20 לחוק יסוה הממשלה׳, כי שר
 החינוד והזרמת שב ארצה ביום ס׳׳ז בתמוז התש״ן(9 ביוני 1990).

 ט׳׳ז בתמוז התשץ(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-57)

 אליקים רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

 1 ס׳׳ז! התשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על הוספת חבר ברשימת שר המשפטים
 לפי תקנוח מס רכוש וקוץ פיצויים(תשלום פיצויים)

 (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל־ג-1973

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(בא1< לתקנות מס רכוש וקרן
 פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-1973י,
 אני מודיע כי הוספתי את שמעון דר־זיו לרשימת חברים שאינם

 עובדי המדינה שקבעתי לאזור ירושלים.

 נדו בתמה התשץ (8 ביולי 1990)
 (חמ 3-206)

 דן מרידוד
 שר המשפטים

 1 ק׳׳ת התשל״ג, עמי 1682; התש״ן, עמ׳ 566.

 מינוי סגן שופט דאשי
 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ס־1969

 בתוקף המזכות מתונה לי בסעיף 6 לחוק בית דין לעבודה,
 התשכ״ט-1969י, בהסכמת שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, אני
 ממנה מה את מדרכי כליף להיות סגן שופט ראשי בבית הדין

 האזורי לעבודה בירושלים.

 ס׳׳ז בתמוז התשי׳ן«9 ביולי 1990)
 (חמ 3-1563)

 מגחמ גולדברג
 נשיא בית הדין הארצי לעבודה

 י ם״ח התשכ׳׳ס, עמי 70; התש׳׳ז, עמ׳ 50ז.

 הודעה על מינוי יועץ לענייני האורחים הוותיקים
 לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש־ן-1989

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3 לחוק האזרחים הוותיקים,
 התשץ-1989י, מזיתי את חיים עמר לתפקיד של יועץ בפועל

 לענייני האזרחים הוותיקים, לתקופה של ששה חודשים.

 ס־ז בתמוז התש׳ז (8 ביולי 1990)
 >חמ 3-2236)

 יצחק שנדר
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התש״ן, עם׳ 26.

 הודעה על מינוי סגני שדים
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 1«בא3) לחוק יסוה הממשלה׳, מודיעים מה
 כי באישור הממשלה לפי סעיף 34 לחזק האמזר:

 (1) מינה שד האוצר את חבר הכנסת יוסף עזרן לכהונת סגן שר
 האוצר;

 (2) מינה שר תתחמרה את חבר הכנסת פנחס גולדשטיין לכהות
 סגן שר התחבורה.

 ההודעה על המינויים נמסרה לכנסת ביום ס׳ בתמוז התש־ן(2
 ביולי 1990).

 ט׳ו בתמוז התש׳׳ז(8 ביולי 1990)
 (חמ 3-57)

 אליקים רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק יסוד: הממשלה!, מודיעים מה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק ומזמור, קבעה הממשלה כי השר לענייני
 דתות יכהן כממלא מקום שר החינוך והתרבות מיום י׳׳ג בתמוז
 התש־ן(6 ביול* 1990) עד שובו של שר החינוך והתרבות לארץ.

 ס־ו בתמוז התשץ (8 ביולי 1990)
 (המ 3-57)

 אליקים רובינשטיין
 מזמר הממשלה

 י ם־ו7 ד׳תשכ־׳ח, עמי 226.
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 ממס ה׳ מזמוז התש׳׳ן(1 ביולי 1990), רופאה נוספת ברשימת
 הרופאים׳, לעניין התקנות האמורות.

 ח׳ בתמוז התש״ן(1 ביולי 1990)
 (חמ 3-183)

 משה ארנס
 שר: הביטחון

פ התשל״א, עמי 999. ״ ־ י 1 

 הודעה בדבר מינוי מפא נוסך
 לפי ת>$ות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ׳׳ו-1965

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנמס (וערות
 רפואיות), התשב״ו-965זי, מיניתי את דר אלי רייכנטל להיותי
 מיום ח׳ בתמוז התש׳׳ן.(! ביולי 1990), רויפא נוסף ברשימת הדופ־

 אים*, לעניין התקנות האמרות•

 ח׳ בתמוז התש״ן(1 מולי 1990)
 (חס 183-$)

 משה אר1ם
 שר הביטחון

 י ק׳׳ת התשכ־ו, עמ׳ 204.

׳פ התשל׳׳א, עמ׳ 999. ׳ י 1 

 הודעת בדבר מינוי רופא נוסף
 לפי תקנות.הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

 בתוקף סממתי לפי תקנה 2(א< לתקנות הנכים (וערות
 רפואיות/ התשכ״ו-1965י, מיניתי את דר׳ אהרן לד להיות ממם ח׳
 בתמוז התש׳׳ן(!* ביולי 1990¿ רופא נוסף ברשימת הרופאים*, לעני

 יין התקנות האמורות.

 ח׳ בתמוז התש־ן(1 ביולי.1990)
 (חמ 3-183)

 משה ארנס
 שד הביטחון

 י ק׳׳ת התשכ׳׳ו, עמ׳ 204.

 י י״פ התשל״א, עמ׳ 999.

 הודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים
 לפי חוק מניעת דהוס ודם ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-988ו

 אני מודיע מ בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א} לחוק מניעת
 זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח׳-1988י, מיניתי ועדה למתן

 היתרים שהרכבה:

 אודי מרינוב, נציג השר לאימת הסביכה - יושב ראש

 1 מ״ח התשמ׳׳ח, עמ׳ 118.

3363 

 מינוי סגן שופט ראשי.
 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳ם-1%9

 בתוקף הסמכות הנתונה לי בסעיף 6 לחוק מת דין לעבודה,
 התשכ"ס-1969י, בהסכמת שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, אני
 ממנה בזה את עדינה פורת להיות סגן שופש ראשי בבית הדין

 האזורי לעבודה בתל־אביב־יפו.

 ט׳׳ז בתמוז התש׳׳ן(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-1563)

 מנחם גולדברג
 נשיא מת הרץ הארצי לעבודה

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70; התש׳׳ן, עמי 150.

 מינוי סגן שופט ראשי
 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

 בתוקף הסמכות הנתונה לי בסעיף 6 לחוק בית דין לעמדה,
 התשכ'׳ט-1969ן, בהסכמת שר המשפטים ושר העמדה והרווחה, אני
 ממנה מה את שמואל גוטמכר להיות סגן שופט ראשי כבית הדין

 האזורי לעבודה בחיפה.

 ט׳׳ז בתמוז התש׳׳ן(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-1563)

 מגחם גולדברג
 נשיא בית הדין הארצי לעבודה

 1 ס״ח התשכ״ס, עמי 70; התש״ז, עמ׳ 150.

 י מינוי ממונים על הגבייה
 לשי פקודת המסים (גבייה)

 בתוקף םממתי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסיס(גבייה)׳, אני
 ממנה את עובדי הציבור חיים חובב ויצחק סרוק, להיות ממונים על

 הגבייה.

 ס״ו בתמוז התש״ן(8 ביולי 1990)
 (חמ 3-18)

 יצחק מודעי
 שר האוצר

 י חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1374; ם־ח התשל־ג, עמי 6« התשם־א, עמי
.157 

 הודעה בדבר מינוי רופא נוסך
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א< לתקנות הנמס (וערות
 רפואיות), התשכ״ו-1965:, מיניתי את דר׳ עדינה משיח־נעון להיות

 י ק׳ת התשכ׳׳ו, עמי 204.

 ילקוס הפרסומים 3782, כ״ב נתמדז התש״ז, 15.7.1990
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 מינוי פקידי בחירות לבחירות לוועדות חקלאיות
 לפי פקודת העיריות

 אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 בתוספת השלישית
 לפקודת העיריות [נוסח חדש]׳, מיניתי את האנשים ששמותיהם
 נמביס להלז בשור בי, להיות פקידי בחידות בבחירות הבאות ליוע־

 חח החקלאיות שליד העיריות שצוינו בטור אי:

 סור א׳ סוד ב׳

 אברהם הומינר
 יוסף כדון

 משה רובשיץ
 יוסף קויתי

 יוסף אח
 רב שיש

 דוד פולק
 עמיר פוריאן

 אבינעם יחזקאלי
 אברהם זהבי

 יפתח עמנואל
 ציון כהן .
 שמשון צברי

 מדרכי בן עזרא
 שמואל לסקר

 עבד אל חמיד תחאוח׳ו

 אריה ודעי
 שר הפנים

 אשקלון
 הרצליה

 הוד השרון
 חדרה

 כפר סבא
 לוד ־
 נהריה
 נתניה
 עפולה

 פתח תקוה
 קרית אתא

 רחובות
 ראשון לציון

 רמלה
 רעננה

 שפרעם

 י׳ בתמוז התש׳׳ן(3 ביולי 1990)
 (חמ 3-1746)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3 עמי 197.

 הסמכת רופאיפ וטרינדייפ
 לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 6>א) לחוק רישוי עסקים,
 התשכ״ח-1968! (להלן - החוק), אני מסמיך מה את הרופאים
 הווטרינריים שלהלן, לעניין מתן אישור לפי המעז האמור

 בתחום הרשויות המקומיות שצדנו לצד כל אחד מתג

 דר׳ אברראס עדנאן, אום־אל־פחס.
 דד׳ אבידוב שמעון, עמנואל.
 דד אכן סוב משה, אשכול.

 רר' אוקונובסקי שרגא, אלונה, מנשה, פרדס־חנה-כרבור,
 כאקה־אל־גרביד״ גבעת עדד״ ג׳ת, זכרון יעקב, עתלית, אור

 עקיבא, בנימינה, ערערה, ג׳סר־אל־זרקא.
 דר׳ אירלנד רעואל, חיפה.

 דר׳ איילי(ברנסון) אסתר, מטה אשר וזבולון.

- נציג שר הביטחון
- נציג שר הבריאות

- נציג שר התעשייה והמסחר
- נציג שר החקלאות
- נציג שר התיירות
- נציג שר התחבורה

 ראובן לב־און
 אורי עלוני

 אבינועם שנהר
 שמואל פיזנסי

 גרשון שמיו־
 עמנואל קלמפרר

 מען הוועדה: מדור זיהום ים,.המשרד לאיכות הסביבה, ת׳׳ד
 6234, ירושלים 91061.

 ו׳ בתמוז התש־ן(29 ביוני 1990)
 (חמ 3-2183)

 יצחק עמיר
 ראש הממשלה

 והשר לאיכות הסביבה

 מינוי חבר הנהלת הקוץ למניעת זיהום חים
 לפי פקודת מניעת דד1ם מי הים כשמן ונוסח חדש[, התש־ם-1980

 בתומי סממתי לפי סעיף 13 לפקודת מניעת זיהום הים בשמן
 ונוסח חדש4 התש־ם-1980י, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות שפיכתס
 של שמנים לתוך מי הים (הקמת קת לםניעת דהום הים/
 התש־ם-1979י, אני ממנה את עמי טלמור, חשב המשרד לאימת

 הסביבה, לחבר הנהלת הקרן.

 מינויו של אברהם דדור״ - בטל.

 . יצחק שמיר
 ראש הממשלה

 והשר לאימת הסמכה

 ר בתמוז התש״ן(29 ביוני 1990)
 (חמ 3-273)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ׳ 630.
 י ק־ת התש׳׳ם, עמי 96; התש־ן, עמ׳ 306.

 « י־פ התש״ן, עמ׳ 2284.

 מינוי הבר מחלת הקוץ למניעת זיהום הים
 לפי פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן [נוסח חדש4 התש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת מניעת זיהום הים בעמן
 [נוסח חדשן התש״ם-980וי, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות שפיכתס
 של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים),
 התש־ס-1979־׳ אני ממנה את יאיר כהן להיות חבר בהנהלת הקרן

 כנציג הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר.

 מינויה של רות יוה״ - בטל.

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה

 והשר לאימת הסביבה

 ו׳ בתמוז התשץ (29 מוני 1990)
 (חמ 3-273)

 ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 204.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמי 630.
 י ק־׳ת התש׳׳ם, עמ׳ 96; התש׳׳ן, עמי 306.

פ התשמ־ז, עמ׳ 190. ״ י  ג

 3364 ילקוט הפרסומים 3782, ב׳־ב בתמוז וזתש־׳ן, 15.7.1990



 דר׳ נבל מסה, פתח תקוה.
 דר׳ נהרי עומרי, עמק הירדן, גליל תחתון, כפר תבור, יבנאל,

 בנרת, מנחמיה, מגדל, עילבון, כפר כמא, מגאה
 דר׳ נוימן עתק, פתח תקוה.

 דר׳ נחום אבנר, נם ציונה, יבנה, קרית עקרון, גן יבנה, מזכרת
 בתיה.

 דר׳ נצילוכ רארךאגון, באר שבע.
 דר נשיא אלון, ראשה לציון.

 דר׳ סופר בנימין, תל אביב.
ד םיקידין יורי, מנשה, אלונה, פרדס־חנה-כרכור, באקודאל־  ר
 גרביה, גבעת עדה, ג׳ת, זכרון יעקב, עתלית, אור עקיבא,

 בנימינה, ערערה, ג׳סר־אל־זרקא.
 דר׳ םלובס אליעזר, מרום הגליל, ראש פינה, יסוד המעלה,

 חצוד הגלילית.
 דר׳ םלנט צבי, אריאל.
 רר׳ סער גבי, אריאל.

 דר׳ עבד־אליחאלק מוחמר, .בית שאז, אכסאל, יפיע« עיד
 מאהל, דבוריה.

 רר׳ עפרון בוריס, מצפה רמון, ירוחם, קרית גת.
 דר׳ פולווילו גד, כפר שמריהו.

 דד פרדליו־ עמוס, נהריה, שבי ציון, מעלות תרשיחה.
 רר׳ פרי >פםח< מררכי, תל אביב.

 דדי פריהר רן, חיפה.
 דד פרנס אלי, בני שמעון, עזתה.

 רר׳ צדוק יואב, אשקלון.
 דד צוקרמן עירן, שומרון.

 דר׳ צור דניאל, גולן, עץ קניא, עג׳ר, מסעדה, מג׳דל שמס,
 בוקעתה, קצרין.

 דר׳ צעירי חיים, טייבה, קלנסואה, כפר קאםם, ג׳לג׳וליה, כפר
 ברא, תל מונד, טירה, כפר יונה.
 רד׳ צפריר נתנאל, גזר, באר יעקב.

 רד׳ צ׳רניאק יפים, באר סוביה, שפיר, יואב, שער הנגב, חוף
 אשקלון, לכיש.

 דר צרפתי אורי, בת ים.
 דר׳ קוסמן תאיס, עמק יזרעאל, מגידו, יוקנעם, גלבוע.

 דד׳ קמינסקי ראובן, גבעת שמואל.
 דר׳ קצףבוריס, דרום השרון, השרון הצפוני, פרדסיה רמות

 השבים, הדר השרון.
 דר׳ קראבסי יצחק, גוש עציון, אפרת, מעלה אפרים.

 רר׳ קריסטל פסה, ראש העץ.
 דר׳ קרמליז פיאבונה, תל אביב.

 . דר׳ רב־הון רענן, חבל איילות יוטבתה.
 דד תבינם נחום, באר שבע.

 רר׳ רודריג אליהו, עפולה, נצרת עלית.
 דד רודריג יצחק, רמלה.

 דד׳ רוסלר הנדיר, כני ברק-גבעתיים-רמת גן, אור יהודה,
 קרית אונו, אפעל.

 דד רטפן גרשון, ירושלים.
 דד׳ רצקץ (קפלן) חנה, חיפה.

 דד שדה טוסי, ירושלים.
 דר׳ שמחון יוסף, תמר, מגילות, ערד.

 רר׳ באלי שם־סוב, רמת הנגב, עומר.
 דד בריחי יורם, צפת.

 דר׳ בח־מן אליעזר, תל אב*ב.
 רר׳ בושמיץ משה, הוד השרון.

 דרי ביזנוסי מיכאל, בני ברק, גבעתיים, רמת גן, אור יהודה,
 אפעל, קרית אונו.

 רר׳ ברנות אסעד, שפרעם.
 דר׳ בורוכוב שמעון, תל אביב.

 דר׳ ברוכים אברהם, מטה בנימין, גבעת זאב.
 דרי ברזילי אבנר, גידידה, ירכא, כפר יאםיף, מכר, אבו סנאן,

 ג׳וליס.
 דר׳ ברזילי עמוס, בית שמש.

 רר׳ ברסמן אוריאל, חולון.
 רר׳ ברנע איתן, דימונה.

 דר׳ ברנצ׳וק יוסף, הרצליה.
 דר׳ ברקת גבריאל, תל אביב.

 דר׳ גאס יפיס, בענה, משהד, טורעאן, רינה, כפר מנדא.
 דר׳ גופם משה, קרית ביאליק, קרית מוצקץ, קרית ים.

 דר׳ גלילי יוסף, נצרת.
 דר־ גלין צבי, תל אביב.

 דר׳ גלס ישראל, רעננה, כפר סבא. . .
 רר׳ גלד פריסנציו אסתר, תל אביב.

 דר׳ גנדלו יוסף, מעלה יוסף, סעליא.
 דר׳ גדינשפן(גולומב) פנינה, נוה מונוסון, גני תקוה, סביון.

 דר דכורקץ זוהר, ירושלים.
 דרי דז׳ורינסק׳ מיכאל, בני ברק, גבעתיים, רמת גן, אור יהו־

 דה, אפעל, קרית אונו.
 דרי הותשטיין לואיס, נתניה.

 דרי הקססר שאול, גדרות, גן רווה, כרנר.
 רר׳ וילצ׳ק מאיר, קרית שמונה, גליל עליון, מטולה.

 דר׳ וינברג אלכם, אשרוד.
 דר׳ וקנין מרסל, חיפה.

 דר׳ זילברמן מרינה, חיפה.
 רר׳ חורי אנרראום, סחנין, עראבה, ריר־חבא.

 דר׳ חורי ג׳ריס, כרמיאל, דאלית אליכרמל, עםפיא.
 דר׳ יפה אנדרה, רמת השרון.

 רר׳ יצחקוב יעקב, טבריה.
 דר׳ ישראלי יהודה, נתניה.

 דר׳ בהן ניר, מנשה, אלונה, פרדס־חנה-כרכור, באקה־אל־
 גרביה, גבעת ערה, ג׳ת, וכרון יעקב, עתלית, אור עקיבא,

 בנימינה, ערערה, ג׳סר־אל־זרקא.
 דר׳ כנען מיכאל, חוף עזה, נחל שורק, יבנה.

 רר׳ לבל אהוד, עמק חפר.
 דר׳ ליטבק אריה, ירושלים.

 דד׳ ליפמךרוז יעקב, רעננה, כפר סבא.
 רר׳ מושקוביץ לריםלב, חיפה.

 דד מילר יוסף, עכו.
 דר׳ מלר לואיס, קרית אתא. י

 דר׳ ממליגר מיניה, חררה, אליכין.
 דד מניס טוביה, עמק ב־ת שאן.

 דר׳ משורר ברוך, עמק לוד, קרית מלאכי, גדרה.
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 עלמה אבני
 מאיר ציי־ג

 גיורא גילינםקי

 אברהם עצמזן
 צפדיד עידון

 פרץ לביא
 מיכאלה אודן
 ישראל ערד,
 יגהק איש ויו

 משרד הבריאות
 אגודת הממונים על הבטיחות

 משטרת ישראל

 (2) נציגי מוסרות:

 אוניברסיסת תל אביב
 התעשייה האווירית

 הטכניון
 מכה התקנים הישראלי
 המוסד לביטוח לאומי

 נציגי העובדים: (3)

 ההסתדרות הכללית של העובדים כישראל

 שאול בךשמחה
 אמידה אנדריאנוב

 משה סבךכהן
 ידים יחיאל
 חיים אביבי

 רפאל רוזוליו
 יעקב סופינםקי
 אברהם סילוק

 יוסף ריבק
 יוזשע פרץ

 (4) נציגי מעבידים:

 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

 משה הלוי
 חי ציון נחמיה

 גיל אבםובי
 ישראל חזקיה

 זאב פוטרמן
 אהדה פיקרסקי

 פרז אלברס
 אליהו קודח

 דניאל יעקובי

 חברת החשמל - גרשון פיבר

 ס־ז בתמוז התשץ (9 ביולי 1990)
 (חמ 3-150)

 יגחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

 הודעה על הסמכת שידות מראי
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות המפורטות להלן אני
 מודיע כי, בהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את מרפאת הקריה
 למחקר גרעיני-נגב-לשכת מפקח בטיחות ראשי, באר שבע, לעניין

 ומקנות האמורות:

 דר׳ שפירא אהרון, חוף הכרמל.
 דר׳ שפיח־ אמריק, מגדל העמק.

 דר׳ שקלאר צבי, חולת.
 דר׳ שריר אורית, משגב.

 דר׳ שתיל עודד, לוד.

 2. הרופאים הווטרינריים האמורים ידווחו למנהל השירותים
 הווטרינריים, על פי דרישתו, בדבר ביצוע פעולותיהם בהתאם
 לחוק, ובכלל זה בעניינים אלה: מספר וסוג העסקים טעוני
 האישור שניתן להם אישור, תנאי האישור ופעולות הביקורת
 שביצעו בעסקים טעוני הרישוי, כדי לוודא כי קוימו הוראות

 החוק והתקנות שהותקנו על פיו, ותנאי הרשיון.

 3. הסמכת הרופאים הווטרינריים, שפורסמה בילקוט הפרסומים
 3,232, התשמ׳־ה, עמי 2996 - בסלה.

 ח׳ בתמה התש׳׳ן(1 ביולי 1990)
 (חמ 3-54)

 רפאל איתן
 שר החקלאות

 מינוי דשות מוסמכת
 לפי פקודת היבוא והיצוא ונוסח חדש!, התשל״ם-1979

 בתוי&* סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת היבוא והיצוא ונוסח
 חדש!, התשל״ט~1979י, אני ממנה את בני גבאי קמ׳׳ט חקלאות

 דרום לבנה להיות רשות מוסמכת לעניין הפקודה.

 ם׳יז בתמוז התש״ן(9 ביולי 1990)
 וחמ 3-144)

 רפאל איתן
 שר החקלאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 הודעה על הרכב מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות
 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(ח לחוק ארגה הפיקוח על העבר
2 אני מודיע כי מיניתי לפי סעיף (ב< לחוק 8 f ׳ 1 9 5 4 - ־ 1 r w ,דה 
 האמור לחברי מועצת המוסד לבטיחות וגיהות את הועדים כלהלן:

 (1) נציגי ממשלה
 אפרים כחלה, שלמה

 אמיד, דני ארטוס
 רמי כחלון

 משה תפמן
 יוסף סיני, גדעון וייזר

 ישראל בחילי
 אלכסנדר לרנד

 מרדכי שפר

 משרד העבודה והרווחה

 משרד הפנים
 משרד החקלאות
 משרד הביטחון

 משרד לאיכות הסביבה
 משרד התעשייה והמסחר
 משרד החינוך והתרבות

 י ס־ח התשי׳׳ד, עמ׳ 202.
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 פס׳ השם המען י סוג הבקעה

 נס ציונה 70400 פרטי

 5495/90 י.ה.ב. אורנית כלנית 2, ת״ד 28, שירותי .
 על ידי מאיר ר׳־נ אפרים 44813 שמירה

 5496/90 שריקי זוהר הרוא׳׳ה 13, חוקר
 רמת גן 722882 פרטי

 5497/90 דקל ברק הרב לוי 10, חוקר
 כת ים 59651 פרטי

 5498/90 מםלטי חיא הנביאים 13, חוקר
 חיים קרית אתא 28000 פרטי

 5499/90 חמום לאפו דיר חנא 24973 שירותי
 שמירה

 5500/90 לוי עפרה יפתח 5, חוקר .
 ירושלים 93503 פרטי

 5S02/90 לוי אלה אחוזה 28, חוקר
 רעננה 43209 פרטי

 5504/90 וייס יעקב רמב״ם 4, חוקר
 נבעתייס פרטי

 5505/90 אליאם אליאס הגליל 35/15, חוקר
 כרמיאל 20100 פרטי

 5506/90 רוזן משה דרום אפריקה חוקר
 פרטי

 5507/90 מםעוד מחמוד נוח ירק 37, שירותי
 לוד 71202 שמידה

 256384 גולן נועם עוזיאל 14/8, משרד
 רמת גן 52382 חקירות

 455387 מוניטין על ת״ד 876, שירותי
 ידי י׳ גלשן באר שבע שמירה

 202290736 עמיר אביתר מוזס 5 (טללים) משרד
 רמת גן 52586 חקירות

 ט׳ בתמוז התש״ן(2 ביולי 1990)
(3-333 OTO 

 ישדאל ויינר
 יושב ראש הוועדה

 הודעה על שינוי באי־כוח הסיעות וממלאי־מקומפ
 בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוע־עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ונוסח משולב], התשכ״ט-1969

 לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת ונוסח משולב],
 התשכ״ס־1969י, אני מודיע על שיטי בא־כווו סיעה וממלא מקומו

 כלהלן:

 (1) תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
 בעופרת), התשמ־ד-1963::

 (2) תקנות הבטיחות בעבודה וגיחות תעסוקתית ובריאות העובדים
 בזרגיך (ארסן)], התשמ״ה-1985ג:

 (3) תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
 ברעש), התשמ״ד-1984«;

 (4) תקנות הבטיחות בעבודה וגיחות תעסוקתית ובריאות העובדים
 בבנזן/ התשמ״ד-1983י;

 (5) תקנות הבטיחות בעבורה(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
 ככספית), התשמ״ה-1985י;

 (6) תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מייננת),
 התשמ״א-1981*.

 ט־ז בתמוז התש׳׳ן(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-2148)

 יצחק שמיו
 . שר העבודה והרווחה

 1 ק־׳ת התשמ״ד, עמ׳ 432.

 1 ק׳׳ת התשמ״ה, עמי 498.

 י ק׳׳ת התשמ־יד, עמ׳ 1752.
 י ק־ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 572.
 י ק׳ת התשמ׳׳ה, עמ׳ 504.

 1 ק״ת התשמ׳׳ה, עמי 1057.

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים ©־סייס ושירותי שמידה(רשיונות),

 התשל״כ-1972

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
 (רשיונות/ התשל־ב-11972, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
 רשיונות. תוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש
 התנגדות מנומקת בכתב למתן רשיון למבקש מסוים, לפי המען:
 ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרסיים ושירותי שמירה,

 התשל־כ-972ו, רח׳ צאלח א־דיז 29, ירושלים:

 מס׳ השם המען סוג הבקשה

 5460/90 חלבי שלמה רש׳׳י 38ב׳,
 רמת גן 52560

 5481/90 משולם גדי שנקר 55,
 חולת 58332

 5491/90 סולומון פנחס אחים 10, חוקר
 קרית ביאליק 27000 פרטי

 5492/90 פרץ מסף

 חוקר
 הרטי

 שירותי
 שמירה

 חוקר
 פדטי
 חוקר

 משה שרת 14,
 רמת גן 52425

 5494/90 סבו משה אנילביז 8/26,

 ק׳־ת התשל׳׳ב, עמ׳ 1236: התשמ״ט, עמ׳ 998. סייח התשכ״ט, עמ׳ 103.
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 הוצאת סדרה של איגרות חוב מסוג ״גלבוע׳׳, סדרה מס׳ 6509ב׳,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 3762, התש״ן, עמ׳ 2551, בסעיף 5,
 במקום "איגרות החוב ייפדו בשלמותן וכתוספת הפרשי הצמדה
 ביוס כ״א בניסן התשנ׳־ה (21 במרס 71990׳ צריך להיות ׳׳איגרות
 החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת הפרשי הצמדה ביום י״ט באדר ב׳

 התשנ׳׳ה (21 במרס 1995)״.

 ד׳ בסיון התש׳׳ן(28 במאי 1990)
 (חמ 3-950)

 מאיר פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, כיסוח וחיסכון

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתיק* סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילווה המרינה, התשל״ס-1979י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילווה המדינה, התשל״ט-1979, עניינים אלה:

 א. סדרה מס׳ 6510א':

 1. סוג הסדרה: סוג ׳׳גלבוע״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע׳׳), התשמ״א-1981*.

 2. יום ההוצאה: ה׳ בסיס התש׳׳ן(29 במאי 1990).

 3. סך שוויה הנקוב: ששה עשר מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: איגרות החוב ישאו ריבית משתנה
 אשר תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 29 בנובמבר וכיום
 29 במאי של כל שנה החל ביום י״כ בכסלו התשנ׳׳א (29

 בנובמבר 1990).

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת הפרשי
 הצמדה ביום כ״ס באייר התשנ׳׳ה (29 במאי 1995).

 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכה לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרדם/ התשמ־ד־1984ג, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך הנקוב.

 ב. סדרה מס׳ 6510ב׳:

 1. סוג הסדרה: סוג ׳׳גלבוע״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג ׳׳גלבוע״), התשמ״א-1981־.

ש ההוצאה: ה׳ במיון התש״ן(29 במאי 1990).  2. י

 3. סך שוויה הנקוב: עשרים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: איגרות החוב ישאו ריבית משתנה
 אשר תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 29 בנובמבר וביום
 29 במאי של כל שנה החל ביום י״ב בכסלו התשנ״א (29

 בנובמבר 1990).

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת הפרשי
 הצמדה ביום כ׳׳ט באייר התשנ״ה (29 במאי 1995).

 1 ם״ח התשל׳׳ט, עמי 112.

 « ק׳׳ת התשמ״א, עמ׳ 1271; התשמ״ח, עמ׳ 1094.
 נ ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1216.

 חדת דמוקרטית לשלום ולשוויון -
 המפלגה הקומוניסטית הישראלית(רק״ח);

 פנתרים שחורים; וחוגי ציבור
 יהודים וערבים -חד״ש

 בא־כוח הסיעה ממלאימקום

 ח״כ תמר גוז׳נסקי נאזם בדר

 הרב לוי 8, בת ים נוסיבה ג׳ 8/104, ירושלים
 י׳׳ב בתמוז התש׳׳ן(5 ביולי 1990)

 (חמ 3-16)

 רב שילנסקי
 יושביראש הכנסת

 הודעה על הסמכת מפקחי רחצה
 לפי צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות

 רחצה מוכרזים), התשכ־ה-1965

 אני מודיע, כי בתוקף הםמטת לפי סעיף 1 לצו הסדרת מקו
 מות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התש־
 כ״ה-1965י (להלן - הצו), שהועברה אל״, הסמבתי את המנדים
 להלן עד יום ס׳׳ז בניסן התשנ׳׳א (31 במרס 1991) למפקחי רחצה

 לעניין הצו, בעל הארץ:

 מנחם שוורץ
 שי גדיש

 חיים אורן
 נתן קודינםקי

 אבי שיק
 יואב חן

 בן אבי שלום
 דוד בלאו

 יוסף אוריון
 אברהם אלימלך

 יעקב פלד
 אליק אדלר

 י״ח בסיון התש׳׳ן(11 ביוני 1990)
 (חמ 3-122)

 יעקב מרקוביץ
 המשנה למנהל הכללי כמשרד הפנים

 י ק׳׳ת התשכ׳׳ה, עמ׳ 1903; התשמ״ז, עמ׳ 1163.
 ! י״פ התשמ״ו, עמ׳ 1404.

 תיקון הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979

 בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 לחוק מילויה המדינה,
 התשל"ט-1979י, שהועברה אלי, אני מודיע כי כהודעה בדבר

 1 ם״ח התשל׳׳ס, עמי 112.
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 2. מם ההומה ייב בסיח התשץ(5 ביוני 1990)״
 3. סד כל שוויה מקוב: ששה עשר מיליון שקלים חדשים.

 A מעדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים ?עתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש יוני של כל שנד״ החל כיוס י״ח
 בתמה התשג־א(30 ביוני 0991, בשיעור של 4.75% לשנה.

ך איגרות הזוב ייפדו בשלמותן כמס כ״ז בסמן ו ח  5. מועדי מ
 התשס״ח (30 ביוני 2008).

 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכח לפי תקנות מילווה המדי־
 נה (מכרזים/ התשמ״ר-1984י, ואולם לא יפחת מ־118%

 מהעד ועקוב.

 3. סדרה ממ׳ 04ד5ב':

 1. מג הסדרה סוג ׳׳גליל״, אשד תנאיו נקבעו בתקנות מילויה
 מיינה(םדדות מסוג"גליל״/ התש־ם-11980.

 2. מם ההוצאה ט״ו בםיון התש״ן(8 במני 1990).

 3. סך כל שוויה הנקומ חמשה עשר מיליון שקלים חדשים.

 4 מועדיי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום המקים האחרון בחורש מני סל כל שנה, החל במם י״ח
 בתמוז התשנ־א(30 ביוני 1991/ בשיעור של 4.75% לשנה.

ה איגרות החוב ייפדו בשלמותן במס ב־ז בסמן  5. מועדי מחז
 התשם״מ(30 במני 2008/

 6. המחיה מחיר מעידה ייקבע במכת לפי תמות הילווה המרי־
 נח (מכרזים/ התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת כד118%

 מהערך הנקוב.

 4 סדרה מם׳ 5704ג׳:

 1. סוג הסודה מג ״גלילי, אשד תנאיו נקבעו בתקנות מילתה
 המדינה(סדרות מסוג ״גלילי/ התש"ם-1980נ.

 2. יום ההוצאה: 1*ט בםיון התש׳־ן(12 ביוני 1990).

 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרים מילמן שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש יוני של כל שנה, החל ביום י״ח
 בתמוז התשנ־א(30 במני 1991/ בשיעור של 4.75% לשנה.

 5. מועדי הפדייה איגרות החוב ייפדו בשלמותן במם כ׳׳ז בסמן
 התשם־ח (30 ביוני 2008).

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכה לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ־ד-1984י, ואולם לא יפחת מ*118%

 מהערך מקוב.

 ד. סדרה מם׳ 04ד5ה*:

 1. סוג הסדרה סוג"גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילתה
 המדינה (סדרות מסוג ״גליל׳/ התש־ם-11980.

 2. מס ההוצאה: כ־ו בסית התש׳ץ (19 ביוני 1990).

 ג. סך כל שוויה הנקוב שלושים ואחד מילמן שקלים חדשים.

 נ ק״ת התשמ״ר, עמ׳ 1216.

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה המרי
 נה (מכרים/ התשנדד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך מקוב.

 כ׳ בסמן התשץ(13 ביוני 1990)
 >חמ 3-950)

 מאיר מדידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר הוצאת פדרה של איגרות חוב
 לפי חוק בילתה המדינה, התשל״ס-1979

 נמסאת מה הודעה, בי בתומ׳ סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילתה המדינה, התשל־ש-1979־, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילתך המדינה, התשל״ט-1979, סדרה מסי

 8213, עניינים אלה

 1. סוג הסדרה: סוג ״מירון״, אשד תנאיו נקבעו בתקנות נילווה
 המדינה(מדות מסוג *מיתן״), התש״ם-1980*.

 2. יום ההוצאה חי בסמן התש״ן(1 מיני 1990).

 3. סך כל שוויה הנקוב: מאתיים ושלושים מילמן שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית! הריבית תשולם בשיעורים ועי שנת־
 יים במס 1 בדצמבר וב־1 מתי של כל שנה החל במם י״ד

 בכסלו׳ התשנ־א(1 בדצמבר 1990).

ב ייפדו בשנים־עשד שיעורים שנ  5. מועדי הפדמן: איגרות הז
 תיים רצופים החל במם ייז בסיח התזזנ״מ (1 5מני 1999).
 בשנים 2008-1999 ייפח כל שנה 8% מסכום איגרות החוב,
 בשנת 2009 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 2010

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוג

 כיה בםיון התש׳ן(18 ביוני 1990)
 (חמ 3-950)

 נ0וד םדידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, משוח וחיסכון

 י ם״ח התשל״ס, עמ׳ 112.

 י קץ! התש׳ס, עמי 1764.

 הודעה בדבר הוצאת פדדות של איגרות חוב
 לפי חוק מילתה המדיני התשל״ט-1979

 נמסרת מה הודעה, מ בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילווה המדינית התשל"ט-1979י׳ שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילתה המדינה, הןשל"ט-1979, עניינים אלה

 א. סדרה מה׳ 5704א':

 1. סוג הסדרה סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילתה
 המדינה(סדרות מסוג ״גליל״/ התש׳#-1980י.

 י ס״ח התשל״ס, עמי 112.
 י ק״ת התשים, עמי 2281; התשמ־ד, עמ׳ 457.
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 5. . מועדי הפריה: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ח׳ בתמוז
 התשנ״ו(25 ביוני 1996).

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרזים), התשמ״ד-51984, ואולם לא יפחת מ*100%

 מהערך הנקוב.

 ב. סדרה מס׳ 11»4ב׳:

 1. סוג הסדרה: סוג ״גבעי׳, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה(גדרות מסוג ־גבע״), התשכרס-1979־.

 2. יום ההוצאה ט׳׳ו בסיון התש״ן(8 ביוני 1990).

 3. סן־ כל שורה הנקוב: חמשה עשר מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: בשנה הראשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה, שתחושב על בסיס שנתי החל ביום 25 ביוני 1990
 ותצורף לקרן. החל םן מזנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקובה.

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ח׳ בתמוז
 דמשנ״ו(25 ביוני 1996).

 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע״במכרז לפי תקנות מילווה המדי*
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהעת־ הנקוב.

 ג. סדרה מס׳ 14611:׳:

 1. סוג הסדרה סוג ׳׳גבע״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג ״גבע״), התשמ״ט-1979ג.

ש ההוצאה: י״ט בסמן התש״ן(12 ביוני 1990).  2. י

 3. סך כל שוויה הנקוב: חמשה עשר מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: בשנה הראשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה, שתחושב על בסיס שנתי החל ביום 25 ביוני 1990
 ותצורף לקרן. החל מן השנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקובה.

 5. מועדי ומדיה: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ח׳ בתמה
 התשנ״ו(25 ביוני 1996).

 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984«, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך הנקוב.

 ד. פדרה מפ׳ 4611ה׳:

 1. סוג הסדרה סוג"גבע׳׳, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה(סדרות מסוג ״גבע"), התשמ״ט-1979נ.

 2. יום ההוצאה: כ׳׳ו בםיון התש׳׳ן(19 ביוני 1990).

 3. סך כל שוויה הנקמ: עשרים וששה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: בשנה הראשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה, שתחושב על בסיס שנתי החל ביום 25 ביוני 1990
 ותצורף לקרן. החל נץ השנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקובה.

 * ק״ת התשנרד, עמ׳ 1216.

 ילקוס הפרסומים 3782, כ׳׳ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחדה בחודש מני של כל שנה, החל ביום י׳׳ח
 בתמח התשנ״א(30 במני 1991), בשיעור של 4.75% לשנה.

 5. מועדי הפדמן: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ב״ז בסיון
 התשס״ח (30 ביוני 2008).

 6. המודה מחיר •המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984ג, ואולם לא יפחת מ־118%

 מהערך הנקוב.

 ה. סדרה מס׳ 5704ו:

 1. סוג הסדרה: סוג *גליל׳׳, אשר תנאמ נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם-1980נ.

 2. יום ההוצאה: כ״ט בסמן דמש״ן(22 ביוני 1990).

 3. סך כל שוויה הנקוב: שלושים וששה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים -
 ביום העסקים האחרון בחודש יוני של כל שנה הזל ביום י׳׳ח
 בתמה התשנ״א(30 ביוני 1991), בשיעור של 4.75% לשנה.

 5. מועדי הפדיון איגרות החוב ייפדו בשלמותן במם כ״ז במה
 התשס״ח(30 ביוני 2008).

 6. המחיה מודד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה המרי־
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984ג, ואולם לא יפחת מ־118%

 מהערך הנקוב.,

 ח׳ בתמוז התש״ן(1 ביולי 1990)
 >חמ 3-950)

 מאיר פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכה

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות. חוג
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילהה המרעה, התשל'ט-1979י, שהועברה אלי, קבעתי

 לגבי איגרות חוב מילווה המדינה, עניינים אלה

 א. סדרה מס׳ 4611א•:

 1. סוג הסדרה סוג ־גבע״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה(סדרות מסוג ״גבע״), התשמ״ט-1979י.

 2. יום ההוצאה: י״ב בסמן התש״ן(5 ביוני 1990).

 3. סך כל שריה הנקוב: ששה עשר מילמן שקלים וודשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: בשנה. הראשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה, שתחושב על בסיס שנתי הזל ביום 25 ביוני 1990
 ותצורף לקרן. החל מן השנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקובה.

 1 ס׳׳ח התשל׳׳ט, עמ׳ 112.

 י ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 1142.

3370 

« 1 



 התשנ״ו(25 ביוני 1996).

 6. המחיר; מחיר המכירה ייקבע במכח לפי תקנות מילווה המדי
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהעיד הנקוב.

 ח׳ בתמוז התש״ן(1 ביולי 1990)
 >חמ 3-950)

 מאיר מדידטן
 המשנה לממונה על שוק ההון, כיסוח וחיםכוז

 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חרב
 לפי חוק מילויה קצר מועד, התשמ״ד-1984

 נמסרת מה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 8
 להק מילויה קצר מועד, התשמ״ד-1984י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות הב מילתה קצר מועד, התמפרד־־1984, סדרה מם׳

 710611, עניינים אלה

 1. סוג הסדרה סוג ״ח״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה קצר
 מועד(סדרות מסוג ״ח׳/ התשמ״ח-1988י.

 2. יום ההצאה י׳ג בםיח התשץ(6 מוני 1990).

 3. סך כל שותה הנקוב מאתיים וחמשים מילתן שקלים חדשים.

 4 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו מום כ״ג בםיון התשנ״א(5
 מוני 1991).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו מחידות שעו־ס הנקוב סאה
 שקלים חדשים.

 6. המודה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 86.59%
 משוויץ הנקוב.

 כ׳ בסיון התש׳ץ(13 בתני 1990)
 >חמ 3-1790)

 מאיר סרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההוז, ביטוח וחיסכון

 י ם*ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 69.
 י ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 959.

 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילדה קצר מועד, התשס״ד-1984

 נמסרת בזה הודעה מ בתוקף סממת שר האוצר לפי סעיף 8
 לחוק מילתה קצר מועד, התשמ־ד-1984י, שהעברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות הב מילויה קצר מועד, התשמ״ד־1984, סדרה מסי

 1220ר, עניינים אלה

 1. סוג הסדרה: סוג ־ד, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה קצר
 מועד(סדרות מסוג ״ר), התשמ־ז-1987י.

 י ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 69.
ת התשמ״ז, עמי 1228.  ב ל

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום זד בתמוז
 התשנ׳׳ו(25 ביוני 1996).

 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילויה המדי
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך הנקוב.

 ד- סדרה מס׳ 1ג46ו׳: י

 1. סיג הסדרה: סיג ־גבע״,.אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילתה
 המדינה (סדרות מסוג"גבע״/ התשמ־ט-9?19ג.

 2. תם ההצאה: כיס בסיון התש־׳ן(22 מוני 1990/

 3. סך כל שוויה הנקוב: שלושים ואחר מילתן שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: בשנה הראשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה שתחושב על בסים שנתי החל כיום 25 ביוני 1990
 ותצורף לקרן. החל מן השנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקומ*״

 5. מועדי הפדיון; איגרות החוב ייפח בשלמותן ביום ח׳ בתמוז
 התשנ״ו(25 מוני 1996/

 6. המחיה מחיר הממרהיייקבע במכרז לפי תקנות מילוזה המרי*
 נה (מכרזים/ התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ׳100%

 מהערך הנקוב.

 ו. סדרה מם׳ 11»»׳:

 1. סיג הסדרה: סוג ״גמר, אשד תנאיו נקבעו בתקנות מילתה
 המדינה(סדחת מסיג ״גבע־/ התשמ־ס-9?19*.

 2. יום ההוצאה ג׳ בתמוז התש״ן(26 בתני 1990).

 3. סך כל שותה הנקומ שלושים וששה מילית שקלים חדשים.

 4. מועד תשלום הרימת; בשנה הראשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה, שתחושב על בסים שנתי החל ביום 25 מוני 1990
 ותצורף לקרן. החל מן ומזנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקובה,

 5. מועדי הפרית: איגרות הזוב ייפדו בשלמותן ביום ח׳ בתמח
 התשנ״ו(25 מוני 1996/

 6. המחיה מחיר הממרה ייקבע במכרז לפי תמות מילויה המרי*
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך הנקוב.

 ז. סדרה מס׳ 11»4ה׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״גבע", אשר תנאיו נקבעי בתקנות מילתה
 המדינה(סדרות מסוג'גבע״/ התשמ־ס-1979ג.

 2. יום ההוצאה; ו׳ בתמת התש״ן(29 בתני 1990/

 3. סך בל שותה הנקוב; שלושים וששה מילית שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלום הריבית: בשנה Tאשונה 15% ריבית נקובה
 לשנה שתהשב על בסיס שנתי החל בתם 25 בתני 1990
 ותצורף לקץ. החל מן השנה השנייה - 4.75% ריבית צמודה

 לשנה החל מתום תקופת הריבית הנקובה.

 5. מועדי הפרתן: איגרות החיב ייפדו בשלמותן ביום יד כתמה

 ילקוט הפרסומים ב378, ביב בתמוז התש־ן, 15.7.1990 3371



 5. הודעה על מקום הבחינה תישלח'בנפרד לכל מועמד.

 ט״ז בתמוז התש׳׳ן(9 ביולי 1990)

 דור שמעוני
 ממלא מקום מנהל המכס ומע׳׳מ

 (חמ 3-69)

 וזורעה בדבר אישור מחםן רשוי
 לפי חוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1971
 ותקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(אא3) לחוק מס ערך מוסף,
 התשל״ו-1975י, ותקנה 10א לתקנות מס ערך מוסף, התש־
 ל״ו-1976־, אני מאשר את המחסן הרשוי לפי פקודת המכסנ של

 חברת דנתם 1988 בע״מ, לעניין הסעיף והתקנה האמורים.

 מ״ז בתמוז התש׳׳ן(9 ביולי 1990)
 >חמ 3-615) דוד שמעוני

 ממלא מקום מנהל המכס ומע״מ

 1 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1590.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 49.

 הודעה בדבר חילוט טובין
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש), התשל״ש-1979

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא ונוסח
 חדש), התשל״ט-1979י, כי הטובין המפורטים להלן, שמען בעליהם
 אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה האמורה, מאחר שיובאו

 בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מס׳ התיק: 9־82900024ז
 תיאור הסובין: 1 מכונית מסוג פיז׳ו 5,604 דלתות, מסי;*1013£,

 מס׳ שלדה 6561311;
 בעל הטובין: אלמוני;

 מקום האחסנה: משרד הביטחון, צדיפין.

 ם׳׳ז בתמוז התש״ן(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-964)

 דוד שמעוני
 ממלא מקום מנהל המכס ומע׳׳מ

 2. יום ההוצאה: כ׳ בסיון התש׳ץ(13 ביוני 1990).

 3. סך בל שוויה הנקוב: מאה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו ביום כ׳׳וז בכסלו התשנ״א
 (12 בדצמבר 1990).

 5. הערך הנקוב: איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב מאה
 שקלים חדשים.

 6. המחיה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 93.05%
 משוויץ הנקוב.

 כ׳ בסיון התש׳׳ן(13 ביוני 1990)
 (חמ 3-1790)

 מאיר פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים דשוייס,
 מקומן ומועדיה;

 לפי חוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964

 בהתאם לסעיף 17>אא4) לחוק סוכני המכס, התשכ״ה-1964י,
 ולפי תקנות 19 ו־20 לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-1965נ, אני

 מודיע לאמור:

 1. חומר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשויים יהיה
 כמפורט בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1201,

 התשכ׳׳ה, עמי 2406;

 2. הבחינות ייערכו בכתב ובעל־פד״־ הבחינות בכתב ייערכו בתל
 אביב, ביום שני כ׳ בכסלו התשנ״א (19 בנובמבר 1990); לב
 חינות שבעל־פה יוזמנו רק אלה שעמדו בבחינות בכתב, וההז

 מנה לבחינה תישלח בנפרד;

 3. בקשה להיבחן יש להגיש באחד המקומות המצוינים להלן, תוך
 ארבעה־עשר ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות;

 י בית המכס, שעד הנמל 3, חיפה;
 בית המכס, רח׳ קרן היסוד 20, ירושלים;

 בית המכס, רח׳ יפת 42, תל־אביב־יפו;
 בית המכס, נמל התעופה בן־גוריון;

 בית המכס, אילת.

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

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 624.
 ע״ר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201; ק׳׳ת התשי׳׳ס, עמ׳ 541.

 י ס־׳ח התשכי׳ח, עמי 16.
 י ק־ת התשכ׳׳ד״ עמי 1307.
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 הודעה בדבר תיאופ פכדמיפ
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965, תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-1964,

 תקנות מס קנייה (סובין/ התשי־1953-1 ותשות הבלו על הדלק, התש־ר-960ו

 בהתאם לאמור בתקנה 41>א< לתקנות המכס, התשכ״ו-1965י (להלן - תקנות המכס/ תקנה 42א לתקנות סוכני המכס,
 התשכ״ה-1964־(להלן - תקנות סוכני המכס/ תקנה 23>ג< לתקנות מס קנייה(טובין/ התשי״ג-1953*(להלן - תקנות מס קנייה/ תשה
 מט לתקנות הבלו על הדלק, התש״ך-1960*(להלן - תקנות הבלו על הדלק/ אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג׳

 תואמו, והם החל ביש ח׳ בתמח התש״ן(1 ביולי 1990) כמפורט לגדם בטור די:

 טור א׳ סור ב׳ - סוד ג׳ סור ר
 הסכום הקיים הסכום המתואם
 התקנות פרטי השירות בשקלים חדשים בשקלים חדשים

123 

12,334 
32 
32 
32 

328 
62 

163 
82 

32 

16,578 

114 

11,411 
30 
30 
30 

303 
76 

151 
76 

30 

15,337 

 שירות מעריך נוכחות פקיד
 אגרה למחסן רשף אם לא ניתן רשיון

 בשנה הקודמת
 תעודת מכס

 מצח* מתוקן.
 אישור המעיד על הגשת רשיון יבוא

 אגרת רישום או אישור סוכן מכס
 אגרת רישש או אישור פקיד רישר

 אגרה שנתית לסוכן מכם
 אגרה שנתית לפקיד רישוי

 תעודה הניתנת בידי המנהל לעניץ החוק

 אגרת רשיון למקום ייצור דלק אם לא
 ניתן אישור כשנה הקודמת

 תקנות המכס

 16(אא1)

 24>ב<
37 

 37א
 תקנות סוכני המכס

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

 תקנות מס קנייה

 23(א<

 תקנותה בלו על הילק

(1)005 

 ס״ז בתמוז התש״ן(9 ביולי 1990)
 (חמ 3-1464)

 דוד שמעוני
 ממלא מקש מנהל המכס ומע־מ

 1 ק־ת התשכ׳׳ו, עמי 274: התשמ״א, עמי 376; י׳׳פ התש״ן, עמי 1406.

 2 ק״ת התשב״ה, עמ׳ 1307; התשמ״א, עמי 377: י׳׳פ התש״ן, עמי 1406.

 « ק׳׳ת התשי״ג, עמי 1364; התשמ׳׳א, עמי 379; י״פ התש׳׳ן, עמ׳ 1406.
 י ק׳׳ת התשמ״ו, עמ׳ 618; התשמ״א, עמ׳ 378; י״פ התש׳׳ן, עמ׳ 1406.

 לצורך זה מינה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדת חקירה,
 שמענה הוא: משרד הפנים, קרית בן־גוריון, בניין 2, ת״ד 158¿

 ירושלים 91061, לידי מיכל קורנבלש.
 כל אדם המעוניין להשמיע את דעתו בפני הוועדה רשאי
 להגיש את עצשותיו תוך שלושים ימים מיש פרסום הודעה זו.

 י״ח בסיון התשץ«11 ביוני 1990)
מ י ב ח ל א י מ  (חמ 3-174) ע

 יושב ראש ועדת החקירה
 לשינוי תחש עידית הרצליה

 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה
 לפי פקודת העיריות

 מודיעים כזה, כי המנהל הכללי של משרד הפנים, בתוקף
 הסמכות לפי סעיף 8 לפקודת העיריות״, שהואצלה לוי, ציווה על

 עריכת חקירה בדבר שיטי תחש שיפוטה של עירית הרצליה.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 י׳׳פ התשל־׳א, עמי 1523.

ב בתמוז התש״ו, 15.7.1990 3373 ־  ילקוס הפרסומים 3782, כ



 הודעות לפי חוק התכנון והננ״ה,
 התשכ״ה־־965ן
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת כזה הודעד, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינויי תכניות אלה

 (1) ״תכנית מס׳ 3857, שינוי מם׳ 2/87 לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ 1042״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30166, חלקה
 64 - ירושלים, שמנת בית וגן, רח׳ עוזיאל מס׳ 47, הבל על

 פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי שימוש מחנות לדירת
 מגורים בקומת העמודים וצירופה לדירת מגורים קיימת; ב)
 קביעת תוספת של 47.00 מ״ר לדירת המגורים; ג) קביעת
 בינוי לתוספת בהתאם לנספח הבינוי; ח הפרשת שסח לדרך;

 ה) חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3759, התש׳׳ן, עמ׳ 2469.

 (2) ״תכנית מם׳ 4078 שינר מס׳ 20/89 לתכנית מיתאר מקומית
 לירושלים".

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: מש 30064, חלקה
 12 - ירושלים, שכונת מאה שערים, רח׳ עבודת ישראל מס׳

 30, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 4
 לאזור מנורים 4 מיוחה ב) הגדלת אחוד הבנייה מ־70% המות
 רים ל־167%; ג) קביעת בינוי לתוספת קומה וגג רעפים על

 בניץ קיים בן קומה אחת בהתאם לנספח הבינוי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3759, התש׳׳ן, עמי 2469.

 J3) "תכנית מם׳ 3818, שינוי מס׳ לתכנית מפורטת מסי1/87
 2415, שינוי מס׳ 1/87 לתכנית שיכון ציבורי מס׳ 5/28/3".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שמנת גי*
 לה, רח׳ ליש, מגרש מם׳ 42 וחלקי מגרשים מס׳ 24 ר69 שלפי
xvi ,xv תכנית מס׳ 2415. מגרש מס׳ 606, חלק ממגרשים 
 ודרך ללא מספר שלפי תבנית שימן ציבורי מס׳ 5/28/3,
 שטח כץ קואורדינטות אירך 167.675-167.875 וכץ קואורדי
 נטות רוחב 126.450-126.550, הכל על פי הגבולות המסו

 מנים בתשריט בקו כהל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 2
 לתכנון כעתיר מאזור מגורים 2 ומשטח ציבורי פתוח לשטח
 למוסד - דיור מוגן לקשישים ולדרה ב) הגדלת מס׳ הקומות
 המותרות לבנייה מארבע קומות ל־8ו קומות; ג) קביעת בינוי
 והיק״ שטחי הבנייה המרביים ל־8400 מ״ר בהתאם לנספח
 הבינוי; ד) קביעת הוראות ותנאים למניעת מטרדי רוחות; ה)

 החלמת חבר בוועדת ערד
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת אתונה כללית/

 התשל־ו-976!

 נמסרת כזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקו
 מיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976י, ממתה
 מועצת עירית בני ברק, בישיבתה מיום ג׳ בתמוז התש׳׳ן(26 ביוני
 1990) את אלימלך סולומון לחבר ועדת העדרי, במקומו של יהשע

 זלצברג שפרש מתפקיד זה.

 (חמ 3-265) משה אירנשמץ
 ראש עירית בני ברק

 י ם״ח התשל־ו, עמי 252.
׳פ התשמ׳׳ה עמ׳ 2949; התשמ״ט, עמ׳ 2832. ׳ י 1 

 הודעה לפי סעיפים 5 ד7
 לפקודת הקרקעות(דמשה לצרמ ציבור), 1943

 ולפי הק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמטתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 3419אי, שינוי מס׳ 57/84
 לתכנית מיתאד מקומית לירושלים״, שהדעה בדבר אישורה פורס
 מה בילקוט הפרסומים 3728, התש׳׳ן, עמ׳ 1217 (להלן - התכנית/
 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -
 הוועדה) הודעה מ הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
מ הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת  לחלוטין לצרכי צימר, ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זמת או טובת הנאה כלשהיא בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח אועדה תוך חודשיים
 מיש פרסום הדעה זו ברשומות הרצאה על זמתו או על טובת
 ההנאה אשר לו כקרקע האמורה, כצירוף ראיות לחקוק תביעתו
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והדעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצרים שהא תובע וחישוב הם־

 כש הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 בך נמסרת מה הודעה, מ הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדמ הציבור
 שלמענם עומרים לרכשה והוועדה מורה-בזה שכל אדם המחדק

 כקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 חלקי חלקות 10,5,4,3,1 בגוש 30429; חלקי חלקות 5,3,2,1,
 7.6 בגוש 30458; חלקי חלקות 3,2,1׳ 4, 12,11,8,7,6,5 בגוש
 30459; בגוש 30503 חטיבת קרקע בשטח של מ23750 מ״ר, בגוש
 30502 חטיבת קרקע בשטח של מ21728 מ״ר, וכמסומן בצבעים

 אדום וחול בתשריט התכנית המאושרת.

 י״ח בתמח התש־ן(11 ביולי 1990)
 (חמ 3-2) מדי קולק

 יושמראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ירושלים

 1 ס־ח התשכ׳־ה, עמי 307.

 3374 ילקוס הפרסומים 3782, כיב בתמוז התש׳׳ז, 15.7.1990



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התעוכ״ה-1965

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוד המייה מ־93%
 המותרים ל־122% >קיימית 112%» ב< השלמת קומה שלישית

 בבניין הקיים ותוספת גג רעפים בהתאם לנספח הבינוי.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ת או גכל פרס תמתי אחר הרואה נ  כל המעוניין בקרקע, מ
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף
 100 לחוק רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ שלד

 מציון המלכה 1, ירושלים 91010, סל׳ 02-226211.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, חז׳ הלל 23, ירושלים 94581.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם ת הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקה! ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מ^/מכת.

 ס״ו בתמוז התש״ן(8 מולי 1990)

 אליהו סויסה
 תשב־ראש הועדה המחוזית

 לתכנת ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תמה מקומי תל־אממיפו

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נםסדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינד תמית מקרא ׳תכנית מפורשת
 מס׳ 1730/ב׳, שינוי מס׳ 1 לשנת 1987 לתמית מפורטת מם׳

 730ו/א׳ ולתמית מסי 60".

 ואלה השסזזים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 906¿ חלקות
 20-14 - מן הרחובות ה׳ סמואל, אלנמ, הירקון והירדן.

 עיקרי הוראות שינת התכנית: א) שינד הוראות המייה והשי
 מושים במגרש המיוחד שבחלקתן 14-20 בגוש 6909, שנקבעו בת־
 מית מס׳ 1730א׳ וקביעת שטח בנייה ער סה״כ 20,100 פדר
ין למסחר ובידור בשטח של 7130 מ״ר םה״כ מ  כדלקמן: הקמת מי
 3 קומות ראשונות ומעליהן מלה דירות כשטח של 12.950 מ׳׳ר,
 בבניין עד 28 קומות סה״כ, ובגובה עד כ־85.5 מ׳ כסםודס בתשדיע
 ב) ביטול חמד לדרכים וקביעה במקומו של ששח שעלת תירשם
 דקת תאה לטובת הצימר;» קביעת הראה כדבר הנצחת התכנסות
ץ עיר י  הכנסת הראשונה במקומ ח בהתאם לכד. מסול תמית מ
 מם׳ 1730א׳, שהודעה בדבר אישורה נתפרסמה מלקום הפרסומים
 2757 מתם 23.10.1981; ה) בהתאם לכך, שינוי תב׳׳ע מס׳ 60 -
 תכנית פיתוח שפת הים תל אביב, שהודעה בדבר אישורה התפר

 סמה בעתה הרשמי מס׳ 1031 מיום 18.7.1940.

 הודעה על הפקדת שינת התבנית פורסמה מלקום הפרסומים

 תיקת גבולות מגרשים וחלוקה חדשה

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3592, התשמ״ם, עמ׳ 283.

 שינתי ריתמיות האמורים הפקרו במשרדי הועדה המחוזית
p במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה ירוש  מחוז ירושלים ו
 לים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ממים ובשעת; שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדכר הפקדת שינויי תכניות
 מיתאד מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המהזית לתכנון ולבנייה מחה
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולמייה ירושלים

 הופקדו שינויי תמיות אלה

 (1) ״תמית מיתאר מקומית מס׳ 3593א״׳.

 ואלה.השטחים הכלולים בשינוי התכנית! גוש 30080, מגרש
 מם׳ 1 שלפי תכנית מס׳ 3593 - ירושלים, שכונת תל ארזה,
 רח׳ עלי הכה, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט תמ

 נית מם׳ 3593 בקו כחול.

 עיק־י הוראות שינוי התמית:» שינד הבינוי המאושר של
 הבניינים שבחלק המזרחי של המגרש וקביעת בימי חדש
 בהתאם לתכנית הבינוי והפיתוה ב) הגדלת סה׳׳ב שטחי
 הבנייה מ־8517 מ״ר ל־8950 מ״ר; ג) הגדלת מס׳ הקומות
 המרבי מ׳5 יזמות ל״6 קומות בהתאם לנספח הבינוץ ח

 הגדלת מם׳ יחידות הדיור ם־93 יחידות ל־94.

 (2) ״תכנית מס׳ 3992, שינוי מס׳ 54/88 לתמית מיתאר מקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30072, חלקה
 86 - ירושלים, שמנת מpר בריר, רח׳ רש׳י 71, הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 3
 לשטח למוסד - ישיבה ב) הגדלת אחוד המייה פר90% המו־
ץ י  תרים ל־150%; ג< קביעת מנוי, הודאות בנייה וקווי מ
 להקמת ישיבה בבניץ קיים בן שתי קומות ולתוספת קומה
 בהתאם לנספח הבינוי; ח קביעת קווי בניץ אפס לגרם מדר
 גות ולשערי מיסה כחזית הדרוס־מזחזית והמערבית ולמקלט

 תתיקרקעי בחדת הדרומית.

 >3< ־תמית מס׳ 4086, שינוי מס׳ 18/89 לתמית מיתאר מקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התמית: גוש 30072, חלקה
 75 - ירושלים, שכונת מקוד ברוך, שטח בפינת הרחובות
 אלפנדרי מם׳ 2 והטורים, הכל על פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול. ,

 ילקוט לפרסומים 3782, כיב 3תמח התש־׳ן, 7.1990.ג1 3375



 תאריך
 מס׳ התיק שם המנש הפטירה שם המבקע

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

 צוואות
 3953/90 נעימה מוספי 27.11.86 חת פינסו
 3954/90 נסים מוספי 1.1.78 חת פינםו

 5065/89 זעה רוזנפלד 10.7.89 מרים קוזמינםקי
 3905/90 דבורה אגמון 30.1239 אברהם אגמון
 3988/90 צ׳רניק מכבד 154.90 אפרתי יצחק

 5487/89 ר2&7 םלוצקי אולף 89*13 אלחנן משה קונשטט
 2675/90 קלאר ז׳אק 29.12.89 מחם קודדה
 4082/90 צפורה יקותיאלי 89*26 קנסי דליה
 4064/90 ברכן אפרים 18.5.90 ברכן חסיה
 4066/90 ישראל ראבד 3.3.76 דגת סוכל

 4088/90 אלים בחידה 8.5.90 יצחק יחיאל
 יעקוממץ

 4096/90 אפרים לדנגר 18.6.87 לוינגר ביילה
 (איזבלה)

 4098/90 סנדיט לאה 85*6 טנדיס שמואל
 4100/90 מזרחי(משרקי) שלש 29.7.87 מזרחי אהרן
 4104/90 מכבד דוזנבאום 21.6.90 יצחק אילת
 4106/90 קרמפף יצחק 17.1239 קרמפף יפה

 4110/90 שושנה חזה קריסטל 17.2.90 מחם קריססל
 4113/90 פיילשום מרדכי 6.11.89 אלכקנדד קונסםנפין

 4115/90 ועוז קרקומק 8.3.90 שלייפר אפרים
 4116/90 יששכר מימיני . 4.2.90 יהודית בנימיני

 4119/90 גרציר חבין 23.3.90 שמעון חבין
 4120/90 שלמה קרג 4.236 ישיבת בעלז

 ירושלים
 4122/90 עזרא דלכה 12.89 .ג 1 זילכה כדורי

 4123/90 צור יעקב 14.12.89 יוה* צור
 4126/90 ארנםט גולדשמTס .29.935 ג׳ני גולדשמידט

 4127/90 ח יונג ינאי שפרה 26.2.90 יהודה ינאי
 4128/90 צרבה דנה 17.12.78 צרם ברלה

 4129/90 ישראל סבוראי 17.937 יורם סבוראי
 4132/90 אריה טרכטמן 20.5.90 עכסה זרכטמן

 4134/90 חייו אליעזר לזר 18.5.90 ודון(אוליורה) וירה
 4138/90 אלידי אסתר 10.4.90 אליח שלמה
 4143/90 ישי לקיש 7.639 אידנה לקיש

 4144/90 אסתר אבייב 14.11.87 יעל אבייב
 4145/90 נתן ארנון 10.5.90 חד אתון

 4146/90 אברהם ששון 2.1.90 ששון ששון
י 14.5.90 גבריאל אושרי ר  4147/90 שלש מ

ד גרינברג 13.6.90 אריה ליאון  4148/90 צבי ח
 ויינשמוק

 4149/90 חורייב יהודה 13437 חוחיב אבנר
 4150/90 לפיתת םרברניק חנה 2.5.90 אביבה יחן

 4152/90 יוסף erra 22339 אסירה מסף
 4155/90 יוה* מנוע מוכשוביץ 8.4.90 מובשוביץ אבנר

 4156/90 בלה סאיץ 22.5.90 שושנה קליין

 3603, התשמ״ט, עמי 621.

 שינוי וממית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
 תל אביב, מגדל שלום מאיד, חד אחד העם 9, תל אביב, וכן במשו
 ח הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו, שד׳ בז־־גודיון
 8¿ תל אביב, וכל המעוניין רשאי לעת בו בימים ובשעות שדד

 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ בתמוז התש״ן(24 ביוני 1990)

 ש׳ לסקר
 יושב־ראש תועדה המחוזית

 לתמון ולמייה מחוז תל אביב

 מחוז המרכז
 מרחב תמוז מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תמית מפורטת
 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תמית הנקראת ״תמית מפורטת מס׳

 הצ/4־95/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 7815, חלק מחלל! 34
- קחמה.

 עיקרי הוראות התמית: 1) שינוי החלוקה הקודמת וקביעת
 אזורי מגורים ב׳ רג׳: 2) קביעת שטחים לממי ציבור, שצ״פ

 ומסחרי: 3) ביטול ררמם והתוזיית דרמם חדשות.

 הודעה על הפקדת התמית פורסמה מלקום הפרסומים 3612,
 התשמ״ס, עמי 1183.

 התמית ממורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז הגד
מ יכן במשרדי ממדה המקומית לתכנון ולמייה שדונים, וכל  ר
 המעוניין רשאי לעיין בה בימים ומחנות שהמשרדים האמורים פתר

 חים לקהל.

 י״ט בסיון התש״ן(12 מוני 1990)

 דכ שיש
 יושב״ראש הוועדה המחוזית
 לתמון ולמייה מחת המרכז

 הודעות כתי המשפע
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 סתפרסמת בזה הח־עד, כי בתיקים המפורשים להלן הוגשו
 למת המשפט כקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבה.

 3376 יל^ס הפרסומים 3782, כ־ב כתמח התש׳־ן, 15.7.1990



 תאריו
 מס׳ התיק שם המנוח הפסירה -ש0 המבקש

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

 31.5.90 שבתאי רחל
 15.639 ברכה *הרוגי

 30.5.87 זחיקנול
 16.732 נתו״וונדרר

 15.2.90 מגרלנה פרו
 15.1139 ישראלי יעקב

 18.1039 דובה טרנופולר
 12.4.90 גיורא אלימלך

 תדמור
 18.5.90 בנימץ זאב הלמן

ר עמית 5.90 ת ס א . I 
 21.2.90 ניסן פחסר

 90*9 אידמה שלוס
 4.8.89 חכם שמעת

 29.4.90 וינשטוק מקם
 27.1239 דייזי עזורי

 6.1.90 דקלה אסתר סמם
 4.9.89 חיים הימי לונץ

י לויס גדים 935 ד נ ה . I I 
 18.5.90 חיא יוםיפוף

 9.4.87 דוידל פטרולוביץ
 22.10.89 יהודית רט(פודסנוי)
 14.5.89 זהבה (ליפשיץ)

 רסלס
 7.4.90 רוח אברמוב
 19.8.89 רות אברמוב
 26-5.90 סטלה עינב

 1.5.90 יעקב ריכבארט
 18.12.89 ג׳ורג׳י חנה
 223.89 צימר צבי

 30.4.90 גיטה ארדינסט
 25.1039 שמש תקוזז

 8.5.90 אריה אפשסיץ
 6.5.90 סלובטיס מרים
 31.1.90 יצחק פיליפםה
 12.1137 רידלר צלילה
 31.5.90 צבי מרקוביץ

 18.12.84 פירן צפורה
 15.7.86 רחל קליין
 2.6.90 לאה נבוני

 16.639 אברהם עמיהוד
 30.10.68 ברהום חלמי

 18.1039 קנטי דליה
 17.12.88 אשכנזי מיכאל

 5.1038 אנה פוקס

 צוואות
 4260/90 שבתאי זוםיא שלום

 4261/90 מזל אחרוני
 4262/90 קלמן דידל
 4263/90 רתה ועבר
 4267/90 גרשון פרן

 4273/90 ישראלי אביבה
 4274/90 לבש טרנופולר

 4275/90 איטה ילונרק

 4279/90 לוטה כרמי
 4282/90 מריה שלדנגר
 4286/90 יהודית פחטר

 4287/90 לאופולד שלום
 4288/90 אברהם ועם שמעה

 4290/90 פלץ רבקה
 4294/90 עזורי יוסף

 4299/90 אסתר ארכיב
 4300/90 ג׳ורג׳ גצל לינץ

 4303/90 מורים גדים
 4308/90 אליהו יוסיפוף

 4309/90 רייזל סגל
 4312/90 יצחק פורסנר

 4317/90 ליפשיץ וולף זאב

 4318/90 נוימן סולומון
 4319/90 נוימן חוה
 4320/90 נתן עינב

 4321/90 רוזה ריכבארט
 .4327/90 נתנאל יצחק

 4331/90 חיים צפלוביץ
 4332/90 ארדינסט צבי אריה

 4336/90 שמש יצחק
 4339/90 ג׳ני אפשסיץ

 4340/90 סלובסיס יעקב
 4345/90 דבינוביץ מרים

 4346/90 רירלרו וליג
 4347/90 דוד מרקוביץ

 4348/90 ירדני דוד
 4357/90 רפאל חדד

 4359/90 דוד רוזנבליט

 ידושות
 4653/89 רבקה פישמן

 2993/90 גמילה ברהומה
 4083/90 מרדכי יקותיאלי
 4085/90 שמואל אשכנזי

 4087/90 (איםק) יצחק בלינדר

 תאריך-
 מסי התיק שם המנוח - הפטירה שם המבקש

 צוואות
 4158/90 גלפנד יגאל 21.5.90 גלפנד עדינה

 4162/90 סולומץ קושניר 14.11.79 עוזר יונה קושניר
 4163/90 גטרוד קושניר 7.539 עוזר יונה קושניד

 4170/90 בוקה קלף 27.4.90 זפירה כהן
 4172/90 יעקב וגנר 23.4.90 נורית יחץ
 4174/90 דוד קרמן 8.3.90 אלזה קרמן

 4177/90 מרים פרחנה 4.1.90 פסל הוכברג
 4178/90 טינה קלנג 27.3.90 מריקה הוכברג

 4179/90 חני כצנלסון 90*15 חדוה אלמוג
 4180/90 סימה חפץ 23.1039 מנחם חפץ
 4182/90 שרל יוסף 5.5.90 לונה יוסף

 4183/90 מריס(מרגריטה) כהנא 23.4.90 עימת רמת־ג̂ן
 4189/90 שלמה קורלנד 6.3.87 יורם יהושע קורלנד

 4190/90 הנריק צוקר 29.3.88 אירץ ראה צוקר
 4191/90 יעקב פילישר 12.2.90 מליםה פילישר

 4192/90 בלה וקסלר 6.5.90 מרדכי גרצן
 4193/90 ארית אשד 5.738 אסתר גרינברגר
 4196/90 לוביאניקר חנה 25.5.90 לוביאניקד דליה

 4197/90 אייזיק לב וורד 23.6.90 אלן וורד
 4200/90 שרי אלקו 10.1139 שרה שסכה

 4202/90 מיכאל גרינגר 15.4.90 נורית גרינגו־
 4206/90 רב בן יעקב 90*6 דפנה דולמן

 4210/90 אברהם םירוטד 2.4.90 צילי מאירוביץ
 4211/90 פנינה ריבה 10.10.89 גלי דייגי

 4212/90 יריחה קראוזה 31.3.90 מנוחה קראוזה
 4215/90 נסים דיין 6.230 זמיחז(סמידה) מיני

 4218/90 אליה קטן 3.2.90 סורג׳ימן אלי
 4221/90 חיים יובץ 15.6.90 אורית גור

 4222/90 צייגר דבורה 8.7.73 קליימן אילת
 4223/90 משה ורסנו 14.2.89 סטלה ורסנו

 4224/90 אלשסיין תדאוז 30.11.89 אלשטיץ הלנה
ז 24.5.90 שרניז שרה  4226/90 אריה (ליאוןז שתי
 4227/90 אלישע חורש 7.1236 וץלט חודש
 4228/90 מאיר מקסר 4.6.90 מזעקי חנה
 4229/90 שמשיאן חנוט 18.639 אורן צברי

 4232/90 אריקטה חנן 26.1.90 לאה סולמה
 4247/90 יהודית(אדית) לוונכרג 21.5.90 רות בר סלע

 4250/90 הינרה קלמן 17.239 ג׳ק קלמן
 4252/90 זלוטניק חזה 19.1238 זלוטניק אלברט

 4253/90 חנה גלרמן 19.4.90 יונתן סער
 4257/90 סגל מטילדה 19.3.90 סגל נתז

 4258/90 איגנץ יודלביץ 13.6.90 יוסף חירוביץ
 4259/90 אליעזר קישץ 8.5.90 אביבה שיפר
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 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 4166/90 טיירי שלמה 3.937 דור סיירי
 4167/90 רביע אברהם 19.539 רביע סרח

 4168/90 אלקובי שמעת 8.12.88 מרים אלקובי
 4169/90 הלאלי אברהם 17.1.90 הלאלי אריה
 4171/90 אסתר ביסון 24.2.77 רפאל ביסון

 4173/90 ציפץ מיכאל 3.6.90 ציפין חיה
 4176/90 אושר גרוסמן 2.1036 םסיליה גרוסמן

 4181/90 רטמן יהודית 15.5.90 רטמן יצחק
 4184/90 גדובמן יוסף 22.136 גרובמן שרה
 4185/90 נוימן יעקב 25.4.90 נוימן נחמה
 4186/90 ניסני לוי 14.1.90 ניסני ערנה
 4187/90 שושנה קרניאל 16.10.72 רם קמיאל

 4188/90 גיסה קורלנר 24.1.89 אהוד צבי קורלנר
 4194/90 חביבה בצלאל 14.139 יעקב בצלאל

 4195/90 שלום (פדידדיך) מנטל 30.7.89 מריאנה מנטל
 4198/90 מוסה ענתיאן 23.7.79 אפסאר גורגיאן־

 4199/90 בולור ענתיאן 20.537 (ענתיאן)
 3705/90 הרשסיין לאו־לאיוש 24.3.65 גוב־ארי מרים
 2729/80 רבנםרי רפאל 29.12.68 רבנסרי סאלם

 4201/90 דבורה כצנלםון 8.2.90 שהרן שלח
 4203/90 מרים פלינס 26.5.90 שמחה פלינס
 4205/90 צרניאק חיים 8.6.89 צרניאק פולה

 4209/90 דניאל סובוטניק 9.737 רחל (סובוטניק)
 אלוני

 4213/90 שמחה עזרא 18.535 פונטוני עזרא
 4214/90 ג׳ורג׳יה חזוס 12.931 קלריס שמש

 4216/90 רחל דיין 14.5.89 זמירה (סמירה) מיני
 4217/90 יעקב אברהם 4.2.90 יעקבי משה

 4219/90 אהרן אליה אלבק 4.6.90 גילה זהבה אלבק
 4220/90 סארינה ואתורי 13.639 שמעון וסודי
 4225/90 אברהם לוי 11.5.90 קלרה שושני

 4230/90 לוי לאה 19.5.90 עפרה גנץ
 4231/90 מלכה זברובסקי 23.5.90 נושה שפרה גרוזמן
 4233/90 איסקסון אסתר 4.4.90 איצקםון מאיר גיל

 4234/90 רחימה (ראימונח דוגלס 26.11.89 רחימה (ראימונח
 עליזה

 4235/90 שייך עולה סלח 4.8.82 שיך עולה מנשה
 4236/90 ברקוביץ יצחק 1.5.79 צפורה גפה

 4237/90 אבו מצקץ 1.6.90 בנימין מצקין
 4238/90 רבקה נהרי 23.7.87 שמואל נהרי

 4239/90 יעקב רובין 25.932 פאני רובץ
 4240/90 דבורה פרנקל 6.637 פרנקל מנחם

 4241/90 סלה רוחכוק 24.4.90 גדריד רחל
 4242/90 יצחק גולדשטיין 28.5.90 לאה גולדשטיין

 4243/90 דובדובני משה 24.5.48 ניצה תמיר
 4244/90 מנטל שמעון 1.12.82 בונפיל מלכה

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

 שם המבקש
 תאר־ר

 ב.סי ר׳ת־ק שם המנוח הפסירד.

 ירושות
 4089/90 צביה גרוביס 24.5.90 שלומית דקל

 4090/90 פערסקויף חנה 29.12.89 יהודית גורליק
 4091/90 פערםקויף יענקל 19.4.90 יהודית גורליק

 4092/90 הדסה פשניצה 20.534 רוטמן גיסל
 4094/90 בן שושנה 6.5.85 גרינברג חווה
 90 ׳4095 משה אריאלי 22.337 בתיה אריאלי
 4097/90 אברהם פשקוס 15.2.52 בנימין פשקוס
 4099/90 תופחה אהרן 26.9.87 אליאס אביבה

 4101/90 שלדקובסקי שמואל משה213.89 אילנה שלדקוכםקי
 4102/90 מועלם סולימן 4.11.80 מועלם זכריה
 90׳-4103 מועלם שמחה 2.431 מועלם זכריה

 90 ׳4105 רון נילי 12.739 רון שמואל צבי
 4107/90 טובה סגל 10.6.90 אורי סגל

 4108/90 צפריר זיםה 18.5.90 צפריר יוסף
 4109/90 מאמן סימה 2.439 מאמן יעקב
 4111/90 במס יהודה 14.633 ברנס אלי
 4112/90 במס שמחה 6.3.78 ברנס אלי

 4114/90 חיים קרקוביק 7.1.88 שלייפר אפרים
 4117/90 כהן קדוש רחל 29.4.90 דני כהן

 4118/90 צדוק חתוקה 10.11.75 שלום חתוקה
 4121/90 ולכה חנה 14.10.84 דלכה כדורי
 4124/90 נעמה שיריאן 23.3.90 כרמי שושנה

 4125/90 לאורה חביב 16.7.87 יוסף חביב
 4130/90 קנזה דבורה 24.2.90 גלעד אליהו

 4131/90 שטיינברג אהרון 10.4.81 סלריאגו מרים
 4133/90 אנוך ראובן משל 7.6.90 אנוך יעקב

 4135/90 ברםנטי שלום 31.331 כרסנטי יוסף
 4136/90 כרסנטי חנינה 30.7.86 כרסנשי יוסף
 4137/90 צהוקי שושנה 16.9.89 צהוקי אריה

 4139/90 יוסף צוקרמן 19.338 רוזה לב
 4140/90 פייגה אברמוננה צוקרמן22.2.89 רתה לב

 4141/90 מנשה נעימה 12.11.87 בלס סלים
 4142/90 מנשה חיים 1.7.73 בלס סלים

 4151/90 יוסף נסים 5.12.89! אמירה יוסף
 4153/90 צבי הירש ואני 12.1139 לאה אחי־סרים
 4154/90 פרל זלזנ׳ 19.1139 לאה אחי־מדים

 4157/90 אהרון לוץ 21.739 שרה לוץ
 4159/90 שרה רפ 12.6.88 רפ ארנםט יהודה
 4160/90 סמואל קושניר 13.10.71 עוזר יונה קושניר
 4161/90 דורה קושניר 7.10.77 עוזר יונה קושניר

 4164/90 מרים אכלקצי סוילי 17.6.84 סימה אכלקצ
 שווילי

 4165/90 מרים טמיר 16.4.90 נילי דיסקין

 3378 ילקוס הפרסומים 3782, כ״ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990



 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך) מס׳ התיק שם המנות וממירה. שם המבקש

 תאריך ירושות
 מס׳ התיק שפ המנוח המדדה שם המבקש 4315/90 גולדקורן דוד 8.7.62 הלל שושנה
 ירושות 4323/90 עלמה מילר 26.7.89 דליה לפיתת ירושות 4322/90 צפורה סייטלבוים 18.6.89 דפנה זונדר
 4245/90 מנטל קרן 2.2.90 בונפיל מלכה 4324/90 מזרחי רחל 11.1.65 מזדחל נסים
 4246/90 אניטה גולתסר 21.4.90 מרצל גולדוסר 4325/90 מזרחי צמח 1.12.75 מזרחי נסים
 4248/90 מקמל אריה 20.3.90 מקמל (מרדכי) 4326/90 יהודה (שאם} נאג׳י 25.5.81 שלום הלה

 אהובה (חמון) 4328/90 פםט בלהה 21.4.90 שלמה פסם
 4249/90 שמואלי שחר 6.4.90 שמואלי חוה 4329/90 רוט נעמי 23.4.90 תם ישראל
 4251/90 ועל פנחס 9.11.86 שולמית דגל 4330/90 קסן מורד 8.3.90 קסן קייטי

י 16.5.90 בחך לר 4333/90 רחל פבון 31.10.78 שרה חברוני  4254/90 רחל א
 4255/90 מרינשטךאוס ניסן 4.139 שמואל 4334/90 קדייזל לאה 19.1235 קרייזל אורי

 מרינשסראום 4335/90 קלרה אברהם 4.4.90 ודלי דוד
 4256/90 פיינסאד יצחק 20339 פינםאד צבי 4337/90 אברהם קבקוב 15.5.90 צבי קבקוב
 4264/90 יקותיאל טננבדם 15.5.90 קמיליה סננבוים 4338/90 אסיה קבקוב 28.1.90 צבי קבקוב
 4265/90 אברמוביץ אלקה 20.1136 ינוש לאה 4341/90 בנימין פייס 154.90 עוד פאזנם

 4266/90 שלמה באשא 18.5.90 רחל ממה 4342/90 שושנה פאיס ׳83.90 דוה גוה
 4268/90 אננה פלוגורודסקי 5.2.90 דב ביה 4343/90 משה מרקו 9.1.90 מרקו דב

 4269/90 מאיר ריבנפלד 13.2.90 מיכון תת 4344/90 אלברג אברהם 19.1239 אלברג תינה
 4270/90 סננבלס מינה 13.1034 ודלף סננבלס 4349/90 גלאם בובה 1.12.77 נעה םאסי

 4272/90 מסף מזרחי 28.1.50 ברכה מזרחי 4350/90 פדלה נמוס 9.736 אלפריוו עופרה
 4276/90 שאול אוברסט 21.12.89 מתילדה אוברסט 4351/90 פדלה רגינה 1.9.69 אלפריח עופרה

 4277/90 פלורה אגשי 22.1.86 בלה שאלתיאל 4352/90 ציה חביב 1.1039 אידב חביב
 4278/90 דוד לוגשי 19.1031 באז שאלתיאל 4353/90 תאני מסף 24.5.68 תאני לבנה
 4280/90 דנה אדמונד 2.3.90 גרינברג דקטוריה 4354/90 אברהם כהן 12.1039 ג׳וני גפנו־
 4281/90 יצחק זלינםקי 21.1238 בלה זלינסקי 4356/90 פני גפנר 18.739 ג׳וני גפנו*
 4283/90 מאל פרש בראונשטיץ 3333 מלכה בראונשטיין 4358/90 שוחט אברהם משד 29337 אהרן נעים
 4284/90 יעקב זמבג 3437 אלעזר אסבג 4360/90 שלום מסף ורונצברג 6.1239 מאיר נצר

 אמנון הומינה רשם 4285/90 שמואל דים 15.539 ישארל נבעה אמנון הומינה רשם
 4289/90 רהנבאום בנימין 10.2.90 רחנבאום מרק

 4291/90 אהובה קריגר 74.90 יעקב קריגר הודעות בתי הדיו הרבניים
 4292/90 איםר קריגר 11.939 יעקב קריגד

 4293/90 רבקה פנחס 19.3.90 ששון פנחס בית הדין הרבני האזורי בחיפה
 4295/90 גרליץ גניה 30.3.90 אבינעם דנשסוק

!  4296/90 כדורי אלעזר 23.231 אליעזר מסף הו ר«{1 ו
 4297/90 הבר אברהם 1.1037 שרה ויילד להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפז־רטים להלן,

 4301/90 פסיה דרבמדיגר 19.2.88 דרברמדיגר חיים בקשות למתן צור ירושה:
 פנחס מס׳ התיק תאריך

 4302/90 אהובה שסרק 173.90 משה שטרק התשץ שם המנוח הפטירה שם המבקש
 4304/90 כליב מאיר 17.1.90 מאיר מרסל

 4305/90 דבקה גוסרמן 11.1238 מלכה אינםון 5930 דבורה עצמה ב׳ באייר התש׳׳ן יוסף עצמה
 4306/90 תמאס פורטונה 23.3.90 לביא צציליה 6016 שלום קרוה כיח באייר התש׳׳ן סעדה קרוה

 4307/90 ארביב עלמה 244.90 ארביב בנדסו 6190 שרה אדלשטיין י״ד בשבט התש׳׳ן שושנה קידש
 4310/90 לאה שפק 9.5.90 וולף אממן 6194 פעה קדנר כ״ט באייר התש׳׳ן משה קרנר

 4311/90 זוארץ כלפו 29.3.90 זוארץ אליהו 6206 מיכאל לייב ט׳׳ז באייר ל׳׳א מדיום
 4313/90 אשתבסקי יעקב 27.2.90 צפורה הופמן הרשקוביץ־הרט הרשקובי׳דהרט

 4314/90 גרינברגר גמלה 1.4.88 גדינבדגר אדלברט 6231 בנו מיקיל ח׳ בסיון התש״ן פאולה מיקיל
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 הודעות נדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 בגית המשפט המחוזי בוזל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 382/90

 בעניין פקודת החברות ונוסח חדשו, התשמ״נ-1983,

 ובעניין פירוק גני שקמים בע׳׳מ,

 והמבקשים: פיני ירון ואח׳ ע״י ב־כ עו־ד שלמה בכור, בית
 התעשייה, רח׳ המרד 29, תל אביב 68125.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15 בפברואר 1990 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 17 באוקטובר 1990.

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

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 שלמה בבור, ערד
 בא־כוח המבקשים

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלות על ידי הדואר, למבקש הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יש 16 באוקטובר 1990.

 בבית המשסט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אורחי 642/90

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

 ובעניין פירוק חברת אלוניר מתכון שומרון כע״מ,

 והמבקש: בנק המזרחי לתעשייה ולחקלאות בע״מ ע׳׳י ב׳־כ
 ערד מרים זפס, דרך נמיר 3, תל אביב 64929.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 21 במרס 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החכרה הנזכרת
 לעיל, וכי כקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כדין

 ביום 5 בספטמבר 1990 בשעה 09.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה המצה לתמוך במתן
 צו בעניין הבקשה או להתנגך לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו או באמצעות עוךך הדין שלו, לאחד שימסור למבקש
 הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה
 בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 4 בספטמבר 1990.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש תמורת תש־
 לום. העתק מבקשת הפירוק.

 מרים זפט, עו׳׳ד
 בא־כוח המבקש

 ילקוט הפו־סומים 3782, ביב כתםוד התש׳׳ן, 15.7.1990

 בית הדין הרמי האזורי בחיפה
 הודעות (המשך)

 מסי התיק תאריד
 התשי׳ן שם המנוח הפסירה שם המבקש

 6253 אלברט׳ מו ה׳ בסיון התש׳׳ן אסתר נגר
 6265 מרים בן זקן כ־׳ז בניסן התש׳׳ן עופרה פרדס

 6266 פנחס בלרוק ר׳ באדר התש׳׳ן אבי בלדוק
 6268 כרסה לגריםי כ־ה באייר התש־ן מאיר לגריסי

 6281 אברהם פרץ כ״ו באייר התש׳׳ן מאד פרץ
 6288 אדה ואסרמן ט׳׳־ו באייר התש׳׳ן אליהו ואסרמן

 6294 טובה זיס ט׳׳ז באדר התש־ן ישעיהו זיס
 6303 חיה־קלרה גולדנר א׳ בסיון מ׳׳ח אריקה זומר

 6314 רחמים יחזקאל־ניסן י׳ בסיון התש׳׳ן שולה יחזקאל
 ניסן

 6397 יהודה אררעי ב״ו באדר מיג שמחה אדרעי
 6413 אברהם רודנשטיין י׳יח בשבט ל״ט שמואל

 רוזנשסיץ
 6423 משה סייג 1.1.78 נסים סייג
 6423 לירציה סייג נ׳ באדר ל״ש נסים סייג

 6431 רחל כסקינד כ׳־ח בניסן מ״ט יעל האז
 6454 ליאון טיגה . י״ח באייר התש״ן אורה סרנה
 6464 שמעון דדסלר י׳׳ז בניסן התש׳׳ן אבי דרסלר
 6467 מכלוף אוחנה א׳ באדר התש׳׳ן יקוס אוחנה
 6492 רות־ג׳ואן גדנק ג׳ בחשון התש״ן משה נרנק

 6525 יעקב אקריש כ־ח באייר התש׳׳ן חיים אקדיש
 6527 נח הייזלר ח׳ בניסן התש״ן דבורה הייזלר

 6556 סעיד ייה ד באייר התש״ן ליאנה ייה
 6563 שמואל הורביץ י״ס במיון מ־ח מינה חייט

 6566 מסעודה מלכה כ׳׳ז באייר מ״ס שולמית מלכה
 6572 ג׳וליה אוסקר ב״ג באייר התש״ז אוסרי אוסקר
 6583 שושנה תורג׳מן ס׳ בסיון התש׳׳ן יוסף תורג׳מן

 6589 מריס ברגמן כיו כמון מ״ז הניה גרוס
 6625 רבקה לוקץ כ־׳א באייר התש׳׳ן שפרה פלד

 רפאל טולידאנו׳ מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעה

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

 תיק 6014/התש׳ץ

 בעניין ירושת המנוח עזרא נורי(אנואר), שנפטר ביום ל׳ז
 באייר התש״ז(22.5.1990),

 המבקשים: אשתו, בתו ובניו.

 אברהם פרץ. מזכיר ראשי
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 תשלום העתק מבקשת הפירוק.

 ו׳ קלינג. עו׳־ד
 מרכות המבקשת

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 פקודת פשיסת הרגל ונוסח חדש!, התש״ם-־1980

 הודעה על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1. מלי דליות, ת״ז 0908416,
 פקידה 2. מיכאל.דליות, ת״ז 0805023, פקיד, רוו אוסטשינסקי 22,

 ראשון לציון.
 מת המשפט המחוזי שא תל־אביב־יפו, ת־א 371/90 (פר 11158).

 תאריך צו מנומ ד מריר התש״ן(42.5.1990
 תאריך הגשת הבקשה י־ח בשבט התש׳ו(13.2.1990).

 בקשת נושה או חייס נקשת החייבים.
 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: י׳ באב התש׳׳ן
 1.8.19901), שעה 1030, משרד הכונס הרשמי, הז׳ p יהודה 14, תל

 אביב

 שם החייב ומענו: רייך שי נחמן, ת׳׳ז 069663979, רח׳ אמ גמרול
 47, תל אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אבימיפו, ת־א 1319/88 (פר 411159
 תזיין־ צו מנומ ז׳ בתמוז התשמ־ם(10.7.1989), שייכנס לתוקפו

זע  תוך 30 י
 תאריך הגשת הבקשה כ׳ בתמח התשמ׳׳ח (5.7.1988).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה
 תאריך האסיפה ה־אשונה השעה והמקונג ם׳׳ג באב התש׳ץ
 (4143.1990 שעה 12.00, משרד הםנס הרשמי, רח׳ בן יהח־ה 14,

 תל אביב.

 שם החייב ומענו: יגאל רום, ת״ז 4546361, רח׳ וולפםון 25, ראשון
 לציון.

 מת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת־א 2428/89 (פד 411164
 תאריך צו כעוס: ר בניסן התש״ן(41.4.1990

 תאריך ועשת הבקשה: כ״ה בתשרי התש׳ץ (424.10.1989
 בקשת נושה או חיימ בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: .י״ד באב התש׳׳ן
 (453.1990 שעה 12.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל

 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומעבה ראובן מישן, ודו 5531402, יהלומן, דח׳
 הרב קוק 17. נתניה.

 מת המשפט המחוזי של: תל־אממיפו, ת״א 2978/89 (פר 411168
 תאריך צו מנוס: כ׳׳ז בניסן התש״ן(422.4.1990

 תאריך הגשת הבקשה: ל׳ בכסלו התש׳׳ן(428.12.1989
 בקשת נושה או חיימ בקשת נושים.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: י׳׳ד באב התש״ן
 (453.1990 שעה 10.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל

 אמב.

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב״ישו

 תיק אזרחי 729/90

 בענת פקודת החברות ונוסח חדש4 התזמ׳רג-1983,

 ובענת פירוק חברת בניטקס בע־מ(מס׳ ח״פ 4־648172־451

 והמבקשים: רות אומרדקר ואח׳ ע־י ב־כ ערד יעקב םקרבניק,
 דוד אבן גמרול 57, תל אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי מום 3 באפריל 1990 הגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החכרה הנזכרת
מ בקשת פירוק זו תישמע בפני מת המשפט היושב בדין  לעיל, ו

 מום 6 בספטמבר 1990 בשעה 0(094.

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

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 יעקב סקרממן. ערד
 בא־כוח המבקשים

 הערה: כל הרוצה להפיע בשעת ביחד הבקשה וממורה חייב
י הדואר, למבקש הודעה על רצונו זה.  למסור, או לשלוח על ד
 ההרעה בציון השם והמעז של האיש או מדמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 29 באוגוסט 1990.

 בבית המשםם המחוזי בנצרת,.

 תיק ומדוד 116/90

 בענת פקודת החברות ונוסח חדשו, התשמ״ג-1983,

 ובענת פדוק חברת מצר פאר ואימת (1984) (מס׳ חפ 0־
¿51-124069 

 והמבקשת: החברה מ״ל ע״י ב״כ ערד ר קלינג, דחי ורבורג 6,
 תל אמב 64289.

 נמסרת מה הדעה מ מום 7 בפברואר 1990 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי מצרת לפרק את חוברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פיחק זו תישמע במי בית המשפט היושב בדין מזע 13

 בספטמבר 1990 כשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך כמתן
 צו בענת הבקשה או להתנגך לכך, רשאי להופיע בשעת המרוד,
 אם בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת
 הדעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה
 בדואר, באופן שתגיע לדיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 13.00 כיום 12 בספטמבר 1990.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת תמורת
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 תל אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: רמי הלל, ת׳׳ז 5550768, קנא שיפוצים,
 רח׳ בר אילן 11, בני ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תאאביב־יפו, ת׳׳א 519/90 (פר 11182).
 תאריך צו כינוס: י״ג בסיון התש״ן(6.6.1990).

 תאריך הגשת הבקשה: ז׳ באדר התש׳׳ן(4.3.1990).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריו־ האסיפה הראשונה השעה והמקום: י־א באב התש־ן
 (2.8.1990), שעה 10.30, משח־ הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל

 אביב.

 הודעה על ביטול צו כיגום
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1. יהלומי אביב, שות׳ רשומה, רח׳
 ז׳בוטינסקי 3, רמת גן; 2. יעקב לוי, ת׳׳ז 0884490, יהלומן, רח׳
 אוםישקין 26, רמת השרון; 3. חנה לוי, תי׳ז 0437339, סוחרת, רח'

 אוסישקין 26, רמת השדון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 85/89 (פר 11137).

 תאריך צו כינוס: כיד באלול התשמ׳ס(24.9.1989).
 סיבת הביטול: הסדר עם הנושה המבקש.

 ונאריך הביטול: י׳׳ב בסיון התש׳׳ן(5.6.1990).

 ה' בתמוז התש׳׳ז(28 ביוני 1990)

 פקודת החברות (נוסח חדשו, התשמ־ג-1983

 הודעה על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות
 מס׳ החברה: חפ/9־061175־51.

 שם החברה: גדעון רובינשםיין חברה לבנת והשקעות ?ע״מ,
 בפירוק (פח 5403).

מה רובינשטיין.  מען המשרד הרשש: כפו־ מל״ל, אצל ג
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1075/88.

 תאריך צו הפירוק: א׳ באייר התש׳׳ן(26.4.1990).
 תאריך הגשת הבקשה י׳׳ז בסיון התשמ׳׳ח (42.6.1988

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י׳׳ח באב התשץ ׳49.8.1990
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.00; 2) משתתפיכ בשעה 12.15.

 מס׳ החברה: חפ/5־343 044־ 51.
 שם החברה אתגר - תעשיית עורות בע׳׳מ, בפירוק (פח 5405).

 מען המשרד הרשום: רח׳ ז׳בומינםקי 65, ראשון לציה, אצל ערד
 זהבי זלצמן.

 בית המשפט המחוזי של; תל־אביב־יפו, ת׳׳א 1850/89.
 תאריך צו הפירוק: א׳ באייר התש׳׳ן(426.4.1990

 תאריך הגשת הבקשה: ב׳ באב התשמ׳׳ס (46.8.1989
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י׳׳ח באב התשין (493.1990

 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בך יהודה 14, תל אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 12.45.

 שם החייב, תיאורו ומענה תייםיר חגלה ת׳ז 035414879, פועל
 בניין, כפר ג׳לג׳וליה.

 ־ כית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 2815/89 (פר 411174
 תאריך צו כינוס: ח׳ באייר התש׳׳ן(43.5.1990

 תאריך הגשת הבקשה כ־׳ג בכסלו התשץ(421.12.1989
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקומ י׳׳ח בזע התש־ן
 (493.1990 שעה 12.00, משדד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל

 אביב.

 שם החייבת, תיאורה ומענה תחיה ריכסר, ת׳׳ז 5007485, פקידה
 רח׳ בבלי 16, תל אביב.

 בית המשפס המחוזי של: תאאביב־יפו, תיא 290/90 (פר 411175
 תאריך גו כינוס: יי בסיון התש׳׳ן(433.1990

 תאריך הגשת הבקשה: ט׳ כשבט התש׳׳ן(44.2.1990
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמהם: ט׳׳ז באב התש׳׳ן
 (473.1990 שעה 13.00, משרד הכונס הרשמי, דח׳ בן יהודה 14, תל

 אביב.

 שם החייב, תיאות ומןננה יצחק דהדי, ת׳׳ז 04142537, בעל מסעדה
 דח׳ הצתנות 8, חולה.

 בית המשפט המחהי של: תל־אביב־יפו, ת־א 605/88 (פר 411176
 תאריך צו כינוס: שיו באייר התש׳׳ן(410.5.1990

p התשמ־ח (423.3.1988 ׳  תאריך הגשת הבקשה: ה׳ «
 בקשת נושה או חייב בקשת החייב.

ד באב התש׳׳ן  תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: ר
 (415.8.1990 שעה 10.00, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14,

 תל אביב.

 שם החייבת ומענה בתיה תסף, ת׳׳ז 5450532, רח׳ אבדחצירה 7,
 רמת השרה.

 בית המשפס המחוד של: תל־אביב־יפו, ת״א 415/90 (פר 411177
 תאריך צו כינוס: י׳׳ט באייר התש׳׳ן(414.5.1990

 תאריך הגשת הבקשה כיה בשבט התש״ן(420.2.1990
 בקשת נושה או חיייב: בקשת החייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: י׳ באב התש׳׳ן
 (413.1990 שעה 13.00, משרד הכונס הרשמי, דחי בן יהודה 14, תל

 אביב.

 שם החייב ומענו: תיאל ספורסה ת׳׳ז 010496701, רח׳ אנה פרנק
 28, כת ים.

 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 389/90 (פד 411181
 תאריך צו כינוס: י״א בסמן התש׳׳ן(44.6.1990

 תאריך הגשת הבקשה כ׳ בשבט התש׳׳ן(15.2.1990).
 בקשת נושה או חייב בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: כ׳־ג באב התשץ
 '(414.8.1990 שעה 10.30, משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהרה 14,
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 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.30; 2< משתתפים בשעה 10.45.

 ט׳ז בתמוז התש׳ץ (9 ביולי 1990)

 חיה ברס
 סגן הצונס הרשמי

 מס׳ החברה חפ/4־093758־51. ״
 שם הזברה סאן אוף א בת׳ כע״מ, בפירוק(פח 5372).

 בית המשפס המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 789/89.
 תאריך צו הפירוק: ח׳ באדר התש״ן(45.3.1990

 תאךיך הגשת הבקשה: כ׳׳ג באדר ב׳ התשמ׳׳ט (30.3.1989).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ׳ באלול התשץ (410.9.1990

 מפעל סאן אוף א ביץ׳, דרך פ״ת 23, תל אביב
 שעת האסיפות: 1) נושים מובטחים בשעה 10.00; 2) נושים מועד־
 פים בדין קדימה בשעה 11.00; 3) נושים רגילים בשעה 12.00; 4)

 משתתפים כשעה 13.00.

 ט־ז, בתמוז התש־׳ן(9 ביולי 1990)

 גדעון םרייטג, ערד
 כונס הנכסים של חברת
 סאן אוף א ביד בעי׳מ

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואץ בפרסומו משום מתן תעודה על נכונותו

 נעלי אוניון תעשיות נעליימ בע׳׳מ
 (מל ד006296־51)

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
 כעלי המניות של החברה הנ״ל שהתכנסה כהק ביום 19.6.1990
 התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצה ולמנות את
 שמואל מאירוביץ, אצל עו׳׳ד י׳ תורג׳מן, שד׳ רוטשילד 83א', תל־

 אביב למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה לחברה יגיש למפרק הנ׳׳ל את תביע־
 ותיו בציח־ף הוכחותיו תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועך
 הנ״ל - לא ייענה

 שמואל מאירוביץ, מפרק

 אל די וידאו מקצועי(1986) בע׳׳מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הדעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין שנת־
 קיימה ביום 25.6.1990 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצה ולמנות את ריימונד דורון ואלן שוחט, מושב מכמורת, עמק

 חפר, למפרקי החברה

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעו
 תיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ׳׳ל.

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 מם׳ הזברה חפ/1־127745־51.

 שם החברה: א.ל. מסעדת מייק בע׳׳מ, בפירוק(פח 45410
 מען המשרד הרשום;.רח׳ בורוכוב 4, רעננה

 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 2588/89.
 תאךיך צו הפירוק: י״ד באייר התש׳׳ן(49.5.1990

 תאריך הגשת הבקשה: ט׳׳ו בחשה התש׳׳ן(413.11.1989
 העם והמקום לאסיפות ראשונות: כ״א באב התש״ן«412.8.1990

 משרד הכונס הרשמי, דחי בן יהודה 14, תל אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 2:12.00) משתתפים כשעה 12.15.

 מס׳ החברה חפ/7־102054־51.
ra 45412  שם הועדה חגים פרסומאים (1984) בע׳׳מ, בפירוק (

 מען המשרד הרשום: דיזנגוף סנטר, יהרה 768, יתל אביב י
 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת״א 144/90.

 תאריך צו הפירוק: כ׳׳א באייר התשץ(416.5.1990
 תאריך הגשת הבקשה י׳׳ט בטבת התש׳׳ן(416.1.1990

 י היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ׳׳ב באב התש׳׳ן(13.8.1990),
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהדה 14, תל אביב

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 12.45.

 מם׳ החברה: חפ/4־055450־51.
 שם החברה י.פי.אי. אינטרנשיונל פדי«־ל אקויפמנט בע׳׳מ, בפירוק

 (פח 45414 י
 מען המשרד הרשום: רח׳ בן יהודה 32, תל אביב

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת־א 3/90.
 תאריך צו הפירוק; כ׳׳א באייר התשץ(416.5.1990
 תאךיך הגשת הבקשה ד׳ בטבת התש״ן(41.1.1990

 היום apeen לאסיפות ךאשונות: כ׳׳ב באב התש׳׳ן(133.1990),
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.30; 2) משתתפים בשעה 10.45.

 מס׳ החברה חפ/3־118599־51.
 שם החברה ביגלי תעשיות בע׳׳מ, בפירוק(פח 45420

 מען המשרד הרשומ רח' הפלד 46, חולון.
 בית המשפט המחוד של: תל־אביב־יפו, ת׳׳א 179/90.

י כ׳׳ה באייר התשץ (420.5.1990 רו  תאריך צו ועי
 תאריך הגשת הבקשה כ׳׳ה בטבת התש׳׳ן(422.1.1990

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״א באב התש׳׳ן(12.8.1990),
 משדד הכונס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים בשעה 12.45.

 מס׳ החברה: חפ/1־081993־51.
 שם החברה אלטו מערמת בע׳׳מ, בפיחק (פח 45422

 מען המשרד הרשום: רח׳ דפנה 32, תל אביב
 בית המשפט המחוזי של: תל־אמב־יפו, ת׳׳א 383/90.

 תאריך צו הפירוק: כ״ח באייר התש״ן(423.5.1990
 תאריך הגשת הבקשה כ׳ בשבט התש״ן(415.2.1990

 ודום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״א באב התש׳׳ן(12.8.1990),
 משרד המ*ס הרשמי, רח׳ בן יהודה 14, תל אביב
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 ביום 20.9.1990 בשעה 09.00, במשרדי המפרקת, רח׳ עוזיאל 141,
 .רמתיגן, לשם הגשת הדרדו הסופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה,-וכרי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחלים כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרקת.

 דבורה יןשפיצקי. מפרקת

 חברת רה׳ ארלתורוב 77 רמת־גן בע׳׳מ
 מס׳ החברה,51-022203

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
 החכרה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה כיום 10.5.1990, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוחמה

 סטריקוב, רח׳ חיבת ציה 9, רמתיגן, למפרקת חברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד חברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ־ל ־ לא ייענה.

 רוחמה סטריקוב, מפרקת

 עמותת נוה שמואל 004־58־1־167
 הודעה על פירוק. מרצון

 באסיפה הכללית של העמותה מיום 12.6.1990 הוחלס על
 פירוק מרצון של העמותה ומינויים של יעקב צוקר ומדרכי מלמד,
 אצל רו־ח יעקב צוקר, רח׳ הרב ברלין 28, ירושלים, למפרקי

 העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש למפרקים, לפי הכתובת הנ׳׳ל,
 את תביעותיהם תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 יעקב צוקר, מרדכי מלמד
 המפרקים

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

 ריימוגד תדון׳ אלן שתעז
 מפרקי החברה

 א. את מ. שירותים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה תתכנס ביום
 27.9.1990 ברחוב ישראל מסלנט 50, תל־אביכ, בשעה 09.00, לשם
 הגשת דו׳׳ח סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
 עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

 אולשנפקי אהרון, מושקט מרדכי
 המפרקים

 נבםי שטוב ווקסלבוים בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אםיםה סוסית

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ׳׳ל
 תתקיים ביום 13.9.1990 בשעה 16.00 במשרד עו״ד מ׳ ארגוב, רח׳

 רמב״ן 23, ירושלים, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק.

 משה אדגוב, מפרק

 מרה מפעלי רקמה בע״מ
 (בפירוק מרצת)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזאת הודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות ןנוסח
 חדש!, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית סופית של החברה תתכנס
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