
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
ר 1993 ב מ צ ד ד 4173 3 ב ׳ י נ ש ת ו ה ל ס ב ״ט ב  י

ד  עמו

עצה המקומית מעפה דמון 1095 ת המו  לראשו

 למועצה המקומית נתף 1096

ת המועצה המקומית נחף 1098  לראשו

ת קרית ביאליק 1099 רי עצת עי  למו

ת קרית ביאליק 00 ו ו רי ת עי  לראשו

 למועצה המקומית רינה 01 ו ו

ת המועצה המקומית רינה 02ז1  לראשו

מי 1103  למועצה המקומית שלו

מי 1105 ו ת המועצה המקומית של ו ש א ר  ל

ת בתי המשפט 1100 ו ע ד ו  ה

ו ו 1 ן הרבניים נ י ת בתי הד ו ע ד ו  ה

ת הכונס הרשמי 1115 ת מא ו ע ד ו  ה

ר 1116 בו ת מאת הצי ו ע ד ו  ה

ן טעות  תיקו

ד  עמו

רך למנות שופטים 086 ו דעה על הצו  הו

ת לפי תקנות בריאות העם ו דעה על הכרה במעבד  הו
ם] 1086  (קביעת תקנים למי שפכי

רית 1086 ו עצה אז י חבר מו נו  מי

ת מקומית 1086 י מנהל ארנונה ברשו נו  מי

1086 . ת מקומית . עדת ערר על קביעת ארנונה ברשו י ו ו נ  מי

ם 1086 י  אכרזה על החלפת תקנים רשמי

1087 . צרי נפט (2) . ים למו ן מחירים מרבי דעה בדבר עדכו  הו

ר 1087 בו ת קרקעות לצרכי צי ש י כ ת בדבר ר דעו  הו

ת הבחירות - צאו  תו

עצה המקומית בענה 1089  למו

ת המועצה המקומית בענה 1090  לראשו

 למועצה המקומית גדרה 091ו

עצה המקומית גדרה 1093 ת המו ו ש א ר  ל

י ל ? ן *  למועצה המקומית מצפה רמז



ר זנוח, אני ממנה ו ז ר מאי בו ן הצי על פי הצעה מטעם ארגו  ו
ות חבר במועצה ר להי ור האמו ז ד פחימה מהאי ו ת ד  בזה א

ר אלמליח. רית מטה יהודה, במקומו של מאי ו  האז

ן התשנ״ד (24 באוקטובר 1993)  ט׳ בחשו

) עמרם קלעג׳י ג ־ ל מ ד ח ) 

ל משרד הפנים  המנהל הכללי ש

 מינוי מנהל ארנונה
ות (ערר על קביעת ארנונה ת המקומי ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל״ו־976ו

 נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעיף 2 לחוק
ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), ת המקומי ו י  הרשו
שיבתה ן בי בי עצה המקומית אלי  התשל״ו-976ו', מינתה המו
 מיום ט״ו באדר התשנ״ג (8 במרס 1993) את חנניה אלקלעי

ן החוק האמור. י י  למנהל ארנונה לענ

לי 1993) ו ב התשנ׳׳ג (21 בי א  ג׳ ב
 (חמ 3-265)

 בסיס ימיני
ן בי עצה המקומית אלי ש המו א  ר

 מינוי ועדת ערר
ות (ערר על קביעת ארנונה מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 כללית), התשל״ו-6ד19

ף 5 לחוק  נמסרת בזה הודעה, בי בהתאם לסעי
ות (ערר על קביעת ארנונה בללית), ת המקומי ו י  הרשו
בתה שי ן בי כי עצה המקומית אלי , מינתה המו י  התשל״ו-6ד9ו
ת ערר ד ע ום כ״ז בשבט התשנ״א (11 בפברואר 1991) ו  מי

שה חברים כלהלן: ו ר, בהרכב של של ן החוק האמו י י  לענ
שב־ראש; ו ן - י  צד1ק אהרו

ר אברהם - חבר; עז  אלי

לם - חבר.  גטר משו

ולי 1993)  ג׳ באב התשנ״ג (21 בי

) נסים ימיני 5 ־ 2 6 מ 5 ח ) 

ן בי ש המועצה המק1מית אלי א  ר
, עמ׳ 252.  ם״ח התשל״ו

 אבדזה על החלפת תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשיינ־1953

ף 6(2) ו־8(ה! לחוק התקנים, התשי״ג-  בהתאם לסעי
ר ש ר הממונה על התקינה ש ו ש י א  1953' (להלן - החוק), ב
ר לו את סמכויותיו לפי סעיף 8(ה) ה והמסחר העבי י ש ע ת  ה
ת ן התקנים הישראלי החליף א ע כי מכו די י מו , אנ 2  לחוק

: ים שלהלן  התקנים הרשמי

ם במים די לן עמי ליפרופי רים מפו רות ואבז ו נ  ת״י 958 - צי
ם ביתיים, מאוקטובר 1976; י עדים לשפב ו  חמים והמי

 הודעה על העורך למנות שופטים
, התשמ״ד-1984  לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב]

,  בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]
ש צורך למנות שלושה ע כי י י ד י מו  התשמ׳יד-1984', אנ

 שופטים של ביה משפט שלום.

ר (9 בנובמבר 993 ו) ״ ן התשנ  ב״ה בחשו

• י א ב י ל ד ו ז ד 3 ־ 6 מ 0 ת  י

ר המשפטים  ש

: ו ם שיתמנ פטי  השו

 (א) יכהנו בבתי משפט השלום במפורט להלן:

ם במחוז חיפה;.  2 שופטים בבתי משפט השלו

פט בבתי משפט השלום במחוז הדרום (אשקלון).  1 שו

ת אחר הצהרים ו ע ש ים לפחות, ב  (ב) ידונו, במשך שנחי
רות חעבורה. בעבי ת קטטת ו עו  1הערב בתבי

 ס״ח התשמ״ר, עמ• 198.

 הודעה על הכרה במעבדות
,  לפי תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים)

 התשנ״ב-1992

ף ן לתקנות ' לפי סעי תי ע כי בתוקף סמכו י ד  אני מו
,  בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ״ב־1992־

ת להלן לענין התקנות האמורות: ו  הכרתי במעבד

אות הציבור, דחי הפרסים 5 ו, ית לברי ז  ו. המעבדה המחו
 חיפה:

ת בני ש ו ל אות הציבור, רח׳ ש ית לברי ז  2. המעבדה המחו
; ן חרוד, באר־שבע  עי

ל חומרי ן לביקורת ותקנים ש  3. המעבדה לכימיה במכו
 רפואה, מגרש הרוסים, ירושלים:

ר ע״ש בו אות הצי ל המעבדה לברי  4. המעבדה לכימיה ש
ב.  פליקם, אבד־בביר, תל־אבי

ן התשנ״ד (10 בנובמבר 1993)  ב״ו בחשו
ר מ  (חמ 3-2295) יהושע ש

י  המשנה למנהל הכלל
ת או ד הב! י  של משר

 י י״פ התשנ״ג, עמ׳ 2265.
 1 ק׳׳ת התשנ״ב, עמי 1033: התשנ״ג, עמי 2265.

 מינוי חבר מועצה מאיזור זנוח למוע־צה האזורית
 מטה יהודה

, ת אזוריות) עצו מו ות ( עצות המקומי ו המו  לפי צ
 ה חש י״ח-958 ו

ת עצו ו המו ף ד3(ג) לצ  בתוקף הסמכות לפי סעי
, ג י אצלה ל , שהו ת אזוריות), התשי״ח-1958י עצו מו ות (  המקומי

 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
 י״פ התשי״ג, עמ׳ 719.

 ק״ת התשי״ח, עמי 1256.
 י״פ התש״ל, עמי 2018.

3.12.1993 , ד ״ נ ש ת ם 4173, י״ט בכםל1 ה מי  086 ו ילקוט הפרסו



ן ׳ ר בז׳ ע ש י נפט ב צר  חלק ג׳: מחירים מרביים למו

ם י ש ד  בשקלים ח

 גז פחמימני מעובה, ט״מ 391.07

 גפ״מ כחומר זינה, ט״מ 391.07

 נפטא כחומר זינה, ט״מ 422.57

ין 91 אוקטן, ק״ל 377.30  בנז

 בנזין 96 אוקטן, ק״ל 411.95

ין 95 נטול עופרת, ק׳׳ל 425.71  בנז

 דס׳׳ל (קרוסין, נפט) במכליות, ק״ל 419.05

, נפט) בהזרמה, ק״ל 421.24 ן  דס־ל(קרוסי

 דם״ל (קרוםין, נפט) בהזרמה, ט״מ 524.59

 סולר במכליות, ק״ל 414.60

 סולר בהזרמה, ק״ל 7.41 41

 מזוט קל במכליות, ק״ל 267.27

 מזוט קל בהזרמה, ט״מ 276.47

 מזוט 1500, 2.5% גופרית, ט׳׳מ 232.91

 מזוט 4000, !2.5% גופרית, ט״מ 216.56

 זפת 80/100, ט״מ 290.88

 זפת ה.ב., ט״מ 232.91

ם כפי י ו צרי הנפט שנקבעו בצו תר מו ל י  המחירים ש
. י נו ו בתוקפם ללא שי שאר ת קודמות י דעו  שתוקנו בהו

י התשנ״ד (1 באוקטובר 1993)  ט״ז בתשר
ץ לי  נחמ 3-2152) יוסף קו

נהל הדלק  מנהל מי
ת התשתי ד האנרגיה ו ר ש מ  ב

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
ר/ 1943 בו  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צי

ן והבניה, התשכ״ה-1965  וחוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
י ו נ ת מם׳ 2316, שי י  והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתבנ
י מם׳ 1/89 ו נ  מס׳ 4/80 לתבנית מיתאר מקומית מס׳ 62 ושי
רה שו ה בדבר אי ע ד ו ה ת מיתאר מקומית מם׳ 2656, ש י  לתבנ
 פורטמה בילקוט הפרסומים 3958, התשנ׳׳ב, עמי 1326 (להלן ־
ן ולבניה ו עדה המקומית לתכנ  התכנית) מוסרת בזה הו
ם (להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת רושלי  י
כי הועדה ן לצרכי ציבור, ו עדה לחלוטי  בתוספת דרושה לו

ת הקרקע האמורה. ש י ב ליתן על ר א ו ש י  מוכנה ל

ו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע מ צ ע  כל התובע ל
ת לועדה, דרש לשלו י על בך, נ צו  האמורה ורועה לקבל פי
דעה זו ברשומות, הרצאה על ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  תו
ף רו ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
ו שנ ם - אם י שו ת פרטי הרי ו א ל כל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
דעה המפרטת לסעיפיהם הו ם המקרקעין, ו שו י  ־ בפנקסי ר
ב הסכום הנתבע בבל סעיף שו א תובע וחי ם שהו י י צו  את הפי

 וסעיף.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 במקומו בא:

ם (קרים י לן לשפב ליפרופי רים מפו רות ואבז ו נ  ת״י 958 - צי
 וחמים) למתקני תברואה ביתיים, מנובמבר 1993.

רי (פי.וי.סי.) מחוזק ניל בלו י ו ו לי  ת״י 1076 - זרנוקים מפו
ל חומרי ריסוס, מים או אויר, מפברואר  להעברה בלחץ ש

ל 1984; ן התיקון מאפרי ו גלי  1980 ו

 במקומו בא:

(. וי.םי . ל כלורי(פי י נ י ו ו לי  ת״י 1076 - זרנוקי לחץ מחוזקים מפו
 לחומרי ריסוס, למים או לאויר, מנובמבר 1993.

דעה בדבר  התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהו
ם שפורסמה בילקוט י  מקומות להפקדת תקנים רשמי

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמ׳ 1871.

ד (4 בנובמבר 1993) י ן התשנ  כ׳ בחשו

ד ד מ ־3C95 אליהו ה ח < 
ן  המנהל הכללי של מכו

י שראל  התקנים הי

 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים
 למוצרי נפט (2)

ם (הוראת שעה) תי רו בשי ת מחירים במערכים ו בו צי ו י  לפי צ
י נפט), התשנ״ג-1992 צר ים למו  (מחירים מרבי

ם (הוראת שעה) תי רו בשי ם ו ה מחירים במצרכי בו עי ו י צ  ו
ר בז״ן), התשנ״ג־992ו ע ש צרי נפט ב ים למו  (מחירים מרבי

ת מחירים בו צי ו י ף 2 לצ  בתוקף סמכותי לפי סעי
ים ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו בשי ם ו  במצרכי
ת מחירים בו י צ ו י ף 2 לצ י נפט/ התשנ״ג-992ו', וסעי צר  למו
ים ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו בשי ם ו  במצרכי
, אני קובע בי החל , התשנ״ב-992ו2 ץ) ר בז ע ש צרי נפט ב  למו
ו באוקטובר 1993) המחירים ״ד ( י התשנ  ביום ט״ז בתשר

צרי נפט הם כמפורט להלן: ל מו ים ש  המרבי

 חלק אי: מהירי מועדי נפט לערכן בשקלים חדשים

ין ן 96 בנז י ז  בנ
פרת  נטול עו

 א. מחיר לליטר בתחנה
1 מע׳׳מ) 1.87 1.83 7  (בולל %

 ב. מחיר לליטר בתחנה
לח 1.60 1.56  באי

, בולל הובלה  חלק ב׳: מחיר מועדי הנפט במיתקן
 ואספקה לתחנת דלק

לל מע״מ) ו כו נ ם ל־1,000 ליטרים, אי י ש ד  (בשקלים ח

ן י ז  בנ
פרת ין 96 נטול עו  בנז

1,426.95 1,461.14 

 י ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 258.

 2 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 262.

, Z1993.3.1 087 ו ד ״ ו התשנ ם , י״ט בכסל מי  4173ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
ר/ 1943 בו דת הקרקעות (רכישה לצרבי צי  לפקו

ן והבניה, התשב״ה-1965 ו לפי חוק התכנ  ו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
בהתאם לתבנית מספר ענ/93ו, , ו '  והבניה, התשכ°ה-965ו
רה פורסמה בילקוט הפרסומים 4073, שו דעה בדבר אי  שהו
ן ו  התשנ״ג, עמי 968, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנ
דעה כי הקרקע המתוארת ן - הועדה), הו ל ה ל ) ן ו ר י  ולבניה ע
כי הועדה עדה לחלוטין לצרכי ציבור, ו שה לו  בתוספת דרו

ת הקרקע האמורה. ש י כ לתת על ר ת ו א ש  מוכנה ל

בע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע  כל התו
דרש לשלוח לועדה, י על בך, נ צו רוצה לקבל פי  האמורה ו
ל רעה זו ברשומות, הרצאה ע ום פרסום הו ם מי י דשי ך חו  תו
רוף ר לו בקרקע האמורה, בצי ש  זכותו או על טובת ההנאה א
ו שנ ם - אם י שו ת פרטי הרי ו א כלל עתו שי ת לחיזוק תבי ו  ראי
פיהס דעה המפרטת לסעי הו ם המקרקעין, ו שו - בפנקסי רי
ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו א תובע וחי ו ה ים ש י צו ת הפי  א

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו דעה כי הועדה מתכו  כן נמסרת בזה הו
פן דחוף שה באו א דרו  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
ת לדבשה, והועדה מורה ד מ ו א ע ר שלמענם הי בו י צי ב  לצר
ד את ם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי ד ל א כ  בזה ש

 החזקה בה.

 תוספת

ש 20342 - ו  ג

; ל  ח״ח 1 - כדרך ושבי

ן: ת עלמי בי רי פתוח ו בו  ח״ח 2 - כדרך, שטח צי
ל:  ח״ח 3, 4, 22 - כדרך ושבי

ש 20416 - ו  ג

ל;  ח״ח 19 - בדרך ושבי
רי פתוח: בו  ח״ח 20, 21, 24 - כדרך ושטח צי

 ח״ח 25 - בדרך ומבנה ציב1רי:
רי פתוח: בו ך ושטח צי ר  ח״ח 26, 27 ־ כד

; רי י פתוח ומבנה ציבו ר בו  ח״ח 28 - בדרך, שטח צי
ל; י ושבי ר בו  ח״ח 29 - כמבנה צי

: רי י פתוח ומבנה ציבו ר בו  ח״ח 30 - בדרך, שטח צי
רי פתוח. בו ל ושטח צי י  ח״ח 31 - בדרך, שב

עדה בכפר עארה, י הו ד ית מופקד במשר  העתק התכנ
דה ת העבו ן בו בשעו י ן בדבר דשאי לעי י י נ כל המעו  ו

 הרגילות.

י התשנ״ד (14 באוקטובר 1993)  כ״ט בתשר

) מוחמר יונס 3 ־ מ 2 ח ) 

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ן ו ר ן ולבניה עי ו  לתכנ

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו דעה, כי הו  כן נמסרת בזה הו
א דרושה באופן דחוף  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי
עדה מורה בזה הו ם לרכשה, ו מדי ר שלמענם עו ו ב י הצי  לערב
ת החזקה ד א ל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי כ  ש

 בה.

 תוספת
רך נטות או רדי ן קואו יה - שטח בי ו  ירושלים, כפר עיסו
נטות רוחב 134.425-133.625, ן קואורדי בי  174.240-173.125 ו

ת המא1שרת. י ט התבנ ם בתשרי אדו  ובמסומן בצבע חול ו

ת י ר עדה בעי י הו ד ית מופקד במשר  העתק תשריט התכנ
דה ת העבו ו ע ש ן בו ב י ן בדבר זכאי לעי י י נ  ירושלים, וכל המעו

 הרגילות.

ן התשנ״ד (4 בנובמבר 1993)  כ׳ בחשו

< טדי קולק ־5 מ 2 ח  נ

עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י
ם י של ו ר ן ולבניה י ו  לתכנ

 הודעה לפי םעיף1 19
דת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943  לפקו

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  וחוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ת מפורטת מם׳ לה/ י  והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנ
רה פורסמה בילקוט שו דעה בדבר אי  4/17/1000, שהו
עדה רה בזה הו  הפרסומים 3728 התש״ן, עמ׳ 1223, מצהי
, בהתאם ן ולבניה רמלה (להלן - הועדה) ו  המקומית לתכנ
, י ציבור), 1943־ ב ף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצר  לסעי
רעה  כי הקרקע המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הו
ג, י ־ד לפקודה בילקוט, הפרסומים 4103, התשנ  לפי סעיפים 5 ו
ת רמלה רי ל עי ר והמוחלט ש  עמ׳ 2351, תהיה לקניינה הגמו

דעה זו ברשומות. ום פרסום הו  מי

 תוספת

נת נוח שנה 9), בשכו וש 4357, ח״ח 36 (חלקה י  קרקע בג
 הדרים, רח׳ התבור, רמלה, כמפורט להלן־

רי בו וה שטח עי ל כ־5ד8 מ״ר, המהו  מגרש בשטח ש
 פתוח:

וה מגרש לבניה ל ב־680,ו בדר, המהו  מגרש בשטח ש
רית.  ציבו

ן י נ עדה ובל המעו י הו ד ת מופקד במשר י  העתק התכנ
דה הרגילות. ת העבו ו ע ש ו ב ן ב י  בדבר זכאי לעי

ן התשנ״ד (9 בנובמבר 1993)  כ״ב בחשו

ץ ר ) משה פ ג ' מ 4 ח ) 

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ן ולבניה רמלה  לתכנו

 י ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 י ם״ח התשב״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי  068 ו ילקוט הפרסו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית בעגה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשבייה-1965

1 
 בתזאם לג*יף 71(א) לחוק רדשויות המקומיות (מזירות), התשכייה »19 ,נמסרת בזאת

 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית ב/לנה שקויימו
 ביום י״ח בוז1יו? התשנ״ד (2 בנובמבר 1993):

 א. אועדו רשימות המועמדים בלהלן:
- סולידריות ואחווה  1. אמ

- חזית בענה הדימוקרטית .2 
 3. ים הרשימה האםלמית

 4. כי אלחייריה
- העבודה והאחוה  5. ל

- תנועת בענה המאוחדת  6. נורצ
 7. נד אלנהדה

 6. פ _ אלסדאקה
? ו י ו ו ל - חזית דימוקרטית לשלום ו  9. ק

- פיתוח ורווחה  10. שי
- השנוי  11. ת

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי .םוירות
 1. כי אלח׳יריה עם

 ל העבודה והאחוה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2395

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2322

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 73

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתת מרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות נו  אות/יות וכי
 אמ סולידריות ואחווה 522
 גד חזית בעגה הדימוקרטית 57*
 יס הרשימה האםלמית 241
 כי אלחייריה 62

 ל העבודה והאחוה 194
 מרצ תנועת בענה המאוחדת 135
 נד אלנהזה 159
 פ אלסדאקה 366

ן 2 ו י ו  ק חזית דימוקרטית לשלום ולשו
 שי פיתוח ורווחה 143

 ת השנוי 1
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 תספר
י הרשימה המנדטים נו  אמ סולידריות ואחווה 3 אות/יות וכי

 גד חזית בעבה הדימוקדטית 2
 ים הרשימה האםלמית 1
 ל העבודה והאחוה 1
 פ אלסדאקה 2

 089 ו

 1 סייח התשכ״ה,עיימ 246

ו התשב״ד, 3.12.1993 ם 4173, י׳׳ט בכסל מי לקוט הפרסו  י



 אחמד

ף י ז ו  ג

 חיאלד

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 2. בז־ראן

 2. דאו

 חםארמה
 גבזאל םאלם

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 בענה

.2 

 סולידריות ואחווה
 מ ו חמד
 בז־ראן

 נ1 ) מרשימת אמ
 1. תיתי

 3. בדראן

 חזית בענה הדימוקרטית
 עלי

 הרשימו־, האסלמית
 ח •אלד

 העבודה והאחוה
 סאלח

 עלי
 אלסדאקה

 (2 ) מרשימת גד
 1. חיליל

 (3 ) מרשימת ים
 1. תיתי

 (4 < מרשימת ל
 1. עלי

 (5 ) מרשימת פ
 1. חיליל

 י׳יא בכסלו חתשני׳ד (25 בנובמבר 1993)
 (חמ 3-2150)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בענה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), חתשל״ה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7(ב) (1)

2 
 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומין בענה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשו ן התשנייד (2 בנובמבר 1993
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. בכרי מ וחמד
י חסן  2. עבד אל גנ

 3. עלי םאלח
 4. קאסם עלי

 5. תיתי מוחמד

2397 

2266 

111 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

26.17 
4.24 

10.06 
29.62 
27.91 

644 
97 

230 
677 
638 

 מוחמד
 חםן

 םאלח
 עלי

 מ ו חמד

 בכרי
 עבד אל גני

 עלי
 קאסם
 תיתי

 1 סייח ת1שכ״ה,ע״מ 246.
 2 סייח תזשל״ה,עיימ 211,

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי לקוט הפרסו  1090 י



2354 

2304 

50 

 הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40x מהקולות הכשרים נערבו

 ביום בי בכסלו חתשנייד (16 בנובמבר 1993) בחירות חוזרות א׳א־ בהן
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 בכרי מוחמר
 קאסם עלי

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 מספר הקולות
1167 
1137 

 שם המועמד

 מ וחמד
 עלי

 בכרי
 קאסם

 גמאל סאלם
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 בעבה

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 בכרי מוחמד

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 יייא בכסלו התשנייד (25 בנובמבר 1993)
 (חמ 3-2150)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גדרה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית גדרה שקויימו

 ביום י״ח בת1יון התשנייד (2 בנובמבר 1993)5
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. אמת - העבודה ובלתי מפלגתיים
 2. ב - מפלגה חזית לאומית

 3. גש - גש״ר
י בגדרה ו נ י  4. טל - הרשימה ^!

 5. לב - למען בני גזדד•
 6. מזל• - הליכוד

 7. שם - התאחדות הספרדים שומ־י תורה

 ואלו הרשימות שהיו עוורות ביניהן בהסכמי בחירות
 1. אמת העבודה ובלתי מפלגתיים עם

 מחל הליכוד

 2. ב מפלגה חזית לאומית עם
 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה

1091 

,  1 סייח התשכ״ר.,עיימ »2

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ל ס כ ם 4173, י״ט ב מי רסו  ילקוט הפ



 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 4336
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4159
 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 179

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 מספד

י הרשימה הקולות נו  אות/יות וכי
 אמת העבודה ובלתי מפלגתיים 767
 ב מפלגה דתית לאומית 591
 גש גש״ר 963
 טל הרשימה לשינוי בגדרה 143
 לב למען בני גדרה 259

 מחל הליכוד 1151
 שס התאחדות הספרדים שומרי תורה 265

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות ת7 ו עמדי ם
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ כי  אות/יות ו
 אמת העבודה ובלתי מפלגתיים 2
 ב מפלגה דתית לאומית 1
 גש גש״ר 3
 מחל הליכוד 4
 שס התאחדות הספרדים שומרי תורה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו ונם־ י מועצה מכל רשימה ורשימה

 (1 1 מרשימת אמת העבודה ובלתי מפלגתיים
 1. בסון משה 2. אבדור דב

 (2 ) מרשימת ב מפלגה דתית לאומית
 1. כהן שלום

 (3 ) מרשימת גש גש׳יר
 1. הררי גד 2. קםנטיני נסים

 3. קטיעי יהודה

 (4 ) מרשימת מחל הליכוד
 1. רדיע אליהו 2. בראודה עמיר

 3. גמליאל חובב 4. ת1וכה בצלאל
 (5 ) מרשימת שם התאחדות הספרדים שומרי תורה

 1. צארום מיכאל

׳ בכסלו התשנייד (21 בנובמבר 1993׳ יעקב שלום  ז
 (דומ ס3-215)

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 גדרה

׳ד, 3.12.1993 ו התשב׳ ל ם ב ם 4173, י״ט ב מי  1092 ילקוט הפרסו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גדרה
 לפי חוקיהרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7(ב) (1)

2 
 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גדרה
 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ייית בחשו ו התשנייד (2 בנובמבר 1993

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בובה יחזקאל

 2. בסון משה
 3. הררי גד

 4. כהן שלום
 5. רדיע אליהו

 6. שרעבי טוב

4338 

4147 

191 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד
3.52 

18.18 
26.53 
16.23 
34.53 
1.01 

146 
754 

1100 
673 

1432 
42 

 יחזקאל
 משה
 גד

 שלום
 אליהו

 טוב

 בובה
 בסון
 כה?

 רדי ע
 שרעבי

3837 
3798 

39 

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל ׳;40 מהקולות הכשרים נערכו
 ביום בי בכסלו התשנייד (16 בנובמבר 1993) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 הררי גד

 רדיע אליהו
 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

1013 
 גד 2785

 רדי ע אליהו

 1 סייח התשכייה,עיימ 248.
 2 סייח התשל״ה,עיימ 211.

1093 3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י׳׳ט בכסל י מ ו פרס לקוט ה  י



 יעקב שלום
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 גדרה

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 רדיע אליהו

 גשם רגושפחר.) (השם הפרטי)

 זי בכסלו רתשנ״ד (21 בנובמבר 1993)
 ?המ 50 ל 3-2)

2320 

2245 

03 

 מספר
 הקולות

 ה1ח1ה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית תצפה רמון
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה 1965 ,נמסרת בזאת

ז על תוצאות הבחירות למועצה המקומית מצפה רמו ן שקויימו ^ ו  ה
 ביום י״ח בו»ו? התשנ״ד (2 בנובמבר 1993)«

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן!
 1. אחת - העבודה מרץ ובלתי מפלגתיים

 2. יש - המצפאים
 3. מחל - הליכוד

נית ובלתי מפלגתיים ו  4. ץ - צומת התנוער• לתזחדשות צי
 5. ר - רעות רשינ11 עולים וותיקים

 ב. מספר הכולל של הנותרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים!

י הרשימה נו  אות/יות וכי
 אמת העבודה מרץ ובלתי מפלגתיים 708
 יש המצפאים 771
 מחל הליכוד 539
נית ובלתי מפלגתיים 81 ו  ץ צומת התנועה להתחדשות צי

 ר רעות רשימת עולים וותיקים 146
. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות המועמדים  ו

 מספר
י הרשימה המנדטים נו  אות/יות וכי

 אמת העבודה מרץ ובלתי מפלגתיים 4
 יש המצפאים 4
 מחל הליכוד 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
 (1 ) מרשימת אמת העבודה מרץ ובלתי מפלגתיים

 1. שוש? סמי (שלמה) 2. ארביב
 משה 3 . ו י בגרטן רבקה 4 . ע־קנ וב

 אלבםנדד

 מזל
 גנאדי

 2. סרגי ו? המצפאים
 4. רולבוח־

 יעקב
 מכלוף

 (2 ) מרשימת יש
 1. שביט

 3. אלמקיים

 1 סייח התשכ־יר״ע״מ 248.

ו התשב״ד, 3.12.1993 ל ס כ ם 3?41, י׳׳ט ב מי  094 ו ילקוט הפרסו



 (3 ) נדשינמ מחל הליכוד
 1. כהן שמואל 2. אזדי גדוד

 3. אנו־ אברהם
 יייד בכסלו חתשנייד (20 בנובמבר 1993) יוסף גוטמן

 (חמ 3-2150!
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 מצפה דמון

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מצפה רמו ן
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם). וזןשל״ה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71>א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7>ב< (1)

2 
 ??זוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה

 הוזעז על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מצפ־. רמו!

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום יייח בחשו ן התשנ״ד >2 בנובננבו־ 1993
 1. אושרו הצעות המועמדים כ^הלןז

 1. אבני אריה
 2. כהן שמואל
 3. שביט יעקב

 4. שושן סמי ושלמה)
 2. המספר הכולל של הכותרים שהצביעו בתחום תרשות המקומית 2320

 3. המספר הבולל של הקולות הבשרים 2250

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 70
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אבבי אריה 50 2.56
 כהן שמואל 610 27.37
 שביט יעקב 762 33.75
 שושן סמי (שלמה) 020 36.32

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40x מהקולות הכשרים נערכו
 ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993) בחירות חוזרות אשר בהן!

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו!
 שביט יעקב

 שושן סמי (שלמה)

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2327

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2290

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 29

 1 סייח תזשכ״ר״ע״מ 240.

 2 סייח התשלי׳ר״ע״מ 211.

, 3.12.1993 095 ו ד ״ ו התשנ ם 3ל 41, י״ט בכסל י מ ו פרס לקוט ה  י



 מספר הקולות

1113 
1185 

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים!

 שם המועמד

 י וסף גוטמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 מצםה רמו ן

 יעקב
 סמי >של13ז)

 שביט
 שוש!

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 שושן סמי (שלמה)

 גשם הנמפחהן >השם תפרטי)

 ״יד בכסלו התשנ״ד (28 בנובמבר 1993)
 (תמ 3-2150)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית נתף
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה 1965 ,נמסרת בזאת

 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית נחף שקויימו
 ביום יייח בדמוון התשנ׳יד (2 בנובמבר 1993):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. דנ - אלנהדה (התחיר.)

 2. הל - אלהילאל (הלבנה)
 3. טה - השוחרים (אלטליעה)

! ו י ו  4. י - אחוה ושו
ד - אלחוריה ואלםלאם (החירות והשלום)  5. י

 6. כפ - ח»תוף והפתוח
 7. נ - אלנור
̂חק  8. נק - אע

 9. ע - ההתאחדות הדימוקרטית
 10. פם - אלמחבה ואלאחיוה (אהבה ואחוה)

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2988
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2899

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 89
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתת מרשימות המועמדים:

 מםפר
י הרשימה הקולות נו  אות/יות וכי

 דנ אלנהדה (התחיה) 4
 הל אלהילאל (הלבנה! 589
 טה העותרים (אלטליעה) 533
ן 161 ו י ו שו  י אחוה ו
ד אלחוריה ואלםלאם (החירות והשלום) 271  י
 כפ וזעת ו ף והפתוח 224
 נ אלנור 105
 נק אלחק 421
 ע ההתאחדות הדימוקרטית 341
 פם אלמחבה ואלאחיוה (אהבה ואחוה) 250

 1 סייח התשכ״ר״ע״מ 248,

ד, 3.12.1993 ו התשנ־׳ ם 4173, י״ט בכסל מי  1096 ילקוס הפרסו



 מספר
 המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אתת מרשימות המועמדים

י הרשימה ו נ  אות/יות ובי
 הל אלהילאל גהלבנה)

 טה העותרים (אלטליעה)
ד אלחוריה ואלםלאם (החירות והשלום)  י

 כפ השתוף והפתוח
 נק אלחק

 ע ההתאחדות הדימוקרטית
 פם אלמחבה ואלאחיוה (אהבה ואחוה)

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 אחמד

 סעיד

 עבד אל קאדר

 2. מסרי

 2. סעיד

 (1 ) מרשימת הל אלהילאל והלבנה)
 1. םרחאז םאמי

 3. מוםטפא חאג, מערוף

 השוחרים (אלטליעה)
 אחמד

 אלחוריה ואלםלאם והחירות והשלום)
 מוחמד

 השתוף והםתוח
 מחמוד

 2. קאדרי
 אלחק

 עאמר
 ההתאחדות הדימוקרטית

 יוסף
 אלמחבה ואלאחיוה (אהבה ואחוה)

 מוחמז־

 (2 ) מרשימת טה
 1, עבאס

ד  (3 < מרשימת י
 1. איוב

 (4 ) מרשימת כפ
 1. מטר

 (5 ) כנשימת נק
 1. קים

 (6 ) מרשימת ע
 1. סעיד

 (7 ) מרשימת פם
 1. עבד אלגב

 אליאם עזאם
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 נחף

 ז* בכסלו התשנ״ד (21 בנובמבר 1993)
 (חמ 3-2150)

1097 3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי רסו לקוט הפ  י



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית נוזף
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7(ב) (1)

2 
 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית נחף
 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום יייח בחשון התשנייד (2 בנובמבר 1993

 ג. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. איוב מוחמז־
 2. מטר עומר
 3. םרחאן םאמי
 4. עבאם אחנזד

 5. עבד אלגני מוחמז־
 6. קים עאמר

2980 
2918 

70 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
 3. המספר הכולל של הקולות הבשרים

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים
 5. מספר הקולות הנשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

16.52 
5.76 

30.02 
26.39 
5.41 

15.90 

482 
160 
876 
770 
158 
464 

 מ ו חמד
 עומר
 םאמי
 אחמד

 מוחמד
 עאמר

 איוב
 מטר

 םרחאן
 עבאם

 עבד אלגנ׳
 קי ס

2691 
2645 

46 

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל ^40 מהקולות הבשרים נערכו

 ביום ב־ בכסלו התשנייד (16 בנובמבר 1993) בחירות חוזרות אשר בהן:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 םרחא? םאמי
 עבאס אחמד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

1493 
1152 

 םאמי
 אחמד

 םחחאן
 עבאס

 1 סייח התשכ״ה,עיימ 8*<2.
 2 סייח התשלייה,,עיימ 211.

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי  1098 ילקוט הפרסו



 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 םרחאן סאמי

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 זי בבםלו התשנייד (21 בנובמבר 1993) אליאם עזאם
 (חמ 3-2150)

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
ד י  נ

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית ביאליק

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה-1965
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית ביאליק שקויימו

 ביום יייח בחשון התשנייד (2 בנובמבר 1993):
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. אמת - העבודה מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
ד - סיעת עתיד בראשות יוסי דואק  2. י

 3. ל - למען קרית ביאליק
 4. מחל - הליכוד

 5. מרצ - מרצ ישראל הדמוקרטית רצ מפם שינוי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות התהומית 15370

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 14771

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 599

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות ו נ כי  אות/יות ו
 אמת העבודה מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 3080
ד סיעת עתיד בראשות יוסי דואק 763  י

 ל למען קרית ביאליק 6357
 מחל הליכוד 4226
 מרצ מרצ ישראל הדמוקרטית רצ מפם שינוי 345

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ בי  אות/יות ו
 אמת העבודה מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 4
ד סיעת עתיד בראשות יוסי דואק 1  י
 ל למען קרית ביאליק 7
 מחל הליכוד 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 (1 ) מרשימת אמת העבודה מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 1. דמרי שלומי 2. בר שמחה
 3. סלמן דב 4. הרדוף חנה

ד סיעת עתיד בראשות יוסי דואק  (2 ) מרשימת י
 1. דואק יוסי

 1 סייח התשבייה,עי־מ 248.

ו התשב״ד, 3.12.1993 1099 ל ס כ ם 4173, י״ט ב מי לקוט הפרסו  י



 רפאל
 מורים
 יהודה

 יוסף
 אברהם

 ורטהיים
 אםולי ן

 פדרליין

 וקני?
 בר סיני

 משה אביגדור
 פקיד הבחירות לעירית
 קרית ביאליק

.2 

.4 

.6 

.2 

.4 

 למען קרית ביאליק
 דני

 אביבה ורחל)
 מיכאל-מיקי

 משה

 אלי
 יוסף

 ני ומה

 (3 ) מרשימת ל
 1. זק

 3. הדם
 5. קאוף
 7. פנחס

 (4 ) מרשימת מחל הליכוד
 1. דוקורםקי

 3. ברבי
 5. רציבסקי

 ל׳ בחשון התשנ־יד (14 בנובמבר 1993)
 (דומ 50ד3-2)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית ביאליק
 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), רתשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7(ב) (1)

2 
 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975 ,נמסרת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית ביאליק שקויימו
 ביום יייח בחשון התשנייד (2 בנובמבר 1993)!

 א. אושרו הצעות ההועמדים כלהלן:
 1. דואק יוסי
 2. דוקורםקי אלי

 3. דמרי שלומי
 4. זק דני

15376 

14699 

677 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 שם המועמד

5.33 
28.82 
15.63 
50.22 

784 
4236 
2297 
7382 

 יוסי
 אלי

 שלומי
 דני

 דואק
 דוקורסקי

 דמרי
 זק

 משה אביגדור
 פקיד הבחירות לעירית
 קרי ת בי אלי ק

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 זק דני

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 לי בר^ו? התשנייד (14 בנובמבר 1993)

 1 סייח התשכייה,עיימ »2.

 2 ם״ח התשליי^ע״מ 211.
3.12.1993 , ד ו התשב״ ל ס כ ם 4173, י״ט ב מי  1100 ילקוט הפרסו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית רינה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חתשב״ה-1965
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית רינה שקויימו

 ביום י״ח בר^ון התשנ״ד (2 בנובמבר 1993):
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. אמ - העבודה והתקווה
 2. גד - חזית ריינה הדמוקרטית
 3. די - גבהת אל-עמל אל ווטני

 4. ים - הרשימה האיסלמית
 5. ל - הידידות

 6. ם - רשימת אלמםתקבל
 7. נ - התקדמות ופיתוח

 8. ע - המפלגה הערבית הדמוקרטית
 9. צש השנוי והשוויון

 10. ק ־ החזית המתקדמת ריינה
 11. קצ - החזית לתיקון

 12. ר - רשימת ריינה העצמאית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית 4258
 ג. המספר הבולל של הקולות הבשרים 4171

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 67
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים־

 מספר
י הרשימה הקולות נו  אות/יות וכי

 אמ העבודה והתקווה 523
 גד חזית ריינה הדמוקרטית 545
 די גבהת אל-עמל אל ווטני 192
 ים הרשימה האיסלמית 348

-ל הידידות
 ם רשימת אלמסתקבל 540
 נ התקדמות ופיתוח 127
 ע המפלגה הערבית הדמוקרטית 321
 צש השנוי והשוויון 307
 ק החזית המותן ו ריינה 251
 קצ החזית לתיקון 507
 ר רשימת ריינה העצמאית 510

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
 מספר

י הרשימה המנדטים נו  אות/יות וכי
 אמ העבודה והתקווה 2
 גד חזית ריינה הדמוקרטית 2
 ים הרשימה האיסלמית 1
 ם רשימת אלמסתקבל 2
 ע המפלגה הערבית הדמוקרטית 1
 צש השנוי והשוויון 1
 קצ החזית לתיקון 1
 ר רשימת ריינה העצמאית 1

 1 סייח התשכייה,ע״מ 248.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 נזוחמד

 מחמוד

 זאהי

 2. בסול

 2. עתאמלה

 2. מראוי

 אםילי ס והי ל
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 רינה

 (1 ) מרשימת אמ העבודה והתקווה
 1. טאטור ראגיח

 (2 ) מרשימת גד חזית ריינה הדמוקרטית
 1. בסול חיאלד
 (t 3 מרשימת ים הרשימה האיםלמית
 חיאלד
 רשימת אלמםתקבל

 גימאל
 המפלגה הערבית הדמוקרטית

 אחמד

 1. גראבה
d ג4 ) מרשימת 
 1. זידאן
 (5 ) מ־שינמ ע

 1. עתאמלה

ן ו י ו ושו  (t 6 מרשימת צש ח׳ינוי ו
 1. אלחות מ ו חמד

 (7 ) מרשימת קצ החזית לתיקון
 עדנאן

 רשימת דיינה העצמאית
 פרח

 1. בסול
 >t e מרשימת ר

 1. בראנםה

 יייא בכסלו התשני״ד (25 בנובמבר 1993)
 (חמ 3-2150)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות להאשות המועצה המקומית רינה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ה 1965 ,ולסעיף 7>ב< (1)

2 
 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975 ,נמסרת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה רגזקומית רינה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום יייח בחשון התשנייד (2 בנובמבר 1993
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. בסול וליד
 2. זידאן גימאל

 3. חיוטבא חסן
 4. טאשור ראגיח

4256 

3986 

270 

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
 3. המספר הבולל של הקולות הבשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 1 סייח חתשכייר״ע׳ימ 248.

 2 סייח התשל״ה,ע״מ 211.
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 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתד מהמועמדים־
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים
 בסול וליד 323 8.10

 ז י דאז ג י מאל 1002 25.14
 חיוטבא חסן 1193 29.93
 שאשור ראגיח 1468 36.83

 ב. הואיל ואף אתד מהמועמדים לא קיבל ׳;40 מהקולות הנשרים נערנו

 ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד ג16 בנובמבר 11993 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 חי ושבא חסן

 טאטור ראגיח
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 3967

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3893

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 74

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות
 ח׳וטבא חסן 1833
 טאטור ראגיח 2060

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 טאטור ראגיח

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)
 יי׳א בכסלו התשנ״ד (25 בנובמבר 1993) אםילי םוהיל

 (ח מ 3-2150)
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 רינה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית שלומי

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירית), התשכ״ה-1965
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ־׳ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית שלומי שקויימו

 ביום יייח גד»יון התשנייד (2 בנובמבר 1993):
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. אמת - העבודה מפלגת העבודה הישראלית
 2. ב - מפדי־ל

 3. זך - שלומי טובה
ד - יחד התנועה לשינוי פני שלומי  4. י

 5. מתל - הליכוד
 6. ק - שפע
 7. ש - שבח

 8. תן - איתן

 1 ם־־ח התשכ׳יה,עיימ 248.

1103 3.12.1993 , ד ״ ו התשנ לקוט הפרסומיבו 4173, י״ט בכסל  י



 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1901

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1847

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 54

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות ו נ י כ  אות/יות ו
 אמת העבודה מפלגת העבודה הישראלית 404
 ב מפד״ל 348

ד שלומי טובה 71  ז
י שלומי 175 נ י פ ו נ ד יחד התנועה לשי  י
ד 445 כו  מתל הלי

 ק שמ1 79
 ש שבח 227
 תן איתן 98

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספד

י הרשימה המנדטים ו נ י כ ות ו  אות/י
 אמת העבודה מפלגת העבודה הישראלית 2
 ב מפד״ל 2
י שלומי 1 נ י פ ו נ ד יחד התנועה לשי  י
ד 3 כו  מחל הלי
 ש שבח 1

. שמות האנשים שנבחרו תברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 (1 < מרשימת אמת העבודה מפלגת העבודה הישראלית
ד 2. אדרי עמרם ו ן ד  1. חו

 (2 1 מרשימת ב מפד״ל
 1. סויסה מיכאל 2. בוםקילה עמרם

י שלומי נ י פ ו נ ד יחד התנועה לשי  (3 ) מרשימת י
ז מיכאל ו ל י  1. א

ד כו  (4 ) מרשימת מחל הלי
 1. אויקרט ישראל 2. מלבה מיכאל

ו שמוליק נ  3. ל

 (Í 5 מרשימת ש שבח
בי .1  לנגלבן קו

ף מלכה ס ו י בכסלו התשנייד (21 בנובמבר 1993׳ י  ז
 ;חמ 3-2150)

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 שלומי

3.12.1993 , ד ״ נ ש ת ו ה ם 4173, י״ט בכסל מי לקוט הפרסו  04וו י



 הודעה בד•־ תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית שלומי
 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975

1 
 בהתאם לסעיף 71גא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות). התשכייה 1965 ,ולסעיף 7>ב) (1)

2 
 לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית שלומי
 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשון התשנייד (2 בנובמבר 1993

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אויקרט ישראל
 2. אילוז מיכאל
 3. חדד קלמוז

 4. חזן דוד
 5. לנגלבן קובי

 6. סויסה מיכאל
 7. רשף שמשון

1901 

1850 

51 

 הקולות

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד במספרים באחוזים
 אויקרט ישראל 481 26.00
 אילוז מיכאל 156 8.43

 חדד קלמו! 7 37.
 חז1 דוד 475 25.68
 לנגלבן קובי 216 11.68
 סויסה מיכאל 420 22.70
 רשף שמשו! 95 5.14

1872 

1852 

20 

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל ^40 מהקולות הכשרים נערכו
 ביום ב׳ בכסלו התשנ׳׳ד (16 בנובמבר 1993) בחירות חוזרות אשר בהן

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 אויקרט ישראל

 חזן דוד
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים

 1 ם״ח התשכיי^עיימ 248.
 2 סייח התשל״ה,ע״מ 211.
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 5. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:
 שם המועמד מספר הקולות

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 שלומי

 אויקרט ישראל 963
 חזן דוד 09«

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 אויקרט ישראל

 (שם המשפחה) והשם הפרטי 1
, בכסלו חתשנ״ד (21 בנובמבר 1993) יוסף מלכה  ז

 (ד1מ 50 ז 3-2)

 הודעות בתי המשפט

 תאריך
 מסי התיק שם המנודו הפטירה שם המבקש

 1063/93 ברבה שכטר 17533 עדינה קצוף
 1064/93 חיים אלתר קל־ץ 19.6.82 אברהם קליין

 1066/93 דוו־ הירשפלד 9.9.93 עפרה הירשפלד
 1067/93 יעקב לוי 1.1093 רחל לוי

 1069/93 בורה סעדה 29.1.92 בורה חיים
ז 205.93 מרים וולקץ ת  1071/93 דרגה ת
ד חלפון  1073/93 שרp חלפון 93^1 דו

 1075/93 שושנה חובארה 11.9.93 דוד חובארה
 1077/93 פיסק ג׳נט 16.1.66 אלפרד רובברגר

 1078/93 יעקב אהתן
 חםנוף 9.6.16 רחמים חםנוף
ם מלבא א  1080/93 זהבה מלכא 14,6.93 ש
 1081/93 שמעון מלבא 13.1282 מלבא שלום
 1083/93 נחום נחום 146.93 נחום שמחה

 1084/93 דהן שולמית 7.8.93 דהן דינה
 1085/93 הל! וינברגר 90*18 ארנולד וינברגר

 1089/93 מינוצה גרומברג 19.7.93 אלכסנדר גח־מבו־ג

ל בנק ו  1090/93 צדלם בנק 95.93 פ
 1091/93 אברהם עאלח 21968 צדוק יהודה
 1092/93 נעמה צאלח 111090 צדוק יהודה

 1096/93 כרנלן סילבר 29.6.93 דניאלה צרפתי
 1097/93 דוד שטיינברג 21.6.93 שלום בא גד

 1098/93 יצחק אדלר 259.62 בחך אדלר
 1099/93 רודולף בליץ 19.1093 והל טאוום בליץ

 1101/93 בחך אלקיס 82&.31 צבי אלקיס
 1102/93 אהרן ק אריה 93&& אסתר p אריה
ת בובסרה 21.6.85 אילן אבוחצירה  1104/93 ח

 דליה קובל, רשמת

 בית המשפט המחחי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, בי בתיקים המפורטים להלן
רושה ו י ואה או לצ ו קיום צו ת לצ גשו לביח המשפט בקשו  הו

י מנהל עזבו!/ נו  או למי

 תאריר
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 עוואות
ד וימאן  1065/93 יצחק שלמה »1.11 דו

 1068/93 רחמים נתן 309.93 שמחה נתן
 1070/93 חיה זיידמן 93&31 אמיר ליפםקי

 1072/93 רנה יחם 51093 יעתן יחם
 1076/93 יעקב איזידור

 פלודבינסקי 92*15 פלח־בינסקי
 1082/93 שלמה 4.10.93 יעקב

 בר סימן־טוב בר סימן־טוב
 1087/93 מנוחה קפלן 129.93 ניד גרשוני

 1093/93 אברהם משה
 טחמפגלר 161.92 נתן פלצור

 1095/93 מגינה פ&ז a7.93 דב פ>£ז
 1100/93 יפה פרובט 7.2.90 מח־בי שרגא

 פחכט
 1103/93 פלג נעמן 2a&93 שושנה פלג

 ירושות
 1061/93 נחום סבריה 9.9.93 מאיר נחום

 1062/93 יוסף מדרבי
י  שלום 10858 יוסף בושו
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 שם המבקש
 תארך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 7359/93 בתזה פרידמן 7.4.91 בריג׳יט פרידמן
 7238/93 כהן יעקב 157.93 כהן חיים

 7241/93 הרשקוביץ ישראל 275.93 הרשקוביץ אהרן
 מנחם יצחק

 7243/93 אברהם טודנאו 25.7.93 יהודית טורנאו
 7361/93 אהרן שטילמן 4.7.93 צפודה שטילמן

 7362/93 בתט דנסץ
 םימונם 27.9.93 הלן סימונס

ן פון מתל  7363/93 נעמי פון ויחל 15.93 ח
 7365/93 גובארי יפת 259.93 תמר גובארי

 7369/93 שיינו־ אחידור 106.86 זאב שיינו־
 7370/93 שיינו־ פתיה 57.92 זאב שיינו־

 7371/93 בר גד ישעיהו 102.92 בר גד מירה
 7373/93 בריינה רפפותז 25.92 הרברט זינגר

 7375/93 מיכאל לוי 93*13 התזה אנגל לוי
 7382/93 סעדיה צוברי 93*18 עוברי שמואל

 7387/93 בן שטרית מרסל
 עזיזה 241.91 בן שטרית איזק

 7390/93 איטליאנר קלרה 208.93 ליכטנשטיין
 ארנולד דוד

 7391/93 חנה כהן »17.9 מזל סלים
 7392/93 ברבוט דעה 11.11.92 אשכנזי משה

 7394/93 בידרמן הילדה 63.93 אלי בר־טל
 7395/93 יצחק גד־נבו־גר 153.92 משה גרינברג

 7397/93 תמרה יסחקובה 309.92 שלמה ויצםלב
 יצחקוב

ש 5.1291 ג׳ין שמחה סופר מ  7400/93 כתין ש
 7403/93 חיים עוקר 55:93 אביגדור

 ליכטנברג
 7404/93 בתיה ציגלניצקי 17.1093 רחמן חנוך

 הנוי
 7405/93 סמדר שפירא 6.9.93 אריה שפירא

 7407/93 טבדח־ישרלי 6A93 אפרמשורלי
 משה וחל

ל גלזר א  7409/93 יעקב גלזר 93*28 מ
 7412/93 טואיטו מרדכי 47.91 טואיטו קלמנטין
 7413/93 בלוך רבקה 159.93 רייברט אהובה
 7414/93 לאה גינזבורג 27.9.93 עומרי גינזבורג

 7416/93 בן ציק אינגו־ 221092 נטי אינגר
 7417/93 ביטל ריזלה 93*4 בויטל פרץ

 7418/93 טובה ברויער 93*19 אליעזר ברויער
 7420/93 ק£ר אביגדור 268.93 יהודה בודנר

 7423/93 בכשי נעימה 101093 בקשי אברהם
 7424/93 פות־ הרצל 6.8.93 שאול מתניה

 5792/35 פאני רבינוביץ 19.7.83 גרופר רחל
 7427/93 דוו־ קליברסקי 127.88 נילי שמולינזק
 7428/93 צפורה קליברסקי 307.93 נילי שמולינזק

 7431/93 יאטט ברטה 93*29 מירה לז־רמן
 7432/93 דמתי קמר 21.7.93 דמתי יוסף
 7433/93 דמתי םאלם 36*5 דמתי יוסף

 7435/93 יעקב תזנב£ז 145.93 מאשה רתנבלט
ת 13.7.92 יוסף יצחק  7438/93 מיתלשרלי ת
 מידילשוילי

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
רושה ו י ואה או לצ ו קיום צו ת לצ ת המשפט בקשו שו לבי ג  הו

י מנהל עזבון. נו  או למי

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנות הפטירה שם המבקש

 צוואות
 6642/93 מדבסקי חיים 59.92 פאני מדבםקי
 7286/93 הורוביץ ברוריה 115.93 הורוביץ יעקב
 7291/93 סדמסקי משה 259.93 סדמסקי יוסף

 7294/93 מרגלית שחורי 93*15 יוכל שתורי
 7297/93 גולדנו־ פיקה 1.2.85 בוצ׳צד שמואל
 7298/93 קאופמן ישראל 30493 םטיילס אביבה

את  ו
 7300/93 מילה בלום 29.9.93 סוניה בכנר

 7303/93 אתה ליאון
 ארדיטי 12A93 אסתר ארריטי

 7304/93 צבי אפרתי 3,7.91 איי אפרתי
 7305/93 עמרם איבגי 85.93 ארלט איבגי

 7309/93 דוד קחי 229.93 אסנת קחי
 7311/93 פלוריקה ברש 45.93 מורגנשטוץ

 ארנסט
 7312/93 אלחנן נרקונסקי 309.93 פנינה ביידנר

 7313/93 שמואל בן חיים
 מולה 7.1093 רבקה בן חיים

 7314/93 חוה שויצר 51093 זאב ידפת -
 7316/93 זילברמן יוסף 93*2 זילברמן אריה
 7318/93 גוסטי נר־בואר 159.93 זוסיה נויבואר

 7324/93 יוליוס מלצר 309.93 פנחס םונדרלינג
 7330/93 זק רב 7.1093 אביבה דיציאן
 2342/91 היינז פנישל 11.690 ברברה פנישל
 7331/93 כרמלי שמואלי 161093 כרמלי בלהה

 7332/93 משה מרכזין
 ניטקה 245.93 תלמה ניטקה

 7338/93 בטי אלי 19.11.92 יצחק אלי
 7339/93 כץ סטניסלב 169.93 כץ גנובפה

ד  7340/93 אברהם אחלבו 3593 הינו דו
 אוזלבו

 7345/93 צפורה ליברמן 31.1291 מאיר ליברמן
 7342/93 ליבו גיטלה 93*29 ליבו אחק
 7343/93 ליבו יאנקו 25693 ליבו איזק

 7346/93 יהודה פנחםוב 159.93 שרה פנחסוב
 בלייך ליוש 7347/93 הלן בלייך 20590 בלייך ליוש

 7348/93 אליס (עליזה)
 רגנסברג 17.693 שמואל רגנסברג

 7349/93 אליעזר הלוי 26593 אידה הלוי
 7352/93 אלכסנדר 315.88 סופיה

 םטפקובסקי סטפקובםקי
 7355/93 סטחל טוביה 7.1093 רחנברג מיכאל

 7356/93 צדוק תפדה 13.93 צדוק שמעון
 7358/93 עקו פרידמן 31.12.91 בתגייט פרידמן
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 תאריך
ט המנוח הפטירה שם המבקש  מס׳ התיק ש

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו ע ד  הו

 7302/93 פאולינה ראובן 1.9.93 ו ראובן נאים
 7306/93 מתניא אברהם £7.93 מרים מתניא

ץ שמואל 27.12.91 רחל גייר  7307/93 שלי
 7308/93 שליין חוה 5.1.92 רחל גייר

 0/93ו73 שימחוביץ מרים 133.83 מיכה שגב
 7315/93 שמואלי שבתאי 21.593 יאיר שמואלי

 7317/93 טפר מרקום 3.1292 דרבסקי לאונור
 7319/93 1ט1די אלפונםקו 6.1234 משה מישאל
 7320/93 וטורי פרלה 2.75 משה מישאל
 7321/93 מישאל חנה 17.11.87 משה מישאל

 7322/93 וגנה״־ם חנן 11.9.93 מיליקובסקי נעמי
 7323/93 קונבלינה עליזה 51093 קונב^ינה אורי

 7325/93 םוניה כהן 93.^8 משה בהן
 7326/93 בהן מנחם 305.93 משה בהן

 7327/93 שמואלי עודדו 14,8.93 שרה שוור׳ן
 7328/93 מלבה עוררו 23.290 שרה שוורץ

 7329/93 בנזקיה לידיה 14.11.92 אתקוב לאוניו־
 7340/93 אברהם אוזלבו 5593 הינו דוד

 אחלבו
 7333/93 שםלי נסים 246.92 אניטה לוי
 7334/93 שמלי ויזה 2511.93 אניטה לוי

 7335/93 כהן משה 22.11.91 כהן לילי
 7336/93 קבלה יונה 27.1.92 עסיס יהודית

 7337/93 שמואל אהק
 חבק 93*2 שאול רובץ
 7341/93 בהן אהק 91*2 כהך אסתר

 7345/93 עפודה ליברמן 31.1291 מאיר ליברמן
 7350/93 . מרצלו הבט 93*9 אירנה הכס

 7351/93 יעחק לוי 151093 מרים לוי
 7353/93 אברהם מרדכי חיה טאומן

 טאומן 90*18 רחל
 7354/93 פרץ נסים 5*11.7 פרץ יעל

רץ יוסף 193.91 שורץ עדינה  7357/93 שו
 7360/93 פישר מאיר 57.93 פישר ישראל

 7239/93 סגמן עזרא 221.92 םגמן יעקב
 7242/93 לאה רוג 159.93 נעמי כהן

ר יוסף 75.93 פרסמן סופיה  7244/93 שדו
 7364/93 סופי גתזי 44.89 מרדכי גרםי

 7366/93 מאיר בידו־מן 12593 ד׳*ה לב
 7367/93 זיתוני משה 83^18 זיתוני יהודה

 7368/93 פסלו־ ברטה 27.593 מלי אלח־
 7372/93 שפק אחידור 29.9.91 שפק קטלינה

 רחל
 7374/93 בלומנפלד רבקה 6.1093 כרמלי ביאליקה

 7376/93 מקם מאן 9.493 אביבה מאן
 7377/93 קנפל הנה 24.7.93 כנף משה

 7378/93 מרי לח־ 93*30 רחל חננאל
 7379/93 קנפל שמואל 511.92 כנף משה

 7380/93 כהן פרחיה
 עזרא 101.93 בהן דוד

 7381/93 מזל (פורטונה)
 גדסי 2511.92 יוסף ג׳רסי

 7383/93 סמי מיכאלי 259.93 חנה מיבאלי

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 7439/93 קיבה םטרול 93*11 קובו אורל
 7441/93 נחום פסח1ביץ 5593 ויטה (דדה)

 פסחוביץ
 7442/93 אפרתי נח 17.7.93 רבקה אפרתי
 7443/93 כרמית יסמין 254,93 כרמית אילן
 7444/93 פוקס שלמה מאיר 4.1093 כץ שמואל

 7447/93 מרים למפתז 23.9.93 יפה ים
 7450/93 אשכנזי מרדכי 27.1087 עליזה בוליסה

 אשכנזי
ת פעקוס 27.9.93 עדנה מאנגר  7452/93 ח

 (פינקום)
 7454/93 שיין מרדכי 59.93 רחל שיין
 7456/93 שמואל צפלינסקי 227.93 פאולינה

 צפלינסקה
 7459/93 מלכה אשור 25593 אשר אבנו־

 7460/93 שמאי זלחה 51131 משאל אליהו
 7461/93 פלגיו־ משלה 93*21 מישל פלגיר

 7465/93 קםירר לזו־ 254.91 קסית־ יהודה
 ואח׳

 7466/93 צודיקו־ יהושע 19393 עודיקר יהושע
 יוסף יוסף

 7467/93 גלעדי שלום 20493 שרה גלעדי
 7470/93 סלומון ורון 107.92 םילה (םלביה<

 טרגנו ואדר
 7471/93 שמחה ורון 93*1 סילה (סלביה)

 טרגנו ואת•
 7473/93 מדר שרה 259.93 מדר אברהם

 7475/93 אמיל פוירשטיין 17.9.93 פני פוירשטיין
 7477/93 גלוק אנדח 61092 גלוק ויוריקה

 7478/93 שרה שבח 1.1093 אבנר שבח
 7479/93 הורוביץ

 גולדנברג מנוחה 305.93 לאה ירמקוב
 7481/93 בריינה אקםלחד 233.93 לאה ק צבי
 7482/93 כהן רוזה 2511.91 בהן מטעוד
 7483/93 גבריאל אברהם 95.93 גבריאל גחן

 7488/93 משה אורטנברג 151093 רחל אורטנברג
ץ  7489/93 עדאקי נעמי 81*21 עדאקי צי
 7490/93 טבוריק צילה 141.91 המיר לאד!

 ירושות
 7292/93 וייל דוד 209.92 אן בלנש וייל

 7293/93 יהודה צבי
 הלפרן 14492 אלון הלפרן

 7295/93 בדורי יצחק 51089 משיח כדורי
 7296/93 בדוח צלחה 251091 משיח בדורי

 7299/93 יוהנה וודק 257.93 ג׳ורג׳(מיכאל)
 הדק

p נאים או  7301/93 ראובן אליהו 29Aa3 ר
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 שם המבקש
 תאריך

 מט התיק שם המנוח הפטירה

 4/93ד4ד מאור פנחס 25593 מאור פנחס
 יחזקאל עזרא אמירה

 7476/93 דח־ קהרון 22.12.91 נחמה נימני
 7480/93 קצב שרה 121.92 קצב אברהם

p7484/93 אהרן אליהו 5593 עזרא אה 
 7485/93 לדרפינד יצחק 113.89 צימדמן רחל

 7486/93 חיים עתרי 61291 עתרי רחל
 7487/93 זינגר רחל 1.9.93 זינגר שמואל

 ורדה אלשיך, רשמת

 בית המשפט המחחי בחיפה

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינו*
 מנהלי עזבון

 מתפרטמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
רושה ו י ואה או לצ ו קיום צו ת לצ גשו לבית המשפט בקשו  הו

י מנהל עזבון. נו  או למי

 תאריך
 מס׳ התיק שם המטה הפטירה שם המבקש

 צוואות
 2112/93 שרף יעקב 155.84 שוץז מלכה

 2137/93 ארביץ שרה 11.7.93 אוביץ פרלה
 2141/93 לבמן ישראל 306.93 לבנק עליזה

 2148/93 לימונצ׳יק טובה 7.9.93 לימונעויק זאב
 2153/93 מלון אן חנה 10535 םיליה קרפ

 2154/93 גליקמן שמחה 27.1.90 גליקמן גנטה
 2157/93 קריגר שמואל 16293 קריגר יהודית

 2162/93 פודסטר דח־ותי 30593 פודסטר אביבה
 2163/93 בן לוא־ פריחה 23.1.93 וקנין חיים

 2165/93 אוחנה חנינה • 24284 נסים אוחנה
 2167/93 רמטש יולן

 יהודית 141093 קלמר מרדכי
 2169/93 שוסטק בנימין 15692 שוסטק בלה
 2171/93 ציבלה לויג׳י 21.9.93 יוהה ריסנו

 2172/93 ליאק דוד 259.93 טוקמאייר שרה
רp דדים 29A93 בירמן מינה י  2173/93 ב

 2174/93 שפחמן רבקה 29.9.93 ליאת מנחמי
 93'2176 רביטביץ 29.9.93 ברונובםקי

 מיכאל פנינה
 2177/93 אברגל מרי 93*29 יהושע אברגל

 2181/93 קום־ דניאל 59.93 קופמן לייה
 2182/93 שטילזפט יהודה 17593 שטילזפט אידה

ש א־יסלאו 26293 אר^־ פאול ק ^ 2184/93 
 2185/93 סומברג ליפה

 מאיר 11.593 אריאלה ארדה
 2188/93 והנדרוהן יהונתן

 2189/93 סמואל זינה 24593 סמואל שלמה
ץ 159.93 פפר חנה  2190/93 פפר בן צי

 2192/93 ווייס עלי שמואל 25593 נאור אורה
 2193/93 צימרמן לאו מכם 27.7.93 בנימין בן יוסף

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) דעו  הו

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה • שם המבקש

ת ו ש ו ר  י
 7384/93 ליאון פוקס 157.61 אסתר שאול
 7385/93 פכריכה איגנצי 257.93 פטריכה אנה
 7386/93 חתאן סלים 235.93 חתאן עזיזה

 7388/93 ויקי מתתיה 5492 אהp מתתיה
 7389/93 יהודה פרוינד 143.91 רחל שני

 7393/93 לםיגנר צפורה 5592 לסיער נפתלי
 p 7396/93 (קמיל) מדים p 1611.90 (קמיל)

 חיים שלמה
 7398/93 חיה ברקוביץ 11.7.93 שמעק ברקוביץ
 7399/93 רחינה פלוסטק 19593 פולינה קפליאן

 93/ו740 פולדיאן סמי 224.90 פולדיאן אליזבט
 7402/93 רומאנו מסעודה 1-3.93 רומנו אליהו

 7408/93 מנוח משה 24,11.83 זמבילה ארק
 7410/93 טרבם נסים 13.91 ו טרבס יצחק

 7411/93 שטיא־מן חיה ו59&1 שטילרמן
 מיכאל

 7415/93 זטצה הורוביץ 253.93 מרים ברכבי
 7419/93 ברויער אברהם 201074 אלעזר ברויער

 7421/93 יחזקאל 121.93 צילה
 שטרייבמן שטרייבמן
 7422/93 חגג זולה 151.93 חגג נסים

 7425/93 וילהלם מרים 93.93 וילהלם ישעיהו
 7426/93 משה אפרת 195.93 מרטה אפרת

 7212/93 דובה נער 6593 יצחק נער
 7429/93 רותי־ תמיר 29.9.93 גיל תמיר
 7430/93 חיים וולפמן 167.38 חיה לזר
 7434/93 זגר ברטה 27590 זאן דאק
 אשכנזי

 7436/93 חנה אריאל־ 108.73 יגאל אריאלי
 7437/93 ק׳1±ן סבה 21.7.84 תמרה קשירסקיה

 7440/93 פרלה נוימן 2511.92 אהק נוימן
 2620/90 ברייר פרלה 17589 שור רוברט

 7446/93 אלשיך הנדי 165.93 אנה אלשיך
 7448/93 מרנה ליליה

 זינגמן 229.88 ליאורה אמיתי
 7449/93 ישראל זינגמן 52.93 ליאורה אמיתי

 7451/93 שפרן אלחנן 269.93 כהנא חבה
 7453/93 צוררו תזה 151093 צוררו נח

 7455/93 דוד אלקד 9.9.93 ארנה סימונה
 אלקד

 7457/93 אלעמרי סעידה 29.93 אלעמרי דח־
 7458/93 עמבר מאיר 59.93 מוריס עמם־

 7462/93 מרים קוישר 59.91 יקרתיאל קרישר
 7463/93 נסים דינו 4581 עזור עזרא
 7464/93 בסיה דינו 125.93 עזור עזרא
 7468/93 אלברט נתן 93*7 יעקב נתן

 7469/93 רחימוף שמואל 25433 נוגה רחימוב
 7472/93 יעקב ורק 7.1093 ירון אלברט

 ורון
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 ו

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 2277/93 פישר רחה שטייגמן רות
 2284/93 זיער רחל 24.10.93 שלמה ק גדרון

 2285/93 דרשר דב 9A93 נאח־, קציר
 2287/93 רוזן מרכוס 27.9.93 סלומון שושנה
 2290/93 דנציגר פריץ 26.293 דנציגר שושנה

 2291/93 שפיגל קורט 159.93 נטל מרים

 ירושות
 2081/93 סביליה אסתר 166.93 סביליה דוד
 2111/93 טורם שיינדלה 3012.92 דקל שושנה

 2134/93 ביינין אורי 6593 תבלו־ זוהר
 2135/93 לוין אברי ו9.9ב<3 עורבי גרסה

 2136/93 מרויץ זלמה 17.7.93 מרויץ דן
 2138/93 מלבה אוגניה 153.93 טובה מגיד

 2139/93 ברונשטיץ חנה 19.10.91 בדונשטיץ סמנה
 2140/93 מגיד יוסף 27.1231 טובה מגיד

 2142/93 המבורגר שמעץ 15592 המבורגר הדסה
 2143/93 אפלשטיין נתן 11.7.92 אפלשטיץ חנה

 2144/93 כרמל שמואל 121093 כרמל אריה
 2145/93 נאטור איברהים 25593 פאיזה נאטח־
 2146/93 קריבצק ולטר «.57ו קחלבצק גרדה

 2147/93 וסרמן סוניה 157.93 וסרמן רחה
 2149/93 יהודה סלם 24588 ההמן ציונה

 2150/93 ודליקסץ דבורה 39.88 שלומית מרדכי
 2151/93 ווליקםץ יהודה 19.293 שלומית מרדכי
 2152/93 מעץ מנחם משה 610.93 אורלי טל מעץ

 2155/93 אבו ריגה רגא 30576 גלילה אבו ריא
 2156/93 עואד מאג־ד 51091 עואד מונירה

 2158/93 ורוצלבסקי ויקטור 25.93 ורוצלבסקי שרה
 2159/93 ויצנבליס צפורה 10592 שומר דליה

 2160/93 אגרונוב אירים 24.11.92 סימיאן טטיאנה
 2161/93 קפלנסקי מרדכי 221.93 קפלנסקי יצחק
 2164/93 לוי יחץ אחרץ 23.593 מוגרמן ליליה

 2166/93 גחנהיימר טילה 59.93 יעקובוביץ
 צופיה

 2168/93 סגל קלרה 17,693 סגל משה
 2170/93 ישראל שושנה 67.91 יצחק ישראל
 2175/93 חזן אשר 301.91 שולמית חזן

 2178/93 פרדיג מסעודה 30492 יפה חמוי
 2179/93 ביראני נאיף 249.93 ביראני חליה

 2180/93 זתק גטלה 159.93 זרוק קו&1
 2183/93 בן דוד דוד p 44.92 אבי םימי

 2186/93 ויסמן אהרון 7.72 גרטרוק שי
 2187/93 בראון חנה 165.93 יהודה נורית

י חנה 30538 ונזינסקי שמעץ ק ס נ י ז נ  2191/93 י
 2195/93 הטיב מעותז 2590 עבד חטיב

 2197/93 לנדאו אסתר 25563 לנדאו אודי
 2200/93 מנהרט זאב 19.1292 גאולה בנימין

p•2203/93 יצקו־ רות 30488 יצקר או 
 2207/93 מלייחי חממה 9.293 הינדי רחל

 2209/93 אברהם חנה 26289 הביב אברהם
 2212/93 חכם מאיר

 יעקב 262.89 חכם זאב

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי  ילקוט הפרסו

 בית המשפט המחחי בחיפה

ת (המשך) ו ע ד  הו

 תאריך
 מט התיק שם המטח הפטירה שם המבקש

 עוואות
 2194/93 קלט־ אולגה 259.93 קלנר אמנון

 2196/93 אמאם אמניה 24.81 קורדי םא6־1
 2198/93 אהרץ טוניה 25933 מנחם אהרץ
 2199/93 אהרץ קלמן 22593 מנחם אהחן

 2201/93 קופרברג חנה 25693 קופרברג יצחק
 2202/93 קופרברג אברהם 19.590 קופרברג יצחק

 2204/93 יונס תאופיק 57.81 עבדול ברים
 יונס

 2205/93 אבידן ורד 93^1 אבידן אברהם
 2206/93 לינרוביץ יוסף 1691 לינרוביץ שרה
 2208/93 צביגנטל הלה 109.93 עביגנטל ראובן

 2210/93 שצקר זלמן 21.1093 ובסלר מירב
 2211/93 שורצמן גץ

 זיגמונד 5593 שורצמן עליזה
 2214/93 נודלמן רוניה 7.1.91 נודלמן מרדכי

 2215/93 תזנפלד מינה 1.493 כהן קלרה
 2216/93 זילברברג קלרה 229.93 שנרך גיטה

 2219/93 בצרתי חזקיה 9.1093 בצרתי ראובן
 2221/93 גוטליב צבי 7.9.93 ביטץ תלמה

 2222/93 קרטץ בינה 27.9.93 קרטין יוסף
 2223/93 ספיבק יפה 14.10.93 רות אריאל
, עווד 2511.92 נזמיה עלי  2224/93 על

 2225/93 ויטלר צבי הירש 249.93 וייסלר משה
 2227/93 גרבליך יעקב 11191 גרבליך ברכה

 2241/93 רחנברג רבקה 259.93 אילץ אחד
 2242/93 ריינר ליאו 21.1.90 גוטרח־ ריינר

 2245/93 שכטר אסתר 219.93 נגלר לאה
 2247/93 אהרץ שלום 19.593 אהרון יצחק
 2249/93 ענבל שושנה 29.9.93 עמוס מנשה

 2250/93 וולסקי יעקב 22593 וולםקי ריצדו־
 2251/93 שורצמן ליאון 9.835 שריבקץ יוסף
 2253/93 שודצמן חיה 26693 שריבקץ יוסף
 2254/93 אברמוב בטי 293.93 אברמוב ירון

 2255/93 אוניקמן ירוחם 1511.91 אוניקמן פרומה
 2237/93 כולרס אלפח־ 259.93 שמריהו הדם
 2261/93 או׳ירבך מנחם 69.93 אוירבך שרה
 2262/93 רובץ שרה 30350 רובץ שלמה

 2263/93 שטראוס לאה 25193 חוה חמו
 2264/93 שלזינגר הנריך 147.93 שלזינגר פבלה

 2265/93 מיו רבקה 9.9.93 רחל ליס
 2268/93 ויטצינר יוהאן 249.92 אינגחז־
 הנט גרנהול

 2270/93 חזיזה חנניה 209.93 פרידמן סימה
 2272/93 טלגאוקר שבא 7.486 ציץ טל

 2275/93 הרמתי הדסה 257.93 הרמחי ישי
 2276/93 יואל נתן 109.93 פנינה יואל

 2274/93 מרמוביץ הרשקו 109.93 רוזנברג צילה
 2280/93 אופרמן יעקב 31.591 חיה דדי

 2282/93 אלבו חיים 11.1093 אלבו שרה
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 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 בית המשפט המחחי בחיפה

ת (המשך) ו ע ד  הו

 2295/93 בן מיכאל 53.75 אריה
 זכריהו בן מיכאל

 מנחם נאמן, רשם

 בית המשפט המחתי בנצרת

 הודעות בדבר קיום ־צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עז בון

 מתפרסמת בזה הודעה, בי בתיקים המפורטים להלן
רושה ו י ואה או לצ ת לצו קיום צו ת המשפט בקשו גשו לבי  הו

י מנהל עזבון. ו נ  או למי

 תאריך
 מטי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 736/93 צירינג אמה 51Q93 פל־ישר רחל

 737/93 בהן תמו יצחק 1aa93 בהן יצחק
 738/93 פיבמן אהק

 מנדל 19.285 פיבמן רשלה
 756/93 גיבאלי עאדל

 עבדו 129.93 גיבאלי רוז
 757/93 וסל/־• אברם 1.11.87 לוי פולה

 758/93 בנדל תזה 93*31 בנדל משה

 759/93 גרשונוביץ טרזה 66.93 גדשו! קטרין
 760/93 גרשוביץ סמואל 93*19 גרשוביץ משה

 768/93 כהן אזולאי שרה 7.291 ג׳ן בריאנט
 פייף

 770/93 יער אמנון 14.6.92 יער שושנה
ת ץ פנחס 264.93 כץ ת  771/93 ב

 780/93 דניאלי בתך 11A81 בלכר גיא
 781/93 טל לייש 23.693 טל אדם

 783/93 מנסור אחמד 9.739 (מנטור)
 חאמד מנאסרה תמאס

 ירושות
 739/93 לוינםון שרה 16.12.92 ספונוב ברמלה

 741/93 מיכלשטיין 4,137 מיכלשטיץ
 נוסם-ניםים גיזלה

 742/93 קציליארו 254.93 רחנשטיץ יוסף
 (רחנשטיין) אלי

 745/93 תגלר חנה 15693 שטדליע מנחם
 746/93 תגלר לזר 264.89 שטרליע מנדט

 748/93 בר בובבה עופר 11.9.93 בר כוכבה תנית
 749/93 קליין יוכבד 21.1292 קליין יהודה

 753/93 תלאילי 27A74 ח׳לאילי
 מוםטפא יוסף יונס מוסטפא

 754/93 דול<גילי 29.131 הלאילי
 ג׳מילה עלי יונס מוםטפא

 761/93 שיק מרגיט Z9.93 אבנו־־־ יפה
 763/93 שיבלי דיב 4.9.74 שבלי מוחמר

 טארי דיב סארי

 תאריך
 מס׳ התיק _ שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
ץ י ץ חנה 259.93 שמואל ק צ  2213/93 בן צי

 2217/93 סגל בטי 57.89 סגל פנחס
 2218/93 סגל בנימין 17.7.92 סגל פנחס

 2220/93 זילברמן יעקב. 7.7.85 זילברמן קל־־ה
 2226/93 ותר חוסני 7.11.87 אחמד ותר

 2228/93 שקורי שאול 25A91 שקורי סלימה
 2230/93 בן צבי שמחה 2511.92 תםמן נעמי
 2231/93 בן עבי אלה 159.93 תסמן נעמי

 2232/93 שולמן אדמונד 9.155 שולטן תצרד
 2233/93 שולמן סופי 151155 שולטן תצרד
ד ו צ  2234/93 שולטן ליאז־ן 69*9 שולטן, ת
 2235/93 שולמן הת 1611.79 . שולטן תצרד
 2236/93 שולמן רחלי 87*30 שולטן תערד

 2238/93 אליט׳£־ אפרים 95.93 אלימלך שושנה
 2239/93 דוד חיים 17.9.93 מזל דוד

 2240/93 בן דב קלרה 175.93 בן דב אברהם
 2243/93 תזנברג מאיר 249.93 קטל חביבה

 2244/93 אייזיק דוד 93*28 שניירמן מרים
 2246/93 אהתן מיבל 92*8 אהתן יעקב
 2248/93 נורמן ביניה 24,1088 נוו־מן משה

 2252/93 אלקובי רחמים 12.1033 אלקובי יצחק
 2256/93 תטזר אלפרד 11A84 פסי תיצר

 2257/93 בייצו־ זיםל 21.1133 הובשטדט פאני
 2258/93 גורפץ גרש

 (עבי) 22593 גורפץ פליקם
 2259/93 מנש רב 29.1.90 מרדכי מנש

 2260/93 פוקס אברהם 225.93 מקסימה פוקס
 2266/93 מנדלוביץ רבקה 20A90 חברון עדה
 2267/93 בן מנחם עבי 93*1 שרה נחום

 2269/93 פינטו יהושע 5589 פינטו עקיבא
 2271/93 רכבוך שלמה 1611.84 רכב1ך רבקה

 2273/93 בורשטיין
 אאהו 7.11.82 יעקב ענבר

 2278/93׳ ל־פקץ פיגה 301089 מרגולין חנה
 2229/93 אברהם טמה 27.1287 אברהם פנינה
ר איטקה 157.93 עמוס ק יעקב ג £ 2279/93 

 2281/93 תצקר אברהם
 יעקב 92*31 צוקר תנה

 «2283/9 ברקוביץ אידה 17.10.92 לודביג
 ברקוביץ

 2286/93 יפרמוב
 ולדימיר 315.93 יפרמוב גלינה
ת  2288/93 פישר אלפח־ 7.70 שטייגמן ת

 2289/93 גדליהו אורי
 התמן 195.92 גדליהו אמירה

 2292/93 מחלוף ליזה 15693 מאנט־דינה בה!
 2293/93 שרף יוסף 92*3 שרף קל־ה

 2294/93 בן מיכאל
 נעימה 1.1093 אריה בן מיכאל

ו ו ו ו התשנ־׳ד, 3.12.1993 ו ם 4173, י״ט בכסל מי לקוט הפרסו  י



 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנות הפטירה

 613/93 בלחסן מדסילה 93*11 עמלידז והרצל
ם י א  ש

 614/93 מבורך טניורה 18.11.92 מבורך הרצל
 617/93 רוזנברג יעקב 259.93 נוסבחך פרידה

 622/93 מורים לאוב 1.1093 באנקה לאוב
 625/93 סבג סימי 201093 סבג שלמה

 627/93 אשכנזי לאון 313.88 אשכנזי רחה
 629/93 אביבה הרץ 1093¿ תמו־ גרינהוט
 632/93 קחלץ גחלה 26.9.93 קחלץ שושנה

 633/93 אברהם חיה 119.93 יועז ורדה
 636/93 אברהם מזל 19.1.92 חיימוב אמנון

 640/93 אורנשטיין
 שמעץ צבי 9.292 מנדל גולד
 651/93 וסרמן אטמן 51.92 אלכסנררו

 אלכסנדר קמפיאנו
 652/93 גביזון חיה 59.93 גבחץ דניאל

 אלה
 ירושות

ל י  594/93 בדיל שמואל 93*25 קלי יו 1 בו
 595/93 אזולאי פולה 51.92 אזולאי שמעץ

 596/93 דרומי בתריה 93*7 דתמי צבי
 598/93 דונה אטיאם 17.9.93 רינה כהן
ץ מנחם ץ באמה 44,93 צ  599/93 צ

 600/93 ספרוקט רמי 205.91 נעמתי ארנה
 603/93 אריה סגל 153.91 אסתר סגל
 578/93 זלטין זאק 26592 זלטין כסיה

 609/93 כמום חיים 19.1.92 אסתר עייש
ן אוטינגר 11.7.91 אברהם אוטינגר  611/93 אאו

 612/93 אתה לזרוביץ 24.4.93 מרים תוינה
 615/93 חנה לוי 1.9.93 לוי יהודה

 616/93 עמרמי רפאל 15593 עמרמי אסתר
ם א  618/93 זוטחי אהתן 80*17 מרים ש
ם א  619/93 זוטחי קמר 93*18 מרים ש
 621/93 שכטמן אלכסנדר 93*14 שכטמן מדק

 623/93 גימל רג׳ב 19.9.93 זינב סעיד
 אבו ה־־דה מוצטפא

 אבו ורדה
א אלמוג 31.7.93 נטא אלמוג  624/93 א

 (אאגולאשרא)
p אהרץ ה  626/93 רחמים עמרם 10589 א

 628/93 אאהו אליהו 93*11 יפה אליהו
 630/93 בוגנים ארמונד 161.93 בוגנים

 ויקטוריה
 631/93 הנס פטר פלר 7.7.92 נאוה פלר

 639/93 סורקים עמנואל 15491 סירקים יונה
 634/93 הינדה לב 69.93 אהובה בשן

 635/93 אברהם
 לייבוביץ 1.1086 טרבה לייבוביץ

 637/93 ברגינסקי 611.89 ברגינסקי
 עזרה וואדים

 638/93 מסיקה גמילה 24590 מסיקה אפרים

 בית המשפט המחוזי בנצרת

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
א מוחמר ב  764/93 שיבלי פארעה 29.11.82 ש

 ראגב ריב סארי
 765/93 נאסר סמיר מוחמר 17.11.86 נאסר םמיו־

ך ישראל א ך יוסף ישראל 90*8 ב א  767/93 ב
 772/93 רחנשטיץ יוסף 2482 כהן בתתה

 773/93 רחאל אברהים
 חסן 107.93 רחאל פאטמה
 774/93 בזל מינה 4693 מאיה בראום

 776/93 נחום אליהו נדיר 210,93 נחום פרחה
ע ב ש א  777/93 קיפרום אשר 59.93 לשם א
 778/93 קיפרוס חיה 301280 לשם אאשבע

ק סימון  779/93 עזק עיישה 1.2.92 עז
 785/93 חמוד רימה 21091 חמוד אחמד

 סאלח מחמוד
 786/93 חמוד מחמוד 51951 חמוד אחמד

 אבו חמיד מחמוד
ץ  787/93 הנינה עודד־ 17.9.93 פרזץ צי

 788/93 שוסטר נחום 2Q691 שוםטר גילה

 אהרן אמיבוףג רשם

 בית המשפט המחחי בבאר־שבע

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, בי בחיקים המפורטים להלן
רושה ו י אה או לצ ו ו ו קיום צ צ גשו לבית המשפט בקשות ל  הו

 או למינוי מנהל עזבון.

 תאריך
 מטי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ניל הנדל, רשם

 חנה בהן
ץ  אאנור מאיתבי

 מאוד
 מאיר פרידה

 גולדברג אינדק

 חיימזץ רחל
 מנדלסץ אבת

 אודיל
 בתןה-אסתר

 זילברמן
 ברבי אמיל
ו יצחק  חא

 הלל גהניש

18*93 
31.593 

209.93 
101.84 

27.293 
31*93 

59.93 

54.93 
11.1082 
22593 

 בהן עישה
 איזנברג יעקובי

 שתקי מזל
 גולדברג יואום

 חלף
 חיימזץ מנדל
 באומן פסקו

 צוואות
593/93 

601/93 
602/93 

604/93 
605/93 

 6/93כ6 גוטנמאכר

 ברבי אסתר
 חליו מאיר
 גהניש רחל

607/93 
608/93 
610/93 

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ל ס כ ם 4173, י׳׳ט ב מי לקוט הפרסו  1112 י



 הודעות בתי הדין הרבניים

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 7027 יעיש שרעבי כ״א תמוז נ״ג יצחק שרעבי
 3627 שמואל סודרי ט״ז אב מ״ט פואז סודרי

 7996 מרים אזולאי חי אליל נ״ג יוסף חיים
 אזולאי

ץ צפורה קוצר  6198 אנוצה ליבוביץ י׳׳ת חשון ש
 1862 אלכסנדר יקובעץ ט׳ אב נ׳׳ג אילנה יקובינץ
 3309 דדים וחניצקי ב״ח תמוז נ״ג אדלה וחניצקי

 6936 בנימין וימן ז׳ תשרי נ״ד נוריח וימן
 9749 ישראל ליס ב״ז אייר נ״ג אות ציקלבוים

ד זרגרי י״ג אדר א׳ נ״ב מיכאל יהב  1113 ע
ץ מיכאל יהב  מדלן זרגרי א׳ טבת ש
 4899 לוציה לי׳יבה ט׳ סיק ברח שרה יהודה
 7226 חנה טורגמן די אדר נ״ג ברוך תורגמן

 6751 טרה מנדלסק ג׳ אלול נ״א ארנסס מנדלסון
 8643 עזיזה פרידה ח׳ טבת נ״ג שמעון פדידה

 8839 משה ורנשטיין גי אלול נ״ג מאיר ווינשטיץ
ץ ה׳ אלול נ״ג מאיר ווינשטיין  מרים ורנשטי

ץ חיים חלפון  9130 חיה חלפק י׳יג כסלו ש
 0127 פרומה זומר י״א אב נ״ג סימונה

 ורצברגר
ז ניסן ברה סימון ברקו ׳  9764 רחל מויזה י

 עיון ממן, סגן המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

דעות  הו
ן, בתיקים המפורטים ת הדי גשו לבי ע בי הו ו ד י י ו  להו

י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשו

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 697 אבוביץ אהרן כ״א תמוז נ״ג אברהם מרדכי
ב אבוביץ  אי

 519 א>£זר מנדל י־א תשרי נ׳׳ד פאול אלטו־
 063 אקשטיק מאיר י״ג אלול נ״ב משה אקשטיק
 950 בלנדר ריישה כ״א אב נ״נ מרדכי בלנדר

 760 גלטשטיין רחה ט׳׳ו תשח־ נ׳׳ד סלומון
 גלטשטיין

 927 דהן רבקה א־ אב ברה מרים דהן
 831 וירשופ ישראל 3.1973 שיינה וירשופ

 750 זינס משה די תשרי נ״ג מרים זינם
 80 זליבסקה חוה י״ז חשק מ״ב הרוה שפיצו־
 687 ישורק חטק ב׳ אב נ״ג שאול ישורון

ק יוסף ח׳ חשרי נ״ד אסתר בו־ דוד  373 ב
 540 ליברמן ירמיהו כ״ז תשרי נ״ד שושנה ליברמן

 114 נאוציצל יהושע ט״ז אלול נ״ג חנה זילברמן
 367 נהק משה בי חשק נ״ד תמר נהון

 706 פרנס סניורה ג׳ אלול נ־ג יעש מולטי

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

ת דעו  הו
, בתיקים המפורטים ן ת הדי גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו

י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשו

 תאריך
 מט׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 3080 אברהם שרקי כ״ד אלול נ״ג רחל שרקי
 0683 דוד ברנשטיין 69.1993 סופיה ברנשטיין

 5455 יצחק בהנא ר תשרי נ״ד שרה כהנא
 8509 יוסף וזייטמן כ״א אלול נ״ב רחה !וייטמן
 4768 צליק ביק ב״ט טבת ברח חיה מנדלמן

 בתיה ביק י״ב תשרי נ׳׳ד חיה מנדלמן.
 6615 אלכסנדר

 פלדמסר י׳׳ז אייו־ מ׳׳א מרים פלדמםר
 שרחה פלדמסר ח׳ אלול נ״ג מרים פלדמסר
 6495 מרדכי הם י״ג כסלו נרו יצחק ויהודית

 הם
 861¿ נסים אלחוד ט׳ אב ברב יהודית אלחוד
 0034 שדה הירש ר אלול נ״ג אברהם הירש
 יהודה הירש נדו אלול ל״ז אברהם הירש

 2723 מינה גנדין י״ר אייר נ׳׳ג אסתר גנדין
 8200 חנה פסקל ב״ג אלול נ״ב אדלה פסקל
 5694 ישראל פרנקל י׳׳ט אדר נ׳׳ג רחל פרנקל

T זאב אקסא־וד  0454 משה אקסלרוד י״ג תשרי נ
 1101 מלכה פרלמן י״א תשרי נ׳׳ד איילה קלמן
 1442 צבי שכטר ז׳ ניסן נ״ג רחל שכטר
 7670 רבקה ערב ח׳ אדר נ״ג יעקב ערב

ד יהודית כהן  3170 חנה םגמן כידו תשרי ד
 6796 לאה קודיק ז׳ תשרי נ׳׳ד דבורה פרנקל
ה י׳׳ז אדר א׳ נ״ב פלורינה צור  8994 ויקטוריה מ
 2821 יחזקאל בילנקו ט׳ חשק נ׳׳ד סוניה בילנקו

 3117 רחמים דדו י׳׳א תשרי נ׳׳ד תקוה דדו
 1316 חנניה דהן ג׳ שבט מ׳׳ד סוליקה דהן

 1507 יוסף שמידט כ״ה ניסן ברר פייגה שמידט
 6762 מלבה קשי ח׳ אב נ״ג שלמה קשי

 2422 חיה אסתר
 רחנר ט• טבת ברא אהק רחנר

 8165 פילה צוברוצקי י״ג תשרי נ׳׳ד הניה צוברוצקי
 0275 קאגנוביץ יבסי כ״ד אב נ׳׳ג טטיאנה קגנוביץ

 0975 אברהם ענברי ת תמוז נ׳׳ג םלבה ענברי
 7970 יהושע קדלף ב״ב בטלו מ״ב בלומה קדלף

 8678 מנחם יהודה
 סלע כ״ה אלול נ״ג מלכה גולן

 4081 קלרה ט־ידמן י״ט אב נ״ב אהובה נוימן
 6142 צבי טל ז׳ תמוז נ״ג רחל טל

 7258 חיקה פיקרמן י־ח אדר א׳ ברד גניה קוצדק
 2385 ורה קרונגאח כ׳׳ר אלול נ״ג סבטלנה
 קרונגאח

 2685 יעקב קושלביץ ב״ב תשרי נ״ד פולה קושלביץ
 2523 מרים שמחוני בת אב נ״ג אריה שמחוני

, 3.12.1993 3ו11 ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי לקוט הפרסו  י



 בית הדין הרבני האזרח בתל־אביב־יפו תיק 123/תשנ״ד
שת המנוחה רחל אפרגון, שנפטרה בטבריה ו ר ן י י  בענ

ל התשנ׳׳ג (19.8.1993), ום ג׳ באלו  בי

 המבקשים: בעלה ובניה.

י ש א ר ר ה כי  שלמה דירי, המז

 בית הדין הרמי האזורי בפתרדתקוה

ת דעו  הו
ן, בתיקים המפורטים ת הדי גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו

י ירושה: ו ו ת למתן צ  להלן, בקשו

 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה

 534 סקיטל
 גמיל-מסעוד כ׳ כסלו נ״ג סוקיטל שמחה
 531 אשבנזי אסתר כ״ט שבט נ״ג אשכנזי תלמה

ד ליזרוביץ ברוריה  541 ליזרוביץ זיגמונד ג׳ חשק נ
 571 קיטגודי דוד י״ב כסלו לץ• דםקל מלכה

ק מר׳• ב״!־ תשרי נ״ד שדמן יוסף ר  366 ש
 478 ארונוביץ זלדה י״א אב נ״ג קורץ חיה

 505 איזיקוביץ ישראל בת אלול נ״ג שמואל אסתר
 516 רחבלוט סחי ח׳ אייר נ׳׳ג רחמוט מאיד

א  א
 528 ציציאן הרצל כרז אלול נ״ג ציציאן אליאס

 585 בלחובםקי משה כ״ח כסלו נ׳׳ב באתובסקי
 יחזקאל בנימינה

 א׳ פייער, הבמביר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

ת דעו  הו
ן, בתיקים המפורטים גשו לפית הדי ע כי הו ו ד י י ו  להו

י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשו

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 2497 ליבוביץ מרקו ר אלול נ״ג בתה
 2745 מלישנםקי פייגה ב׳ תמוז נ״ג שתי בנותיה

 ובנה
 4000 בהן עדנה ט׳׳ז ניסן נ״ג בעלה, בנה

 ובתה
 4287 מעברי רחל ט״ז שבט נ״ג ארבע בנותיה

ל נ״ג אשתו, שלושת א  6642 גמליאל אברהם ת׳ א
 בניו ושתי

 בנותיו
 8087 וכטנהיים יהושע ב״ו חשק נ״ב אשתו ושלוש

 בנותיו
 8636 קלינגר סמי ביט אייר נ״ג אשתו ושתי

 בנותיו
 8657 פינארו סנדו נ׳ טבת ל׳׳ח כת

 8665 פינארד רהליה י״ט תשת נ״ד בתה

ת (המשך) ו ע ד  הו
 תאריך

 ביס׳ התיק שם המנות הפטירה שם המבקש

 657 קובלנץ נח ביו טבת נ״ב רחל קובלנץ
 285 רחנברג ברטה 121971 לאופולד
 ריתמונט
 461 רחנברג מנדל 11.1967 לאופולד
 דיחמונט

 211 בתזראשוילי יוסף ב׳ חשק נ״ד בוטראשוילי חנה
ד דאוד שילה  107 דאוד בכורה י* תשת נ
 155 יוסף בן ציק טי תשרי נ״ד הדסה יוסף
 476 כפיף אברהם י״א תשת ביד כפיף לתה

ד מטיאם עליזה  278 מטיאם שמואל יי תשרי נ
 996 נפתלי אליהו ד תשרי נ״א נפתלי דינה

 052 פלדמן לאה חנה ב״ו אדר א׳ ברו פלדמן מרדכי
 308 פרי מעלה ב׳יו תשרי נ״ג פרי אברהם

 699 אשטיבקר יוסף ד ניסן בדה אשטיבקר פנינה
ק ברו דבורה לטילי י  631 דב1רה אברהם ד׳ נ

 990 כץ צבי י״ב בסלו נ״ב כץ יהודית
י אליהו א• טיק נ״א נגר שמתה  064 ע

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד

 הודעות

ת הדין, בתיקים המפורטים גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו ו ת למתן צ  להלן, בקשו

 תאריך
 מט׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 9922 זורלאשוילי ישה 1993 זהר תימוח
 4116 לוי האוידה 1993 לוי רחל

 7768 אטנלוב רובץ 7993 אטנלוב דחה
 3073 לוי משה 993 ו לזי שושנה
 0681 יעקבי רינה 1933 מנקבי יוסף
ת גנה  1164 ברומברג ם1דה 1993 שפי

י חביבה 1993 ואנונו שמעק  2565 א
 9099 אזתאל סלומון 1982 אזתאל סולטנה

ת ד  ניםים א
 מזכיר ביח הדין

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

ת דעו  הו
ן, בתיקים המפורטים ת הדי גשו לבי ע כי הו ו ד י י ו  להו

 תיק 125/תשנ״ד
י ירושה: ו ת למתן צו  להלן, בקשו

 חנ1ך גתביץ, מזכיר ראשי

ום י נאוה, שנפטרה בחיפה בי רושת המנוחה שפ ן י  בעני
 כ״ד באלול התשנ״ג (10.9.1993),

 המבקשים: יעקב ופאולינה שפי.

3.12.1993 , ו התשב״ר ל ס כ ם 4173, י״ט ב מי  14 ד ו ילקוט הפרסו



 הודעות מאת הכונס הרשמי

ת דפוס, מצפה נבו 79, מעלה ד בי ב ו  564214233, ע
 אדומים.

: ירושלים, ת״א 45/93. י ז ת המשפט המחו י  ב
ר התשנ״ג (29.4.1993). י ת הבקשה: ח׳ באי ש ג ך ה י  תאר

ל התשנ״ג (14.9.1993). ו כינוס: כ״ח באלו ך מתן צ  תארי
״ד נה: י״ג בטבת התשנ ום והמקום לאסיפה ראשו  הי
, רח׳ י הכונס הרשמי ד  (27.12.1993), בשעה 09.00, במשר

ס 3, ירושלים. ת הדפו  בי

ן התשנ״ד (7 בנובמבר 1993)  כ־׳ג בחשו
אלי רי  יצחק צו

 משנה לכונס הרשמי

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 צווי כינוס ופשיטת רגל ואסיפה ראשונה
 פר/8993

ו ומענו: מימרן סלומון, ת׳׳ז 152737744, רח׳ ר או  שם החייב, תי
ורא 228/27, טירת הבדמל. י  ג

ת המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 198/93.  בי
ר התשנ״ג (6.5.1993). י ת הבקשה: ט״ו באי ש ג ך ה י  תאר

ן התשנ״ד טת רגל: כ׳׳ו בחשו פשי ו כינוס ו ך מתן צ י  תאר
.(10.11.1993) 

ד ״ ום והמקום לאסיפה ראשונה: ב׳׳ז בשבט התשנ  הי
, רח׳ חסן ד הכונס הרשמי ר ש מ ה 9.00ס, ב ע ש  (8.2.1994), ב

 שוקרי 2, חיפה.

 פר/8994
ר ומען: אבו רוקן ג׳מאל ודפיקה, ח״ז או ת החייבים, תי  שמו

על בבין, מגידל שמס, רמת הגולן.  525161688, פו
ט המחוזי: חיפה, ת״א ו400/9ו. פ ש מ ת ה  בי

״א (24.4.1991). ר התשנ י ת הבקשה: י׳ באי ש ג ך ה י  תאר
ן התשנ״ד ך מתן צו כינוס ופשיטת רגל: כ״ו בחשו י  תאר

..(10.11.1993) 
״ד ום והמקום לאסיפה ראשונה: ב״ז בשבט התשנ  הי
, רח׳ חסן ד הכונס הרשמי ר ש מ  (8.2.1994), בשעה 10.00, ב

 שוקרי 2, חיפה.

 הודעות על כוונה להבריז דבידנד ראשון
 פר/8471, ת״א 631/91, חיפה

רה ומענה: אלמגור שושנה, ת״ז או ם החייבת, תי  ש
גות 13, קרית  544853622, נהגת אוסובוס, רח׳ הפלו

 חיים.
, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה. ם הנאמן דמענו: הכונס הרשמי  ש

רנד: רגיל.  סוג דבי

 פר/8504, ת״א 525/91, נצרת
ן י רזק, ת״ז 5855505366, אי בל רו ומענו: שי או  שם החייב, תי

.  מקצוע, כפר שיבלי
, רח• חסן שוקרי 2, חיפה. ם הנאמן ומענו: חבונס הרשמי  ש

דנד: רגיל.  סדג דבי

 א׳ בכסלו התשנ״ד (15 בנובמבר 1993)
ז  לבנה בר־עו

 סגן הכונס הרשמי

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 הודעה על קיום אסיפה בענין פשרה והסדר
 פר/3350

ום ם מי רושלי י בי ז ת המשפט המחו ו בי ן צ י י  בענ
 11.3.1993, שניתן בחיק אזרחי 122/92,

 ובענין: קםטיאל אלברט, ת״ז 62071147-7 (להלן -
 החייב).

 אל נושי החייב:

טת דת פשי א לפקו ף 9ו  ניתנת בזה הודעה, לפי סעי
ום 9.1.1994, בשעה  הרגל [נוסח חרש], התשיים־1980, כי בי
ת ע צ ר ה ו ש י א ן ב ו יב לד ל החי ושים ש פת נ  10.00, תתקיים אסי
ת , רח׳ בי י הכונס הרשמי ד ר ש מ ו ב ה והסדר לחובותי ר ש • 

ס 3, ירושלים. ו פ ד * 

פת הנושים, ן להשתתף באסי י י נ ל כל נושה המעו  ע
בו עת חו י  דלהביע דעתו באשר להסדר המוצע, למסור אה תב
ב עו״ד י א בדח החי ב ו לגבי ההסדר, ל תי ו יב והשג  כנגד החי
א , ל ד הכונס הרשמי ר ש מ ת שמש, או ל  אברגייל, ת״ד 505, בי

עד האסיפה. ום לפני מו  יאוחר מי

ת החוב, תסקיר עו י ת ההסדר, טופסי תב ע צ ת נוסח ה  א
ת ניתן יהיה ו ד ג ת או התנ דעה על הצטרפו , הו  הכונס הרשמי
ד הכונס הרשמי ר ש מ יב או ב ד בא־כוח החי ר ש מ  לקבל ב

ת העבודה. ו ע ש  ב

 הודעה על קיום אסיפה בענין פשרה והסדר
 • פר/3300

ום ם מי שלי רו י בי ז ן צו ביח המשפט המתו י י  בענ
 22.10.1991, שניתן בתיק אזרחי 45/92,

 ובענין: זאב קורנברג, ת״ז 65037624-4 (להלן -
 החייב).

 אל נושי החייב:

טת  à ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 19א לפקודת פשי

ה ע ש ום 16.1.1994, ב , התש״ם-1980, בי בי  הרגל [נוסח חדש]
ר הצעת שו ן באי ו יב לד ל החי  10.00, תתקיים אסיפת נושים. ש
ת , רח׳ בי י הכונס הרשמי ד ו במשר תי בו  פשרה והסדר לחו

 הדפום 3, ירושלים.

פת הנושים, ן להשתתף באסי י י נ  על כל נושה המעו
ת חובו ע י ב ת ת ו באשר להסדר המוצע, למסור א ת ע ע ר  ולהבי
, ד הכונס הרשמי ו לגבי ההסדר, למשר תי ו ב והשג י  כנגד החי

עד האסיפה. א יאוחר מידם לפני מו  ל

ת החוב, תסקיר עו ת ההסדר, טופסי תבי ע צ ת נוסח ה  א
ת או התנגדות ניתן יהיה דעה על הצטרפו , הו  הכונס הרשמי

ת העבודה. ו ע ש ד הכונס הרשמי ב ר ש מ  לקבל ב

 צו כינוס ואסיפה ראשונה
 פר/3392

רו ומענו: קפלן היים אברהם לוי, ת׳׳ז או ם החייב, תי  ש

, 3.12.1993 15 ד ו ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי  ילקוט הפרסו



 הודעות אלה מתכרכמות כאחריות המודיעים
 דאין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 מגד בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-116453-5)

 הודעה על אסיפה סזפית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
ת פה כללי , התשמ׳׳ג-983ו, שאסי  החברוח [נוסח חדש]
ום 993ו.4.1, בשעה ל החברה הנ״ל חחכנם בי  אחרונה ש
 09.00, במשרדה הרשום של החברה, רח׳ ביאליק 68, חדרה,
צד החנהל י ל המפרק המראה כ ה דו״ח סופי ש ש ג  לשם ה
ע י לשמו בד  פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה, ו
צד לנהוג י ת המפרק ולהחליט ב ם נוספים מא רי או  בי

ל המפרק. ש ל ההברה ו  בפנקסים ש

יאל בדי] , עו״ד דנ  גבריאל שחטמן
 המפרקים

 חלקה 5דו בגוש 3936 בע״מ
 (בפירוק)

וחדת  הודעה על קבלת החלטה מי

את הודעה, על פי סעיף 321(א) לפקודת  ניתנת בז
ת , התשמ״ג-1983, כי האסיפה הכללי ת [נוסח חדש]  החברו
ום 10.10.1993 החלטה ל החברה קיבלה בי ץ ש נ מ א מן ה ל  ש
על שחף ת י ן ולמנות א ת החברה פירוק מרצו ותרת לפרק א  מי

 (יקותיאלי), ת״ז 22944441, במפרקת החברה.

 יעל (שחף) יקותיאלי, מפרקת

 תיקון טעות
נות לפי חוק עדת התלו דעה על מינוי חבר לו  בהו
 הפסיכולוגים, התשל״ז-7ל19, שפורטמה בילקוט הפרסומים
ן במקום ד״ר דב לרו  4152, התשנ״ד, עמ׳ 198, לפיה נתמנה נ
 רובינרויט, במקום ״לממלא מקום נו&ןז לד״ר זולי
ת ״לממלא מקום נוסף לד״ר דליה! ו ך להי י  זולוטוגורסקי״ צר

 גלבוע״.

 (חמ 3-400)

 הודעות מאת הכונס הרשמי

ע ב ש ־ ר א ב י ב ז  בבית המשפט המחו

 ביטול צווי כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
 פר/5806, פר/ד580, מם׳ 209/93

ת החייבים, תיאורם ומענם: בוז גלו ארמונד, ת״ז ו מ  ש
 68389964, צלם; בחגלו ג׳נט, ת״ז 13142310, תופרת - רח׳

. ד ו רא 1694/3, אשד י  אברהם שפ
י של: באר־שבע, ת״א 153/91 (פר/5806), ז ת המשפט המחו  בי

 (פר/ד580).
טת רגל: כ״ו באב ו כינוס נכסים והכרזת פשי ך מתן צ י  תאר

 התשנ״א (6.8.1991).
טת רגל: י״א בתשרי התשנ״ד פשי ל צו כינוס ו ך ביטו י  תאר

.(26.9.1993) 

טת הרגל. כי פשי ל הלי ל לרעה ש צו י  סיבת הביטול: נ

 פר/5831, מס׳ 203/93
רו ומענו: נורברטו הלפרט, ת״ז 068494764, או ם החייב, תי  ש
י הגטאוח 123, באר־שבע (אצל משפ׳ ויצמן). רד  רה׳ מו

י של: באר־שבע, ת״א 327/91 (פר/ ז ת המשפט המחו  בי
.(5831 

טת רגל: כ״ג בתשרי ו כינוס נכסים והכרזת פשי ך מתן צ י  תאר
 התשנ״ב (1.10.1991).

טת רגל: י״א בתשרי התשנ״ד פשי ו כינוס ו ל צ ך ביטו  תארי
.(26.9.1993) 

טת הרגל. ל הליכי פשי ל לרעה ש צו י  סיבת הביטול: נ

 פר/5629, מסי 208/93
י מורים, ת״ז 05474578. רח׳ רו ומענו: של או ם החייב, תי  ש

יוח 418/19, אופקים. ץ גלו בו  קי
י של: באר־שבע, ת״א 577/88 (פר/ ז  בית המשפט המחו

.(5629 
ר י טת רגל: י״ב באי ו כינוס נכסים והכרזת פשי ך מתן צ  תארי

 התשמ״ט (17.5.1989).
״ד ן התשנ טת רגל: כ״ג בחשו פשי ו כינוס ו ל צ ך ביטו  תארי

.(7.11.1993) 

ת הרגל. ט י ש כי פ ל הלי ל לרעה ש צו י  סיבת הביטול: נ

ן התשנ״ד (14 בנובמבר 1993)  ל׳ בחשו
 ש׳ אנקור־־שניר

 סגן הכונס ה! ־שמי

3.12.1993 , ד ״ ו התשנ ם 4173, י״ט בכסל מי  1116 ילקוט הפרסו

 המחיר 7.04 שקלים חדשים 0334-2980 א155 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




