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 מינוי שופטי נוער
 לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער(שפיטה, ענישה
 ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני
 כסיל על שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים ששמותיהם
 נקובים להלן לשמש כשופטי נוער עד יום כ״ד באלול התשנ״ד

 (31 באוגוסט 1994):

 מרים נאור
 דוד חש ין

 צבי טל
 דליה דורנר
 שלום ברנד

״ג (4 באוקטובר 1992)  ז־ בתשרי התשנ
 >חמ 686־3)

י נ מ י ש י א  מ
 נשיא בית המשפט העליון

 י ס׳׳ח הוזשל״א, עמ׳ 331.

 מינוי ממלא מקום ליועץ המשפטי לממשלה
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה
, ולפי כל דין, אני מטיל על דורית  (מינויים), התשי״ט-1959'
 בייניש, פרקליטת המדינה, את מילוי תפקידו של היועץ
 המשפטי לממשלה, מיום ל׳ בתשרי התשנ״ג (27 באוקטובר

״ג (28 באוקטובר 1992).  1992) עד יום א׳ בחשון התשנ

׳ התשנ״ג (23 באוקטובר 1992)  כ״ו בחשד
 (חמ 41־3)

אי נ י  דוד ל
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ס, עמ׳ 86.

 הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דיו לעבודה
 לפי צו ביח־הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענה

 שבסמכות הרשם), התשמ״ח-1988

 בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו בית הדין לעבודה
 (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ׳׳ח-1988',
׳ג (1 באוקטובר  אני מודיע כי החל ביום ד׳ בתשרי התשנ׳
 1992), הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם בית דין

 לעבודה הוגדל ל־14,700 שקלים חדשים.

״ג (27 באוקטובר 1992)  ל׳ בתשרי התשנ
 (חמ 730־3)

 י׳ קדמי
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 1 ק״ת התשמ״ח, עמי 690: י״פ התשני׳ב, עמ׳ 3780.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

, כי  מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחיקייםוד: הממשלה'
 שר החוץ שב ארצה ביום ל׳ בתשרי התשנ״ג (27 באוקטובר

.(1992 

י התשנ״ג (27 באוקטובר 1992) ר ש ת  ל׳ ^

< מיכאל ניר 3 ־ 5 מ 7 ח ) 

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

, כ־  מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוקייסוד: הממשלה'
 שר האנרגיה והתשתית ושד המדע והטכנולוגיה שב ארצה

״ג (26 באוקטובר 1992).  ביום כייס בתשרי התשנ

״ג (27 באוקטובר 1992)  ל׳ בתשרי התשנ

) מיכאל ניר 3 ' 5 מ 7 ח ) 

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

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

, מודיעים  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לתיק־יסוד: הממשלה'
 בזה כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה בי שר
 המשטרה ושר התקשורת יכהן כממלא מקום שר הבינוי
״ג (28 באוקטובר 1992) עד  והשיכון מיום א׳ בחשון התשנ

 שובו של שר הבינוי והשיכון לארץ.

 א׳ בחשון התשנ״ג (28 באוקטובר 1992)

< מיכאל ניר 3 ' 5 מ 7 ח ) 

 ממלא מקום מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על מינוי חבר למועצת המים
 לפי חוק המים, התשי״ם-1959

״ס-  מודיעים בזה, כי לפי סעיף 125 לחוק המים, התשי
 1959', מינתה הממשלה את בני מוצרי, להיות חבר במועצת
. ג  המים, כנציג המרכז החקלאי, במקומו של חבר המועצה ורדי

״ג (26 באוקטובר 1992)  כ׳׳מ בתשרי התשנ

) מיכאל ניר 3 ' 5 מ ד ח ) 

 ממלא מקום מזכיר הממשלה
 1 סייח התשי״ט, עמי 169.

 2 י״פ התשל׳׳ט, עמ׳ 1512.
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 הודעה, על התליית רשיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל׳׳ז-1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח
, אני מורה על התליית רשיון מס׳  חדש], החשל׳׳ז-6ד119
 דר/3158, שניחן לאריה וקסלר, ת׳׳ז 0814408, מרח׳ פתחיה
״ג  27, תל׳אביב, לתקיפה של חודש ימים, מיום ח׳ בסבת התשנ
 (1 בינואר 1993) עד יום ט׳ בשבט התשנ״ג(31 בינואר 1993).

 חיים דמון
 שר הבריאות

 ט״ז בתשרי התשנ״כ (13 באוקטובר 1992)
 (חמ 166י3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 594.

ת ו ר י י ת ד ה ר ש נ מ י צ י נ ו נ י ר מ ב ד ה כ ע ד ו  ה
ת ו ע ק ש ה ז ה כ ר ת מ ל ה נ י מ  ב

 ו

 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(5) לחוק
 לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959י, מיניתי את גדעון שניר

 לנציג משרד התיירות במינהלת מרכז ההשקעות.

 מינויו של איתן רוזנמן כנציג משרד התיירות במינהלת
. 2  מרכז ההשקעות - בטל

 עוזי ברעם \
 שר התיירות

 ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992)
 (חמ 506*3)

 1 ס׳׳ח התשי״ס, עמי 234.

 2 י״פ התשמ״ט, עמ׳ 3747.

 הודעה בדבר קיוס בחירות למועצה המקומית יהוד
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק הרשויות המקומיות!
 (בחירות), התשכ״ה-1965', ובהמשך להחלטתי מיום כ״ד באב
 התשנ״ב (23 באוגוסט 1992) בדבר דחיית מועד הבחירות
 למועצה המקומית יהוד (להלן - המועצה), אני קובע כי
 הבחירות למועצה ולראש המועצה יתקיימו במועד הבחירות

 הבאות לכל המועצות.

 אריה דרעי,
 שר הפנים

״ג (23 באוקטובר 1992)  כ״ו בתשרי התשנ
 (חמ 709־3)

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 הודעה בדבר העברת זכויות נפט !
 לפי חוק הנפט, התשי׳׳ב-1952

ב- ״  בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי
 1952', ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, הרשיתי ביום

ן ו מ י ת א ו ד י ח ר י ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק כלי היריה, התש״ס-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג(ב)(1) לחוק כלי הידיה,
 התש״ט-1949', אני מודיע כי כל אחת מהיחידות המנויות להלן

 היא יחידת אימון לענץ הסעיף האמור:

 (1) בה״ד 3:
 (2) בה״ד 4:

 (3) בסיס טירונות (בט״ר) ניצנים:
 (4) נח״ל 410 - דותן:

 (5) בה״ד 12:
 (6) מחנה 80:

 (7) בסייר ח״ן 83 - ג׳וליס.

׳ג (23 באוקטובר 1992)  כ״ו בתשרי התשנ׳

< יצחק רבץ 3 ־ 1 4 8 מ 3 ח ) 

 ראש הממשלה ושר הבטחון
 1 ס״ח התש״ט, עמי 143: התשי״ב, עמ׳ 159.

ה כ מ ס  ה

 לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
 [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת סדר הדין הפלילי
 (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ׳׳ס-1969י(להלן - הפקו
 דה), אני מעניק לחוקרי הרשות לניירות ערך המפורטים להלן
 סמכויות עיכוב ומעצר לפי סעיפים 2 ו־3(1),(2) ו־(3) לפקודה,
 וזאת בשעה שהם עוסקים בביצוע תפקידם ולענין עבירות לפי
, וחוק להשקעות משותפות  חוק ניירות ערך, התשכ״ח-21968

, והתקנות שהותקנו מכוחם:  בנאמנות, התשכ״א-1961ג

 השם ת״ז

 ראובן קובנס 52005923
 יעקב קאופמן 51189703
 שמעון לימנוביץ 60564044
 עזר צפריר 31366081
 אורנה וידנפלד 57299851
 יואב מרום 57316234
 מיכל ברק 57331662
 שלי אודוין 56480866
- מדר רונן 57163669
 אבי דברן 54245626

 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 תוקף ההסמכה עד יום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר
 1993) וכל עוד מקבל ההסמכה משמש במשרתו האמורה.

 ז׳ בתשרי התשנ״ג (4 באוקטובר 1992)

) משה שחל 3 ' 5 9 מ 8 ח ) 

 שר המשטרה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 12, עמי 284.

 2 ס׳׳ח התשכ״ח, עמ׳ 234¡ התשמ״ח, עמי 188.

 3 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 84: התשמ״ז, עמ׳ 159.
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 לנקודת ציון 180.0/075.0 וצפון מזרחה
 לנקודת ציון 181.5/076.0 וצפונה

 לנקודת ציון 181.5/092.0 ומערכה
 לנקודת ציון 180.0/092.0 וצפונה כחזרה

 לנקודת ציון 180.0/094.0.

 סך הכל כ־348,000 דונם.

 כ״ג בתשרי התשנ״ג (10 באוקטובר 1992)

< משה גולדברג 3 ־ 6 5 מ 3 ח ) 

 הממונה על עניני הנפט

 הודעה כדבר פקיעתו של היתר מוקדם
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

, אני  בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-1952'
 מודיע על פקיעתו של ההיתר המוקדם 110/״מצדה״ ביום כ׳׳ס

 באלול התשנ״ב (27 בספטמבר 1992).

׳ג (8 באוקטובר 1992)  י״א בתשרי התשנ׳

ג י ־ י ל י ה ־ ש < ־ 3 ־ 6 2 מ 9 ז  ״

 הממונה על עניני הנפט
 1 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 322.

 הודעה בדבר מתן רשיון מודד
 לפי פקודת המדידות

, שנתתי  אני מודיע לפי סעיף 3(3) לפקודת המדידות1
 רשיון לעסוק במקצוע המדידה לרשוט להלן:

 מסי הרשיון השם חאריד מתן הרשיון

 767 מחאמיד מנסור יוסף י״ב באייר התשנ״ב
 (13 במאי 1992)

 כ״ה בתמוז התשנ״כ (26 ביולי 1992)

) רון אדלר 3 ' 2 5 מ 7 ח ) 

 מנהל אגף המדידות
 1 חא״י, כדר ב׳, עמ׳ 1386.

 הודעה כדבר מתן רשיון מודד
 לפי פקודת המדידות

 אני מודיע לפי סעיף 3(3) לפקודת המדידות', שנתתי
 רשיון לעסוק במקצוע המדידה לרשום להלן:

 מס׳ הרשיון השם תאריך מתן הרשיון

 ח׳ באלול התשנ״ב
 (6 בספטמבר 1992)

 770 מחאג׳נה אבראהים

 דון אדלר
 מנהל אגף המדידות

 ח׳ באלול התשנ׳׳ב (6 בספטמבר 1992)
 (חמ 257־3)

״ג (6 באוקטובר 1992) העבדת זכויות נפט  ח׳ בתשרי התשנ
, כך שהבעלות ברשיון הנ״ל תחולק  ברשיון 220/״תמר״2

 כדלהלן:

״ל - ים המלח״ - שותפות מוגבלת 60.1583%  ״חנ
 ״נפטא חיפושים״ - שותפות מוגבלת 5.0000% נ
 מ.ג.ן. משאבי גז ונפט בע״מ 8.0000%

 חברת הנפט הלאומית לישראל בע״מ 5.1750%
 נפטא חברה ישראלית לנפט בע״מ 5.0000%
 בתי זיקוק לנפט בע״מ 3.0000%

 דלק חיפושי נפט בע״מ 2.0000%
 שותפות מוגבלת - ים המלח

 (קבוצת מנדל) 1.6667%

 סה״כ 100,0000%

״ג (8 באוקטובר 1992)  י״א בתשרי התשנ

) משה נולדברנ 3 ' 6 2 מ 9 ח ) 

 הממונה על עניני הנפט

 2 י״פ התשמ״ט, עמי 1999; התשנ״ב, עמ׳ 4026.

 הודעה כדכר מתן רשיון לחיפושי נפט ולהפקתו
 לפי חוק הנפם, התשי׳יב-1952

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הנפט,
, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,  התשי״ב-1952'
״ג (5 באוקטובר 1992) לחברות  נתתי ביום ח׳ בתשרי התשנ

 הרשומות להלן ובהרכב זכויות כמפורט להלן:

 ״חנ׳׳ל - ים המלח״ - שותפות מוגבלת 60.1583%
 ״נפטא חיפושים״ - שותפות מוגבלת 15.0000%
 מ.ג.ן. משאבי גז ונפט בע׳׳מ 8.0000%
 חברת הנפט הלאומית לישראל בע״מ 5.1750%
 נפטא חברה ישראלית לנפט בע״מ 5.0000%
 בתי זיקוק לנפט בע״מ 3.0000%
 דלק חיפושי נפט בע״מ 2.0000%

 שותפות מוגבלת - ים המלח
 (קבוצת מנדל) 1.6667%

 סה״כ 100,0060%

 את הרשיון 234/״מצדה״, לגבי השטח שגבולותיו הם
 כדלהלן:

 מנקודת ציון 180.0/094.0 צפונית מזרחית
 לאורך הקו הירוק

 לנקודת ציון 195.0/100.0 ודרומה
 לאורך הגבול הבין לאומי עם ירדן

 לנקודת ציון 190.0/068.0 ומערבה
 לנקודת ציון 180.0/068.0 וצפונה

 ס״ח התשי׳יב, עמי 322. י חא״י, כרך בי, עמ׳ 1386.
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון וגניה (הודאת שעה), התש׳׳ן-990ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מגורים מיוחד, לאיזור בינוי ציבורי, לשטח ציבורי פתוח
 ולדרכים.

 מספר יחידות הדיור: 287.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 20.9.1991 ובילקוט הפרסומים 3931, התשנ״ב, עמ׳ 197.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולחעשיה, במשרדי הועדה המחחית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מנשה־אלונה, וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בתשרי החשנ״ג (22 באוקטובר 1992)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה לבניה •למגורים

 ולתעשיה מחוז חיפה

 מחוז הצפון
 מרחבי תכנון מקומיים מטה אשר ומעלה נפתלי

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ ג/במ/39, שינוי לתכנית מיתאר

 מקומית מסי ג/1028״.

 ואלה שטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ישוב
ת כברי - גוש ב י ק  קהילתי נוה זיו, גבעת שעל, ממזרח ל
 18362, ח״ח 21, 31¡ גוש 18667, ח״ח 5, 22, 23, 24: גוש

 18668, חלקה 9: גוש 18669, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תיחום שסח הפיתוח של
 נוה זיו: קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים:
 התוויית רשת דרבים למיניהן וסיווגן: קביעת הוראות בניה
 המסדירות מגורי אדם ומבני ציבור! קביעת הוראות לטיפוח

 שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 22.3.1992 ובילקוט הפרסומים 3990, התשנ״ב, עמ׳ 2652.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
 אשר, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳ באב התשנ׳׳ב (19 באוגוסט 1992)

י ׳  עמרם קלענ
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

; ן ו פ  ולתעשיה מחוז הצ

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי מחוזי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
יה(הוראת שעה), התש״ןי1990, ובהתאם לסעיף 89 לחוק  ובנ
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מקומי
 מחוז חיפה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ ג/במ/1154 - שכונה מזרחית דאלית אל־כרמל, שינוי

 לתכנית מס׳ ג/605 - תכנית מיתאר דאלית אל־כרמל״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: דאלית
 אל־כרמל, הדרך למוחרקה - 313 דונם: גוש 11501, ח״ח 43,
 44! גוש 11502, חלקות 31, 40, ח״ח 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,

.41 ,23 ,22 ,21 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאחור חקלאי
 לאיזור מגורים: יעיד קרקע למגורים, לשטחי ציבור, למסחר

 ולדרכים.

 מספר יחידות הדיור: 400.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך שלושים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048 סל׳ 04-667781.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מנשה־אלונה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה־1965, בדבר אישור שינוי
(במ) -  תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מ0׳ מ/193 א׳

 הרחבת מושב מאור, שינוי לתכנית מס׳ מ/125״.

 ואלה שטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: מאור -
ע 8798, חלקות 5,3, ח״ח 2,1: גוש 8799, ח״ח ז  1,249 דונם־. ג

 6: גוש 8801, חלקות 1, 2, 3, 4, 5.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת הישוב הקיים
 על־ידי הוספת כ־300 יחידות דיור: שינוי יעוד משטח חקלאי
 לאיזור מגורים: יעוד שטחים למגורים צמודי קרקע, לאיזור
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 כל המעוניין כשינויי התבניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ אחד העם 9,
 מגדל שלום, תליאביב 61290, סל׳ 03-5171941. המתנגד
 ימציא העמק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה,

ון 68, תל־אביב 64514, טלי 03-437162.  שדרות בךגורי

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

 היא מסתמכת.

 מרתב תכנון מקומי תל־אביבייפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
ית מס׳ תא/2078אי, שינוי מם׳ 1 לשנת 1990 לתכנית  ״תכנ

 מפורטת מס׳ 2078״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביבייפו, רח׳ שלונסקי - גוש 6625, חלקות 874-872.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי סעיף 12 המתייחס
 לאופן הביצוע של תקנות תכנית מפורטת מס׳ 2078 וקביעת
 תנאים להוצאת היתרי בניה לא רק בבתים שלמים אלא גם

 בחלקי בנין באגפים שלמים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3921, התשנ״ב, עמ׳ 16.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה תל־אכיבייפו, וכל המעוניין רשאי לעיין בו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

׳ג (21 באוקטובר 1992)  כ״ד בתשרי התשנ׳

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

 מחוז חיפה
 מרחב תכנזן מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/1718 א׳ - חלוקה, ללא הסכמת
 הבעלים, בקצה המערבי של רציף מרגולין - שינוי בהוראות
 תכנית מם׳ חפ/1718 - חלוקה ללא הסכמת הבעלים בקצה

 המערבי של רציף מרגולין, בת גלים.

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אכיב־יפו

 הודעה כרכר הכנת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 הבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחת תל־אביכ החליטה על הכנת שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ תא׳,1600ז', שינוי מס׳ 1 לשנת 1989 לתכנית
 מפורטת מם׳ תא/1600ג״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
 חל־אביבייפו, רח׳ קויפמן מס׳ 2 - גוש 7003, חלקה 14.

 השינויים המוצעים: התרת תוספת בניה למשרדים בבנין
 בית הטקסטיל הקיים, על גג שבמפלס 73.10 + , ללא
 שינוי גובהו הסופי של הכנץ: שינוי יעוד שטח קומה

 םכניח שבמפלס 25.20 + לקומת משרדים.

 (2) ״תכנית מסי תא/2032, שינוי מס׳ 1 לשנת 1978 לתכנית
 מפורטת מס׳ תא/250״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
 תל׳אביב־יפו - גוש 7088, חלקה 6.

 השינויים המוצעים: התרת השלמת קומה עליונה של בית
 משרדים וחנויות בגובה 5 קומות + קומת ביניים, לשימוש

 משרדי חברת ״חלמיש״.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון וכניה

 תל־אביבייפו הופקדו שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ תא/1600זי, שינוי מם׳ 1 לשנת 1989 לתכנית
 מפורטת מם׳ תא/1600ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביב־יפו, רח׳ קויפמן מס׳ 2 - גוש 7003, חלקה 14.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התרת תוספת בניה למשר
 דים בבנין בית הטקסטיל הקיים, על גג שבמפלס 73.10 +,
 ללא שינוי גובהו הסופי של הבנין: שינוי יעוד שטח קומה

 טכנית שבמפלס 25.20 + לקומת משרדים.

 (2) ״תכנית מם׳ תא/2032, שינוי מס׳ 1 לשנת 1978 לתכנית
 מפורטת מם׳ תא/250״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל׳
 אביב־יפו - גוש 7088, חלקה 6.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התרת השלמת קומה
 עליונה של בית משרדים וחנויות בגובה 5 קימות + קומת

 בינייים, לשימוש משרדי חברת ״חלמיש״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי קרית-מלאכי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה־1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מס׳ 46/102/02/18, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳

 8/במ/22 על שינוייה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: קרית
ש 309, ח״ח 7: גוש 311, ח״ח 165! מגרש מס׳ 11. ו ג - י כ א ל  מ

 ו

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת •מספר הדירות
 המותר במגרש האמור מ־56 ל־60, ללא שינוי אחר כלשהו

 בזכויות הבניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 3995, התשנ״ב, עמי 2885.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה קרית מלאכי, וכל המעוניין דשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

1992Í ב״ה באלול התשנ״ב 23 בספטמבר) 

 שלום דנינו
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחח הדרום

 הועדה המחוזית המשותפת לתכניות
j ת י א ל ק  איחוד וחלוקה בקרקע ת

 מרחב תכניו מקומי צפון השרון

 הודעה בדבר שינויי תבניות מפורטות'
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 . והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ משמ/132(צש), שינוי לתכניות מפורטות מסי
 צש/1/77 ומס׳ צש/7ד/3״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: מושב צוד משה
- 7999 דונם: גוש 7999¡ חלקי גושים 78821,7881,

; .8126 ,8038 3009-8011 ,8000-8002 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) רישום אדמות מושב צור
 משה בספרי המקרקעין, לפי התשריט: ב) ביטול ואיחוד
 של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש, בהתאם למצב
 החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד! ג) קביעת יעדים
 ואיזורים! ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים
 חדשות! ה) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע
נחלות  לחלוקת השטח לצרכי רישום: ו) קביעת מספר'

 וזה מקום השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חיפה, רציף
 מרגולין, הקצה המערבי של טיילת בת גלים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי רשימת התכליות
 המותרות באיזור מגורים על־ידי ביטול השימוש במשרדים
 וביטול פירוט שימושים מסחריים! קביעת שימושים מותרים

 באיזור האמור למגורים ולמסחר.'

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3966, התשנ״ב, עמי 1903.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה חיפה, וכל הסעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה הסחחית לתכנון
 ובניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ית מפורטת מסי  מנשהיאלונה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנ
 מ/202 - מגורים בעין עידון, שינוי לתכניות מם׳ מש״ח 9 ומס׳

 מ/105אי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: עין
 עירדן - גוש 12226, ח״ח 32, 33, 34.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח: קביעת
 הוראות בניה.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל הםעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרם תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שיבד התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ חםן שוקרי
 11, חיפה 31048, טלי 04-667781. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, רח׳ הבונים 7,

 הדרה 38100, טל׳ 06-342502.

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

 היא מסתמכת.

 כ״ג בתשרי התשנ״ג (20 באוקטובר 1992)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז חיפה
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה הודעות בתי המשפט
 התשכ״ה-965ן

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

י ו נ י ו מ ת א ו ש ו ר ו י ת א ו א ו ו ם צ ו י ר ק ב ד ת ב ו ע ד ו  ה
ן ו ב ז י ע ל ה נ  מ

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

 מנהל עזבון.

 שם המכקש
 תאריך

 מס• הח־ק שם המנוח הפסירוז

ת ו א ו ו  צ
 6849/92 טובה ליבל 27.8.92 יהודה ליבל
 6850/92 איטה שפורר 16.7.92 משה שפיר
 6852/92 נחמה דוד 7.2.84 סימה ציון

 6855/92 אסתר גלס 26.6.92 ורדה רוהלד
 6858/92 כרוניקה בונים 26.8.92 שמואל בונים
 6859/92 אהרן עדתו 3.7.92 מרגלית עדתו

 6860/92 שמחה קולטון 5.7.92 נעמה קינן
 6866/92 מיכאל ולוצבר 12.8.92 שרה רביב
 6869/92 יוליד• דן 24.6.92 גרטרוד דן

 6870/92 רנה אלדד 20.9.92 נורית מיכה
 6200/92 חנה קינן 18.4.92 רות לבנה

 6861/92 פולונסקי
 אליזבסה 18.6.91 בורוק אלכסנדרה

 6862/92 פרידה גולדברג 9.1.92 משה נוסבאום
 6871/92 רוזנבוים חיה 5.6.92 גבריאל רונן

 6873/92 איתמר הירשטריס 5.9.92 אדם רוזן
 6875/92 שמואל ישראל

 טיאנו 24.2.92 איזידור םיאנו
 6876/92 טוקוב מנשה 7.6.92 גבריאלוב צביה
 6877/92 יעקב גפיר 9.8.92 נורה גפיר דיש

 6878/92 פריימן משה 1.9.92 פריימן חנה
 6879/92 סידרנסקי מרדכי 23.4.92 יוסף סידרן

 6881/92 רוזנטל שרה 14.7.91 יעקב אריאלי
 6882/92 פרל-לאה שלום 15.12.91 אסתר בלום

 6883/92 קוסוכסקי לאה 31.7.92 שמואלי שרגא
 6886/92 הרמן מנדל 2.10.92 עירית גרא

 6887/92 סבינה אנטלר 23.9.91 אביגדור אנסלר
 6889/92 פרובק נחה 13.4.92 מלך פרובק
 6892/92 שרה קיברס 22.5.92 אילוה רגב
 6896/92 רענן אמיר 10.9.92 דליה אמיר
 6897/92 יעקב גודם 10.9.92 יוסף גודם
 6899/92 הירש עמליה 24.9.92 הופמן חנה

 6900/92 אפשטיין ישראל 18.8.92 היימן ברוך
 6901/92 אפשטיין טובה 21.12.90 היימן ברוד

 6022/91 לאה לילי מילר 87^13.8 נתן אברואי מילר
 6721/92 סימן טוב שמואל 29.7.91 יוסף אלאלוף

 6891/92 מינה גרץ 4.9.92 רות רץ
 6898/92 אברהם לויס 29.9.92 נחמה שובלי

 6903/92 צ׳ארלס יופה 24.11.91 ברנדה איליין
 מידים

 (חלקות א׳) ומגרשים לבעלי מקצוע, משקי עזר ונמות־
 כנים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3957, התשנ״א, עמ׳ 1294.

 (2) ״תכנית מס׳ משמ/133(צש), שינוי לתכנית מפורטת מס׳
 צש/92״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: תנובות - 2,614
 דונם: גוש 8156: חלקי גושים 7874-7878, 8121, 8130,

.8171 ,8158 ,8157 ,8155 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) רישום אדמות מושב
ת בספרי המקרקעין, לפי התשריט: ב) ביטול ואיחוד מ ו נ  ת
 של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש, בהתאם למצב
 החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים
 ואיזורים: ד) ביטול דרכים י קיימות והתוויית דרכים
 חדשות: ה) ביטול הוראות תכניות קודמותיבכל הנוגע
 לחלוקת השטח לצרכי רישום: ו) קביעת מספר נחלות
 (חלקות אי) ומגרשים לבעלי מקצוע, משקי עזר ומשת־

 כניס.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3987, התשנ׳׳ב, עמ׳ 2601.

 (3) ״תכנית מט׳ משמ/136(צש), שינוי לתכנית מפורטת מס׳
 צש/1/50״.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: מושב גאולים -
 3,439 דונם: חלקי גושים 8128,8127,7877-7884,7867.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) רישום אדמות מושב
 גאולים בספרי המקרקעין, לפי התשריט: ב) ביטול ואיחוד
 של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש, בהתאם למצב
 החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד; ג) קביעת יעדים
 ואיזוריס: ד) ביטול דרבים קיימות והתוויית דרכים
 חדשות: ה) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע
 לחלוקת השטח לצרכי רישום: ו) קביעת מספר נחלות
 (חלקות א׳) ומגרשים לבעלי מקצוע, משקי עזר ומשת־

 כנים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה כילקוט הפרסר
 מים 3974, התשנ״ב, עמי 2086.

 שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה המחו
 זית המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
 למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון, רח׳ שפע־סל 12,
 תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 צפון־השרון, ובל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

״ג (26 באוקטובר 1992)  כ״מ בתשרי התשנ

 יעקב דש
 יושב ראש הועדה המחוזית המשותפת

 לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
 למחחות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תאריו

) מסי ההיק שם המנוח הפטידה •גם המבקש ך ש מ ה ת ( ו ע ד ו  ה

 תאריו 6983/92 רחל גולדן ונטקס 21.2.91 שלמה אמיתי
 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש 6989/92 חנן קרת 22.8.92 רדת קרת

 6991/92 בונקר נעמי 10.9.92 בונקר עצמונה
ת 6994/92 הינדה גינסברג 23.4.92 אליעזר ארד ו א ו ו  צ
 6905/92 הניה פולני 9.7.89 נילי קינג 6997/92 זויטה מואיז 1.9.92 שמואל יפת

 6906/92 שרה דינר 10.9.92 ישראל דינר 6999/92 סולטן זרגאריאן 14.2.87 יוסף זרגאריאן
 6910/92 אדל ידיד לוי 7.9.91 בלנש ידיד לוי 7000/92 בצלאל דניאל 19.3.92 בצלאל מרגלית

 6911/92 מרים יפעת 29.8.92 בנימין הרצל 7003/92 מגיאר שרה 13.8.92 מגר נוטה
 פיינקין יפעת 7007/92 ברקובםקי שלמה 15.4.80 ליטמנוביץ זנט

6911/92 

 6912/92 מינה בן דוד 19.9.92 רות לונשטיין 7010/92 מושקוביץ רחל
 6917/92 גרדה זנד 10.7.92 מקם מינץ רייזל 10.8.91 פארי פנחס ברוך

 6918/92 משה גידה 15.12.90 רות גידה 7013/92 אדיטה מרטה 2.2.92 ג׳אורג פטר
 Mj/6919 אייכנברנר שמחה 16.9.92 הוניג יבה שולטס לדיסלב שורץ

6 יהודה והב 21.6.78 חביבה והב 7014/92 אמינובה איםחם 12.10.85 אמינובה מחפריט 9 2 0 / ^ 
 6924/92 פולה לוין 8.8.92 שרה זילברפניג 7015/92 אליהו חרש 9.6.92 ניצה רון

 6925/92 ישראל לוין 14.12.87 שרה זילברפניג 6626/92 אדית ויידנפלד 12.8.92 אביעזרי פרנקל
 6926/92 אהרון שאשה 4.8.92 דוד שאשא 6620/92 משה אלטשולר 21.1.91 נתן אלטשולר

 6930/92 חנה כהן 27.8.92 חורי ציון 6894/92 אוסקר האוזר 4.9.92 שושנה חומסקי
 6931/92 רחל גרינבלס 11.6.92 צבי גון־פז 6927/92 רבקה סגל 4.8.92 אורן סגל
 6932/92 שטיין שמואל 23.8.92 שטיין רונן 7019/92 אברהם לב 6.10.92 אלה קרן

 6935/92 ברגסון דורה 8.9.92 ג׳וי ניקולה לוין 7021/92 גורגיה אברהם 3.9.92 שולמית אריאלי
 6936/92 הנרי קרמר 8.4.92 נורה קרמר 7023/92 יעל פישלוביץ 14.6.92 יעקב פישלוביץ

 6940/92 אריה שפירא 13.8.92 יהודה אשר מאי 7024/92 שמואל רפלוביץ 19.5.90 אילנה היערי
 6941/92 מרקוביץ יוסף 7025/92 ברםה רפלוביץ 14.8.92 אילנה היערי

 רישרד 17.8.92 מרקוביץ סולמה 7028/92 נמסטניק גריגורי 2.8.92 מודק נינה
 6943/92 לסרי םוזן 20.10.91 פני גיילרדי 7031/92 מרים אברמובםקי 24.5.91 אברמולםקי דב

 6945/92 סביץ אטה 5.9.92 איזיקוביץ סאביץ 7034/92 ויאולסה לב 30.9.92 אליהו אברהם לב
 אז־ 7036/92 ברנט קריקלר 21.2.92 רחל שורקנד ;

6945/92 

 6946/92 שרה קלכהיים 10.12.87 שי קלכהיים 7037/92 וילי יצחק בהן 11.1.87 שי בר־נס
 6950/92 אברהם פלקוביץ 29.8.78 מרדכי פלקוביץ 7038/92 גרטה כהן 30.6.92 שי בר־נס

 6957/92 מחפוז־ דוד 2.1.92 מחפוד שרת 7039/92 מרסל מוםקוביץ 3.10.92 מריה מוסקוביץ
 6958/92 מרדכי חיניץ 6.8.92 דבורה חיניץ 7040/92 יעקב אייס 29.8.88 יהודית אברמוביץ

 6959/92 שרה שטיינברג 4.9.92 מנחם הראכ 7041/92 גיזלה איינציג 24.4.89 רוזנברג אגנסה
 6960/92 יעקב וינשטין 6.9.92 סובה 7042/92 ניקולאי איינציג 7.3.91 רוזנברג אגנטה

r אייזיק 17.9.92 חסיד בתיה ן ארזי־וינשסין 7047/92 אברהם עמרן 14.5.92 עופרה מדעי o n 6962/92^ 

ת ו ש ו ר  6963/92 קליימן רבקה 1.6.92 חיה ברנשטיין י
; 

ת ו ש ו ר  י
. י  6964/92 אברהם דינם 4.9.92 הראל חנ

 6965/92 שרה פרלצווייג 15.11.91 אמיר סובר 6720/92 בלה 1
 6966/92 בנימין גולן 2.74 ביון־ גולן קפלךווסרשטיין 25.9.91 סימון ווסרשטיין

 6967/92 ליבוכיץ ברנח־ 16.8.92 םילויה גרוסמן 6765/92 יוסקוביץ חיים 17.11.91 יוסקוביץ צבי
 6969/92 קופמן יהושע 13.8.87 לאוניד קופמן 6766/92 יוסקוביץ מלה 22.5.92 יוסקוביץ צבי י

 6970/92 קופמן רוזה 17.7.92 קופמן לאוניד 1870/92 צפורה בם דנין 10.1.92 חנה גלעד אלינג
 6971/92 שמש אליהו 28.4.92 שמש דורית 6848/92 שינה שמחה 8.7.91 משה שינה

 6974/92 רבקה גרובר 2.9.92 אווה גרובר 6851/92 דרילמן שלמה
 6975/92 נגר תורכיה 23.1.92 דחים ברכה יוסף 23.12.91 בילה קימל

 6977/92 רמתי בנימין 7.9.92 רמתי אריה 6853/92 אהרון בדודי 25.8.92 ציונה כדורי
 6979/92 ברונו דונם 13.5.92 פרנצ׳םקה דונם 6854/92 מרגלית חיים 4.2.92 מרגלית פנינה

 6980/92 רזיאל מאיר 6.2.92 דזיאל מרים 6856/92 בן שלמה דוד 3.8.92 בן־שלמה אשרף
 6981/92 יורגן האוזר 16.4.90 האוזר חיה 6857/92 יוסף ברונשטיין 7.9.92 תמר ברונשסיץ
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 שם המבקש
 חזןר־ך

 רפס־רה

 בית המשפט המחוזי בתל־אגיב־יפו
 מפי התיק שם המנוח

 אהובה שם סוב
 בן שושן דורה
 איתן רפופורט

3.3.92 
24.7.92 
10.6.92 

 2.9.92 חדוה רחנמן

30.4.83 
17.3.87 
18.8.92 
7.9.92 

10.3.92 
19.8.92 
1.8.92 

21.8.92 
25.4.77 
3.2.91 
4.9.92 

24.5.91 
2.7.92 

31.7.92 
2.2.82 

10.4.92 
20.7.92 

 לינדה מונסיפיורה
 חסן סאלם

 קנסי פרנקה
 מרים רפאלוביץ

 גולנסה לאון
 יעקב סקיבא

 עדרי רות
 לידרמן פסיה ^
 חוה מרסיל ״

 חיים ויקםור נחמן
 שוורץ לייב

 וורכיצקי רעיסה
 מלכה קוםפר

 חנה סלע
 רחמים ביסון

 משה לוי
 קולדין רבקה
 26.10.85 קולדין רבקה

 9.3.77 רייש ורה
 20.6.91 רייש ורה

 3.12.88 אריה יצחק שיינין
 7.6.92 מנחם מרכוס

 22.10.79 גואל ניסני
 5.8.87 גואל ניסני
 קורן יוסי
 שער חנה

 פישר יהודה
 אסתר חיימוב

 מישל טויסו
 דינה יגר ^
 אלטשולר חיים ״

 מרכוס
 צבי הרברט ריזל

 רחל סלים
 פנינה שטיינר

 29.12.84 עמר אילנה
 1.10.92 לר בן ציון

 עמוס גואסה
 פורת עטרה

 דורון וינוקוד
 חנה זליגסון

 30.11.86 רבקה כהן
 26.7.92 רעיה שניאור

 14.8.92 יצחק רוזנברג

 ורדה אלשייך, רשמת

14.7.92 
30.4.92 

4.70 
26.8.86 
2.8.92 

7.10.84 
3.4.84 

25.7.92 
8.1.92 

27.8.92 

4.9.72 
30.9.92 
12.4.92 
6.5.92 

 יעקב שם טוב
 בן שושן חיים
 דינה רפופורט
 םלפטר יהודה

 יוליום
 מונשיפיורה

 רוברט
 יחיא סעידה

 ק נטי אברהם
 עקיבא רפאלוביץ

 גולנסה ראלה
 נעמי םקיבא

 עדרי משה
 לידרמן שמואל

 חוה ציון
 פפו נחמן

 צילי שוורץ
 פייסיחמו אטלה

 םלמה קופל
 זלצר פנינה

 סולטנה ביטון
 לימוד לוי
 קולדין דב

 קולדין פנינה
 פריצקר אפים
 פריצקר רוזה
 מלכה שיינין
 זלדה מרכוס

 ניסני חיים
 ניסני שולמית

 קיפרבאום דניאל
 עמרם שער

 פישר נסי
 אוברויה אברהם

 ניטים טואיטו
 דוד יגר

 אלטשולר שרה
 אידה

 דינה ריזל
 סלים יהודה
 ישראל נבון
 עמר אליהו
 לר משולם

 ציון גואטה
 פורת חיים

 שמשון וינוקור
 מרים גבריאלי

 כהן איסר ישראל
 בנימין שניאור
 רוזנברג שרה

6954/92 
6955/92 
6956/92 
6961/92 

6972/92 

6973/92 
6976/92 
6978/92 
6982/92 
6984/92 
6985/92 
6986/92 
6987/92 
6988/92 
6990/92 
6992/92 
6993/92 
6995/92 
6996/92 
6998/92 
7001/92 
7002/92 
7004/92 
7005/92 
7008/92 
7009/92 
7011/92 
7012/92 
7016/92 
7048/92 
6552/92 
6893/92 
7017/92 
7018/92 
7020/92 

7022/92 
7026/92 
7027/92 
7029/92 
7030/92 
7032/92 
7033/92 
7035/92 
7043/92 
7044/92 
7045/92 
7046/92 

( ך ש מ ה ת ( ו ע ד ו  ה

 תאריו
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המכקש

ת ו ש ו ר  י
 6863/92 פורניזובסקי 19.10.90 פרידקין •ונץ

 מריה אנה
 6864/92 אליהו אברהם

 בלזם 27.8.92 סימה אברון
 6865/92 דודון אנגל 5.9.92 אראל אדיל׳ם
 6867/92 יעקב יצחק 27.5.92 יעקב סורוקה

 6868/92 חיה וודובוז 4.3.82 צילה לביא
 6872/92 אסתר פרש 9.12.91 סובה סנר

 6874/92 חלק זכיה 8.9.92 חלאק מרדכי
 5079/90 שלמה הנדל 4.12.88 ליאורה הנדל

 6880/92 קגן רוזה 18.6.91 קגנס אלכסנדר
 6884/92 בכר שבתי 14.6.89 פרנקו עדנה
 6885/92 בכר קדין 24.8.92 פרנקו עדנה

 6888/92 עזר אליהו 9.7.92 עזר סופי
 6890/92 ליבשין בשלמינוכ 5.8.92 ליבשין בשלםינוב

 תאודור פניה
 6895/92 נתן עובדיה 21.8.92 נתן שולמית

 6847/92 ממיסמבלוב דוד 11.1.92 ממיססבלוב לובה
 6902/92 אדם למברגר 24.8.83 רבינוביץ רומדלדה

 6904/92 מרקוביץ גבריאל 19.12.91 לאה מרקוביץ
 6908/92 נידזויצקי יעקב 6.8.77 אריה דובי

 6909/92 קלארה ידיד לוי 13-7.88 בלנש ידיד לוי
 6913/92 אהרון וקםלר 26.6.92 סופיה וקסלר

 6914/92 ארנסט אומו כהן 13.10.91 לילית רבד
 6915/92 אורה גרוס 12.4.92 חיים גרוס
 6916/92 אני נדלר 28.8.92 בריר נדלר

 6921/92 הר־מלח קטיה 12.8.92 אורית קודין
 6922/92 יואל לוי 22.9.92 מירון לוי

 6923/92 משה קורנבליס 29.11.86 אורה קדר
 6928/92 אברהם אליהו 11.10.87 דני אברהם אל־הו

 סלח גיורי סלח גיורי
 6929/92 פלוס אסתר 4.3.92 צחור נעמי

 6933/92 רחנבליט חיים 22.4.92 רוזנכלים מרים
 6934/92 שמואל מולנר 12.2.89 נחמה מולנר
 6937/92 חיים כהן 29.11.75 מרים פרנטה
ני נחמ־אס  6938/92 דוד נחמיאם 29.8.92 ג׳

 3698/90 קובני שמעון 5.2.90 קובני מזל
 6939/92 מיכאל לסין 3.8.91 גייל לוין

 6942/92 םיבוני שמחה 23.11.86 סיכוני ליאון
 6944/92 וארפול מלטה 26.7.92 וארפול שלמה

ת 16.8.92 מיכלוביץ יוכבד  6947/92 מיכלוביץ ד
 פרידה

 6949/92 שםיינמץ רחה 26.9.91 סויבה רחל
 6952/92 בר אסף 10.8.92 יצחק רחנברג

 6948/92 כוכבי חוה 29.6.87 משה כוכבי
 6953/92 יצחק הולנדר 20.10.90 זכריה הולנדר
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 הודעות בתי הדין הרבניים

 תיק 719/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה דגני שרה, שנפטרה בירושלים
 ביום ט׳ בתמוז התשני׳ב (10.7.1992),

 המבקש: דגני ישראל. י

 תיק 955/תשני׳ב

 בעניין ירושת המנוח שולהוף יוסף, שנפטר בירושלים
 ביום ח׳ בתמוז התשנ׳׳ב (9.7.1992), ;

 המבקשת: שולהוף שרה.

 תיק 552/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח גוסניק אהרון, שנפטר בירושלים
 ביום א׳ בסיון התשמ׳׳ד (1.6.1984), 1

 המבקשת: פריצקין שרה.

 תיק 975/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה שרגא חנה, שנפטרה בירושלים
 ביום ט׳יו באייר התשל׳׳ב (29.4.1972),

 המבקש: משה שרגא.

 תיק •314/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח מסטי צ׳רלס, שנפטרה בירושלים
 ביום ה׳ באב התשנ״ב (4.8.1992), !

 המבקשת: מססי גלוריה. 1

 • תיק 517/תשנ׳׳ב

 בעניין ירושת המנוח בקאל יוסף, שנפטר בירושלים ביום
 ד׳ בתמוז התשנ״ב (5.7.1992),

 המבקשת: תקוה פוקס.

'\ 

 תיק 916/תשנ״ב
 בעניין ירושת המנוח ביטון מכלוף, שנפטר בירושלים

 ביום כ״ס בתמוז התשנ״ב (30.7.1992),

 המבקשת: ביטון סימה.

 תיק 643/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה אברמוב בטי, שנפטרה בירושלים
 ביום א׳ בתשרי התשנ״ב (9.9.1991),

 המבקש: אברמוב דוד.

 תיק 237/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח רמתי יהודה, שנפטר בירושלים ביום
 כ׳׳ד בסיון התשמ״ח (8.6.1988),

 המבקש: רמתי נסים.

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 338/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח אליהו סלומון, שנפטר בירושלים
 ביום י״ז כאב התשנ״ב (16.8.1992),

 המבקשת: אליהו צפורה.

 תיק 710/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנותה פסטרנק אוג׳ינייה, שנפטרה
 ושלים ביום י״ב בתמוז התשנ״ב (13.7.1992),

 המבקשת: אורנשםיין יהודית.

 תיק 646/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח ברדה משה, שנפטר בירושלים ביום
 כ״ב באב התשנ״ב (21.8.1992),

 המבקשת: ברדה ג׳יני.

 תיק 722/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה ארקץ אהובה, שנפטרה בירושלים
 ביום ט׳ באב התשנ״ב (8.8.1992),

 המבקש: ארקין זאב.

 תיק 378/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה ויסברג חיה שרה, שנפטרה
 בקדית־אתא ביום כ״ט בשבט התשנ׳׳ב (3.2.1992),

 המבקשת: שגיא עדי.

 תיק 781/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח מוסקוביץ מוריץ דוד, שנפטר
 בירושלים ביום כ״ב באלול התשנ״ב (19.9.1992),

 המבקשת: מוסקוביץ דורינה.

 תיק 399/תשנ׳׳ב

 בעניין ירושת המנוח מזרחי(בבא) חיים, שנפטר בירוש־
״כ (22.1.1992),  לים ביום י״ז בשבט התשנ

 המבקש: מזרחי ברור.

 תיק 616/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה מונסונגו פריחה, שנפטרה בירוש
 לים ביום ד׳ באב התשנ״ב (3.8.1992),

 המבקש: מונסונגו יוסף.
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 תיק 7ד5/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה גרום ורוניקה, שנפטרה בנצרת־
״ג באב התשנ״ב (12.8.1992),  עילית ביום י

 המבקש: גרוס יהודה.

 תיק 7ד5/תשנ׳׳ב

 בעניין ירושת המנות תיון אברהם, שנפטר בירושלים ביום
 ח׳ בסיון התשנ׳׳ב (9.6.1992),

 המבקשת: תיון בהירה.

 תיק 994/תשנ׳׳ב

 בעניין ירושת המנוח בילבול פרנסים, שנפטר בהולנד
 ביום כ׳׳ט באב התשנ׳׳ב (28.8.1992),

 המבקשת: דליה-דפנה בילבול.

^ ׳ נ ש ת / 4 1  תיק 7

 בעניין ירושת המנוח יהושע סמואל, שנפטר בירושלים
 ביום כ״ב באב התשנ׳׳ב (21.8.1992),

 המבקשת: יהושע חנה.

 תיק 841/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה כבירי לאה, שנפטרה בירושלים
 ביום ס׳ באב התשנ׳יב (8.8.1992),

 המבקשת: ברלב מרים.

 יצחק אהרן בן״שושן
 מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תיק 048/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה מלכה נחום, שנפטרה בירושלים
 ביום י׳ בכסלו התשל׳יו (13.11.1975),

 המבקשת: נחום גאולה.

 תיק 161/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה שפירא שמתה זיסל, שנפטרה
 בירושלים ביום ה׳ באב התשנ״ב (4.8.1992),

 המבקש: שפירא נתן.

 תיק 654/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח קראין רייזה, שנפטרה בירושלים
 ביום י״ס בסיון התשמ״ג (31.5.1983),

 המבקשת: ליבוביץ גולדה.

 תיק 626/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח אסור סימי, שנפטרה בפתח־תקוה
 ביום כ׳׳ס בסיון התשנ״ב (30.6.1992),

 המבקש: אסור מאיר.

 תיק 537/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה סויסה מימה, שנפטרה בירושלים
 ביום י״ב בסבת התשנ״ב (19.12.1991),

 המבקש: סויסה אברהם.

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו ע ד ו  ה

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

 מס־ התיק תאריך
 נ׳׳ב/נ״ג שם המנוח הפטירה שם המבקש

 0354 צבי מלינק י׳ תמוז נ״ב תמימה מלינק
 9832 חנה פייט י׳׳ד אלול נ״ב אפרים שמואל פייט
 יהושע פייט ת׳ אדר נ״א אפרים שמואל פייס

ר  6423 משה לזר ב׳ אייר מי׳ה פרימה א
 2333 משה כץ כ״ג אלול מ״ח דליה פז
 רבקה כץ י״ב תמוז נ״ב דליה פז
 1424 דוד חיו י״ט סייד נ״ב זחה חיו

ה דםקלו ר א נ״א א ס  9600 משל יגר ו׳ כ
 שינה יגר ט׳׳ז תמוז נ״ב לורה דסקלו
 4704 אברהם מור י״ז אייר נ״ב שרה מורנו

 2016 אליעזר טרבלוס כ״ו אלול נ״א פני טרבלוס
 9918 אברהם ובר אפריל 1974 שלמה ובר
 אנה ובר כ׳<ג םיון נ״ב שלמה ובר

 תיק 669/תשנ׳׳ב

 בעניין ירושת המנוח ניסני מרדכי, שנפטר בבית שמש,
 ביום י׳׳א באלול התשנ׳׳ב (9.9.1992),

 המבקשת: שרה ניסני.

 תיק 348/תשנ׳יב

 בעניין ירושת המנוחה אביטל אביגיל, שנפטרה בארה׳יב
 ביום ז׳ באייר התשני׳ב (10.5.1992),

 המבקש: אביטל הרצל.

 תיק 824/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח צור נחום(נוויל), שנפטר בארה׳׳ב
 ביום כ׳׳ו באב התשנ״ב (25.8.1992),

 המבקשת: צור בלה.

 תיק 533/תשנ״ב

 בעניין ירושת המנוח הייזלר ברוך יעקב, שנפטר בפתח־
א התשנ׳׳א (2.12.1990), ס כ  תקוה ביום ט׳׳ו כ

 המבקש: יוסף הייזלר.
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 1. נח לייסר
 2. וישניבייץ, ברית־רמועצות (בריה״מ), 1880:

 3. וולקווי, מחוז רובנו, בריה״מ:
 4. וולקווי, מחוז רובנו, בריה׳׳מ:

 5- רוסית:
 6- סוחר:

 7. סתיו 1942, קוזין, בריה״מ.

נה לייטר י  1. פי
 2. וישניבייץ, בריה׳׳מ, 1882:

 3. וולקווי, מחוז רובנו, כריה״מ:
 4. וילקווי, מחוז רובנו, בריה״מ:

 5. רוסית:
 6. עקרת בית:

 7. סתיו 1942, קוזץ, בריה״מ.

 1. מויסיי לייסר
 2. וישניבייץ, בריה״מ, 1905:

 3. וולקווי, מחוז רובנו, כריה״מ:
 4. וולקווי, מחוז רובנו, בריה״מ:

 5. רוסית:
 6. רוקח:

 7. סתיו 1942, קוזין, בריה״מ.

 1. נתן לייטר
 2. וישניבייץ, בריה״מ, 1923:

 3. וולקווי, מחוז רובנו, בריה׳׳מ;
 4. וולקווי, מחוז רובנו, בריה״מ:

 5. רוסית:
 6. סכנאי: .

 7. סתיו 1942, קוזין, בריה״מ.

 1. מריה לייטר
 2. וישניבייץ, בריה״מ, 1914:

 3. וולקווי, מחוז רובנו, בריה״מ:
 4. וולקווי, מחוז רובנו, בריהי׳מ:

 5. רוסית:
 6. מנהלת חשבונות:

 7. סתיו 1942, קוזין, כריהי׳מ.

 השמות והמענים של בני המשפחה הקרובים כיותר: י

 אינה לאונידובנה גרשמן, נורים מיץ 256, אנדובר, מסצ׳וםסס,
 ארצות־הברית - אלמנת המבקש, שהוא בנם של נספה 1

 ונספית 2 ואחיהם של נספים 3, 4 וי5.

 סימנים אחרים: אץ.

 כל מי שיש לו ידיעות על• הנספים הנ׳׳ל מתבקש כזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אס בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
 על ידיו שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני
 נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 א׳ משאלי, שופט

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 מס׳ התיק תאריד
 נ״ב/נ״ג שם המנוח הפטירה שם המבקש

 3247 אליק יעקובי י׳ אלול נ״ב אסתר יעקובי
 1475 יהושע חוברס ם״ו אלול נ׳׳ב גיסל (טובה)

 חוברס
 9506 נינה קרומגלז כ״ד כסלו שיין כורים קרומגלז

 0244 הרמינה קליין ח׳ שבט נ״א איזידור (ראובן)
 קליין

 9400 גד חדד כ״ג תמוז נ״ב דוד שמעון חדד
 9180 סעדה אלגרבלי י״ג אדר א׳ נ״ב רחל סקיאן

 7993 חיה שלונציק כ״ד אלול מ״ג הינדה שריקי
 6296 רחל בן ארצי י״ז אלול ש״ן גאולה ולדמן

 כ״ט אב נ״ב אלנה בויארסקי
0 אברהם 3 ן & 

 1^ בויארסקי
 2736 סול גרז י״ח אלול נ״ב דוד ארז

 8322 סימי בן חיים כ״ח שבט ש״ן שמעון בן חיים

 ציץ ממן, סגן מזכיר ראשי

 הודעות לפי חוק הצהמת מוות,
 התשל״ח-1978

 בכית המשפם המחוזי בנצרת

 תיק הצהרת מוות 123/92

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן,

 והמבקש: אלכסנדר לייטר, פרוספקט ורנצקווה 11,
 מוסקוה, רוסיה.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בנצרת
 בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן שנעלמו
ם שמתו, וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום י ר ע ש מ * 

 1^17.11.19 כשעה 08.30.

 חה תיאורם של הנספים המפורטים להלן, לפי הצהרת
 המבקש:

 המספרים מציינים פרטים אלה:

 1. שם הנספה:
 2. מקום לידה ותאריף לידה:

 3. מקום המגורים הרגיל:
 4. מקום המגורים האחרון:

 5. אזרחות:
 6. התעסקות:

 7. התאריך הידוע האחרון שבו נראו הנספים בחייב
 והמקום שבו נמצאו אז.

 ילקוט הפרסומים 4058, ״ים בחשון התשנ״ג, 15.11.1992 457



 הודעות בדבר רישום השותפויות

ן י נ ת ב ו ד ו ב ע ן ו י נ ת ב ו נ ל ב  3- ק
26.10.92 .4 

ג 05-10.92 ״ נ ש  5. ת תשר* ת

54-017907-4 .1 
ו ה ת עפר ו ו ד ו ב ס ע ח צ י ד ו ו ם ד י ח  2. א

ת ו ל ב ו ה ת עפר ו ו ד ו ב  3- ע
27-10-92 .4 

ב 20.09-92 ״ נ ש ל ת ו ל ב א ״  5 • כ

54-017908-2 .1 
ג ר ב ס י ת ו י א ד ר  2. ו

ם י מ ו ל ה י  3 • מסחר ב
29.10.92 .4 

ג 27.10.92 ״ נ ש  5 • ל תשרי ת

54-017909-0 .1 
ן מ פ ו ן ט מ ר ט י  2. ב

ם י צ ו ה ושי פ י נ ת ב ו ד ו ב  3 • ע
29-10-92 .4 

ג 30.11.72 " ל ש ו ה ל ס ד פ "  5 • כ

55-001255-3 .1 
ת ל ב ג ו ת מ תפ ו ׳ - שו ת ו ש  2. פלח ו

ל של פ ו ה י נ ה השסעה ו ל ע פ ם ה ו ז י  3 • י
08.10.92 .4 

ג 08.10.92 " נ ש א תשרי ת "  5 • י

 ה׳ בחשון התשנ׳׳ג (1 בנובמבר 1992)

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

 ו. מספר השותפות
 2. שם השותפות (עברית)

 שם השותפות (אנגלית)
 3. מטרות השותפות

 4. תאריך רישום
 5. תאריך איגוד השותפות

54-017903-3 •1 
י (1992) נ ב י ו נ ר ד י מ  2. א

ט ת בפר ו י י ס ו י ו נ כ י שת ח  3. ר
01.10.92 4. 

ג 01.10.92 ״ נ ש  5. ד תשרי ת

54-017904-1 1. 
ר נ ר  2. אדלה א

תף ת משו י ב ת ב ו ר י י ד נ י נ ל ע ו ה י  3. נ
22.10.92 4. 

ב 01.05-92 ״ נ ש ן ת ס י יח נ  5. כ׳

54-017905-8 1. 
ת ו א ל ס ר ח ד  2. ה

ת ו ס ר י ר ב ח ס מ ק ו ו  3. שי ו
26.10.92 4. 

ג 26.10.92 ״ נ ש  5. בייט תשרי ת

 פנחס ארלזום
 רשם החברות והשותפויות בפועל

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

54-017906-6 1. 
ח ו ת י פ ן ו י נ שי ב ה - נ  2. ב

» 
 הודעה ראשונה כדבר מחיקה מפנקס

 האגודות השיתופיות
 אני מודיע בזה, שלאחר שלושה חדשים מיום פרסום

 הודעה זו, יימחק שמה של כל אחת מן האגודות הנזכרות מם
 מפנקס רישום האגודות השיתופיות, והאגודה תבוטל, אלא

 כן יראו לי תוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת:

 (1) שם האגודה: של״ח ריינה - אגודה שיתופית למים בע״מ.
 תאריך הרישום: 1.8.1974.

 מם׳ האגודה: 57/2306.

 (2) שם האגודה: בית גן והרחבה - אגודה שיתופית חקלאית
 ביבנאל והסביבה בע׳׳מ.

 תאריך הרישום: 13.10.1974.
 מס׳ האגודה: 57/2311.

 י״א בתשרי התשנ״ג (8 באוקטובר 1992)

 אודי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק אגודת הדרי נגב לכיש -

 אגודה שיתופית חקלאית בע״מ (מס׳ האגודה: 57/2172).

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרקת את אלה שפירא, עריד, רח׳ קרן

 היסוד 38, ירושלים.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקים תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו

 לפי המען הנ״ל.

 בהחאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חכר אגודה
 לערער על צו פירוק בפני שר העבודה והרווחה תוך תדשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 כ״ד בתשרי התשנ״ג (20 באוקטובר 1992)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות
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 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפע המחוזי בתל־אביכ־יפו

 הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ביניים ראשון
 ת״א 23/89, פ׳׳ח 5238

 שם החברה: שמשון חברה לצמיגים וגומי בע״מ - בפירוק.
 מס׳ החברה: ח״צ 52-001820-1.

 המען: איזור התעשיה, קרית־אריה, פתחיתקוה.
 שם המפרק: עמרם בלום, עו״ד, כונס הנכסים הרשמי, רח׳

 בן־יהודה 14, תל־אכיב.
 סוג הדיבידנד: דיבידנד ביניים ראשון.

ח , 5138 42פ״ /88B ת״א 
 שם החברה: אליאנס מפעלי צמיגים וגומי בע״מ - בפירוק.

 מס׳ החברה: ח״צ 52-001811-0.
i .ה, חדרה  המען: רח׳ פרידלנדר, איזזד התזשי

 שם המפרק: עמרם בלום, ער׳ד, כונס הנכסים הרשמי, רח׳
 בךיההוה 14, תל־אביב.

 סוג הדיבידנד: דיבידנד ביניים ראשון.

׳ג (21 באוקטובר 1992)  כ״ד בתשרי התשנ׳

 עמרם כלום
 הכונס הרשמי

ת ו י פ ו ת י ת ש ו ד ו ג ם א ו ש י ל ר ה ע ע ד ו  ה

 להלן פרסים לגבי כל אחת מן האגודות:

 (1) השם: ביסאן - אגודה שיתופית לשיכון בע״מ.
 המען: מזרח ירושלים.

 תאריך הרישום: י״א בתשרי התשנ״ג (8.10.1992).
 סוג ראשי: - 43:
 סוג משנה: - 61.

 מס׳ האגודה: 57/3137.

 (2) השם: מחיישבי כחל - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית
 בע״מ.

נ חכל כורזים, 12387. ׳  המען: ד
״ג (8.10.1992).  * תאריך הרישום: י׳׳א בתשרי החשנ

 " סוג ראשי: 40 - חקלאות:
 סוג משנה: 66 - ישוב קהילתי כפרי.

 מס׳ האגודה: 57/3139.

 י״א בתשרי התשנ״ג (8 באוקטובר 1992)

 אורי זלינמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ׳׳ד בתשרי התשנ״ג

 (21 באוקטובר 1992):

 בשקלים חדשים
 סד כל המטבע במחזור א.

 ביום 21 באוקטובר 1992 4,609,833,386.00
 היתרה ביום 14 באוקטובר 1992 4,646,660,004.00

 העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון 36,826,618.00-

 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 4,609,833,386.00

״ג (21 באוקטובר 1992)  כ״ה בתשרי התשנ

 שלמה סירקיס י
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 1 סייח התשי״ד, עמי 192.

ם אגודות שיתופיות ו ש י ל ר ו ט י  ב

 לפי סעיף 50(2) לפקודת האגודות השיתופיות

 (1) הואיל וביום 4.8.1991 ניתן צו לפירוק אגודת כריכיה
 קואופרטיבית בתליאביב (בוצ׳בר לשעבר) בע״מ (מס׳
 האגודה: 57/1534), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 3919, התשנ״א, עמי 3650:

 (2) הואיל וביום 27.10.1991 ניתן צו לפירוק אגודת פרדסני
 רמת הדר - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ(מם׳ האגודה:
 57/2233), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3948,

 התשנ״ב, עמי 983:

- ניתן צו לפירוק אגודת נעלה 2 9 . 9 . 1 9 8 ) הואיל וביום 5 f l 3 
 אגודה קהילתית להתישכות חקלאית בע״מ(מס׳ האגודה:
 57/2787), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3265,

 התשמ״ו, עמ׳ 663;

 והואיל והפיהוקים הנ״ל נשלמו - ניתנת בזה הודעה
 שרישום כל אחת מן האגודות הנ״ל נתבטל, ומאותה שעה חדלה

 האגודה מלשמש כגוף מואגד.

״ג (8 באוקטובר 1992)  י׳׳א בתשרי התשנ

 אורי זלינמן
 רשם האגודות השיתופיות
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 הודעות אלה מתפרסמות באדריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 חברת גוש 6379 חלקה 24 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר אשיפה כזפית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, שאסיפה כללית אחרונה של
 כעלי המניות של החברה הנ׳יל תתכנס ביום 30.12.1992,
 בשעה 09.00, במשרדה הרשום של החברה, רח׳ הוברמן 10,
 תל־אביב, לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל פירוק החברה ומה נעשה בנכסיה ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה.

 א׳ יינרוט, עו״ד, מפרק

 אחים עזורי חברה קבלנית לכנין בע״מ ^
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר סירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 5.10.1992,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
 ולמנות את עו׳יד רועי מקוב, רח׳ גרוזנברג 13, תל־אכיב,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש למען
 משדד המפרק את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום

 מיום פרסום הודעה זו. *־

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

 רועי מקוב, ער׳ד, מפרק

 תיקון טעות
 בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכ^
 ציבור), 1943, בענץ תכנית מפורסת מסי 27/02/03/3
 המתייחסת למרחב תכנון מקומי אשדוד, שפורסמה בילקוט
 הפרםזמים 3451, התשם״ז, עמי 1669, בתוספת, גוש ״2061״

 חלקה ״22״ בשטח ״943״ - יימחק.

מ ״ ע ם ב י ל ל ם כ י ק ס ע ת ל י ר נ ת כ ר ב  ח

 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-086724-5)

 הודעה בדבר אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות [נוסח
 חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית אחרונה של חברי
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.12.1992, בשעה 08.30, במשרד
 המפרק, רח׳ הנצי״ב 30, תל־אביב, לשם הגשת דר׳ח סופי של
 המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכםי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה והמפרק.

 רוני םובומלזה, ער׳ד, מפרק

 עז-קר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-022311-8)

 הודעה ברבר פירוק מרצון ומינוי מסרק

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 שנתכנסה ביום 20 באוקטובר 1992, נתקבלה החלטה מיוחדת
 על פירוק החברה הנ״ל מרצון ועל מינויו של דב גליק, ת״ז

 001717966, רת׳ המנור 7, תליאביב, למפרק החברה.

 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק, תוך
 שלושים יום מיום פרסום הודעה זו.

 דכ גליה, מפרק

 קדם חברה להובלה בע״מ
 (ח״פ 51-537871)

ד מפרק נ מי  הודעה בדבר פירזק מרצון ו

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ׳׳ל, שנתקיימה כחוק ביום 17.9.1992, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את
 ער׳ד בועז דוה, דחי דיזנגזף 22, תל־אביב 64332, למפרק

 החברה.

 בועז דוה, ער׳ד, מפרק (תמ 3-4)
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