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 ב. מקרב נציגי הציבור - את גד ססובר, כנציג איגוד
 המשתמשים בהובלה ימיה״ במקומו של אריה מהולל2,
 את יהודה בן הרוש, כנציג ארגון העוברים המייצג את
 המספר הגדול ביותר של עובדים בישראל, במקומו של
, ואת ארתור ישראלוביץ, בנציג  מאיר מיקאג

 ההסתדרות, במקומו של אליהו ברבה1.
 כן מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיפים 6 ו־ד לחוק
 רשות הנמלים והרכבות, החשב״א-961ן, מינתה הממשלה
 מחדש את עמי כהן2 ואיתן רפפורט* בחברי מועצה מקרב
 הציבור, ואת אריה זייף2 בחבר מועצה מקרב עובדי

 המדינה.

 ז׳ באייר התשנ״ג (29 באפריל 1993)

) מיכאל ניר 3 ־ ו ° 8 מ 3 ח ) 

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 3 י״פ התשמ״ד, עמ׳ 2082.

א י ש י סגני נ נו  הודעה על מי

 לפי חוק בהי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד־1984

 בהתאם לסעיף 22 לתוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9

 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את -

 (1) ויקטוריה אוסטרובטקי-כהן, שופטת בית משפט מחוזי,
 להיוח טגן נשיא של כיח משפט מחוזי מיום ב״ה באייר
 התשנ״ג (16 במאי 1993) עד יום ח׳ באייר התשנ״ז (15

 במאי 1997).

 (2) משה טלגם, שופט בית משפט מהחי, להיות סגן נשיא
 של כיח משפט מחוזי מיום כ״ה באייר התשנ־ג (16
 במאי 1993) עד יום ה׳ באייר התשנ״ז (15 במאי

 997 ו).

 (3) ישי לויט, שופט בית משפט מחוזי, להיוח סגן נשיא של
 בית משפט מחוזי מיום כ*ה באייר התשניג (16 במאי

 1993) עד יום ת׳ באייר תתשנ״ז(15 במאי 1997).

 דוד ליבאי
 שר המשפטים

 כ״ה באייר התשנ׳׳ג >*ז במאי 1993)
 (תמ ס3-6)

 הודעה על מינוי נשיא

 לפי חוק בחי המשפט !נוסח משולב], התשמ~ד-984ו

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-984וי, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא כיח המשפט העליון, מיניתי
 את אורי קיטאי, סגן נשיא של בית משפט שלום, להיות
 נשיא של בית משפט שלום מיום ט״ז באייר התשנ״ג (7

 במאי 1993) עד יום כ״ט בניסן התשנ׳׳ז (6 במאי 1997).

 דוד ליבאי
 שר המשפטים

 י״א באייר התשנ״נ (2 במאי 1993)
 (חמ 3-60)

 הודעה על שובו של שד לארץ

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף ס2 לחוק־יסוד: הממשלה', כי
 שר הבריאות שב ארצה ביום ט״ו באייר התשנ״ג (6 במאי

 993 ו).
 י ״ת באייר התשנ״ג (9 במאי 1993)

< מיכאל ניד ־נ 5 מ ד ת ) 

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לארץ

 לפי חוק־יםוד: הממשלה

, כי  מודיעים בזה, לעני[ סעיף 20 לחוק־־יסוד: הממשלה,
 שר הבינוי והשיכון שב ארצה ביום י״ט באייר החשנ״ג (10

 במאי 1993).

 כ׳ באייר ההשנ״ג (11 במאי 1993)
 מיכאל ניד

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 הודעה על שינוי חלוקת התפקידים בין השדים

 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(אץ2) לחוק־יסוד: הממשלה', אני
 מודיע בזאת בי על־פי סעיף 7ז(א) לחוק האמור אישרה
 הכנסת, בישיבתה ביום רביעי, ב״ח באייר התשנ״ג(19 במאי
 1993) את הודעת הממשלה על שינוי תלוקת התפקידים בין

 השרים, כלהלן:
 א. השרה שולמית אלוני תבזץן בתפקיד שר, במקום

 בחפקיד שרת החינוך והתרבות;

 ב. השר אריה דרעי יכהן בתפקיד שר, במקום
 בתפקיד שר הפנים:

 ג. ראש הממשלה ושר הבטתון יכהן גם כשר התינוך
 והתרבות ובשר הפנים.

 ג׳ בסיזן התשנ״ג (23 במאי 1993)
 >חמ 3-57) שבח וייס

 יושב־ראש הכנסת
 י ס״ח התשב״ח, עמי 226.

 הודעה על מינויים למועעת דשות הנמלים
 והרבבות

 לפי חוק רשות הנמלים והרבבות״ התשכ״א-961 ל

 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיף 6 לחוק רשות הנמלים
, מינחה הממשלה לחברים  והרכבות, התשכ״א- 961 ו י

 במועצת רשות הנמלים והרבבות:

 א. מקרב עובדי המדינה - את עמרי לולב, בנציג משרד
 האנרגיה והתשתית, במקומו של רמי לוי/ ואת יחזקאל

 בן סירה, כנציג המדינה, בחבר נוסף.

 ס־ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
 ס׳ח התשכ׳׳א, עמי 145; החשמ׳׳ח, עמי 156.

 י׳׳פ התשץ, עמ׳ 210.
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 הודעה על גמד כהונתו של שופמ

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], החשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לתוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע על גמר כהונתו של יצחק זלצמן,
 שופט של בית משפט שלום, עקב פרישתו לקיצבה ביום ו׳

 באייר התשנ״ג (27 באפריל 1993}.

 נ׳ בסיון התשנ״ג (23 במאי 1993)
 (חמ 3-60) דוד ליבאי

 שר המשפטים
 י ם׳׳ח החשמ״ד, עמ׳ 198.

־ראש נוספים לועדת קנסות  מינוי משבי

 לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 ה חשי׳׳ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43ב(א) לחוק המועצה לייצור
 ולשיווק של ירקות, התשי״ט-959וי (להלן - התוק), אני
 ממנה, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפטי העליון
 כנדרש על פי סעיף 16 לתוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984/ את עזריאל שפי ועזריאל גרשוני, שופטים
 (דימ׳) של ביה משפט שלום, להיות יושבי־ראש נוספים
 בועדת הקנסות לפי החוק האמור, מיום י״ח באייר התשנ״ג
 (9 במאי 1993) עד יום י׳׳ט בניסן התשניד (31 במרס 1994).

 דוד ליבאי
 שר המשפטים

 ג׳ בםיון התשנ׳׳ג (23 במאי 1993)
 >חמ 3-556)

 י ם״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 222; ההשכ״ב, עמי 31.
 1 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 118.

 הודעה בדבר סמכותו של דשם בית דין לעבודה

 לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענה
 שבסמכות הרשם), התשמ׳־ח-1968

 בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו בית הדין לעבודה
 (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), החשמ״ח-1988',
 אני מודיעי כי החל ביום י׳ בניסן התשנ׳׳ג ו באפריל 1993),
 הסכום של התובענות שבסמכוחו של רשם ביה הדין

 לעבודה הוגדל ל־15,700 שקלים תרשים.

 ג׳ בסיון התשנ״ג (23 במאי 1993)
 (חמ 3-730) י׳ קדמי, שופט

 נשיא בית משפט מחוזי
 — מנהל בתי המשפט

 1 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 690; י״פ התשנ״ג, עמי 446.

 החלטה בדבר הארכת מועד

 לפי תוק מימון מפלגות, התשל״ג-973ו

 בהתאם לסעיף 10(0 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-
 3ל9 ו י (להלן - החוק}, ולאחר התייעצות עם מבקרת

 הודעה על מינוי סגן נשיא

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשבדד-1984

 בהתאם לטעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־׳ד-1984', אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון; מיניתי
 את נסים י׳ ממן, שופט של בית משפט שלום, להיות סגן
 נשיא-של •בית משפט שלום, מיום י״א באייר התשנ״ג (2

 במאי 1993) עד יום כ׳׳ד באייר התשנ״ז (1 במאי 1997).

 דוד ליבאי
 שר המשפטים

 י׳׳א באייר התשניג (2 במאי 1993)
 (חמ 3-60)

 1 ס׳׳ח החשל׳׳ג, עמ׳ 32.

 הודעה על מינוי שופטים

 לפי חוק בהי המשפט [נוסח משולב], התשבדד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]
 התשמ״ד-1984י, אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכות
 לפי סעיף 4 לחוק-יםוד: השפיטה, התשנרד-21984, מינה

 את:

 דפנה אבניאלי מאיר יפרח
 יהודית אמסטרדם רויטל כץ

 שרה דברת מיכל שריר
 נתן זלוצ׳בר

 להיות שופטים של בית משפט שלום החל ביום ד
 באייר התשנ׳׳ג (28 באפריל 1993).

 ז׳ באייר התשנ״ג (28 באפריל 1993)
 (חמ 3-60) דוד ליבאי

 שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט

 לפי חוק בחי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984
 ולפי פקודת התעבורה

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו
 לפי סעיף 4 לחוק־יםוד; השפיטה, התשמ־ד-984ו2, ובההאם

 לסעיף 26 לפקודח התעבורה1, מינה את:

 ישראל ויטלסון
 פנינה פליגלמו

 להיות שופטי תעבורה מיום ז׳ באייר התשנ״ג (28
 באפריל 1993} עד יום ט־ז באייר התשניד (27 באפריל

.(1994 
 ד באייר התשנ׳ג (28 באפריל 993 ז)

 (תמ 3-60)
 דוד ליבאי

 שר המשפטים
 י ם״ת התשמ׳׳ד, עמי 198.
 2 ס׳׳ח התשמ״ד, עמי 78.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמי 173.
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 הודעה על הארכת מינוי ועדת מחקר

 לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 9 לחוק לעידור מתקר ופיתוח בתעשיה,
 התשמ״ד-1984י(להלן - החוק/ אנו מודיעים כי הארכנו אח
 תוקף מינויה של ועדת המחקר1 לפי החוק עד יום י־ באייר

 התשנ׳׳ג (1 במאי 0993.

 כ״ה באייר התשנ״ג (16 במאי 1993)
 (חמ 3-1873)

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 מיכה חריש
 שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 100.
 י״פ התשמי׳ח, עמ׳ •304; התשמ׳׳ט, עמי 2700: התש״ן, עמי

.3515 

 הודעה על הארכת מינוי ועדת עדר

 לפי חוק לעידוד מחקר ופיחות בתעשיה, התשמ״ד-1984

 בהחאם לסעיף 24(א) לחוק לעידוד מחקר ופיתוח
 בחעשיה, התשמ״ד-1984' (להלן - החוק)_אנו מודיעים בי
 הארכנו את תוקף מינויה של ועדת הערר2 לפי החוק עד יום

 י׳ באייר התשנ״ג (ו במאי 1993).

 ב־ה באייר התשנ־ג (76 במאי 993?)
 (חמ 3-1873)

 המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת להאריך עד יום
 כיו בםיון התשנ־ג (15 ביוני 993 0 את המועד האחרון שבו
 על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על
 תוצאות ביקורת החשבונות של סיעה התחיה, לפי סעיף
 10(ב) לתוק - לתקופת הבחירות לכנסת ה־13, ולפי סעיף
 0ו(ד) לתוק - לתקופה שמיום ו בינואר 1992 עד מם ו3

 ביולי 1992.

 י׳׳ט באייר התשנ״ג (10 במאי 0993

) גדליה גל 3 ־ 6 מ 6 ח ) 

 יושב ראש ועדת הכספים

 מינוי עוזרי פקיד שומה

 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מם
 הכנסה', אני ממנה אח עובדי הציבור ששמותיהם מפורטים

 להלן לשמש כעוזרי פקיד שומה לענין הפקודה האמורה:

 זכריה רחמים, ח״ז 051260412
m ,058Z97987 מזרחי משה 

 שטp שושנה, ת׳׳ז 050182807
 יחזקאל אריה, ת׳׳ז 056399066

 יוסף ארגמן, ת״ז 042886978
 ארד שרית, ת״ז 057731481

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 מיכה חריש
 שר התעשיה והמסחר

 אבדהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 כ״ב באייר התשנ״ג (13 במאי 1993)
 (חמ 3-171)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי ס2ו.

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 100.
 2 י״פ התשמ׳׳ח, עמ׳ 3039.

 הודעה על מינוי ועדת המחקר, הרכבה ומענה

 לפי תוק לעידוד מתקר ופית1ח בתעשיה, התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 9 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה,
 התשמ״ד-984ז' (להלן - החוק), אני מודיע כי מונתה ועדת
 מחקר לענץ החוק החל ביום י״א באייר התשנ׳׳ג (2 במאי

 0993, לחקופה של שלוש שנים, בהרכב כדלהלן:

 המדען הראשי של משרד התעשיה והמסחר שהוא ראש
 המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי י יושב ראש

 ארבעה נציגי משרד התעשיה והמסחר, שמינה שר התעשיה
 והמסחר:

 חבר ממלא מקום קבוע

 ד״ר הילדה גוטמן צבי אנגל
 ד״ר שאול פרייריך

 עמוס אפרחי אפרים סגל
 ד״ר אבינועם שנהר יוסי דנקונה

 מינוי חברים בועדת ערר

 לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, החשנדד-1984

 בהוקף הסמכות הנתונה לנו על פי סעיף 24(א) לחוק
 לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-1984', אנו ממנים
 לחברים בועדת ערר לפי החוק האמור, החל ביום י״א באייר
 התשנ״ג (2 במאי 1993) לתקופה של שלוש שנים, את

 אלה:

 המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר - יושב
 ראש

 המנהל הכללי של משרד האוצר;
 המנהל הכללי של משרד המדע והפיתוח;

 גוריון מלצר, נציג ציבור,
 משה שמיר, נציג ציבור.

 כ׳׳ה באייר התשנ׳׳ג (16 במאי 1993)
 (חמ 3-1873)

 מיכה חדיש אברהם (בייגה) שוחט
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ם״ח התשמ׳׳ד, עמי 100.

 3220 ילקוס הפרם1מים 4120, כ״א בםיון התשנ״ג, 10.6.1993



 הודעה על מזנזי ועדת מינהל השידות

 לפי צו המועצות המקומיות (שירות עובדים),
 התשכ״ב-1962

 אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו המועצות
 המקומיות (שירות עובדים), התשכ־ב-962ו', מיניתי ועדת
 מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות שהרכבה

 כלהלן:

 רחל גייר - ראש מינהל השירות
 ישראל שפיצר
 חיים זוננפלד

 יצחק כהן

 נציגי הרשויות המקומיות:

 מרדכי עמר - יושב ראש הועדה
 אריק חדד

 אסעד עזאיזה
 דוד יפרח

 שרגא שמר

 כל המינויים הקודמים לחברי הועדה, ובל ההודעות
 הקודמות על מינוי הועדה ועל שינויים בהרכבה -

 בטלים.

 כ־ה באדר התשניג (18 במרס 1993)
 (חמ 3-2179) אדיה דדעי
 שר הפנים

 י קית התשכ׳׳ב, עמי 2562.

 הודעה על קיום מינוי

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום נדו באדר התשנ־׳ג (8
 במרס 1993) הוענקה תעודת קיום מינוי לאיתן אלכסנדר

 נשיץ, קונסול כבוד של איסלנד בתל־אביב.

 .כ״ב באייר התשנ׳׳ג (13 במאי 1993)
 (חמ 3-261)

 אורי סביר
 המנהל הכללי של משרד החוץ

 הודעה על קיום מינוי

 נמסרת בזח הודעה, כי ביום כיב באדר התשנ״ג (5ו
 במרס 1993) הוענקה תעודת קיום מינוי למשה אהרון
 שרייבר, קונסול כבוד של הרפובליקה של קירגיסטאן

 בישראל.

 כ״ב באייר התשנ״ג (13 במאי 1993)
 (חמ 3-261)

 אודי סביר
 המנהל הכללי של משרד החוץ

 הודעה על קיום מינוי

 נמסרת ב1ח הודעה, כי ביום ייג בניסן התשנ־׳ג (4
 באפריל 1993) הוענקה תעודת קיום מינוי לשרל לה בוף

 לכהן כקונסול של צרפת בתל־אביב.

 ב״כ באייר התשניג (13 במאי 1993)

״ אורי סביר ־ " מ ' ח < 

 המנהל הכללי של משרד החוץ

 שני נציגי משרד האוצר, שמינה שר האוצר:
 חבר ממלא מקום קבוע

 אלכם וייסמן יוחאי שוחט
 פרופ׳ אברהם משולח אהוד אודגיל

 שלושה נציגי ציבור, שמינו שר האוצר ושר התעשיה
 והמסחר

 חבר ממלא מקום קבוע

 ד״ר דוד הזלקורן מקס הרצברג
 זלמן שלו ר״ד זהר אופיר

 יהושע אברמוביץ
 מען הועדה: משרד התעשיה והמסחר, לשכת המדען
 הראשי, רחוב מבוא המתמיד A ח״ד 2197, ירושלים 91021.

 מינה חריש
 שר התעשיה והמסחר

 ביה באייר התשנ־ג (16 במאי 1993)
 (חמ 3-1873)

 י ס״ת התשמיד, עמ׳ 100.

1 
 היתר להעלאת מחיר החשמל לצרכנים

 לפי חוק יציבוח מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה/ התשמ־ו-1985', אנו
 מתירים לתברת התשמל לישראל בע־מ ולתברת החשמל
 למחוז ירושלים בע״מ להעלות את תעריפי החשמל ב־3.5

 אחוזים מעל לחעריפים הקובעים.

 תוקף ההעלאה מיום א׳ בסיון התשנ״ג (21 במאי
.(1993 

 ב־ט באייר התשנ״ג (20 במאי 1993)

 (חמ 3-306)

 אמנון רובינשטיין
 שר האנרגיה והתשתית

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוצר

 ם*ח החשמיו, עמי 2; התשנ׳׳ב, עמ׳ 40.
 י׳׳פ התשנ״ג, עמ׳ 574.

 הודעה על מינוי חבר מועצת המכון למורשת
 דוד בךגוריון

 לפי חוק דוד בן־גוריון, התשל״ז־1976

 אני מודיעה בי בהתאם לסעיף 0ו לחוק דוד בךגוריון,
 התשל״ז-1976', נתמנה דיר דב גולדברגר כחבר מועצת

 המכון למורשת דוד בךגוריון במקום יוסי פרוםט2.

 ב״ה באייר התשנ־ג (6 ו במאי 1993)
 (חמ 3-1188) שולמית אלוני

 שרת החינוך והחרבוח
 י ם־ת התשל־ז, עמ׳ 10.

 1 י*פ התשנ׳׳ג, עמ׳ 1869.
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 למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זבות
 מטפחים המפורטות להלן:

 מס׳ הבקשה: 2020/93
 תאריך הבקשה: 29.4.1993;

 שמ המבקש: חב׳ מיושי בע״מ, יפן, על ידי הרמן קריסטל
 בע״מ, בפר הראייה:

 שם המטפח: ש. התנו, יפן:
 שם הגידול: עדעד:

 השם המוצע לזן: טול אמיל;
 תיאור הזן ותכונותיו: עדעד אלחאיקה; פרח בגודל 5-6 מ״מ,

 עלה כותרת בצבע 833 1018, גביע בצבע 760;
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מם׳ הבקשה: 2021/93
 תאריך הבקשה: 2.5.1993;

 שם המבקש: מינהל המחקר התקלאי, מרכז וולקני, משרד
 התקלאות, ת״ד 6, בית־דגן;

 שם המטפח: יצחק שמואל ולרשטיין, שושנה קאן:
 שם הגידול: אגוזי אדמה!

 השם המוצע לזן: דוד:
 תיאור הזן ותכונותיו: משתרע; תרמיל גדול, קליפת הזרע

 בצבע ורוד-,
 ייחוד הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 ממסי 2022/93 עד מס׳ 2026/93:
 שם המבקש: פיט שבראורס דה קוואקל ב.וו., הולנד, על ידי

 י׳ ברגנר, מושב אודים:
 האריך הבקשות: 11.5.1993;

 שם המטפח: פי.י.וו. שכראורס, הולנד:
 שם הגידול: גרברה.

 בקשה 2022/93
 השם המוצע לזן: אוואלון;

 תיאור הזן ותבונוחיו: טיפוס הקרקפח מלא למחצה; פרח
 לשוני בצבע כתום 286 8*1*1, מרכז חום;

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 2023/93
 השם המוצע לזן: קריירה:

 היאור הזן ותכונוחיו: טיפוס הקרקפת יחיד: פרח לשוני
, מרכז שחור: A 6 8  בצבע סגול 1*** 8

 ייחוד הזן: צירוף תכונוחיו של הזן.

 בקשה 2024/93
 השם המוצע לזן: אפאציי;

 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפח יחיד; פרח לשוני
 בצבע צהוב 20\ 115*1, מרכז שתור:

 ייחוד הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 בקשה 2025/93
 השם המוצע לזן: פורפל ריין;

 היאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפה יחיד; פרח לשוני
 בצבע סגול 736 8*1*1, מרכז שחור:

 ייחוד הזן: צירוף חבונותיו של הזן.

 הודעה על הסמכת מנהל

 לפי תקנות על פי פקודת בריאוח הציבור (מזון)
 [נוסח חדש], התשבדג-983ו

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לכל אחת
 מהתקנות כלהלן (להלן - התקנות), הסמכתי את ראש
 שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להיות המנהל

 לעניין התקנות:
 1. תקנות בריאות הציבור (מזון) (אפלטוקסין במזון),

 התשמ״ט-1989';
 2. תקנות בריאות הציבור (מזון)(בדיקת דגים), התשמ״א-

;21981 
 3. תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), החשל״ח-

 1978ב;
 4. תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), התשמ״ד־

;"1984 
 5. תקנות בריאוח הציבור (מזון)(דגים טחונים, מוצריהם,

 עיבודם ושיווקם), התשמ״ו-985ו3;
 6. תקנות בריאות הציבור (מזון)(מזון דיאטתי וממתקים),

 התשמ״ז-ד4198;
 7. תקנוה בריאוח הציבור (מזון)(מזון שהוספו לו ויטמינים

;
 או מינרלים), התשמ״ג-71983

 8. תקנות בריאות העם (צרכי מזון)(פיםטור ביצים, ייבוש!,
;
 הקפאתן והשימוש בהן), התשל׳׳ט-81979

 9. תקנות בריאות הציבור (מזון) (צבעים במזון),
 התשמ״ד-984ו,;

 10. חקנוה בריאוה העיבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על
 ידי קרינה), התשמ״ה-985ו0,.

( 1 9 9 3 z במאי 3  ג׳ בסיון התשנ׳׳ג (
) מרדכי שני 3 ־ 2 4 3 מ 4 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הבריאוח
 י ק׳׳ת החשמ׳׳ט, עמ׳ •70.

 z ק״ח התשנדא, עמי 1234.

 ג ק״ת התשל״ח, עמ׳ 802.

 4 ק״ת התשמ״ד, עמי 2070.

 5 ק׳׳ה התשמ״ו, עמי 260.

 * ק׳׳ת התשמ׳׳ז, עמי 1082.
 7 ק״ת התשמ׳׳ג, עמי 1438.

 8 ק״ת תתשל׳׳ט, עמי 504.

 י ק״ח התשמ״ד, עמ׳ 936.
 "י ק״ח התשמ״ה, עמ׳ 790.

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטכחים

 לפי חוק זכוה מטפחים של זני צמחים, החשל״ג-1973

 בהתאם לסעיף 22(א) לתוק זכות מטפחים של זני
 צמחים, החשל״ג-1973י, אני מודיע בזה כי החלטתי להעביר

 י סייח התשל״ג, עמי 272; התשכדד, עמ׳ 23.
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 'ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 כי׳ז באייר התשנ״1 (19 במאי 1993)
 (חמ 3-235) שלום בדלנד

 רשם זכות מטפחים

 בקשה 2026/93
 השם המוצע לזן: דלישם:

 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפח יחיד: פרח לשוני
 בצבע ורוד ב<52 5***1, מרבז חום;

 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למועדי נפט (6)

 לפי צו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ׳׳ג-1992
 וצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראה שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן), דותשנ״נ-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט),
 התשנ׳׳ג-992ו', וסעיף 2 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז׳׳ן),
 החשנ״ג-1992נ, אני קובע בי החל ביום י״א באייר התשנ״נ (2 במאי 1993) המחירים המרביים של מוצרי נפט הם במפורט

 להלן:

 חלק אי: מחירי מוצרי נפט לצדכן

 בשקלים חדשים

 בנזין
 בנזין 91 בנזין 96 נטול עופרת קרוסין סולר

 א. מחיר לליטר בחחנת
 (בולל 17% מע״מ) 1.84 1.91 1.86 1.09 1,06

 ב. מתיר לליטר בתחנה
 באילת 1.57 1.63 1.59 0.93 0.91

 חלק ב׳: מחיר מועדי הנפט במיתקן, בולל הובלה ואספקה לתחנת דלק
 (בשקלים חדשים ל־000,ו ליטרים, אינו בולל מע״מ)

 בנזין
 בנזין 91 בנזין 96 נטול עופרת קרוםין סולר

818.58 84034 1,457.31 1,500.05 1,433.25 

 חלק גי: מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן

 בשקלים חדשים

 גז פחמימני מעובה, ט״מ 459.95
 גפ־מ כחומר זינה, ט״מ 459.95
 נפטא כחומר זינה, ט־מ 497.06
 בנזין 91 אוקטן, ק״ל 423.57
 בנזין 96 אוקטן, ק״ל 456.73
 בנזין 95 נטול עופרח, קךל 468.25
 דס״ל (קרוסין, נפט) במיבליות, ק״ל 423.63
 דס״ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ק״ל 425.84
 רס״ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ט״מ 530.32
 סולר במיכליות, ק״ל 439.44
 סולר בהזרמה, ק״ל 442.37
 מזוט קל במיכליות, ק״ל 314.62
 מזוט קל בהזרמה, ט״מ 325.44

 ק״ת החשנ״ג, עמי 258.

 2 ק״ת החשנ״ג, עמי 262.
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 בשקלים חדשים

ZBS.90 
271.05 
341.16 
265.90 

 מזוט 1500, 2.5% גופרית, ט״מ
 מזוט 4000, 2.5% גופרית, ט״מ

 זפת 80/100, ט״מ
 זפח ה.ב., ט״מ

 המחירים של יחר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים כפי שחוקנו בהודעות קודמוח, ישארו בחוקפם ללא שינוי.

 יוסף קוליץ
 מנהל מינהל הדלק

 במשרד האנרגיה והתשתית

 התשל״ו-976ו', מינתה מועצת עירית כרמיאל בישיבחה
 מיום כ׳׳ז באדר התשנ״ב (1 באפריל 1992) ועדת ערר

 לארנונה כללית לענין החוק האמור, בהרכב כלהלן:

 עו״ד אלברטו קופרשמיט - יושב ראש־,
 מרדכי מרקוביץ - חבר:

 בנימין כספי - חבר.

 ב׳ בניסן התשנ״ג (5 באפריל 1993)
 (חמ 3-265) עדי אלדד

 ראש עירי ח כרמיאל

 מינוי מנהל ארנונה

 לפי חוק הרשויוח המקומיות (ערר על קביעה ארנונה
 כלליח), התשל״ו-1976

 נמסרה בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק
 הרשויות המקומיוח (ערר על קביעה ארנונה כללית),
 התשל״ו-6ד9ו', מינתה המועצה האזורית מבואות החרמון,
 בישיבתה מיום כ״ב בתמוז החשנ״ב (23.7.1992) אח מנחם פז

 למנהל הארנונה של המועצה, לענין החוק האמור.

 ט״ו באייר התשנ״ג (6 במאי 1993)

! יצחק עלי 3 ' " מ 5 ת ) 

 ראש המועצה האזוריח
 מבואות החרמון

 י ם״ח התשל״ו, עמ׳ 252.

 הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה האזורית
 לב השרון

 לפי צו המועצות המקומיות (מועצוה אזוריות),
 החשי״ח-1958

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות
 (מועצות אזוריוח/ התשי״ח-1958', נמםרח בזאח הודעה כי
 בישיבת המועצה האזורית לב השרון מיום בי באדר התשנ׳׳ג
 (23 בפברואר 1993) נבחר יאיר מדר לכהונת סגן ראש

 המועצה.

 כ״ז באייר התשנ״ג (18 מאי 1993)

) עמדם קלעג׳י 3 ־ 9 ט 7 ח ) 

— המנהל הכללי של משרד הפנים : 

 י-׳א באייר החשג״ג (2 במאי 1993)
 (חמ 3-2152)

 מינוי חבר בועדה המקומית לתבנון ולבניה
 שקמים

 לפי חוק ההכנון !הבניה, החשב״ה-1965

 בתוקף סמבות שר הפנים לפי סעיפים 19(אץ2) 1־21
 לחוק החכנון והבניה. החשב״ה-965וי, שהועברה אלי1. אני
 ממנה אח משה עזרא להיוח חבר בועדה המקומיח לחבנון

 ולבניה שקמים.

 מינויו של שלמה שמואל* שנפטר בועדה האמורה -
 בטל.

 י״ט באייר התשנ״ג (10 במאי 1993)
 (חמ 3-7) אליהו סויסה

 ממלא מקום המנהל הכללי של
 משרד הפנים

 י ס״ח התשב״ה, עמ׳ 307.
 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 761.

 3 י״פ התשנ״ג, עמ׳ 321.

 מינוי חבר מועצה מאיזור פלך למועצה האזורית
 משגב

 לפי צו המועצוח המקומיות (מועצות אזוריות),
 החשי״ח-958ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 37(ג) לצו המועצות
 המקומיות (מועצות אזוריוח), החשי״ח-1958', שהואצלה לי2,
 ועל פי הצעה מטעם ארגון הציבור מאיזור פלך, אני ממנה
 בזה אח חיה דגן מהאיזור האמור, להיוח חברה במועצה

 האזוריח משגב במקומו של שאול רונן.

 כ״ז באייר החשנ״ג (18 במאי 1993)

) . עמדםקלעגיי ג ־ 9 מ 7 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 י ק״ת תתשי־ח, עמי- 1256.

 1 י־פ התש״ל, עמ׳ 2018.

 מינוי ועדת ערר לארנונה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרה בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 5 לחוק
 הרשויוח המקומיוח (ערר על קביעת ארנונה כללית),

 ק״ת החשי״ח, עמי 1256־, י״פ התש״ל, עמ׳ 2018.
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 הודעה לפי םעין1 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 ז לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943' (להלן - הפקודה/ אני מכריז כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת, שביהם אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה1, יהיו לקניינה הגמור והמותלט של מדינת

 ישראל מיום פרסום הודעה ז1 ברשומות.

 תוספת

ע בירושלים במפורט להלן: p  חטיבת ק

 מט׳ תכנית מט׳ תשריט
 גוש ארעי חלקה ארעית השטח בדונם לצרכי רישום ההפקעה

 30732 ו 204.964 דק/23/ג9 הפ/ב״א/322/121

 תטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מס׳ הפ/ב״א/121/
 322, הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום והסדר מקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על המחוז, משרד
 הפנים, ירושלים, ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 אברהם שוחט
 שר האוצר

 כיא באייר התשנ׳ג (2ו במאי 1993)
 (חמ 3-4)

 עייר 1943, תוס׳ ו, עמ׳ 32.
 1 י־׳פ התש׳׳ל, עמי 2808.

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

 לפי תוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה/ התשכ־ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשב*ד-1964', אני מאשר כי בנינים
 שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה או שנרכשו בידי המדינה, ובנייחם החלה לפני ד׳ בכסלו התשבדב (30

 בנובמבר 981 ו), על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט התבנית, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקי תלקות חלקות מם׳ מבנים מסי תרש־צ

4/05/7 107-100 169-166 
30 ,6-4 

38071 
38057 

 ב אד ־שב ע ב׳

 עכו, שב׳ קנדי 18056 21 2/50/1

 רמת ־השרון, 6547 35 3/30/20
 אזור התעשיה

 התשריטים מופקדים באגף פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון, וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתות

 איתן לחובסקי
 מנהל אגף הפרוגרמות (בפועל)

 משרד הבינוי והשיכון

 לקהל.

 ב־ בניסן התשנ״נ (24 במרס 1993)
 (חמ 3-74)

 י סייח התשב־ד, עמי 52; התשל־ה, עמ׳ 244; התשמ״ב, עמ־ 13; י״פ התשמ־׳ה, עמ׳ 1056.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, החשכ"ה-965ו

 ודרכים משולבות: ד) איחוד וחלוקה מחדש של קרקע ללא
 הסכמת הבעלים.

 כ׳׳ח באייר התשנ״ג (19 במאי 1993)
 שמואל לסקר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

ז המרכז  מחו

 מרחב חבנון מקומי פהח־תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרה בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-965 ו, בדבר אישור תבניח מפורטת

 הנקראת: ־תבנית מס׳ פח/42/1241״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה, רחוב
 אמכר 19 - גוש 6364, חלקה 7לו, ח״ח 181.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקח אחוזי הבניה ב־2
 קומוח + גלריה: ב) קביעת רמפת עליה לרכב לקומה א׳

 במרווח העדרי על גבול החלקה.

 הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בי״פ 4062,
 התשנ״נ, עמי 539.

 החבניח האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, ובן במשרדי הועדה המקומית לחבנון ובניה
 פתח־תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשוךלעיון

 הודעה ברבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ׳׳חכניח מס׳ רע/6/168/א/3,

 שינוי לתכנית מס׳ דע/6/168א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון־לעיון -
 גוש 946¿ חלקה 128.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות בניה
 וזכויות בניה וגובה בנין: ט קביעת תקן חניה: ג) קביעת

 שימושים מותרים בקומה הגג.

 הודעה על הפקדח התכניח פורסמה בי׳׳פ 4077,
 התשנ׳׳ג, עמ׳ 1302.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחחית
 המרבד, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 ראשוךלציון, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

ז תל־אביב  מחו

 מרתב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הכנת תבנית מיהאד

 נמסרת בזה הורעה, בהחאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-965ו, בי הועדה המתוזית לתכנון ובניה
 מחוז חל־אביב החליטה על הבנת תכנית מיתאד מם׳ תא/

.2552 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חל־אביב־יפו,
 בצפון: בית ספר גרץ: בדרום: שד׳ בן־גוריון: במזרח: רח׳ אדם

 הכהן - גוש 6954, תלקות 106, 108, 44 ו, 151.

 השינויים המוצעים: הקמת בנין מגורים בגובה של עד
 16 קומות, חוך שימור, שיפוץ ושחזור האגף הדרומי של
 ״בית חנה״ בהתאם לתבנית המקורית, כל זאת על־ידי: א)
 שינוי יעוד מאזור מגורים ז לאזור מגורים מיוחד ולאזור
 מסתרי; ב) קביעת התכליות המותרות: ג) קביעת האגף
 הדרומי של ״בית חנה־ במבנה לשימור וקביעת הוראות
 לשימור: ד) קביעת זכויות הבניה לאזור מגורים מיוחד
 בהיקף של עד 68 יח״ד, בשטח עיקרי שלא יעלה על 6,200
 מ״ר, ושטח עיקרי באזור מסחרי שלא יעלה על 490 בדר; ה)
 שינוי, בהתאם לכך, של תכנית בנין עיר מס׳ 1039, ז!שר
 ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
ל תב־ע תל־*ביב משנת 1927 ש ו z ,1969.11.1 1585, מיום 
 (תיק1ן 1938) - גדס (58), אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
 נתפרסמה בעתון רשמי מס׳ 976, מיום 4.1.1940, על

 שינוייהן.

 מרחב תכנון מקומי רמת־גן

 הודעה בדבר הכנת שינוי תבנית מיתאר מקומית

 נמםרח בזה הודעה, בההאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחת תל־אביב החליטה על הכנת שינוי חכניח מיתאר
 מקומית מס׳ רנ/12סז, המהווה שינוי לתכניות רנ/0ס9 ודג/

 340 על חיקוניה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת־גן, שכונת
 רמת עמידר - גוש 6183, חלקוח 177-167, 230-221, 261, 272,

 293-291, ח״ח 294.

 השינויים המוצעים: א} שיקום האזור ע״י פינוי, הריסה
 ובינוי מחדש: ב) מתן אפשרות לשיקום, ע־י הרחבה ושיפוץ
 מבנים קיימים, עפ״י חב״ע רג/900, שפורסמה למתן תוקף
 ביום z1990.19.1: ג) קביעה יעודים וזכויות בניה כדלקמן1: )
 אזור מגורים מיוחד: א) 8 קומות + קומת גג מעל קומת
 עמירים מפולשת וחניה תת־קרקעית - 34 יח״ד: ב) 5 קומות
 מעל קומח עמודים מפולשת - 11 יחיד: 2< אזור מגורים
 משולב עם מסחר: 7 קומות מגורים מעל 2 קומות מסחריות,
 חניה וקומת חניה תת־קרקעיח: 3) יחידת בינוי מיוחדת על
 פי רג/900 שבתוקף: 4) ליעד שטח לבניני ציבור: 5) ליעד
 שטת ציבורי פתוח: 6) ליעד שטתים לדרכים, שבילים
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1 9 6 5 - ה י ׳ כ ש ת ן והבניה, ה ו ק התכנ ו ת לפי ח ו ע ד ו  ה

 נין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמי־ נפגע על ידי
 התבנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדוח חוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל׳ 06-570510.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיח
 מעלה נפתלי, דחי הארזים 131, ת־ד 494, מעלות 24952, טלי

.04-978030 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ט באייר התשנ״ג (20 במאי 1993)
 אפרים יןריצלר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון

ם ו ר ד ז ה  מחו

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטזז

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחת הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 באר־שבע, מופקדת תכנית מפורטת הנקראת: ׳׳תכנית מס׳

 29/167/03/5״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, גוש
 ״אל סיר״, אזור חעשיה עמק שרה, שלב גי.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמח
 אזור חעשיה ושירותי דרך על ידי שינויים ביעוד קרקע

 וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 בל מעונין רשאי לל־יין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקתל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומוה, למשרדי הועדה תמתוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רחוב הנשיאים, ח׳׳ד 68, באר־שבע 84100, טל׳
 057-231704. המתנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי
 הועדה המקומית כאר־שבע, ת׳׳ד 15, באר־שבע 84100, טל׳

.057-463666 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקוח ובליווי חצהיר המאמת את

 העובדוח שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בסיון החשנ״ג (27 במאי 1993)

ו נ  שלום תי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום

 מרחב חבנון מקומי זמורה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית

 מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 זמורה, מופקדת הכניח המהווה שינוי תבנית מיחאר
 מקומית הנקראת: ״תכנית מס׳ זמ/97/598, שינוי לתכניות

 אלת: זמ/3/598, זמ/במ/1, זמ/50/598, זמ/53/598/ו״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גן־יבנה - גוש
 544, ח״ח 1, 2, 19־22, 0-28¿ 32, 36, 40, 44, 49-47, 51, 61;
 גוש 545, ח״ח 2, 44; גוש 547, חלקוח 83-76, ח״ח 88; גוש

 561, ח״ח 155, 181; גוש 564, ח״ח 127.
 עיקרי הוראות התכנית: א) התוויית דרך חדשה; ב)
 ביטול הלק מאזורי מגורים ב׳, ג׳ וזמני, ודרכים; ג) קביעת
 שטחי ציבור פחותים; ד) קביעת הוראות בשטח עתיקות

 ^ מוכרז; ה) קביעת אזורי זבות מעבר.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תתכנית, וכן כל הזכאי בך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך תודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מתוז
 המרכז, רה׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ ס7ו08-270. המתנגד
 ימציא העתק החנגדוהו למשרדי הועדה המקומית זמורה,

 רח׳ בית הפועלים 6, רחובות 76261, טל׳ 08-462297.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט תנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ד׳ בסיון התשנ״ג (24 במאי 1993)
 דב שיש

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לחכנון ובניה מחוז המרכז

ן ז הצפו ו ח  מ

 מרחב הכנון מקומי מעלה נפחלי

 \ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמםרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה־1965, כי במשרדי הועדה המחוזיח לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 מעלה נפתלי, מופקדת תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מס׳

 ג/ו578״.

 השטחים הכלולים בחכנית ומקומם: חרפיש - גוש
 19476, חלקה 84.

 עיקרי הוראוח החבנית: ליעד שטח מסחרי עבור תחנה
 דלק.

ת ן בתכנית בימים ובשעו י ן רשאי לעי  כל מעוני
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע, בב־

 ילקוטי הפרסומים 4120, כ״א בסיון התשנ״ג, 10.6.1993 3227



 הודעות בתי המשפט

 שם המבקש
 תאריד

 מס׳ התיק שם המנוח ה3ט״רה
 שוסטר ליזה
 הון־ יהודה

 שמשון
 רוזנר שמואל

 גילברט מוריס
 סוסו

 מניה חנה
 רייזמן מרים

 וולקוביץ מיכאל
 אברהם בצלאל

 ברנרד ברנר

 רגא (סימוח
 אליאס

 אפרים ליפשיץ
 טריך נחמד

 אבוקסים תמו
 אורי ברנר

 ליבוביץ עדנה

23.4.93 
9.3.93 

1.5.93 

 28.3.93 ווינינגר אלזה
 30.3.92 אפרגן הנרי

 15.12.92 לאה מיקרונאכר
 18.3.93 ורשבםקי רבקה

 2.1.93 חיה זיס
 29.3.93 חנה הרדוף

 12.3.93 דליה מור
 29.3.93 חי רוזה

 18.2.93 איזק רוטנברג

 15.2.93 גרבי םאסי
 20.12.92 שלום ברטה

 7.4.93 ודררו דוד
 19.4.86 טשרנה רחל

 8.2.92 סמואל דניאל
 דבורה

 8.1.93 חנה קורן
 8.12.92 אסתר אלבז

 17.3.93 חיה לאה
 17.4.93 חבור (טננבוים)

 משה
 14.10.84 תבור (טננבויבז)

 משה
 16.2.93 מור (מלניאק)

 אורי
 1.10.92 רות ברגר

 9.3.93 אורנה אקהויז
 11.4.93 הנזי בססה

2.9.91 
14.4.93 
12.2.93 
16.3.92 
21.4.93 

16.4.93 
24.4.93 
13.8.92 

11.12.92 
18.2.93 

 3480/93 מרכוס בנימין
 3481/93 הרך מרטין

 3485/93 כהן מגורי
 אילנה

 ווינינגר יהושע
 אזולאי חביבה
 איזאק מרמוט
 מאיירס לילי
 גיטל הירשמן
 אהובה קליין

 מנגל
 דוד בלייכר

 חי אליהו
 םלומאה (שרה)

 רוטנבדג
 גרבי מסעודה

 שלום מנחם
 ודודו בלה

 דורני סמואל
 סמואל יששכר

 יהודה
 רבקה בדר

 אלברט אלבז
 אליהו קרבצ׳וק

 חנה טננבוים

 דב ברגר
 משה אקהויז

 דבש (יחזקאל)
 ויקטוריה

 שאול ראול
 סרטו

 מניה שמחה
 רייזמן שמחה
 וינוגרד טמרה

 משה בסל
 צפורה פליציה

 ברנר
 אליאם ניקולאי

 ינאקי
 חנה דורצ׳ין

 סלומון נחמד
 אבוקסיס מםעוד

 פנינה ברנר
 בוק רבקה

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

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

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

 מנהל עזבון.

3486/93 
 שם המבקש 3489/93

 תאריך
 מם׳ התיק שם המנוח הפםירה

3490/93 
 צוואות 3491/93
 3417/93 שיינה נחמה 21.4.93 יעקב יהודה 3492/93
 יפה ויזלברג טאייץ 2912/93

 3418/93 רבקה הנדה 3.4.93 שושנה ויט
 הלה שטנגל 3493/93
 3419/93 שמואל שטנגל 10.6.90 שושנה ויס 3494/93
 3420/93 זנגו (דבוש) 19.2.93 בלולו עדנה 3495/93

 מרי
 3330/93 יעקובוב מזול 28.10.92 קטייב יורי 3497/93
 3413/93 אהרן יחיא 2.3.93 אהרן עזרא 3502/93
 3414/93 דנינו מרקו 24.2.93 דנינו משה 3503/93
 3421/93 מנחם (מנדל) 29.11.88 שרה מלינרסקי 3504/93
 מלינרםקי 3505/93

 3422/93 פרמין יוסף 12.4.93 פרמין מרים מי
 3425/93 שטיין בריינה 3.5.93 מנור זהבה 3510/93
 בטי 3512/93
 3427/93 מזרחי יהושע 15.2.93 מזרחי עליזה 3520/93
 3429/93 פרקש שרלוטה 8.6.91 זאב מרדכי 3521/93

 3430/93 בלום פני 3.12.92 אריה פליישר
 3434/93 שטיין קלרה 9.3.93 םימשה מיהי 3522/93

 3436/93 רחל נינו 14.3.93 דליה (לינה)
 בכר 3523/93

 3317/93 משאל לבנה 12.3.92 משאל איריס
 1483/93 רחל רוזנה 14.2,93 יחזקאל 3524/93

 צימרמן רוטנברג 3525/93 י
 3441/93 הרי מאיירס 23.9.84 בריאן דוד 3526/93

 מאיירם
 3444/93 אברהם אנקורי 6.3.93 שרה אנקורי 3529/93

 3450/93 פוליבודה 28.1.91 חנה רחל
 זנבל פוליבודה 3530/93
 3451/93 מנחם אקשטיין 11.1.93 יעקב אקשטיין 3535/93
 3452/93 פנחס שלוטברג 2.9.82 אריה שלוסברג 3536/93
 3453/93 חיה רעיה 14,4.93 אריה שלוסברג 3537/93
 שלוסברג 3547/93

 3457/93 מרקו שלום 4.2.93 גוםטה מרקו
 3462/93 צפורה לסקה 18.7.87 ברוך לסקה 3548/93

 3466/93 משאל ג׳ורגיה 7.10.92 לטיף משאל
 3469/93 פרומה רבהון 3.3.93 משה אריה 3549/93
 רבהון 3557/93
 3471/93 גרשון פורוש 19.7.89 דליה גורודיסקי 3561/93
 3473/93 ליאון ריינה 20.3.93 אהרן רזון 3562/93
 3474/93 אהובה חייט 4.2.93 אברהם למדן 3564/93

 3228 ילקוס הפרסומים 4120, כ׳׳א בסיוץ התשנ׳׳ג, 10.6.1993



 ש• המבקש
 תאריך

 מס״הוזיק שם המנוח הפסידה

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

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 3228/93 חםרלין שושנה 29.11.92 רמה קידר
 3231/93 חרדון חביבה הלן 25.3.95 גילדה הלבץ
 3232/93 חרדון עובדיה 24.2.87 גילדה הלבץ
 3234/93 פרידניך יצחק 14.4.92 פרידניך זאב

 3235/93 מוטולה חיים 13.6.86 לבנה מוטולה
 3236/93 משה אברהמי 19.3.93 אברהמי עליזה

 3240/93 אדלר מאיר 19.1.93 אדלר שרגא
 3241/93 אדלר צפורה 3.2.76 אדלר שרגא
 3243/93 הורוביץ יחזקאל •19.3.9 אבירם חנה

 3246/93 ברוך אשכנזי 29.3.93 יצחק אשכנזי
 3247/93 חיים אסחר 25.7.84 חיים שמעון

 3253/93 אנה ליבוביץ 16.10.92 טוביה ליבוביץ
 3255/93 יעקב פוזמנטיר 3.4.93 אברהם פוזמנטיר
 3256/93 דבורה פוזמנטיר 6.1.86 אברהם פוזמנטיר

 3257/93 אליהו תורג׳מן 5.2.93 רחל חורג׳מן
 3259/93 יוסף כהן 30.9.87 אלכטנדר כהן

 3260/93 מקס ני ימן 27.5.92 יצחק ניימן
 3123/93 שמחה גלם 26.8.91 מרים גלם

 3245/93 בורכט פלורנטינה 11.2.88 בורכט ורנר
 3261/93 ׳ויער מרטה 26.9.85 מרים ברנהרד
 3262/93 . ויינר אליאס 1.5.91 ו מרים ברנהרד

 3263/93 לוליקה פרופט 15.5.91 • סמי פרופט
 3265/93 אפרים רסיין 9.3.93 נוריח רטיין

 3267/93 משה הופמן 23.12.90 פנינה הופמן
 3269/93 רומקוביץ נדלשטבר

 ברוניסלב 23.2.93 (רומקוביץ) שרה
 3272/93 בנהירה דוד 12.12.81 רוברט בנתורה
 3273/93 בנתורה פורטונה 3.65 רוברט בנתורה

 3274/93 יצחק שרוף 6.2.93 לואיזה שרוף
 סארובה

 3276/93 ראובן םמירה 28.3.93 בדורי שחר
 3279/93 הירש שמעון 25.7.86 הירש יואב

 3280/93 אליהו יחזקאל 4.6.90 נסים יחזקאל
 3281/93 םלימה יחזקאל 2.11.92 נסים יחזקאל

 3283/93 איין שון פינברג 18.4.93 עופרה פיינברג
 3284/93 גורג׳י יצחק

 עזרא 15.1.93 חנה גורג׳י
 3286/93 קניאס שלמה 23.10.92 קינן יהודה
 3288/93 בייגל מרדכי 11.1.93 בייגל עלי

 3290/93 תורג׳מן שרה 17,3.93 איזמירלי חינה
 3291/93 תורג׳מן אברהם 4.2.93 איזמירלי חנה

 3292/93 קפלן אורלי 27.3.93 קפלן דורון
 3293/93 צעירי חנה 9.12.84 צעירי יוסף

 3294/93 ברוך רוזנבלום 22.1.93 יובבד ארליבמן
 3295/93 הרי לונאי 21.4.93 טלי לונאי

 3298/93 אברהם קונפורטי 3.1.93 אביבה קונפורטי
 3299/93 קורקובסקי גוריה 12.12.92 גרישצ׳נקו ישראל

 3301/93 נפתלי גוטסמן 23.3.93 משה גוטםמן
 3302/93 אברהם רוניח 25.3.93 שלמה םיטי

 3303/93 אברהם לייבה 19.8.91 יהושע גולדמן
 3282/93 יונה יונה 12.9.92 יונה נוריה

 3306/93 יחיה בן סעיד
 וגימה 19.3.93 רחל וגימה

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 3565/93 אהק בן סירה 23.3.93 יצחק בן.סירה

 חנה אולמן 3568/93 שלמה (זיגפריד) 26.1.93 חנה אולמן
 אולמן

 3569/93 בהגט אלעני 20.2.93 פירה (עני)
 ינקוביץ

 3570/93 שאול זינגר 8.2.93 מרק זינגר שאול זינגר
 93/ 3571 בטיש הילל 11.1.93 בטיש ורה

 3572/93 עגאי משה 28.4.93 ויולטה אגאי
 3574/93 מאיר שקולניק 19.4.93 חנה שקולניק

 3578/93 פרדיננד 13.4.93 סלביה המבורגר
 בירניהק

 3579/93 הלינה איפטובסקי 23.3.93 מיציסלב
 אופטובסקי

 1531/93 שטיינשניידר 2.6,92 שרה זיידמן
 אידה

 3582/93 מודזלביץ שלמה 30.3.93 אילנה בן דרור
 3583/93 מרחה מודזלביץ 4.7.89 אילנה בן דרור

 3585/93 יעקב וייס 17.3.93 לאה רוט
 3587/93 מלכה בנימין 17.4.93 שרה בנימין .

 3589/93 גרימברג יוםוב 28.2.93 שכטר רינה
 (יוסף)

 93/ 3591 יוסף בורוכוף 12.4.93 בורים בורובוף
 3595/93 ראובן בכר 22.2.93 שושנה בכר
 3600/93 ריטה ברוריה 29.3.93 ליאורה פיק

 סירקין
 3602/93 פריג׳ה חנניה 21.1,93 פריגה יוסף

 3603/93 רביב נתן 14.12.91 רביב חנה
 3604/93 דבורה ברכוז 7.12.92 אסתר מיבאלי

 3607/93 נטליה קברטלר 24.7,91 צבי קברטלר
 3617/93 רבקה אקרמן 0.3.93 ו דני מיניסטר

 3619/93 פסח רודיך 5.4.93 םוזן ל׳ מיכאלי
 3620/93 גיניה גלייברמן 19.4.93 ריסקין יעל

 3622/93 קלרה פולק 5.5.93 יודוביץ ורדה
 23/93*3 אלון בלום 4.2,93 שרשי ניר

 3624/93 ישראל (יורק) 24.10,91 ישראל טייכר
 הרשמן

 3627/93 חכם נתן 8.5.93 ריבה חכם

 ירושות
 3573/92 צבי טרילסקי 27.3.92 גד פרנקל

 3215/93 קופרברג חנה 15.3.93 קופרברג שלמה
 3217/93 משה בורוכוב 19.2.93 שוש איה

 3218/93 אמיל רוסמן 23.11.83 טינקו בע״מ ואח׳
 3219/93 דיני רוסמן 23.1.79 טינקו בע״מ ואח׳

 3220/93 ישראל אייזנמן 6.9.92 רעיה אייזנמן
 3225/93 רחמים חלייס 6.3.92 אורידה חליים
 3226/93 מנדל רודיך 17.4.93 גרשום דודיך

 3227/93 שירי מאיר 25.8.33 שירי רימה
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 שם המבקש
 תאר־ד

 :׳ס׳ התיק שם המנוח הפט־רה

 3387/93 ש1שנה גריה 4.77 שלום גור
 3388/93 ד1ד מן 18.2.93 הניה מן

 3389/93 אסתר קלדרון 8.1.88 שבתאי קלדרון
 3392/93 ברקו ישראל 7.8.88 פיליפ ישראל
 3393/93 זיסלה ישראל 22.3.93 פיליפ ישראל

 3395/93 יצחק חורי 20.2.93 חורי ברטון
 3401/95 רפאל אדלה 14.2.82 פלורנס חפץ ואתי
 3401/93 רפאל אלק 10.1.86 פלורנס חפץ.ואח׳

 3403/93 מזרחי גד 9.6.91 יוסף מזרחי
 3404/93 קוסיז רגה 28.11.88 נפתלי הרעקא

 ריח מן
 3410/93 משה וסרמן 4.93.ו ו חוה וםרמן

 93/ד 341 שגב (ניאזוב)
 שושנה 20.1.90 שגב סמדר

 3412/93 יוסף מוצרי 10.6.87 נעמי מועדי ואח׳
 3416/93 שולמית קרביץ 31.3.93 אבינועם נור

 3423/93 הינדה מלך 24.7.92 רב מלך
 3424/93 אשכנזי קלרה 14.7.92 אשכנזי דור
 3426/93 משה בוחן 10.4.93 אריה כוחן

 3428/93 פרקש אליעש ז9.ז.2 זאבי מרדכי
 3431/93 הרמן פליישר 24.3,86 חיה יהב

 93/ג343 לי נדה שעיו 26.4.93 אילן שעיו
 3433/93 מירדובסקי 23.8.85 שולמיח קלי

 עירנה
 3435/93 דוד מסעודה 12.1.93 משה רינה

 3437/93 חג׳בי ציון 27.3.93 יפעה חגיבי
 3438/93 בלהה דודסון 14.4.93 דודסון דניאל
 3439/93 היללי נעימה 6.8.92 1 ויקטיר היללי

 3440/93 מימונה חגיאג׳ 21.1.92 חן חגיגי
 אביגדור

 3442/93 מיכאל נגל 28.3.93 אסתר נגל
 3443/93 צבי קינן 26.4.93 שושנה קינן
 3445/93 וולפזון יהושע 20.11.92 לנגר (אנה)

 אהרון שושנה
 3446/93 אנגילו יםקוב 12.3.92 ליזה יסקוב
 3447/93 למבז רתמים 30.3.93 למבז לונה

 3448/93 לוי ימין 7.3.93 לוי דליה
 3449/93 רחל בר חיא 3.3.93 לוי רביץ

 3454/93 קליניעץ אסתר 2.10.87 גניה קוטיצקי
 3455/93 עזרא בזק 19,12.91 בדיר בזק
 3456/93 תביבה שמואל 5.3.93 אילנה כץ

 3458/93 לוי םוניה 25.9.92 לוי יפה
 3459/93 אליהו שלום 4.1.93 אליעזר שלום

 3460/93 בן בסט דורה 24.4.93 כהן יהודית
 3463/93 גולדה זהבה 30.12.89 מידה להב

 פראנק
 3464/93 רות אדיח 19.12.86 דוד ולטר

 דוד דור
 3465/93 הלן גי גד 31.3.93 בנימין גיגר
 3467/93 משאל עזרא 26.1.72 לטיף משאל
 3468/93 בלומנטל ברוך 29.4.92 שמואל טל

 3470/93 לייב שטיינברג 3.6.87 הניה שטיינברג
 3472/93 ולדימיר פופוב 4.4.93 לריסה גורודעקי
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריד
 מסי התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 ירושות

 3307/93 חוה פוקס 4.8.87 שרה גרובר
 3309/93 סימון הואר

 הופמן 13.11.91 פרנסים הופמן
 3310/93 בלנש (ברנדל)

 גוטמן 11.11.92 יוסף גוטמן
 3311/93 גבאי ששון 26.12.92 גבאי דליה

 3315/93 פריחלר יצחק 15.11.92 סטולריו יהודית
 3319/93 שרה נוימן 4.4,93 יהודית פירון

 3320/93 שמחה בדוםה 11.8.92 חיים בן דוסא
 3321/93 עזרא גולדברג 1.9.92 גיזלה גולדברג

 3322/93 שרה סקל 15.2.93 עידו סקל
 3324/93 שרה פרידמן 22.4.93 שמואל פרידמן

 3331/93 עמנואל גל 16,3.93 צציליה גל
 3333/93 חיים גימם

 קרסינטי 10.3.93 קרסינטי יוסף
 3335/93 נחמיאם דניאל 26.1.93 נחמיאם דני

 3336/93 סנר יצחק 23.4.93 טובה םנר
 3339/93 אייזנברג ניסן 18.10.92 ברגר (ציפה)

 צפורה
 3340/93 רוזנבאום מאיר 3.7.91 רוזנבאום אריה

 3341/93 נסים בני 28.11.69 לאה גנון
 3344/95 הדד גבריאל 10.3.88 חדד יצחק

 3345/93 חנה פרידפרטיג 25.1.93 הדסה ריבון
 3346/93 כץ יפה 22.3.93 כץ יורם

 3347/93 דבי יאסה 29.9.91 דבי מאיר
 3348/93 אפל הלל 26.2.93 אפל רבקה

 3349/93 דוד ניסנבאום 8.4.93 1 מנחם ניסנבאום
 3353/93 לאופולד יהודה

 רוזנצוויג 21.11,91 אסתר צוקרמן
 3356/93 שמואל אדמסקי 10.1.71 צבי אדמםקי

 3359/93 גלצר דבורה 26.12.69 שקט דינה שרת
 3365/93 אפרתי מאיר 31.12.84 אפרתי רחל
 3366/93 אשכנזי נסים 18,6.90 רחל אשכנזי
 3367/93 בני םלמן 22.1.91 כהן בדריה

 3368/93 דיין שמואל 31.8.79 אנוך עופרה
 5369/93 דיין עטרה 28.10.81 אנוך עופרה
 3371/93 מנחם שבחאי 5.4.93 מנחם רחל

 3373/93 חוה קריגסמן 1.3.67 דניאלה שכטר
 3375/93 יוסף וינוקור 8.77 עמיאור וינוקור

 3376/93 פרומה תמימה
 וינוקור 10.3.89 עמיאור וינוקור

 3379/93 דוד שבתון 26.8.92 רחל שבתון
 3380/93 ליקה כהן 2.11.83 אליעזר כהן
 3382/93 עובדיה יחזקאל 27.2.93 עליזה בהן

 3583/93 ברוך דוד 22.12.92 שמחה מציה
 3384/93 ניאזוב חיים 10.1.92 ניאזוב רחמין

 3385/93 זית אליהו 18.2.93 מרים זית
 3386/93 דוד בםרי 30.3.93 מרסל בםרי
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 3552/93 לולו משען 8.3.93 ו אברהם משען
 3553/93 נחמיה שמואלי 6.3.93 אליהו שמואלי
 3554/93 םוניה שמואלי 17.8.89 אליהו שמואלי
 3555/93 קלוםקי יעקב 26.7.91 קלוסקי אברהם
 3556/93 סוחר חנה 4.5.93 פיאבקו מיבאלה

 3558/93 גרציני לילי 11.5.92 גרעיני יהושע
 3559/93 חיורייאב 1.1.90 דז׳וריאב

 אברהם חיים שמחה
 3560/93 ברנרד לאה 25.5.67 אגרועניק שרה

 3563/93 נינה נבנעאל 24.4.93 נבנעאל
 ישראל דוד

 3566/93 יתודית רשטיק 1.4.93 יואלית אבירן
 3567/93 פלקה רישרד 10.11.92 פלקה לאה

 3573/93 כהן חיים 24.10.80 כהן שרה
 3575/93 דהה קלו 12.12.92 שלמה קלו
 3576/93 מרדכי קלו 6.3.93 שלמה קלו

 3577/93 פלורה משה 11.2.93 אילנה חבושה
 3580/93 פייגלםון יעקב 16.2.93 פייגלםון יפה

 שינה
 6270/87 ארדוש אלזה 9.6.87 שי לוי

 6823/91 עזרא דרשן 6.5.91 שמואל אוסלנדר
 3478/93 אברהם כהן 20.2.93 אריה כהן

 3581/93 אלברט בר נחן 1.11.92 םטלה קםטרו
 3584/93 גולדשטיין 12.3.93 זויה עזגד

 ישראל ואח׳
 3586/93 אוגניה דייטש 6.4.93 יצחק דייטש
 3588/93 אטינגר קופל 2.4.93 אטינגר מריה

 3590/93 אפלמן חיים 20.2.93 אפלמן ריח
 3592/93 שרעבי חיים 15.1.93 אהרוני יוכבד
 3593/93 שרעבי מרים 30.3.83 אחרוני יוכבד
 3594/93 עאני עזרא 20.9.91 עאני כרמלה
 3596/93 לוינזון עפורה 29.7.81 לוינזון יצחק
 3597/93 חדאד כדורי 3.78 חדאד משה
 3598/93 חדאד סרח 16.3.92 חדאד משה
 3599/93 רחל קריעבםקי 9.3.93 עומר מרדכי
 3605/93 שוורץ קרול 15.3.93 שוורץ משה

 3606/93 קרלה שבבו 13.9.91 עמנואל שבבו
 3608/93 בהן אדמונד 31.1.86 כהן נתן

 3609/93 מזרחי רחל 14.1.91 שלומן שרה
 3610/93 כהן רוזה 1.8.92 בהן נתן
 3611/93 אלמליח 8.4.93 אלמליח

 אריאלה חיים
 3612/93 הבדלה קרולינה 18.3.90 הבדלה מרדכי

 3613/93 גבריאל מורים 26.12.89 סינאי יהודה
 3614/93 גבריאל אםטריה 31.1.93 םינאי יהודה

 3615/93 מסעוד שלום 31.1.92 שולמית יהוד
 3616/93 ראובן מנדלבאומ 13.5.93 . משה שקדי

 3618/93 שפלר יצחק 6.9.88 ישראל שפלר
 3621/93 אסחר כלב 15.3.86 כלב יצחק

 3625/93 יונית ארבל 28.3.93 גדעון ארבל

 ורדה אלשייך, רשמת

ו פ י י ב י ב א י ל ת י ב ז מ המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 3475/93 גוטה ליבאי 8.9.91 שמואל ליבאי
 3476/93 אברהם ליבאי 29.9.90 שמואל ליבאי

 3477/93 משה אפלבאום 8.1.93 לאה אפלבאום
 3478/93 עמום גוטמן 16.2.93 אקטרינה גוטמן

 3482/93 טסלר ארנה 10.4.87 שטרן חיה
 אסחר

 3483/93 וגנר משה 1.1.93 חיאק רחל
 3484/93 יוספי יעחק 1.12.92 נרי יוםפי

 3487/93 מלצר פנקס 14.3.93 גרוםמן ברטה
 3488/93 שפלר אברהם 25.2.93 וייס סלי

 אדולף
 3496/93 שולמית אריאלי 6.2.93 יגאל אריאלי

 3498/93 שלום אשדי 3.2.93 משה אשד
̂ 3499/93 יוכבד אחיעזר 3.3.68 אחיעזר שמואל  

 3500/93 חלק אליהו 31.1.93 עידית.חלק
 3501/93 נסים נםימוב 9.4.93 נסימוב משה

 מרגלית
 3506/93 חבייבה ויקטוריה 22.12.91 חובב ברטה
 2507/93 שובמן רבקה 31.1.91 שחם יוסף
 3508/93 שוכמן יעקב 27.3.93 שחם יוסף

 3509/93 רוזגא אנא 6.2.93 צורדורט אנא
 112/87 פניה רוזנטל 25.11.86 מריה גי

 3511/93 »שכנזי אהק 8.4.93 רפי אשכנזי
 3513/93 קגן זלמן 6.2.93 אביבה כגן

 אאוסקר
 3514/93 קופרק רבקה 24.2.93 מרדכי קופרק

 רחלה
 3515/93 גוגיק אדולף 30.1.86 שמואל בניאל
 3516/93 פרוכטר יוסף 3.9.92 שרה פרוכטר

 3517/93 הנצה 26.2.93 ברוריה
 מנדלוביץ גולדשטיין

 3518/93 שטוקלר יפה 3.1.70 שניוויט דורה
 3519/93 רוזנר גיטה 8.4.93 יונה גולדברג

 אילונה
 3527/93 ארליך וולף 1.1.88 שמואל ארליך
 * 3528/93 וקסלר רחל 8.3.92 יהושע וקטלר

 י~ 3533/93 נפתליהו יוסף 8.3.93 נפתליהו אורה
 3534/93 מינה צוקר 53.92 יעל ניב

 3538/93 זנגי נעים 13.2.81 זנגי שמעון
 3539/93 זנגי טויה 33.92 זנגי שמעון
 3542/93 רות סתרן 26.9.90 חיים סתרן

 3543/93 יוסף ארליך 1.10.91 יהודית עור
 3544/93 קטה ארליך 24.3.93 יהודיה עור

 3545/93 ראובן כהן 11.1.89 ננה ג׳אן
 חוביאן חוביאן

 3546/93 אהח יפח 27.4.93 זהרה אהרן
 3550/93 שקד אתר 24.12.89 פרץ ורד

 3551/93 שרצקי מיכאל 3.4.93 לבנבראון
 חנה
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 הודעות בתי הדין הרבניים

 תיק 398/חשנ״ג
 בעניין ירושת המנות דנון יוסף, שנפטר בירושלים ביום

 כ־ט בניסן התשנ״ג (20.4.1993),

 המבקשת: אמירה לויתם.

 חיק 273/תשנ״ג

 בעניין ירושח המנוח ברנשטיין אהרק, שנפטר בניו־
 יורק ביום ל׳ בםיון התשנ״א (12.6.1991),

 המבקש: ברנשטיין לאון.

 תיק 789/תשנ׳־ג

 בעניין ירושת המנוח לוי אברהם, שנפטר בירושלים
 ביום ג־ באייר התשנ־ג (24.4.1993),

 המבקשת: לוי מרים.

 תיק 832/תשנ״ג•!

 בעניין ירושח המנוח כגן מאיר גצל, שנפטר ביום ט׳׳ו
 בטבת התשנ״נ (8.1.1993),

 המבקשת: בנן מרי.

 תיק 518/תשנינ

 בעניין ירושת המנוח מחלב טלמן, שנפטר בירושלים
 ביום כ״ג בניסן התשנ״ג(14,4,1993/

 המבקשת: מהלב מרטל.

 תיק 164/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנותות בסק זיוה ובסון ענבל, שנפטרו
 בירושלים ביום י״א באייר התשנ־ג (2.5.1993),

 המבקש: בסון שלמה.

 תיק 264/תשנ־ג

 בעניין ירושת המנוח לוי משה, שנפטר בירושלים ביום
 ג׳ בניסן התשנ׳׳ג (25.3.1993),

 המבקשת: לוי שולמית. ^

 תיק ד08/תשנ״ג
 כעניין ירושת המנוחה שפירא ברכה, שנפטרה

 בירושלים ביום כ״ט בשבט התשנ־ג (20.2.1993),

 המבקש: שפירא חיים.

 תיק 5ד4/חשנ*ג
 בעניין ירושת המנוח בלאו שנדור, שנפטר בירושלים

 ביום י״ב באייר התשנ־ג (3.5.1993),

 המבקשת: בלאו מרגיט.

פ י ל ש ו ר י רי ב ו י האז ן הרבנ ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 163/תשניג

 בענין ירושת המנוחה שטp מלבה, שנפטרה בירושלים
 ביום ט״ו בחשון התשנ׳׳ג (11.11.1992),

 המבקש: וולך יצחק.

 תיק 963/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנות פל יעקב אויגן, שנפטר בירושלים
 ביום י״ח באדר התשנ״ג (11.3.1993),

 המבקשת: פל פלורה.

 תיק 325/תשג*ג

 בעניין ירושת המנוחה גרויםמן טויבי, שנפטרה בבית
 שמש ביום ט׳׳ו בשבט התשנ״ג (6.2.1993),

 המבקש: גרויסמן ארבין.

 תיק 184/תשנ״ג

 בענין ירושח המנוחה גרינבלט עליזה, ״ שנפטרה
 בירושלים ביום כ״ד בטבת התשנ״ב (51.12.1991),

 המבקשת: מינה פרידמן.

 תיק 113/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה קרבס אוה, שנפטרה בירושלים
 ביום כ״ז בניסן התשניג (18.4.1993),

 המבקשת: וקסמן אסתר.

 תיק 410/תשנ־ג

 בעניין ירושת תמנות מלמד אליקו, שנפטר בירושלים
 ביום י׳׳ח באדר ב׳ התשמ״ו (29.3.1986),

 המבקשח: מלמד שרה.

 תיק 452/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה בנדר לאה, שנפטרה בירושלים
 ביום כ״ט בטבת התשמ׳׳ה (22.1.1985),

 המבקש: שרה בכר.

 תיק 324/תשנ״ג

 בעניין ירושה המנוח רנד (בן שלום) יצחק, שנפטר
 בירושלים ביום י־׳ח באב התשניב (992ו.7.8ו),

 המבקש: ריינר אליעזר יעקב.
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 תיק 553/תשנ־נ
 בעניין ירושת תמנות רב יואל עבי, שנפטר בארה״ב

 במם ב־1 בניסן התשנ״נ (18.4.1993),

 המבקש: ירמיהו רב.

 תיק 568/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנות קירזנר אליעזר, שנפטר בארה״ב
 ביום ב״א בניסן התשנ״א (5.4.1991),

 המבקשת: אלפנט שילה-מילי.

 תיק 244/תשנ״ג

 בעניין ירושה המנוחה חייט עילה, שנפטרה בירושלים
 ביום ב״א בניסן התשנ״ג (2.4.1993 ו),

 המבקש: קפמן אליהו.

 תיק 525/חשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח שטיינברג משה, שנפטר בירושלים
 ביום י׳ באדר התשנ־נ (3.3.1993),

 המבקש: שטיינברג אברהם.

 תיק 028/תשניג

 בעניין ירושת המנוח מינץ גוםטב גרשון,. שנפטר
 בירושלים ביום ייט בניסן התשנ׳׳ג (10.4.1993),

 המבקשת: ברום יהודיח.

 תיק 602/תשנ״ג

 בעניין ירושה המנוחה אברבוך מריה, שנפטרה
 בירושלים ביום כ*ט באדר החשנ״ג (22.3.1993),

 המבקשה: לוי מיכאלה.

 תיק 533/תשנ״ג
 בעניין ירושת המנוח ארביב רפאל, שנפטר בחולון ביום

 י׳ באדר התשנ״ג (3.3.1993),

 המבקשת: בן חיים דורינה.

 תיק 322/תשנ״ג
 בעניין ירושח המנוח לזנובםקי שמואל, שנפטר

 בירושלים ביום י־ז בניסן התשנ״ג (8 באפריל 1993),

 המבקשת: לזנובסקי מרים.

 תיק 617/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה הרוניאן פרחה, שנפטרה
 בירושלים ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב (18 במרס 992 ו),

 המבקש: ארוני משה.

 תיק ס71/תשנ־ג
 בעניין ירושת המנוח אברהם ניסן, שנפטר בירושלים

 ביום י״ט בבטלו החשמ-ח (0ז בדעמבר 1987),
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 תיק 1ד8/תשנ־ג

 בעניין ירושת המנוחה תורם לאה, שנפטרה בכפר־םבא
 ביום י״ח בניסן התשנ״ג (9.4.1993¿

 המבקש: תורם משולם.

 תיק 924/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח פריינד אלימלך מרדכי, שנפטר
 בירושלים ביום י׳׳ז בטבת התשנ״ג (10.1.1993),

 המבקש: פריינד אשר אנשל.

 תיק 135/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנותים אזולאי זהבה, שנפטרה בחולון
 ביום ט״ו באב התשנ׳׳ב (14,6.1992), ואזולאי אברהם, שנפטר

 בבח ים ביום א׳ בשבט החשץ (27.1.1990),

 ^ המבקשת: דיע׳י דינה.

 תיק 926/תשנ״נ

 בעניין ירושת המנוח מורטוב אשר, שנפטר בירושלים
 ביום נדו בחשון החשמ־׳ו (30.10.1985/

 המבקשת: מורטוב פרידה.

 תיק 466/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה עזת שרה, שנפטרה בירושלים
 ביום ב׳ באייר החשנ־ב (5.5.1992),

 המבקשת: ורדה (עזוז) לואיס.

 תיק 229/תשנ״ג

 בעניין ירושח המנוחה יעקובוף פריחה, שנפטרה
 בירושלים ביום ג׳ בניסן התשנ׳׳ג (25.3.1993),

 המבקש: יעקובוף יהודה.

1 

 המבקש:.אברהם עוזי.
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 תיק 241/תשנ״ג
 בעניין ירושת המנוחים פינקוס יותנן ופינקום רות-
 אליט, שנפטרו בירושלים ביום ד׳ בטבת התשנייב

 י-(28.12.1992), כ*ח בניסן התשניג (19.4.1993),

 המבקשת: פינקוס גילה.
 תיק 234/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח טריבלםקי לאוניד, שנפטר
 בירושלים ביום כ׳׳ז באדר ב׳ התשנ״ב (1.4.1992),

 המבקשת: ז׳נה טריבלסקי.

 תיק ו92/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח פולק אפרים, שנפטר בירושלים
 ביום ל׳ בשבט התשנ־א (13.2.1991),

 המבקשת: פולק חיה.
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 תיק 090/תשנ״ג
 בעניין ירושת המנוחה גילון שרה, שנפטרה בירושלים

 ביום כ״ג בניסן התשנ״ג (14 באפריל 1993),

 המבקש: חיים גילון.

 תיק 76ו/חשנ״ג
 בעניין ירושח המנותים טסלר שלמה וטסלר בתיה,
 שנפטרו בנתניה ובכפר טבא ביום ח׳ בניטן התשנ״ג (30

 במרס 1993) וביום י״ח באדר התש״ם,

 המבקש: טל דוד.

 תיק ד21/תשנ״ג
 בעניין ירושח המנוחה עמבר נעמי, שנפטרה בנחניה

 ביום ת׳ באדר התשנ״ג (ו במרס 1993),

 המבקשת: דרורי רות.

 תיק 422/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחים כוך אסתר ובוך ינקל, שנפטרו
 בירושלים ביום כ״ה בכסלו התשנ״א (12 בדצמבר 990 ו)

 וביום ו׳ בסיון התשל״ת (11 ביוני 1978),

 המבקש: בוך אברהם.

 תיק 457/תשנ״ג

 בעניין ירושח המנוח עובדיה יעקב, שנפטר בירושלים
 ביום ג׳ בניסן התשנ״ג (25 במרס 1993),

 המבקשח: עובדיה זלדה.

 תיק 599/חשנ״ג

 בעניין ירושה המנוח בן משה יהודה, שנפטר בירושלים
 ביום ב׳ בשבט תתשנ״ג (24 בינואר 1993),

 המבקשת: בן משה לבנה.

 היק 637/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח חממי סעדיה, שנפטר בירושלים
 ביום י״ב בניסן התשנ״ג (3 באפריל 993 ו),

 המבקש: חממי אברהם.

 תיק 711/תשנ־ג

 בעניין. ירושת המנוח אליהו לוי, שנפטר בירושלים
 ביום י־ב באדר התשנ״ג (5 במרס 1993),

 המבקשת: אליהו שרה.

 תיק 979/חשנ״ג

 בעניין ירושה המנוח פינטו מנחם, שנפטר בירושלים
 ביום ד׳ בטבח התשנ״ג (28 בדצמבר 992ו),

 תמבקשת: פינטו זהבה.
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 תיק 764/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה זמיר גילה, שנפטרה בירושלים
 ביום כ• בטבת התשנ־ג (13 בינואר 1993),

 המבקש: זמיר אמנון.

 תיק ו85/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה אליהו יפה, שנפטרה בתל־
 אביב־יפו ביום י׳ באדר התשנ־ג (3 במרס 1993),

 המבקש: חיים אליהו.

 תיק 922/תשנ״ג

 כעניין ירושת המנוח בניטה סלומון, שנפטר במבשרת
 ציון ביום י״ד באדר התשנ״נ (7 במרס 1993),

 המבקש: בן איתי שמואל.

 חיק 97ו/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח שפרינגוט וילי, שנפטר בירושלים
 ביום י׳ בניסן החשנ׳׳ג (1.4.1993),

 המבקש: צבי שפר.

 תיק 662/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה הרוניאן חנה, שנפטרה
 בירושלים ביום י׳ בסיון התשץ (3.6.1990),

 המבקש: ארוני משה.

 תיק 468/תשנ״ג

 בענין ירושה המנוח כהן אמריק, שנפטר בירושלים
 ביום כיב בשבט התשנ״ג (13.2.1993),

 המבקש: בהן ארוין.

 חיק 686/חשנ״ג

 בעניין ירושח המנוחה מחטאבי משלה, שנפטרה
 בירושלים ביום ד׳ בטבת התשנ־ג (28.12.1992),

 המבקשת: תגפור דורג

 תיק 811/תשנ״ג

 בעניין ירושה המניחים בייער הילדה 1ניסן פרדיננד,
 שנפטרו בירושלים ביום ו׳ בכסלו החשל־ט (5.12.1978), וביום

 טי באדר ב׳ החשמ״ט (16.3.1989),

 המבקש: רפאל בייער.

 חיק 044/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח פחה יוסף, שנפטר בירושלים ביום
 ה׳ בטבת התשג״ג (29 בדצמבר 1992),

 המבקשת: פחה מרגלית.
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 תיק 802/תשנ״ג
 בעניין ירושת המנות גולדפיין מרכוס, שנפטר

 בירושלים ביום י״ב בתשרי התשנ״ג (9.10.1992),

 המבקשת: גולדפיין רהל.
 תיק 955/תשנ״ג
 בעניין ירושת המנוח פשקוס יהודה משולם, שנפטר

 בירושלים ביום י״ט בניסן התשנ״ג (10.4.1993),

 המבקשת: פשקום נעמי.
 חיק 869/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה ביניאשוילי נורה, שנפטרה
 בירושלים ביום ט״ז בחשון התשנ״ב (24.10.1991),

 המבקשת: צוציאשוילי ריטה.
 חיק 003/תשנ״ג

 בעניין ירושה המנוחה כהן שולטנה, שנפטרה
 בירושלים ביום י״ד באדר ב׳ התשמ׳׳ט (21.3.1989),

 המבקש: בהן שאול.
 יצחק אהרן בן־שושן, המזכיר הראשי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 חיק פירוק 313/92
 תיק פשט״ר 135/92

 בענין פקודת תחברות [נוסח חדש], החשמ״ג-
,1983 

 ובעני[ פירוק חברת יוםטיל מבנים בע־מ (ח״פ 5־
,(51-151639 

 והמבקשת: הלפור מהכוח ופלדות בע״מ, ע״י ב״כ
 עו״ד צבי מורג, רח• דיזנגוף 30, תל־אביב 64332, טל׳

 03-5284518, פקס׳ 03-292616.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6 בדצמבר 1992
 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק
 את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו חישמע
 בפני ביה המשפט היושב בדין ביום 1 ביולי 1993 בשעה

.09.00 

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך
 הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רעונו

 זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשח, או לשלחה
 בדואר, באופן שתגיע.לידיה לפי המען הנ״ל לא יאותר

 משעה 13.00 ביום 28 ביוני 1993.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת,
 תמורת תשלום, העתק מבקשה הפירוק.

 עבי מורג, עו״ד
 בא־כוה המבקשת
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 תיק 669/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה קב אסתר רחל, שנפטרה
 בירושלים ביום י״ג בכסלו התשמ״ט (27.11.1988),

 המבקשת: שיק ציפורה.

 תיק 447/חשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה שפירא רמה, שנפטרה בירושלים
 ביום י׳׳ד בניסן התשנ״ג (5.4.1993),

 המבקשת: נוימן מיכל.

 תיק 233/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח שכטר צבי, שנפטר בירושלים
 ביום כ״ח בניסן התשנ״ג (19.4.1993),

 המבקשח: שרה לקס.

 היק 665/חשנ״ג

 בעניין ירושה המנוח עטייה אברהם, שנפטר בירושלים
 ביום י״ח באדר החשנ״ג (11.3.1993),

 המבקש: עטייה מרדכי.

 חיק 4ו5/חשנ״ג

 בעניין ירושה המנוח פלנקר אליהו, שנפטר באשקלון
 ביום ב״ד בניסן תתשנ״ג (15.4.1993),

 המבקשת: פלנקר אבגנית.

 תיק 718/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח פרידמן אייזיק, שנפטר בתל־
 אביב־יפו ביום א׳ בחשון התשנ״ג (28.10.1992),

 המבקש: פרידמן יוסף חיים.

 תיק 957/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוח אריאלי גרשון, שנפטר בירושלים
 ביום ח׳ באייר תתשנ״ג (29.4.1993),

 המבקשת: אריאלי חנה.

 תיק 301/חשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחה אבישר רותי, שנפטרה
 בירושלים ביום ד׳ בניסן התשנ״א (19.3.1991),

 המבקש: אבישר מנחם.

 תיק 890/תשנ״ג

 בעניין ירושת המנוחים: פרידמן אברהם שנפטר בבני־
 ברק ביום כ״ה בשבט התשמ״ב (18.2.1982), ופרידמן מרים,

 שנפטרה בירושלים ביום כ״ה באלול התשנ״ב (23.9.1992),

 המבקש: פרידמן יחיאל.
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ל 16 החדשים ל המועצה להסדר הימורים בספורט לתקופה ש  דו׳׳ח הכנסות הוצאות וחלוקת יתרות ש
ר 1992 ב מ צ ד ימו ביום 31 ב  שנסתי

 בהתאם לסעיף 9 (ג) לחוק להסדר ההימורים בספורט, החשב״ז-1967י, מתפרסם בזה דין וחשבון על הכנסות, הוצאות
 וחלוקת היתרוח בידי המועצה, לתקופה של שישה עשר חודשים שנסתיימה ב־ 31 בדצמבר 1992.

 בשקלים חדשים
31.8.1991 31.12.1992 31.8.1992 

 12 חודשים 4 חודשים 16 חודשים 12 חודשים

207,269,452 358,708,788 105,262,129 253,446,659 

 90,934 ו322,26 413,195 390,921
387,532 333,826 49,001 284,825 

1,287,531 603,355 169,788 433,567 
1,395,186 4,218,910 2,119,383 2,099,527 

3,461,170 5,569,286 2,660,433 2,908,853 

210,730,622 364,278,074 107,922,562 256,355312 

3,681,468 3,831,823 498342 3,333,281 

214,412,090 368.109,897 108,421,104 259,688,793 

 131,377,426 53,581,941 184,959,367־ 102,639,867

78,256,238 106,780,210 28,889,662 79,890,548 

1.097,668 3,350,000 850,000 2,500,000 

1,036,347 1,803,442 505,000 1,298,442 

8,639,930 14,805,023 5,605,148 9,199,875 

4,500,000 3,739,137 740,000 2,999,137 

-  ־ 75,824 75,824

1 6,464,263 28,696,703 8,420,970 20,275,733 
6,865,787 11,922,091 3,467,111 8,454,980 
5,218,509 7,072,364 1,755,885 "5,316/479 
2,072,696 3,587,088 1,052,621 2,534,467 
1,596,747 2,601,363 585,368 "2,015,495 

32,218,002 53,879,609 15,282,455 38,597,154 

228,388,052 371,392,612 105,530,030 265,862382 

(13,975,962) (3,282,715) 2,891,074 (6,173,789) 

(2,891,074) 2,891,074 
 ־ ־ ־ 15,041,778

 2,282,715 ־ 2,282,715 491,926
 1,000,000 ־ 1,000,000 354,258

15,887,962 3,282,715 (2,891,0741 6,173,789 

 הכנסות בעונת התחרויות 1991-92
 1. הכנסות ממחזורי ההימורים

 2. הבנסוח אחר1ח:
 א. החזר הלואוח קרן המתקנים

 ב. מפעולוח מיוחדות
 ג. העברה ממקורוח עצמיים

 ד. פרסים מועברים

 3. הבנסוח מימון - נטו
 סה״כ הכנסות
 השימוש בהכנסות
 ו. פרסים לזוכים

 2. הקצבות למוסדות ומרכזי הספורט-רשימה א׳
 3. אצטדיון הבירה

 4. העברות לקרן ציוד
 3 פרסום וקידום מכירות

 6. הוצאות שיטור
 7. הפחתת פרוייקטים בהקמה

 8. עלויוה התפעול:
 א. עמלוח לבעלי החנות הקבלה

 ב. עמלוח למפיצים
 ג. בדיקת טפסים ואחזקת מערכת ע.נ.א

 ד. עמלות תפעול לספורטוטו
 ו. הוצאות מינהל וכלליות

 סה״ב השימוש בהכנסות
 עודף הוצאות על הבנסוח

 מקורות ושימושים בגין פריטים מיוחדים:
 מקורות - העברות מקרנות:

 מקרן פדיון 7 שנים
 מקרן השמירה ומקוו־ות פנימיים

 מקרן מחקנים
 מקרן ציוד

 • הסכום כולל תוספת פרסים בסך 32.182 מיליון שקלים חדשים.
 ״ מוין מחדש.

 1 ט׳׳ח התשב׳׳ז, עבר 142.
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31.8.1991 
 11 חודשים

1,688,000 
224,000 

(1,912,000) 

13,973,962 

 בשקלים חדשים
31.12.1992 31.3.1992 

 12 חודשים 4 חודשים 16 חודשים
 שימושים:

 הקצבות מיוחדות:
 מרכזי הספורט עבור קבוצות כדורגל

 התאחדות לספורט

 יתרה עוברת למאזן

ה א י מ י ש  ר
 לדר׳ח הכנסות הוצאות וחלוקת יתרות

 הקצבות למוסדות ומרכזי הספורט לשנה שנסתיימה ביום ו3 בדצמבר 1992

 בשקלים חדשים
31.8.1991 31.12.1992 31.8.1992 

 [מוסדות הספורט [מוסדות הספורט 12 חודשים 4 חודשים 6 ו חודשים . 12 חודשים

 הועד האולימפי 4,087,000 1362,333 5,449,333 4,214,001
 החאחדוח לטפורט 10,218,000 3/426,008 13,644,008 10,536,000
 התאחדוח לכדורגל 9,645,195 3,869,835 13,515,030 9,960,998

 איגוד הטניס 743,000 232,187 975,181 765,999
 איגוד הכדורסל 2,081,000 693,667 2,774,667 2,145,998

 איגוד השחמט 223,000 74,333 297,333 230,000

27,852,996 36,655,552 9,658357 26,997,195 

 מרכזי הספורט
 מרכז הפועל 15,486,998 5,230,852 20,717,850 16,248,999
 מרכז מכבי. 9,546,998 3334,276 12,880,274 9,609,999
 מרכז בית״ר 3,010,000 1,008,405 4,018,405 3,441,000
 מרכז אליצור 2/412,000 808,412 3,220/412 2,438,401

 מרכז אט״א 424,000 141,334 565,334 390,189

32,128,588 - 41,402,275 10322,279 30,879,996 

 גופי ספורט חדשים
 מרכז עצמה 825,952 300,660 1,126,612 551337
 איגודים חדשים 379,667 351361 731,028 2300 21
 אגודות חדשות 212300 174,110 386,610 47,204

-  החאחדויות חדשות 160,000 200,265 360,265
- ־ ־ 300,000  להפרשה לתביעות פחותות

 אחדים
1,111,241 2,604,515 1,026,396 1,578,119 

 להפרשה לתביעות פחותות

 אחדים
 קרן לעידוד ספורטאים מצטיינים 371,000 112,000 483,000 383,000
 לפעולות ספורט וחינוך גופני בתנועות הנוער 743,000 223,200 966,200 574,400
 טפירט עממי 743,000 224,867 967,867 766,002

1,723,402 2,417,067 560,067 1,857,000 

 הקצבות למשתתפים במשחקי גביע הטוטו 7300 4,41 1,857,500 6,275,000 4,482,500

-  פרעון הלוואות לקבוצות באמצעים מרכזים 2,867,467 2,688,602 5,556,069
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 בשקלים חדשים
31.8.1991 31.12.1992 31.8.1992 

 12 חורשים 4 חודשים 16 חודשים 12 חודשים

9,979,557 12/455,597 2,031,200 10,424397 
390,921 413,195 322,261 90,934 

10,370/478 12,868,792 2,353,461 10,515,331 
587,033 1,000,940 223,000 777,940 

10,957311 13,869,732 2,576,461 11,293,271 

78,256,238 108,780,210 28,889,662 79,890,548 

297,668 1,000,000 297,668 
1,097,668 3,350,000 850,000 2,500,000 
(800,000) (2,797,668) (1,000,0DO) (1,797,668) 

297,668 850,000 850,000 1,000,000 

 קי־ז המתקנים
 תקציב בתקופת הדו״ח

 החזר הלוואות (קרן וריבית)

 קרן אצטדיונים - תקציב בתקופת הדרה

 אצטדיון הבירה
 יתרת פתיחה

 תקציב בתקופת הדו״ח
 תשלומים על חשבון

 יתרה לתשלום

 אדיה זייף
 יושב ראש מועצה ההימורים

 הכונס הרשמי

 הודעה על קיום אסיפה בענין פשרה והסדר

 פר/007ג

 בעניין: צו ביח המשפט המחחי בירושלים מיום
 31.12.1992, שניתן בתיק אזרחי 1026/89,

 ובענין: בוזגלי יעקב וחנה, ת*ז 5485538-2 (להלן -
 החייב).

 אל נושי החייב:

 ניחנח בזה הודעה, כי ביום 30.6.1993 בשעה 10.00,
 תתקיים אסיפה נושים של החייב לדון באישור הצעת פשרה
 והסדר לתובותיו במשרדי הכונס הרשמי, רת׳ בית הדפום 3

 ירושלים.

 על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים.
 ולהביע דעתו באשר להסדר המוצע, למסור את תביעת חובו
 כנגד החייב והשגוחיו לגבי ההסדר, לבאת כוח החייב עו^ן
 רינה חורי, רח׳ הסורג 2, ירושלים, או למשרד הכונס הרשמ^

 לא יאוחר מיום לפני מועד האסיפה.

 אח נוסח הצעח ההסדר, טופסי חביעוח החוב, חסקיר
 הכונס הרשמי, הודעה על הצטרפות או התנגדות ניתן יהיה
 לקבל במשרד באח־כוח החייב או במשרד הכונס הרשמי

 בשעות העבודה.

 ג• בםיון החשנ׳ג (23 במאי 1993)

 יצחק צודיאלי
 טגן הכונס הרשמי

 י״א באייר החשנ״ג (2 במאי 1993)

 הודעות מאת
 בבית המשפט המהזזי בירושלים

 הודעה על קיום אסיפה בענין פשרה והסדר

 פר/3145

 בעניין: צו בית המשפט המחוזי בירושלים מיום
 10.7.1991, שניתן בתיק אזרחי 418/91,

 ובענין: אפריאט דוד, ת״ז 5642586-1 (להלן - התייב).

 אל נושי החייב:

 ניתנת בזה הודעה, על פי טעיף 9וא לפקודת פשיטת
 הרגל :נוסח חדש], התש״ם-1980, כי ביום 16.6.1993, בשעה
 10.00, תתקיים אסיפה נושים של החייב לדון באישור הצעה
 פשרה והסדר לחובותיו במשרדי הכונס הרשמי, רח׳ בית

 הדפום ג, ירושלים.

 על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפח הנושים,
 ולהביע דעתו באשר להסדר המוצע, למטור את תביעת חובו
 כנגד החייב והשגוחיו לגבי ההסדר, לבא כוח החייב עו״ד
 א׳ גלבוע, רח׳ מטודלה 20, ירושלים, או למשרד הכונס

 הרשמי, לא יאוחר מיום לפני מועד האסיפה.

 את נוסח הצעה ההסדר, טופסי תביעוח החוב, חטקיר
 הכונס הרשמי, הודעה על הצטרפות או התנגדות ניתן יהיה
 לקבל במשרד בא־בוח החייב או במשרד הכונס הרשמי

 בשעות העבודה.

 כ״ג באייר התשנ״ג (14 במאי 1993)

 יצחק עודיאלי
 סגן הכונס הרשמי
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י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ ו ע ד ו  ה

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו

 צווי כינוס ואסיפת ראשונה

 פרי 0»ו1
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1) צבי (הנריק) גרינבלט,
 ח״ז 064600208, ניהל עסק לגרירח רכב; 2} רבקה
 גרינבלט, ת״ז 052245602, גננת - רח׳ שמיר 2, הוד-

 השרון.
 בית המשפט העליון בירושלים, תיק ע״א 1993/92.

 תאריך צו כינוס: ג׳ באלול התשנ־ב (1.9.1992).
 תאריך הגשת הבקשה: ג׳ באב התשנ״א (14.7.1991).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבים.
 חאריך האסיפה הראשונה, השעה ותמקום: א׳ בתמוז
 התשנ״ג(20.6.1993), בשעה 12.30, במשרד הכונס הרשמי,

 רדד בן־יהודה 14, תל־אביב.

 פר 11412
 שם התייב, תיאורו ומענו: אברהם שגיב, ת״ז 002171619,

 מנהל חשבונות, רח׳ גורדון 10, נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 343/92.

 תאריך צו כינוס: ל׳ בשבט התשנ״ג (21.2.1993).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ה בתמוז התשנ״ב (26.7.1992).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ו׳ בתמוז
 התשנ״ג (25.6.1993), בשעה 9.30, במשרד הכונס הרשמי,

 רה׳ בן־יהודה 14, תל־אביב.

 פר 11404
 שם החייב, תיאורו ומענו: דניאל אברהם, ת״ז 5644756,

 מסגר, שד• אליהו 41/6, מזכרת-בתיה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 24/92.

 תאריך צו כינים: י׳ בשבט התשנ״ג (1.2.1993).
 תאריך הגשת הבקשה: י׳ בשבט התשנ־ב (15.1.1992).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקים: י׳ בתמוז
 התשנ״ג (29.6.1993), בשעה 13.00, במשרד הכונס הרשמי,

 רח׳ בךיהודה 14, תל־אביב.

 צו הכרזת חייב כפושט רגל

 פר/11349
 שם החייב, תיאורו ומענו: בנימין כהן, ח״ז 5367004-8,

 אינסטלטור, רח׳ אמנון ותמר 31, רמת־גן.
 בית המשפט המתוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 216/92.

 האריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ר׳ באדר התשנ־ג
.(25.2.1993) 

 ג׳ באייר התשנ״ג (23 במאי 1993)

 חיה כרם
 סגן הכונס הרשמי

 תיק 114¿ ת״א 238/91
 שס החייב, תיאורו ומענו: ברוכיאן אשר, ת׳׳ז 5773164-8,

 סוחר, רת׳ צונדק 133/20, ירושלים.
 כיח המשפט המחחי: ירושלים.

 תאריך הגשת הבקשה: ג׳ בסיון התשנ־א (16.5.1991).
 תאריך מתן צו פשיטת רגל: ד׳ בניסן התשנ־ג (26.3.1993),

 צו כינוס ואםיפה ראשונה

 תיק 3312, ת״א 52/92
 שם התייב, תיאורו ומענו: אייר רנטה, ת׳׳ז 6829751-4,

 בורוכוב 33/16 ירושלים.
 בית המשפט המחוזי: ירושלים.

 תאריך הגשת הבקשה: ביז בסיון התשנ״ב (28.6.1992).
 תאריך מתן צו כינוס: י׳־ד באדר התשנ״ג (7.3.1993).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ח׳ בתמוז התשנ״ג
 ! (27.6.1993), בשעה 09.00, במשרדי הכונס הרשמי, רה׳

 בית הדפוס 3, ירושלים.

 צווי כינוס ופשיטת רגל ואסיפה ראשונה

 תיק 3343, ת״א 109/92
 שם החייב, תיאורו ומענו: אזולאי יוסף, ת״ז 6768934-9,

 שוטר, מתתיהו הכהן 249/1, דימונה.
 בית המשפט המחוזי: ירושלים.

 תאריך הגשת הבקשה: ד׳ בתמוז התשנ״ב (1992;5.7).
 תאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל: ו׳ בשבט התשנ־ג

.(28.1.1993) 
 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳ בחמוז התשנ־ג
 (28.6.1993); בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בית הדפוס 3, ירושלים.

 תיק 3293, ח״א 37/92
 שם החייב, תיאורו ומענו: דרדק נאוה, ת־ז 5718562-1, מורה,

 סורוצקין 33, ירושלים.
 ביח המשפט המחוזי: ירושלים.

 תאריך תנשת הבקשה: כ״ו בניטן החשנ־ב (29.4.1992).
 פאריך מתן צו כינוס ופשיטת רגל: י״ט באלול התשנ״ב

.(17.9.1992) -1 
 היום ׳׳והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳ בתמוז התשנ״ג
 (28.6.1993), בשעה 09.00, במשרדי הכונס הרשמי, רח׳

 בית הדפוס 3, ירושלים.

 :־ט באייר התשנ׳׳ג (20 במאי 1993)

 יצחק עוריאלי
 סגן הכונס הרשמי
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין כפרפומן משום מתן תעודה על נכונותן

 אתאל בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 8־068865־51)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנודעה ונתכנסה כהלכה ביום 17.1.1993,
 נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצון ולמנות

 את אלסטר יואל ואשר יצחק למפרקי החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכתותיו, תוך 21 יום מיום פרסום
 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל, אצל עו״ד יוסף גולדשטיין,

 רח׳ פינסקר 7, חל־אביב 63323.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגישו תביעותיהם כאמור,
 חוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענו.

 יואל אלסטד חנחק אשו]
 המפרקים

 חברת חלקה 159 בגוש 3704 בע״מ

 (ח״פ 51-038406-8)

 הודעה על אסיפה כללית אחרונה
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכלליח האחרונה של
 החברה תתכנס ביום 1.8.1993, בשעה 4.00 אחה״צ, ברת׳
 ז׳בוטינםקי 5, רמח־גן, לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק
 המראה כיצד החבהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט

 כיצד לנהונ בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 יוסף לוי, המפרק

 תיקון טעות

 בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, במרחב תכנון מקומי הל־אביב־יפו,
 לענין תבניח מסי 1745, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4026,
 התשנ״ב, עמי 4029, בתוספת, במקום ״6636, 113, 663, 194״*
 צ״ל "6663, 113, 665, 94". ח

 (חמ 3-2)
 תיקון טעות דטוס

 בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, במרחב חכנון מקומי הגליל המזרחי,
 לענין חבניח מיחאר מם׳ נ/5835, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 4108, התשנ״ג, עמי 2508, בתוספת, במקום ״גוש

 16971״ צ״ל ״גוש 16961״.

 (חמ 3-2)

 חברת חלקה 16 בגוש 6911 בע׳׳מ

 (ח׳׳פ !־045960־ 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה כללית אחרונה

 ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברוח [נוסח חדש], התשמ״1983-1, כי אסיפה כללית
 אחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס בע־ה ביום 29 ביולי
 1993, בשעה 18.00, בביתו של מפרק החברה, הרב ברוך
 סיניאק, רח׳ אבן האזל 3, ירושלים, לשם הגשת דו״ת סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
 המפרק. הרב ברוך םיניאק, מפרק

 אינטרלוקס בע״מ

 (ח״פ 1־ו14845־51)

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המניין של החברה הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כהלכה ביום
 20.5.1993, נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצון

 ולמנות את גבריאל שטייניץ במפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכתות לגביהן, תוך 21 יום מיום פרטומ
 הודעה זו למשרד המפרק, רה׳ התעשיה 12, תל־אביב

.67139 

 בל נושה או בל אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו
 באמור תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גבריאל שטייניץ, מפרק

 רן ואילנה בע״מ

 (ח״פ 51-069210-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פיריק טי*ין ומימי מפרק

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כהלכה ביום 23.5.1993,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את ישראל שפירא למפרק של החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החכרה הנ״ל יגיש את
 תביעתו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה
 זו למפרק הנ״ל, לפי המען: רדד חובבי ציק 10, פתח־תקוה.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו חוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ישראל שפירא, מפרק

 3240 ילקוט הפרסומים 4120, ב״א בםיון התשנ״ג, 10.6.1993
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