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 הודעות בתי הדין הרבניים

ת הדין הרבני האזורי בטבריה י  ב

ת ו ע ד ו  ה

 להודי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 תיק 533/תשנ׳׳ג

 בענין ירושת המנוח מיכילוביץ זאב, שנפטר בטבריה ביום

 ס׳ באדר התשנ׳׳ג (2.3.1993),

 המבקשים: אשתו, בניו ובתו.

 תיק 589/תשנ״ג

 בענין ירושת המנוח פרתוק ברוד, שנפסר בטבריה ביום

 כ״ד בסיון התשנ׳׳א (11.6.1991),

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 513/תשנ״ג

 בענין ירושת המנוח לוי שלמה, שנפטר בעפולה כיום ט׳׳ו
 בחשון התשנ׳יב (23.10.1991),

 המבקשים: אשתו, בנד ובנותיו.

 תיק 570/תשנ׳׳ג

 בענין ירושת המנוחה מרזם גוליאט, שנפטרה בארה״ב

 ביום כ״ד באלול התשנ״ב (22.9.1992),

 המבקשים: יצחק מרזם, חיים, נתנאל ואריאל מרזם.

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

ת ו ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש

 תאריר

 הפסידה

 מם־ התיק

 התשנ״ג שם המנוח

 0104 קרוה צפורה ס״ז אייר ל׳׳ט שתי אחיות

 ושלושה אחים

 0974 םולוםון הלנה ג׳ ניסן נ׳׳ג שני בניה ובתה

 3924 שסרנבוים ז׳ אדר נ״ג שני בניה

 אסתרה

 4687 רותם מרים ח׳ ניסן נ״ג בעלה ושלוש

 בנותיה

 9346 בדר נטי י״ט שבט נ״ג בנה

י בחירת ראש המועצה המקומית ב ד  הודעה ב
 קרי ת יערימ

 לפי צו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג־1953

 בהתאם לסעיף 117 לצו המועצות המקומיות (ב),

 התשי״ג-1953' (להלן - הצו), נמסרת בזה הודעה כי בישיבת

 המועצה המקומית קרית יערים, שהתקיימה ביום י״ד בטבת

 התשנ׳יג (7 בינואר 1993), נבחר דוד יפרח לראש המועצה

 המקומית, לפי סעיף 109 לצו.

 כ״ח בניסן התשנ״ג (19 באפריל 1993)

) עמרם קלעג׳י 3 ־ 3 מ 6 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 חנזך נרכביץ, מזכיר ראשי

 ! ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174 ; התשמ׳׳ג, עמ׳ 1212 ; י״פ התש׳יל,

 עמ׳ 2017.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה

 התשכ״ה־965ז

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי תמר-רמתינגב-ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ובניה מתח הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה

 תמר-רמת־נגב-ערבה תיכונה, מופקדת תכנית המהווה שינוי

 תכנית מיתאד מקומית הנקראת: ״תכנית מסי 12/101/02/10,

 שינוי לתכנית מם׳ 101/02/10״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רביבים(נחל רביבים)

- חלק מגושים 100325, 39012ר.כ, 38591ר.כ., 38592ר.כ.,

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת חבנונית לשיקום

 אזור כריה והציבה בנחל רביבים, כפארק לנופש ובילוי בתיק

 הטבע, על ידי קביעת ייעודי קרקע ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל

 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל

 הזכאי לכד על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך־

 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום, רחוב הנשיאים, ת״ד 68,

 באד־שבע 84100, טלי 057-231704. המתנגד ימציא העתק

 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית תמר־רמת־נגב-ערבה

 תיכונה, המועצה האזורית תמר, נוה זזהר, סדום 86910, סל׳

.057-584181 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

 בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.

 י״א באייר התשנ״ג (2 במאי 1993)

 שלום תינו

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז הדרום

 2900 ילקוס הפרסומים 4114, ז׳ בסיון התשנ״ג, 27.5.1993



 מפעל הפיס

ת ״ליטר׳ 1/1987 י נ כ י ת ו נ  שי

 (שינוי מסי 4)

 מפעל הפים מודיע בזה, בהתאם לסעיף 42 לתכנית ״לומר׳

 מס׳ 1/1987, שפורסמה בילקוט הפרסומים מם׳ 3486, מיום

) (להלן * )  17.9.87, עמוד 2714 ואילך, כפי ששונתה מזמן אמן

- התבנית), על שינוי נוסף לתכנית כדלקמן:-

 א. שינוי המשחק ל״6/49״

 1. שינוי הטבלאות ל־49 משבצות

 (א) החל מהמועד הקובע(המוגדר בסעיף 7 להלן), יועלו

 בגורל בהגרלות הלוטו - 6 (ששה) ״מספרים זוכים״

 ר׳המספר הנוסף״ מתון* המספרים העוקבים מ־1 עד 49

 (ועד בכלל) [במקום מי1 עד 45 מקודם],

 (ב) לשם כך ינפיק המפעל ספםים חדשים שבהם יודפסו

 טבלאות בנות 49 משבצות (להלן - טפסים חדשים).

 2. שינוי סעיפים מסויימיפ:

 (א) בסעיפים 8, 10 וי13 לתכנית [כפי שתוקנו בי״פ

 3799], במקום המספר ״45״, בכל מקום שבד הוא מופיע -

 קרי ״49״.

 (ב) ככל מקום אחר בתכנית [כפי שתוקנה בי״פ 3799],

 שבו מופיע המספר ״45״ בהתייחס למספר המשבצות

 שבטבלה - קרי ״49״.

 3. ביטול טפסים ישנים

 במועד הקובע(המוגדר להלן) יפוג תוקפם של כל הטפסים

 שבהם מודפסות טבלאות בנות 45 משבצות(להלן - טפסים

 ישנים), כפוף להוראות סעיפים 4 ו־5.

 4. שמידת זכויות טפסים ישנים שעלו בגודל

 האמור בסעיף 3 לא יפגע בזכויותיהם של מחזיקי טפסים

 ישנים הנובעות מהשתתפותם בכל הגרלה שנתקיימה לפני

 המועד הקובע, או בכל פעולה שיש לעשותה כתוצאה מכל

 הגרלה כזאת או זכיות כאלה.

 5. הוראות מעבר לגבי טפסים רב־שבועייפ

 (א) משתתף המחזיק טופס ישן מסוג ״רב שבועי״, מכל

 תת־םוג, אשר ביום הקובע הוא עדיין בתוקף וזכאי

 להשתתף בהגרלות ״לוטו״ נוספות שלאחר המועד הקובע

 (להלן - יתרת ההגרלות), יהיה זכאי לבחור באחת מתוך

 שתי האפשרויות הבאות:

 (1) להשאיר בידו את הטופס הישן ולהמשיך להש

 תתף לפיו ביתרת ההגרלות: במקרה זה ישתתף

 הטופס הזה לפי אותם המספרים שסומנו בו, ולמש־

 תתף לא תהיה כל תביעה או טענה אם וכאשר יעלה

 בגורל אחד המספרים 46, 47, 48 או 49 בהגרלה

 כלשהי מבין יתרת ההגרלות.

 (2) להחזיר את הטופס הישן ולקבל כנגדו החזרת

 חלק מדמי־ההשתתפות ששולמו בגינו, בסכום השווה

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעה על שינוי שם

 נמסרה בזה הודעה, כי באישורי מהיום שונה שם האגודה

 הרשומה מטה כדלקמן:

 השם הקודם: שבות רחל בשילה אגודה שיתופית להתישבות

 קהילתית בע״מ,

 השס החדש: שכונת שבות רחל בשילה אגודה שיתופית

 להתישבות קהילתית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57/3156.

 י״ב באייר התשנ״ג (3 במאי 1993)

 אורי זליגמן,

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאת בנק ישראל

 דץ וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954/

 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ז׳ באייר התשנ״ג(28

 באפריל 1993):

 ו
 בשקלים חדשים

4,884,529,556.00 

4,882,240,509.00 

2,289,047.00 

4,884,529,556.00 

 א. סף כל המטבע במחזור

 ביום 28 באפריל 1993

 ב. היתרה ביום 21 באפריל 1993

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשר השבוע האחרון

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

 ז׳ באייר התשנ״ג (28 באפריל 1993)

 שלמה םירקים

 משנה למנהל מחלקת המטבע

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי׳׳ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד־11954

 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ד באייר התשנ״ג (5

 במאי 1993):

 בשקלים חדשים

 א. סף כל המטבע במחזור

 ביום 5 במאי 1993 4,919,144,939.00
 ב. היתרה ביום 28 באפריל 1993 4,884,529,556.00

 ג. העליה או הירידה (-)

 במשך השבוע האחרון 34,615,383.00

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 4,919,144,939.00

 י״ד באייר התשנ״ג (5 במאי 1993)

 שלמה פירקים

 משנה למנהל מחלקת המטבע

 1 ם״ח התשי״ד, עמי 192.
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 ז

 ״(ב) סכום השווה ל־52% עד 55% מהתקבול הכולל

 (להלן - ״סכום הפרסים הכולל״), ישמש לשם

 חלוקת פרסים לפי חלוקה פנימית, כדלקמן:

 (1) הפרם הראשון - 40% מסכום הפרסים הכולל;

 (2) הפרס השני - 2.0% מסכום הפרסים הכולל:

 (3) הפרס השלישי - 5.0% מסכום הפדםים הכולל:

 (4) הפרס הרביעי - 9.0% מסכום הפרסים הכולל:

 (5) הפרס החמישי - 34.0% מסכום הפרסים הכולל:

 (6) הפרס השישי - 10.0% מסכום הפרסים הכולל.

 (ב1) למרות האמור בם׳׳ק (ב), רשאי המפעל לסטות

 מזמן לזמן מהאחהים הנקובים לעיל, הן למעלה דהן

 למטה, הן לגבי סכום הפרסים הכולל והן לגבי כל

 פרם בנפרד, ובלבד שסךיכל הפרסים בהגרלה

 מסויימת [למעט העברה להגרלה הבאה לפי ס״ק

 (ג)] לא יקטן מ־ 52%, ובחישוב שנתי כולל בכל

 שנת מאז! - לא יעלה על 55% מסכום התקבול

 הכולל. האמור לעיל כפוף לאמור בסעיף 24 להלן״.

 (ד) בסעיף 21(וי), אחרי פיםקה (3), תתווסף פיסקה

 חדשה זו.

 ״(4) לא יהיה אף זוכה אחד בפרס השישי - יועבר סכום

 הפרס השישי אל ההגרלה השניה ויתווסף על סכום

 הפרם השישי בהגרלה השניה.״

 ד. תחילת תוקפם של השינויים

 תחילת תוקפם של הסעיפים 1 עד 6 לעיל - ביום שהמפעל

 יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים(שהוא יהיה ״המועד

 הקובע״), והשינוי יחול על כל הגרלות הלוטו החל באותה

 הגרלה שמספרה ייקבע בהודעה האמורה, ואילך.

 אליצדר גורן

 מנהל כללי

 (יי) שינוי מס׳ 1 - פורסם בי״פ 3682, מיום 23.7.89, עמ׳

.3744 

 שינוי מס׳ 2 - פורסם בי״פ 3737, מיום 28.1.90, עמ׳

.1672 

 שינוי מם׳ 3 - פורסם בי״פ 3799, מיום 14.9.90, עמי

.3879 

 [תיקון טעות סופר: בכותרת של התיקון האחרון, במקום

 ״שינוי מס׳ 2" צ״ל ״שינוי מסי 3״].

 לדמי׳ההשתתפות בגין סופם חד־שבועי מאותו סוג,

 כפול מספר ההגרלות שביתרת ההגרלות (להלן -

 יתרת דמי־ההשתתפות), וזאת במשך תקופה שתתחיל

 במועד הקובע ותסתיים במועד גמר תקופת תוקפו של

 הטופס הישן(להלן - תקופת ההחזרה), למעע בימים

 שבהם יתקיימו הגרלות הלוטו בתקופת ההחזרה.

 (ב) בחר המשתתף באפשרות שבפיםקה (2), יהיה עליו

 לפנות לתחנה כלשהי שבה מופעל מסוף מקוון, או לתחנה

 איזודית, ולמסור למאסף את הטופס הישן, ולקבל כנגדו

 החזר סכום השווה ליתרת דמי־ההשתתפות כאמור, וזאת

 במשך תקופת ההחזרה (למעט בימי הגרלות הלוטו

 כאמור}. סכום היתרה יוחזר למשתתף במזומנים, או לפי

 בחירת המאסף ־ באמצעות שוכר־תשלום שבו ימולאו

 פרטיו האישיים ומענו של המשתתף. עותק השובר יועבר

 למפעל, והמפעל ישלח לד המחאה על סכום היתרה לפי

 מענו שיצויין בשובר.

 (ג) כל עוד לא החזיר המשתתף את הטופס הישן למאסף

 כאמור בפיסקה (א)(2), ייחשב המשתתף כאילו שבחר

 באפשרות שבפיםקה (א)(1) לעיל.

 (ד) להסרת ספק מודגש בזה, כי משתתף שהחזיר טופס

 ישן למאסף כאמור בפיםקה (א)(2) תבוטל זכותו של

 המשתתף בגין אותו טופס לכל דבר וענין פרט לקבלת

 החזר סכום היתרה כאמור.

 ב. הוםפת פרפ שישי ושינוי הרכב הפרסים

 6. החל מהמועד הקובע (המוגדר בסעיף 7 להלן), יונהג פרס

 שישי, בנוסף לחמשת הפרסים הקיימים עד כה. בהתאם

 לכך יתוקנו הסעיפים הבאים לתכנית דלקמן:

 (א) בסעיף 12, בסעיפים הקסנים (א), (ג) ו־(ד), אחרי

 המלים (בסוגריים): ״אך לא פחות מ־3 ״מספרים זוכים״,

 יבוא: ״אל מי2 ״מספרים זוכים״ בצירוף ״המספר

 הנוסף׳׳)״

 (ב) בסעיף 21(א), אחרי הפסקה (5), תווסף פסקה זו:

 ״(6) 2 מבין המספרים הזוכים בצירוף המספר

 הנוסף - פרס שישי״.

 (ג) בסעיף 23, ס׳׳ק(ב) [כפי שהוחלף ביי״פ 3682]

 יבוטל, ובמקומו יבוא:

 2902 ילקוט הפדסוהים 4114, ז׳ בסיוו התשנ׳׳ג, 27.5.1993

ם והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים ו ל י צ ־ ר ד ס 1 סודר ב 8 5 ת 0334-2980 א ו ר י ע  המחיר 80 ז




