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 הודעה בדבר מינוי פקידת סעד
 לפי חוק אימוץ ילדים, התש״ך-1960

 אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק אימוץ ילדים,
ן י ם להיות פקידת סעד לענ ו י ר ד  התש״ך—1960!, אני ממנה את ע

 החוק האמור במחוז חיפה.

י פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים ו נ  ההודעה בדבר מי
 1135, החשכ״ה, עמי 644, תתוקן לפי זה.

 כ״ג באדר א׳ התשמ״א(27 בפברואר 1981) ישראל כץ
 (חמ 3-473) שר העבודה והרווחה

 הודעה על מינוי נציב שירות המדינה
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

- ט ״ י ש ת  בהתאם לסעיף 6 לחוק שירות המדינה (מיבויים), ה
ר ט ס כ ר ה ז ע י ל  11939, מודיעים בזה כי הממשלה מינתה את א
 להיות נציב שירות המדינה, החל ביום ב׳ באדר ב׳ חתשמ״א (8

 במרס 1981).

 ט״ז באדר ב׳ החשמ״א(22 במרס 1981) אריד! נאור
 (חמ 3-132) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

 1 ס״ה התש״ך, עמי 96.

 הודעה על ביטול מינוים
 לפי פקודת מם הכנסה

נויים של נציב מס הכנסה, סגני נציב מם  ניתנת בזה הודעה, כי מי
 הכנסה ופקידי השומה, ששמותיהם נקובים להלן - בטלים:

ידורפר, נציב מס הכנסה 1 ו  משה נ
ידורפר, פקיד שומה 2 ו  משה נ

 נפתלי בירקנפלד, סגן נציב מם הכנסה 3
, סנן נציב מם הכנסה * ני  אליעזר שילו

 אברהם מרקום, פקיד שומה5
 נפתלי בירקנפלד, פקיד שומה 6.

 כ״ו באדר א׳ התשמ״א (2 במרס 1981) יורם ארידור
 (חמ 3-171) שר האוצר

׳פ התשל׳׳ה, עמ׳ 1054. ׳  1 י
״ד, עמי 1342. פ התשי ״  2 י
פ התשי״ט, עמ׳ 1385. ״  3 י
פ התשכ״ז, עמי 133. ״  4 י

פ התשל״ח, עמ׳ 2551. ״  5 י
״ד, עמ׳ 1342. פ התשי ״  פ י

 צו
 לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים),

 התש״ם—1980

ן בנגב (חוזה  מכוח סמכותי לפי כיעיף 4(ג) לחוק רכישת מקרקעי
 השלום עם מצרים), התש״ם-11980, אני קובע כי לגבי המקרקעין
 המסומנים בקווים אלכסוניים במפה שבתוספת לצו זה והמצויים בשטח
עפ כביש דימונה—באר־שבע  הגובל עם כביש ערד—תל־שוקת בצפון ו
 בדרום, במקוס המועד הקבוע לתחילת התקופה של שלושה חדשים
 כאמור בצו לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים),
׳ בשבט התשמ׳׳א (8 בינואר 1981);  התש״ם—1980 2, יבוא יום ג
 המועד למסירת המקרקעין האמורים יהיה איפוא ד׳ בניסן התשמ״א

 (8 באפריל 1981).

 הודעה על הצורך למנות שופט
 לפי חוק השופטים, התשיי׳ג—1953

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, התשי״ג—1953 1, אני מודיע
י יש צורך למנות שופט בית המשפט העליון.  כ

 משה נסים
 שר המשפטים

׳ באדר ב׳ התשמ״א(16 במרס 1981)  י
 (חמ 3-60)

 1 ט״ח התשי״ג, עמי 149.

 הודעה בדבר תוספת אחוזים
, התשל״ז—1977 ת) (מקדמו מי  לפי תקנות הביטוח הלאו

 בהתאם לתקנה 2 (א) לתקגות הביטוח הלאומי (מקדמות),
י מודיע על תוספת אחוזים לשומות, החל משבת  התשל״ז—1977 1, אנ

 הכספים 1981 כדלקמן:

 תוספת אחוזים

860 
600 
360 
140 

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 שבח המס האחרונה

 עד שבת 1976
1977 
1978 
1979 

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״א(26 במרס 1981)
 (חמ 3-355)

 * ס״ח החש״ם, עמי 170.
פ התשמ״א, עמי 197. ״  2 י

״פ החש״ם, עמי 1363.  1 ק״ח התשלי׳ז, עמי 1284; י

 אישור מעביד
 לפי סעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשכי׳ח-1968

 בהתאם לסעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 החשכ״ח—11968, ותקנה 2 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח
״ד-21954, אני מאשר את המעביד  מפני פגיעה בעבודה), התשי
פ  ״החעשיה האוירית לישראל בע״מ״ לענין תשלום דמי ביטוח מו

ו בניסן התש״פ (1 באפריל 1980).  חתים, החל ביום ט״

 כ״ה באדר א׳ התשמ״א(1 במרס 1981) ישראל כץ
 (חמ 3-910) שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

׳ד, עמי 650. ׳  2 ק״ת התשי
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 הודעה בדבר התאמת שכר טרחת סניגור
, התשל״ד—4ד19 לי ן הפלי  לפי תקנות סדר הדי

ע, בי המקדם שבו יש לכפול את די , התשל״ד-1974 1, אבי מו ן הפלילי  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 (ו)(3) לתקנות סדר הדי
 הסכומים הנקובים בתקנה 4 (א) לתקנות האמורות, בפי שפורסמו בקובץ התקנות 4083, התש״ם, עמי 864, הוא 2.32, וזאת החל

 מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ׳׳א (1 באפריל 1981}.

ו מהמועד האמור שיעורי התשלום בשקלים בשל שכר טרהת הסניגור לפי תקנה 4 (א) האמורה כלהלן: הי  בהתאם לבך, י

 בבית משפט
ן ו  העלי

 בבית משפט
 המחוזי

 בבית משפט
 השלום

 279.50 צד 559

 116.50 עד 186.50

 עד 559 עד 699

 116.50 עד 186.50 233 עד 326

 משה בכט
 בשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 עד 116.50

 140 עד 279.50

 70 עד 116.50

 70 עד 116.50

 (1) חשלום חד־פעמי בעד ישיבה
 נפרדת שנועדה לשחרור

 בערבות

 (2) תשלום חד־פעמי בעד לימוד
ישיבה  התיק, עבודות הכנה ו

 ראשונה בבית המשפט

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישיבה
 הראשונה

 (4) תשלום חד־פעמי בביהמ״ש
  שלערעור כולל ישיבה ראשו
 נה בביממ״ש אם ראה בית
 המשפט שהיה בערעור קושי
וחד או שהצריך פעולות  מי

 הכנה מיוחדות

 (5) בערעור שבו לא קבע בית
 א  המשפט תשלום הד־פעמי ב
 מור בפסקה (4), בעד בל

 ישיבה

א באדר ב׳ התשמ״א(17 במרס 1981) ״  י
 (חמ 245—3)

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשל״ז, עמי 1820; התש״מ, עמי 728.

 הודעה
י מכסימליים לנאשם שזוכה), התשל״ח-1978 מי פיצו (סכו ן נשי  לפי תקנות העו

מי פיצוי מכםימליימ לנאשם שזוכה), החשל״ח-8ד19 1, אני מודיע (סכו ן נשי  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א(ג) לתקבות העו
׳א,  כי המקדם שבו יש לכפול את הסכומים הנקובים בתקנה 1 (א)(2) לתקנות האמורות, כפי שפורסמו בקובץ התקנות 4181, התשמ׳

 עטי 162, הוא 2.32, וזאת החל מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981).

ן לפי תקנה 1 (א)(2) האמורה כלהלן: ו מהמועד האמור שיעורי התשלום בשקלים בשל שכר טרחת עורך־די הי  בהתאם לבך י

 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 1086.
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 בבית המשפט
ן ו  העלי

ד 1,747  ע

 עד 3,494

 עד 2,445.50

 משה נכט
 בשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 בבית המשפט
 המחוזי

ד 3,494  פ

ד 1,048  ע

 עד 2,096.50

ד 1,397.58  פ

 בבית משפט
 השלוט

 עד 1,747

 פד 524

 תיאור הפעולה

 (1) תשלום חד־פעמי בפד «!י«וד
בה ישי  החיק, עבודת הכנה ו

 ראשונה בבית המשפט

 (2) תשלום בעד ישיבה נוספת
 אחדי הישיבה הראשונה

 (3) חשלום חד־פעמי בבית משפט
 א  שלערעור, כולל ישיבה ר
 שונה בבית המשפט, אם ראה
 בית המשפט שהיה בערעור
 ו ע  קושי מיוחד או שהצריך פ

והדות  לות הבנה מי

 (4) בערעור שבו לא קבע ביהמ־ש
 פ  תשלום חד־־פעמי כאמור ב
 סקה (3), תשלוט חד־פעמי
 כולל ישיבה ראשונה בבית

 המשפט

א באדר ב׳ התשמ״א(17 במרס 1981) ״  י
 (ח« 3-271)

 הודעה בדבר שיעורי שכר הטרחה ותשלומים אחדים
, החשל״ג—1973 וע המשפטי  לפי תקנות הסי

ית מדד המחירים ף 4 לתוספת השביה לתקנות הסיוע המשפטי,התשל״ג—11973, כי כתוצאה מעלי י ספ ן י נ  ניתנת בזה הודעה לע
ואר 1980, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המקדם שבו יש להכפיל את הסכומים נ ואר 1981 לעומת י נ  לצרכן לחודש י

 הנקובים בתוספת הראשונה ובתוספת השניה לתקנות האמורות הוא ./•133.

יקראו התוספות האמורות החל ביום ב-ו באדר ב׳ החשמ״א (1 באפריל 1981) כאילו נאמד בהן כך:  בהתאם לכך, י

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6 (3))

ם, ובלבד שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב י  (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואי
ן האזרחי, התשכ״ג-21963.  בתוספת השניה לתקנות סדר הדי

ר שקבע בית־המשפט. עו בשי ' אי  (ב) שכרו של פוסק רפו

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 251.60 שקלים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 377.40 שקלים למבקש אחד.

 תוספת שניה
 (תקנה 11)

י ט פ ש מ ל ה ו פ י ט ם ה י ס ל ב ה ע ח ר ר ט כ י — ש ן א מ י  ס

. ( ב ) ן  1. (א) בסעיף זח, ׳*בית משפט״ — אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קט

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4 (א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים כמפורט להלן:

, עמי 2048. ת התשל״ג ך  ! י
 2 ק׳׳ת התשכ״ג, עמי 1869.
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 בית משפט השלום
 ישיבה-לקביעח
, ישיבה ך  תארי

, ן  למתן פסק די
 ישיבה שלא

 התקיימה
 ישיבה
 נוספת

 ישיבה ראשונה י
ן ו י  בה מתקיים ד

ות  או מוגשות ראי

ן ו  תזכורת, די
ן  מוקדם, פסק די

 בהעדר הגנה

ו נ י נ ד ע מו  לי
 של המבקש
 (חד־־פעמי)

ד 201.30 125.80 276.80 163.60 62.90 י סילוק י ו נ  תביעת פי
 קביעת שבר דירה 125.80 62.90 100.70 128.10 37.70
ל 100.70 75.50 100.70 42.90 62.90 י  קביעת ג
 המרצה בתיק עיקרי 100.70 57.80 100.70 57.80 37.70
ן אחר 176.10 113.20 213.90 156.10 62.90 י נ  ע

 בית המשפט המחוזי
 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,
 ישיבה שאינה

 מתקיימת שובות

 תזכורת,
ן מוקדם, ו  די

ן  ישיבה פסק די
 נוספת בהעדר הגנה

 ישיבה ראשונה
ן ו י  בה מתקיים ד

 או מוגשות
 ראיות

 קדם
ו נ י  לימוד ענ
 של המבקש

) משפט  (הד פעמי

503.30 

327.10 

251.60 
201.30 

100.70 
75.50 151.00 

176.10 264.20 
75.50 

251.60 
440.40 
100.70 

302.00 
201.30 

216.50 352.30 
151.00 

, ת) דו ג ו ירושה (ללא התג  צ
י אפוטרופוס ו נ  מי

 י . (ללא התנגדות)

י  בקשה למתן הוראות לפ

 חוק הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,
 החעכ״ב—1962

 פשיטת רגל
ן  היתר נישואי

ן אחר י  ענ
 המרצה בתיק עיקרי

 ישיבה נוספת
 למעט מתן
ן  פסק די

 בית המשפט העליון

 ישיבה לאחר
 מחן צו על תנאי

 הבנה, כולל
 הופעות לצורך

 קבלת צו על תנאי

755.00 
755.00 

 ישיבה בבימ-ש

, 629.10 
151.00 
251.60 

2,013.10 
1,007.00 

 הכבה

453.00 
352.30 
302.00 

צ י ג  ב
 בג״צ לצו מסוג הביאם קורפוס

ן אזרחי י  ענ
ן  בקשה להתרת נישואי
 בקשות רשות לערעור

ון  ישיבה לדי

100.70 

 תזכורת,
ן מוקדם ו  די

75.50 

 רשם בית המשפט העליון
 הבנה

 (הד פעמי)

151,00 

 1280 ילקוט הפרסומים 2700, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981



י אזורי  בית דין רבנ

נות  שו

ת דחי  ישיבה נ
 או ישיבה שלא

 מתקיימת
 ישיבה

 נוספת,

 ישיבה ראשונה
ן ו י  בה מתקיים ד
ו מוגשות ראיות  א

ו נ י  לימוד ענ
 של המבקש
 (חד פעמי)

201.30 
302 

 ישיבה נדחית
 או ישיבה שלא

 מתקיימת

57.80 151 
151 

 ישיבה
 נוספת

 תביעה 201.30
 תביעה נוספת למבקש 201.30

ן: ן לגירושי ן לצורך הכללתו במםק די  הסכם גירושי
ו עולה על 18,174 שקלים נ י הנכסים אי ו  שו

י הנכסים עולה על 18,174 שקלים ו  שו

 ישיבה בה
ן ו  מתקיים די

י הגדול  בית הדין הרבנ
ו נ י ד ענ מו  לי
 של המבקש
 (חד פעמי)

75.50 

75.50 

125.80 

125.80 

327.10 

302 

ר 201.30  ערעו
ן י נ ר באשר הע  ערעו

ד ״ חו עו י או י  טופל ע
 בדרגה ראשונה 201.30

 ישיבה לקביעת
ך, ישיבה  תארי
, ן  למתן פסק די

 ישיבה שלא
ימת  מתקי

 ישיבה
 נוספת

נה  ישיבה ראשו
ק י  בח מתקיים ד

ות  או מוגשות ראי
ן ו י  ד

 מוקדם

ה ד ו ב ע  בית הדין האזורי ל

ו נ י ד ענ מו  לי
 של המבקש
 (הד פעמי)

62.90 
37.70 

156.10 
57.80 

213.90 
100.70 

113.20 
57.80 

176.10 
100.70 

עה י  תג
 רשם

62.90 
62.90 
62.90 

226.50 
226.50 
226.50 

402.60 
176.10 
176.10 
176.10 

ה ד ו ב ע  בית הדין הארצי ל

125.80 
226.50 

ר לועדת נכות  ערעו
ועדות רפואיות  ו

 ערעורים אחרים
 רשם

62.90 176.10 251.60 

 ועדות נכות בראשות שופט ונציגי ציבור
 ערר 352.30 176.10

 ישיבה ראשונה ישיבה נוספח

50.30 
100.70 

 57.80״

 חד פעמי

100.70 
75.50 

302 

ל ע ו פ  הוצאה ל

 פתיחת תיק
 בקשות שונות בהעדר הופעה

ן אחר י י הרשם בפנ  הופעה בפנ
 איחוד תיקים

 מאיר גבאי
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

׳ התשמ״א(13 במרס 1981) ׳ באדר ב  ז
 (חמ 3-237)

פ הפרסומים 2700, ב״ה באדר בי^התשמ״א, 31.3.1981 281נ ו »  י



 אישור תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 1980/81 (תקציב מילואים)
 לפי חוק הביטוד הלאומי [נוסה משולב], התשכ״ח—1968

יעצות במועצת המוסד,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],התשב״ח-11968, ולאתר התי
 אבי מאשר תקציב מילואים לשנת הכספים 1980.

ם (מילואים 1980 - באלפי שקלים) י ל ו ב ק  חלק א' - ת

ן ו מ י מ ת ה ו ר ו ק ט מ ו ר י  פ

 השתתפות האוצר
יים ית פיצו  גבי

ן מצד מו  דמי הקצבת מי
ח םך־הכל ביטוח האוצר פעולות שלישי ריבית ו ט י ב ף ה נ  ע

 זיקנה ושאירים 502,153 300,000 127,060(-) 182,153 2,000 145,000

4,000 - - -  סיעוד 90,000 86,000

12,000 1,000 100,561 -  נכות כללית 192,561 79,000

35,000 (-)4,000 13,216 -  בפגעי עבודה — שכירים 93,216 49,000

1,000 3,0«« - ים 10,000 6,000  נפגעי עבודה — עצמאי

- - 200 -  מתנדבים 200

2,000 - 7,532 -  אימהות 18,532 9,000

(-)10,00• - 35,612 -  ילדים 198,612 173,000

80,000 - - -  אבטלה 113,000 33,000

27,000 - - -  שירות מילואים 183,000 156,000

4,000 — — 4,000 8,000 
 זכויות עובדים בפשיטות דגל

ד  ופירוק תאגי

- 2,900 -  הענקות מטעמי צדק 3,900 1,000

- - 255 - -  שירותים לגופים אחרים 255

 םך הכל 1,413,429 896,000 126,800(-) 342,229 2,000 300,000

- - - -  מס־מקביל 259,000 259,000

- - - -  היטל התגוננות אזרחית 6,000 6,000

- - - - נוך על יסודי 20,000 20,000  היטל חי

- - - -  סך הכל כללי 1,698,429 1,181,000

׳ 108. מ  1 ס״ה התשכ״ה, ע

 1282 ילקוט הפרסומים 2700, כ״ד. באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981



י (מילואים 1980 — באלפי שקלים) מ ו א ל ח ה ו ס י כ ק ה ו י ח פ ה ל י מ ו ל ש י — ת ק ב ל  ח

ח ו א ל מ י  נ

 פירוט התשלומים

 מענקים גימלאוה

 מינהל
ן  בעי

 והקצבות
 ותשלומים

ם ״ מ ע פ ־ ד ח סך. הכל סה*ב קיצבאות ח ו ט י ב ף ה נ  ע

 זיקנה ושאירים 247,719 235,000 228,700 6,300 4,000 6,719
 נכות כללית 48,071 41,700 37,000 4,700 1,000(-) 7,371

 מזה: העברה למשרד העבודה
((-)1,000) - - -  והרווחה עבור שיקום (1,000(-))

 נפגעי עבודה - שכירים 46,152 29,100 31,900 2,800(-־) 12,800 4,252
- (2,000(-)) _ מזה: חעברח למשרד העבודה - -  והרווחה עבור שיקום (2,000(-))

 נפגעי עבודה — עצמאיים 8,737 7,100 8,600 1,500(-) 200(-) 1,837
 אימהות 38,765 19,550 20,000 450(-) 17,500 1,715
6,269 - -

לדים 213,669 207,400 207,400  י
786 3,645 -  אבטלה 55,331 50,900 50,900

6,858 - - - -  שירות מילואים 6,858
48 -  זכויות עובדים בפש״ר ופירוק תאגיד 1,332(-) 1,380(-) 1,380(-)

- 1,849(־) -  הענקות מטעמי צדק והבטחת הכנסה 349(-) 1,500 1,500

 סך הבל 663,621 590,870 586,000 4,870 36,745 36,006

P 

ם (מילואים 1980 — באלפי שקלים) י ר ח ת א ו ד ס ו ן מ ו ב ש ל ח ם ע י מ ו ל ש ׳ — ת ק ג ל  ח

 גביה עבור

 מינהל

 מוסדות
 אחרים

י יבו  לאחר נ
 הוצאות

 מפנקים
 ותשלומים

ים  חד־פעםי

ח ו א ל מ י  ג

 גימלאוח
ה סך הכל סה״ב שוטפות ל ו ע פ  ה

1,153 - -  קשישים ואלמנות 182,153 181,000 181,000

- - - י התייקרות לנכים 38,500 38,500 38,500 צו  פי
561 - ידות לנכים 62,061 61,500 33,000 28,500 י  גימלאות נ

- - ים 200 200 200 י  הסבה סוציאלית לנכי עבודה ותלו
950 -  גימלאות לנפגעי איבה 11,950 11,000 6,000 5,000
66 -

- י ן והרוגי מלכות 1,066 1,000 1,000 ו  נימלאות לאסירי צי
 תשלומים לנכי עבודה על פי

- - - - - - ן לי  אמנה עם פו

- ־ - -  תשלומים למתנדבים 200 200 200

- - -  דמי לידה לחיילות משוחררות 400 400 400
632 - -  דב>י מזונות 7,132 6,500 6,500
212 - - וצאי צבא 35,612 35,400 35,400  קצבת י

 הבטחת הכנסה 2,900 — — — _ 900 ,2
255 - - - -  שירותים לגופים אחרים 255

1,352 257,648 - -  מס מקביל 259,000 —
60 5,940 - - -  היטל התגוננות אזרחית 6,000

484 19,516 -  היטל חינוך על יסודי 20,000 — —

 סך הבל 627,429 335,700 302,200 33,500 283,104 8,625

 ילקוט הפרסומים 2700,.כיד. באדר ב׳ התשפ״א, 31.3.1981 1283



ת (באלפי שקלים) ו י ל מ ב י מ ז ת ז י א צ ו ה ׳ ט ד ו ר י י - פ  זזלק ד

דכן ב מעו י הקצי ו נ ף תקציב האושר השי י ע ס  ה

(2,587) 

133,020 

16,195 

7,075 

5,265 

1,600 

163,155 

13,930 

9,250 

11,170 

4,545 

1,594 

2,195 

19,100 

125 

2,685 

64,594 

16,433 

9,210 

200 

253,592 

(10) 

21,703 

8,297 

1,000 

500 

800 

32,300 

3,620 

2,230 

1,435 

565 

(-)170 

1,055 

625 

9,360 

 889(־־)

4,240 

(-)800 

44,211 

(2,577) 

111,317 

7,898 

6,075 

4,765 

800 

130,855 

10,310 

7,020 

 צ73,«

3,980 

1,594 

2,365 

18,045 

125 

2,060 

55,234 

17,322 

4,970 

1,000 

209,381 

ם ד ה א ת כ ו א צ ו  ה

 עובדים קבועים

 עובדים ארעיים

 שעות נוספות

 פנסיה

ים י צו  פי

 םה׳יכ

ת ו י נ ו ג ר ת א ו א צ ו  ה

 רבב, אשל ונסיעות

ור  די

 שירותי משרד

 עמלות ופעולות עזר

 ןזםברה

 הדרכה

 ועדות

 משפט

 שונות

 סה׳־כ

. א . נ . ת פ ו א צ ו  ה

ת ו י מ ע ד פ  ת

ה ב ר ז  ר

 סה״-כ הוצאות מיבהל

(-)32,500 

221,092 

(-)8,625 

35,586 

(—)23,875 

185,506 

 אומדן הכנסות

 סה״כ הוצאות נטו

 ר׳ רוטר
 המנהל הכללי של

 המוסד לביטוח לאומי

י מאשר.  אנ

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ב׳ בשבט התשמ״א (8 בינואר 1981)
 >תמ 3-331)
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 הודעה בדבר אגדות חקלאיות
ות(הצמדה למדד), הו*ש״ם-1980  לפי תקנות אברות חקלאי

 9. בתקנה 2 (8) לתקנות הגנת דצומח (שימוש גפרתיון), התשל״ב—
110״ יבוא ־׳26״.  1971*1, במקום ׳

 10. בתקנה 19 לתקנות הזרעים (מכירה), התשב-ה-111964,
, במקום ״65״ יבוא ״15*, ובמקופ ״3.50״  במקום ״150״ יבוא -35״

 יבוא ״0.80״.

ות מכירה), התשכיזז—121967, נ ו  11. בתקנה 9 לתקנות הזרעים(רשי
,  ״במקום ״755- יבוא ״166׳

 12. בתקנה 30 לתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם),
 התש״ך-131960, במקום *860״ יבוא *200״; בחלק א׳ לתוספת לאותן
 תקנות בסעיף 13, במקום ״2.80* יבוא *0.70־; בסעיף 14 במקום
; בחלק ב׳ של התוספת 10״ 65״ יבוא *15״, במקום ״43״ יבוא ׳ -

 לאותן תקנות בסעיף 15 במקום *108* יבוא ״25* במקום ״34״,
 יבוא *9״; בסעיף 16 (ב) במקום *108״ יבוא ״25*, במקום ״75*
׳ לתוספת לאותן  יבוא ״17* ובמקום *325* יבוא *75.00*; בחלק ד
 תקנות בסעיף 13 במקום ״5.00״ יבוא *1.20* ובסעיף 14 במקום
 ״97״ יבוא ״23״; בחלק דד לתוספת לאותן תקנות בסעיף 29 במקום
׳ לתוספת ; בחלק ו 23״ ״ יבוא ׳ 9 7  *9.70״ יבוא ״2.30״, במקום ׳
 לאותן תקנות בסעיף 22 במקום *50״ יבוא *108* במקום *37*
׳ לתוספת  יבוא ״9״; בסעיף 23 במקום ״108״ יבוא ״25״; בחלק ז
; בסעיף 20 במקום  לאותן תקנות בסעיף 19 במקום ״65* יבוא *15״
׳ לתוספת לאותן תקנות בסעיף 18  *4,320* יבוא ״1,007״; בחלק ח
׳  במקום -4.30* יבוא ״1.00״, במקום ״108- יבוא ״25״; בחלק ס
 לתוספת לאותן תקנות בסעיף 18 במקום ״4.30״ יבוא ״1.00*,
׳ לתוספת לאותן תקנות בסעיף 15  במקום ״108״ יבוא ״25״; בחלק י
; בסעיף 16 במקום ״19.50״ יבוא *50^4*; 12״ א ׳ בו  במקום *50* י
בוא ״א לתוספת לאותן תקנות בסעיף 17 במקום *9.70* י  בחלק י
בוא *200^; בחלק י״בי לתוספת  *2.30״; בסעיף 18 במקום ״860* י
; בסעיף 16 במקום - 6  לאותן תקנות בסעיף 15 במקום ״25* יבוא ״
ת בסעיף 18 ו ׳ יבוא *150״; בחלק י-ב לתוספת לאותן תקנ 650 -
.  במקום ״15* יבוא -3.50״; ובסעיף 19 במקום *970* יבוא ״226״

,  13. בתוספת הראשונה לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם)
; , בחלק ב׳ בסעיף 7, במקום *150- יבוא *37״ « 1 9 6 4 - ד - כ ש ח  ה
׳ בסעיף 14 במקום ״0.30 יבוא -0.07-;. ובתוספת השביה  בחלק ג
 לאותן תקנות בסעיף 19 במקום -170- יבוא ״40־ ובסעיף 0« במקום

ף 5 ׳ בסעי א ״25״; בחלק ה בו  *325״ יבוא ״46״ ובמקום -108״ י
 במקום -50* יבוא *47-.

׳ ם , ע ז ׳ 2281; החשל״  10ק״ת חתשל״ב, עמ׳ 291; התשל״ה, פמ
 572; התשל״ט, עמי 713.

י מ  11 ק״ת התשב־ה, עמי 446; התשל״ד, עמי 742; התשל״ד, ע
׳ 714 ועמי 1188. מ , עמי 576; התשל״ט, ע  2364; התשל״ז

׳ ם ; התשל״ה, ע 6 p 4 2 2 ת התשב״ח, עמי התשל-א, עמי ; 4 ״ ק 1 2 

, עמי 582; התשל״ט, עמי 714.  2281; התשל״ז
י מ ׳ 612; התשל״ה, ע מ  » ק״ת התש-ך, עמ׳ 1448; התשל״ד, ע

עמ׳ 1186. , עמי 575; התשל״ט, עמי 715 ו  2397; התשל״ז
, ו ת התשכ״ד, עמי 1494 ו־1789; התשל״ה, עמי 2399; התשל״ ־ ק 1 4 

׳ 580; התשל״ט, עמי 717 מ  עמ׳ 1911,3 ו־2360; התשל״ז, ע
 ו־1189.

 בתוקף סמכותי לפי תקנה i לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה
ו נ מ ת ות המדד י י מודיע כי בשל עלי ״ ם—1980A אנ ש ת ה ( , ד ד מ  ל
׳ התשמ״א (1 באפריל 1981) סכומי האגרות ו באדר ב  החל ביום ב״

 מהבועות בתקנות המפורטות להלן, במקום בלירות יבוא בשקלים:

- ה ״ ל ש ת ו, ה  1. בתקנה 19 לתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצרי
, ׳ 0 . 16 בוא *0.02״, במקום ״0.65* יבוא - , במקום -0.10* י ! 1975 

- ובמקום -43* יבוא ־10״. 5  במקום ״20* יבוא ״

א פרי ו צ י ) ו י ר צ ו מ צוא הצמח ו  2. בתקבה 27 לתקנות לפיקוח על י
 הדר), התשל-ה—31975, במקום ״0.20־ יבוא *0.05* ובמקום

 ״0.30* יבוא ״0.07*.

א עבבים), צו י ) ו צרי מו צוא הצמח ו  3. בתקנה 17 לתקנות לפיקוח על י
 זזתשט״ו—41955, במקום ״43- יבוא ״10״.

׳ ם) י ג (אתרו ו צרי מו צוא הצמח ו  4. בחקבח 11 לתקבוח לפיקוח על י
. ׳ 0 .  זזתשל״ד—51974, במקום *2* יבוא *5

,  5. בתקנה 4 לתקנות חגגת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים)
בוא *93*, במקום *55* יבוא  זזתשב״ט—1969», במקום ״400- י
׳ יבוא ״17>״ ובמקום  ״13״, ובתקנה 9 לאותן תקנות במקום ״500

 ״55״ יבוא ״13״.

 6. בתקנות 2 (ה) לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים
 .כימיים)/ חתשכ״ז-71967, במקום *430״ יבוא *100״ ובמקום

 ״5,400- יבוא -1,258״.

- א ״ ל ש ח א צמחים), ה בו י  7. בתוספת הששית לתקנות הבנת הצומה(
 81970, במקום ״110״ יבוא ״26״, במקום *2.70״ יבוא -0.60״,
 במקום״ 4.36״ יבוא ־1.00-, במקום ״2.00״ יבוא -0.50״, במקום
 *7.50- יבוא ״1.80״, במקום -3.80- יבוא ״0-90״, במקום *37*

.  יבוא ״8.60״, ובמקום *15״ יבוא ״3״

 «. בתקבה 3 (ב) לתקבוח הגבת הצומח (שימוש בתכשירים בובאקרון,
 אזודדין, סיאולן, ומטאציל), התשכ״ח-81968, במקום -110״ יבוא

 *26״.

 ,1 ק-ח התש״ם, עמ׳ 1614.
י , עמי 572; התשל״ט, עמ  2 ק-ח התשל״ה, עמי 2196; התשל״ז

.708 
׳ 709. מ , עמי 574; התשל״ט, ע  3 ק״ת החשל״ה, עמי 977; התשל״ז
, עמי , עמי 1134; התעזל״ח, עמ׳ 2278; התשל״ז ח התשט״ו  4 ק״

 573; התשל״ט, עמי 709.
, עמי 574; התשל-ט, עמי  5 ק״ח התשל״ד, עמי 995; התשל״ז

.710 
, עמי  6 ק״ח התשכ״ט, עמ׳ 754; התשל״ה, עמי 2317; התשל״ז

 571; התשל״ט, עמי 910.
, עמי 2628; התשל-א, עמי 121; התשל-ה, עמי ת התשכ״ז  ז ק-

׳ 711. , עמי 571; חתשל״ט, פמ  2399; החשל״ז
, עמי  * ק״ת התשל״א, עמי 25; התשל״ה, עמי 2318; החשל״ז

 570; התשל״ט, עמי 712.
 9 ק׳׳ת החשב״ח, עמ׳ 1825; התשל״ב, עמי 271; התשל״ה, עמי

 2319; התשל״ז, עמי 572; התשל-ט, עמי 713.
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8 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר),  21, בתקנות 13א 1
־ד-1974 22, במקום ״760״ יבוא ״177״ במקום ׳*150״ יבוא  התשי

 ״35״ ובמקום ״28״ יבוא ״7״.

 22. בתקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים(מיקרואורגניסמים, תרכיבים
 ומעבירים), התשל״ה-331975, במקום ־׳280״ יבוא ״65״.

 23. בתוספת לתקנות מהלוח בעלי חיים (חיסון גפני מחלות שונות),
 התשי״ט-241959, במקום ״4.30״ יבוא ״1.00״, במקום ״22״ יבוא
, במקוש ״28״ יבוא ״1״, במקום ״6.50־ יבוא ״1.50״, במקום  ״5״
 ״43״ יבוא ״10״, במקום ״15״ יבוא ״3.50״, במקום ״750״ יבוא
א ״0.75״, במקום ״5.50״ יבוא ״1,30״ בו י 3״  ״200״, במקום -20.

 ובמקום ״11״ יבוא ״2.50״.

 24. בתקנה 16 לתקנות מחלות בעלי חיים (רישום סימון והובלה
 של בקר), התשל״ו-251976, במקום ״11״ יבוא ״2.50״, במקום
׳ יבוא 1 3  ״6.50״ יבוא ״1.50״, במקום ״54״ יבוא ״13־, במקום ״

. ״ ובמקום ״30״ יבוא ״7״ 3  ׳

 25. בתלונה 5 לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל״ט—
 1979 26, במקום ״13״ יבוא ״3״.

 26. בתקנה 10 לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפ־ים),
 החש^ך~271959, במקום ״19.50״ יבוא ״4.50״, במקום ״15״

 יבוא ״3״ ובמקום ״6.50״ יבוא ״1.50״.

 27. בתקנה 51 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות),
 התשכ״ד—281964, במקום ״150״ יבוא ״35״ ובמקום ״85״ יבוא

."20" 

 28. בתקנה 5 לתקנות הכלבת(החזקת כלבים, התולים וקופים במאורות
 בידוד), התשי״ט—291959, במקום ״175״ יבוא ״41״, במקום ״32״

.  יבוא ־7.50״ ובמקום ״97״ יבוא •23״

 29. בהלנה 5 לתקנות הכלבת (חיםון), התשל־ד—1974 30, במקום
 ״43״ יבוא ״10״.

׳ מ , ע ׳ 1244; התשל״ה, עמ׳ 2364; התשל״ו מ  22 ק״ח החשל״ד, ע
, עמי 595; התשל״ט, ע«׳ 721.  357; התשל״ז

 23 ק״ת התשל״ה, עמי 1332; התשל״ז, עמ׳ 596; התשל״ם, עמי
.722 

,  24 ק״ת התשי״מ, עמי 638; החשל״ח, עמי 545 23631;־ התשל״ז
׳ 724. מ  עמ׳ 593 18861; התשל״ח, עמי 445; התשל״ט, ע

, עמ׳ 2678; התשל״ת, עמי 709 19691; התשל׳יט,  25 ק״ת התשל״ו
 עמ׳ 725.

 26 ק*ת התשל״ט, עמי 396 18321.
, עמי  27 ק״ח החש״ך, עמי 227; התשל״ה, עמ׳ 2316; התשל־ז

 594; התשל״ט, עמי 726.
, עמי  28 ק-ת התשב״ד, ממי 837; התשל״ה, עמי 915; התשל״ו

 1886; התשל״ט, עמ־ 726.
ת חהשי״ט, עמ׳ 1724; התשל״ג, עמי 429; התשל״ה, עמי  29 קי

 319נ•; התשל״ו, עמי 598; התשל״ט, עמ׳ 727.
, עמי  30 ק״ת התשל״ד, עמי 723; החשל״ה, עמי 2282; התשל״ז

, עמ׳ 446; התשל״ט, עמי 728.  597; ההשל״ז

 14. בתקנה 24 לחהנוח הזרעים (גידול יהודים ויתורים מושרשים
דן ומכירתם), החשל״ב-151972, במקום ״325״ יבוא ״76״,  של צפו
׳ במקום ״2.60״ יבוא *0.60״ ובמקום 1 3  במקום ־54״ יבוא ״

 ״0.35״ יבוא ״0.10״.

 15. בתקנה 22 לתקנות הזרעים (בידול פקעות סייפן ומכירתן),
 התשל״ג—1972 16, במקום ״2.60״ יבוא ״0.60״.

- ב ״ כ ש ת  16. בתקנה 15 לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), ה
 1962 ז1, במקום ״19.50״ יבוא ״4.50״.

נ  17. בתוספת לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרי
, במקום ״28״  רית), התשל״ה—181975, במקום ״76״ יבוא "18״
א ״35״, במקום ״15״ יבוא ״3.50״, בו , במקום ״150״ י 7־  יבוא ״
 במקום ״760- יבוא *177״, במקום ״6.50״ יבוא *2.00״ ובמקום

 *54״ יבוא ״13״.

 18 . בתקנה 5 לתקנות מתלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיחקני
 ריסוס לצאן), התש״ך-191960,.במקום ״3.50׳ יבוא ״1.50״.

 19. בתקנה 3 לתקנות מתלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים),
 התשל״ד—1974 20, במקום ״130״ יבוא ״30״; בתוספת לתקנות אלה
 בטור א׳ במקום ״25״ יבוא ״48״, במקום ״140״ יבוא ״33״, במקום
 ״43״ יבוא ״10״, במקום ״150״ יבוא ״30״, במקום ״43״ יבוא
, במקום ׳ 3 , במקום ״13״ יבוא ״  *10״, במקום ״22״ יבוא ״5״
 ״100״ יבוא ״23״, במקום ״2.00- יבוא ״0.50־, ובמקום ״13״
, במקום ״24״ יבוא ״6״, ; בטור ב־ במקום -30״ יבוא ־7- 3־  יבוא ״
, במקום ״4.30* יבוא ״1.00״ ובמקום ״13״  במקום ״22״ יבוא ״5״
; במור גי, במקום ״100- יבוא ״23״, במקום ״85״ יבוא  יבוא ״3״
, במקום ״85״ יבוא ״20״, במקום  ״20״, במקום ״28״. יבוא ״7״
, במקום ״54״ יבוא ״13״,  ״17- יבוא *4״, במקום ״9״ יבוא ״2״
 במקום ״1.00״ יבוא ״0.25״, במקום ״11״ יבוא ״2.50״, במקום
 ״108* יבוא ״25״ ובמקום ״140- יבוא ״35״; בהערות לטור גי,
, במקום ״280־ יביא ״65״, במקופ 480״  במקום -2050״ יבוא ׳
 ׳540״ יבוא ״125״, במקום ״1400״ יבוא -325״ ובמקום ״2800״

x .יבוא ״650״ 

 20. בתקנה 14(ב) לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא) 21,
 במקום ״108* יבוא ״25-.

 3! ק״ת התשל״ב, עמי 1381; התשל״ה, עמי 1742 23961;
, עמי 581; ההשל״ט, עמי 717 11891.  התשל-ז

, עמי ח חתשל״ב, עמי 364; התשל-ה, עמי 2317; התשל״ז ־  <! ק
 581; התשל״ט, עמ׳ 1188.

׳ 594; התשל״ט, עמי מ , פ  17 ק״ת התשב״ב, עמי 1718; ההשל״ז
.718 

י ק״ת התשל״ה, עמי 914; התשל״ז, עמי 596; התשל-ט, עמי 8 

.718 
, עמי 597; התשל״ט, עמי 719. 1 ק״ת החש-ך, עמי 150; החשל״ז  י
 26 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 991; התשל״ה, עמ׳ 2362; התשל״ז, עמ׳

 592; התשל״ט, עמי 720.
׳ 1605; ?״ת התש״ך, עמי 508; התשל״ו, , כרך גי, פמ י  21 חוקי א״

 עמי 1931; התשל-ט, עמ׳ 721,
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 ״40״, במקום ״1300׳׳ יבוא ״600״, במקום ״2600׳׳ יבוא ״610״,
 במקום ״4300״ יבוא ״1000״ ובמקום ״1700״ יבוא ״400׳׳•

 39. בתקנה 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מדגריות), התשכ״ז—
 967! 40, במקום ״6500״ יבוא ״1515״.

 40. בתקנה 8 לתקנות להגנת היית הבר, התשל״ו-411976, במקום
 "970״ יבוא ״225״.

 41. בתוספת לתקנות זכות מטפחים, התשל״ד-421974, במקום
 ״430״ יבוא ״100״.

י בית), ז ע ) ם) י י (בעלי ד  42. בתקנה 11 לתקנות השבתת ייצור חקלאי
 החשי״ז-431957, במקום ״54״ יבוא ״13״.

 43. בתקנה 4 לתקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן רשיונות),
 התשי״ד—441954, במקום ״43״ יבוא ״10״.

 44. בתוספת לתקנות הפיקוח על קידוחי מים, החשט״ו—955! 45,
בוא ״380״ ובמקום ״1080״ יבוא ״250״.  במקום ׳1690״ י

 45. בתקנה 14 לתקנות חמים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו),
 התשכ״ו—461965, במקום ״1680״ יבוא ״380״ ובמקום ״2160״

 יבוא ״500״.

 46. בתקנה 2 לתקנות המים (אגרת תעודות), התשכ״ב—1963 ד4,
 במקום ״108״ יבוא ־25•.

 47. בתוספת השניה לתקנות היערות 48, במקום ״11״ יבוא ״2.60״,
 במקום ״3.20״ יבוא ״0.75״, במקום ׳׳750״ יבוא ״175״, במקום
בוא , במקום ״110״ י , במקום ״13״ יבוא ״3״  ״21.50״ יבוא ״5״
 ״25״, במקום ״2.20״ יבוא ״0.50״, במקום ״7.30״ יבוא ״1.00״,

׳ יבוא ״10־ ובמקום ״215״ יבוא ״50״. 4 3  במקום ״

 48. בתקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר מוסים),
 התשב״א—491960, במקום ״2״ יבוא ״5״.

ב, במקודם ״325״ יבוא םז י  30. בתוספת לתקנות קבורת בעלי חי
, במקום *150״ יבוא ״35״ ובמקום *65״ יבוא ״15״.  ״75״

 31. בתקנות 7, 11, 20, 23, 80(ג) לתקנות לפיקוח על יצוא של
 בעלי חיים ושל תוצרת מן החי(מוצרי עוף), התשל״ז—321976, במקום
 ״215* יבוא ״50״ במקום ״430 ״יבוא ״100״, במקום ״650״ יבוא
 ״150״, במקום ״108״ יבוא ״25״, במקום ״325״ יבוא ״76״, במקום

 ״130״ יבוא ״35״, ובמקום ״195״ יבוא ״45״.

צוא של בעלי חיים ושל תוצרת  32. בתקנה 15 להקנות לפיקוח על י
 מן החי (ביצים), התשי״ח—331958, במקום ״0.55״ יבוא ״0.14״.

 33. בתקנה 2 לתקנות הדיג, 341937, במקום ״100״ יבוא ״23״,
 במקום ״43״ יבוא ״10״ במקום ״325״ יבוא ״76״, במקום ״0.50״
, במקום ״500״ יבוא ״250״, במקום ״2000״ יבוא  יבוא ״2״

 ״1000״.

- ך ״ ש ת ת דגי נוי בחוף אילת), ה י י (של ג י  34. בתקנה 6 לתקנות הד
 351959, במקום ״325׳ יבוא ״76״.

ה 5 לתקנות דיג הספוגים, 1937 36, במקום ״325״ יבוא מ ת  35. ב
 ״76״.

 36. בסעיפים 3 ו־4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת
 בקר וצאן), התשל״ה—1974 37, במקום ״3.20־ יבוא "0.75״ ובמקום

 ״32״ יבוא ״7.50״.

 37. בםפיף 14א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש
 ומכירתו), חתשל״ז-1977 38, במקום ״650״ יבוא ״150״ ובמקום

 ״11״ יבוא ־2.60״.

 38. בתוספת השלישית לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים '(ייצור
 מספוא והמחר בו), התשל״א—391971, במקום ־2800״ יבוא ״652״,
860״ יבוא ־200״, במקום ״5200״ יבוא ״1210״, במקום  במקום ׳
 ״540״ יבוא ״125״, במקום ״345״ יבוא ־80״, במקום ״170״ יבוא

׳ 1942; התשל״ב, עמי 391; התשל״ח, עמי מ  » ק״ת התשב־ז, ע
, עמי 2357; התשל״ט, עמי 734.  2283; התשל״ו

, עמ׳ 2288; התשל״ח, עמי 1723; החשל״ט, עמי  1* ק״ת התשל״ו
.734 

׳ 713 (1681); התשל״מ, עמי 735.  42 ק״ח התשל״ד, פמ
, עמ׳ 1513; התש״ך, עמי 931; החשל״ח, עמי  43 ק״ת התשי״ז

 2282; התשל״ז, עמי 600; התשל״ט, עמי 735.
״ד, עמי 672; התשל״א, עמי 638; חתשל״ז, עמ׳  44 ק״ת ¡ תשי

 598; התשל״ט, עמי 736.
עמי 782. ט, , עמי 679; התשל״ ׳ 964; התשל״ז מ , ע  45 ק״ת התשט״ו
, עמי , עמ׳ 512; התשל״ד, עמי 1938; התשל״ז  48 ק״ת התשכ״ו

 910; התש״ם, עמי 39.
, עמ׳ , עמ׳ 1427; התשל״ד, עמי 1938; התשל״ז  47 ק״ת התשכ״נ

 909; התש״ם, עמי 39.
, עמי 1754; ק״ת התש״ך, עמ׳ 1408; התשכ״א, ׳ , כרך ג  48 חוקי א״י
, א, עמי 858; התשל״ד, עמי 1176; חתשל״ז י  עמ׳ 87; החשל

 עמי 590; התשל־ם, עמי 1846.
 49 ק״ח החשכ״א, עמי 87 ועמי 1539.

, , עמי 1188; התשל״ז , עמי 1569; ק־ת התשי״ז י , כרך נ י  31 חוקי א״
ט, עמי 728.  עמי 64; החשלי

ט, עמ׳ 729. , עמ׳ 82; התשלי ז  32 ק״ת התשל״
 33 ק״ת ההשי״ח, עמי 1766; התשי״ט, עמי 104; התש״ך, עמי

 1840; התשל״ז, עמי 600; התשל״ט, עמי 730.
, עמי 1775; ן ר 1937, חוס׳ 2, עמי 669 ו־84; ק׳־ת התש״ ״  34 ע
׳ 1357 ו־1963; התשל־ב, עמי 659; ההשל״ד,  התש״ל, פמ

׳ 730. מ ט, ע , עמי 599; התשלי  עמי 1177; התשל״ז
, עמי 511; התשל״ז, ב ־  35 ק״ת התש״ך, עמי 127 ו־1024; חתעכ

 עמי 1704; התשל־ט, עמי 731.
ר 1938, תוס׳ 2, עמי 925 ״  36 ע״ר 1937, תוס׳ 2, עמי 462; ע
 ו־1118; ק״ה התש״ך, עמי 1774 ועמי 599; התשל״ט, עמי

.731 
ט, עמ׳ 732. ה, עמי 622; תתשלי  37 ק״ת התשלי
ח חתשל״ז, עמי 2236; חתשל־ט, ממי 732.  38 ק״

, עמי ׳ 879; התשל״ז  39ק״ת החשל״א, עמי 518; התשל״ה, פמ
 601; התשל״ט, פמ׳ 733.
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 הודעה בדבר בעלי זכות חתימה
 לפי תקבות האבודות השיתופיות (רשויות האגודה),

 התשל״ה-1975

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 31 (א) לתקנות האבודות השיתופיות
י מתיר לאגודות המסווגוה  (רשויות ,האגודה), החשל״ה-75&1, אנ
י בקיבוצים או במושבים שיתופיים להבות מורשה חתימה אחד ד  על י

 בלבד שיהיה רשאי לחתום על כל מסמך בשם האבודה.

וצרים ם ומסמכים הי  היתר זד. לא יחול על מסמכים — ובכללם חחי
 שעבוד — שיש בהם התחייבות כספית של האגודה השיתופית בסכום

 העולה על 250 אלף שקלים או בםכום בלתי מוגבל.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2632, התש״ם, עמי 1793
 — בסלה,

 יאיר יקיר
 רשם האבודות השיתופיות

א (24 בדצמבר 1980) ״ז בטבת החשמי  י
 (חמ 3-1200)

 1 ק״ת התשל-ה, עמי 1366.

הת ייצמ* חקלאי (בעלי חיים) (בקר  49. בתקנה 9 לתקנות השג
 לחלב), התשי״ז-ל50195, במקום ״15* יבוא ״35״ ובמקום ׳׳10־

 יבוא *23״.

 50. בתקנה 6 לתקנות הגגת הצומח (מניעת מחלת הטרחטזה)
 התשב״ב-511961, במקום ״15* יבוא ״23*, ובמקום ״5* יבוא

.*8* 

 51. בתקבות 2, 17,15,5, לתקנות מהלוח בעלי חיים (הסדר מכירת
, ״ם-959! 52, במקום ״2״ יבוא ״58-  תכשירים כימיים), חתשי
 במקום *75״ יבוא ״350״ במקום *100* יבוא ״233״, במקום ״750-

א -3500״. בו  י

 52. בתקנח 73 לתקנות מהלוח בעלי חיים (שחיטת בחמות),
בוא *12.»* במקום *0.30*  התשב*נ—531964, במקום -0.50״ י

 יבוא ״0.07״.

 53. בתקבה 5 לתקנות הזרעים(רשימת הזרעים המורשים למכירה),
 התש״ם-541980, במקום ״500״ יבוא ״117״.

 הודעה לסי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי גיבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ-ה-1965

ן והבניה, ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו*190 לחוק התכנ
1, ובהתאם לתכנית מסי ק/209אי, שהודעה בדבר  התשב-ה-965!
 הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים 2600, התש״ם,
ות  עמי 929, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרי
 (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי
 ציבור), 1943 2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
-ד לפקודה בילקוט  אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו
 הפרסומים 2683, החשס״א, עמי 888, תהיה לקנינה הגמור והמוחלט

ת קרית ביאליק מיום פרסום הודעה זו ברשומות. רי  של עי

 תוספת
 שטון קרקע הכולל חלק מחלקות 52, 53, 54 ו־־58 בגוש 10422
ועד לדרכים  קרית ביאליק, במםומן בצבע אדום בתשריט התבנית המי
ם ר(אתרי בו  ובמסומן בצבע תום בתשריט התבנית המיועד למוסדות צי

.  א, ב, ג ו־ד)

ה י לבנ  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון ו
ן י י יצמן 5, קרית מוצקין,־וכל המעונין בדבר זכאי לע  קריות, שדרות ו

 בו בשעות העבודה הרגילות.

׳ התשמ״א (19 בפברואר 1981)  ט״ו באדר א
 (חמ 3-4) עובדיה לוי

ן ולבביה ו  יושב ראש הועדה המקומית לתכנ
ות  קרי

׳ באדר א׳ התשמ״א(6 במרס 1981) מאיר בן מאיר  ל
 (חמ 1181—3) המנהל הכללי של משרד החקלאות

.243 ' , עמי 688 ו־1484; החשכ״ד, פמ׳  «5 ק״ת התשי״ז
׳ 413. מ  51 ק״ת החשכ״ב, פ

׳ב, עמ׳ 500.  52 ק״ת התשי״ט, עמי 700; התשל׳

 53 ק״ת הת&כ״ד, עמי 837; התש-ם, עמי 2090.
 54 ק״ת התש״ם, עמי 1965.

 הודעה בדבר בחמות
ים ושירותי שמירה (בחינות  לפי תקנות חוקרים פרטי
 בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), חתשל״ג—1972

 בהתאם לתקנה 1 (ב) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
 (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), התשל״ג-11972, אבי
י בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום  מודיע כ

29 באפריל 1981). א( עי ב״ר בניםן התשמ-  רבי

 בקשה להיבחן יש להביש לפי תהנה 3 ליושב ראש הועדה 15 יום
 לפחות לפני מועד הבחינה.

ית לתיקון שפורסם בקובץ התקנות פנ  תשומת לב הנבחנים מו
 4171, דתשמ׳׳א, עמי 58.

״ח באדר ב׳ התשמ-א(24 במרס 1981) מי גולן  י
) של בית המשפט המרתי מי  (חמ 3-903) שופט(די

עדת הרישוי  ׳יושב ראש ו

 1 ם״ח התשב״ה, עמי 307.
ם׳ 1, עמי 32.  1 ק״ת החשל״ג, עמי 9; החשמ״א, עמי 58. 2ע*ר 1943, תו
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* המעגס i m w n 113 
 בית המשפט המחח> בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
ת ו ש ק ב ד ל מ ח מ י מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. בל ה נו תן צווים לקיום צוואה או למי י הוגשו לבית המשפט בקשות לי ע כ דו  להווי י

. ו י נ תן בית המשפט צי בטוב בעי , תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאס לא כן י » י ג  י
0 

ש ק ב מ  UP ה

 תאריך
 שם המנות הפטירה

ק י ת ׳ ה ם  מ

יאות) ש (צו ק ב מ ם ה  ש

 תאריך
 שם המנות הפטירה

׳ התיק ס  מ
 (צוואות)

ן 855/81 שלמה עוז 14.1.81 נעמי עוז י  8.1.81' חבה דורצ׳
 8.1.81 רימון לביא 862/81 לבנה נימה חקק 10.12.73 אסתר הדד

וינג דה אידו  1.6.80 קרן קימת 867/81 שלמה גלמב 28.11.80 מז
וכבד קלוץ ק 10.3.80 י ל  לישראל 352/81 אהרץ ק

 23.11.80 אשר קירלי 871/81 יעקב צינבוי 7.1.81 אסתר ציבבוי
 17.11.75 רחל לדדמן 875/81 מנדלןון מנדל 29.10.80 מנדלזון רוזלימ

 27.2.70 אסתר אבלופי 877/81 אליה מאיר 8.10.79 אליה רהל
ין 4124/80 הנרייטה נתן 13.7.80 קרל הרטוב  27.12.80 דוריס פלדשטי

 12.1.81 וואדש לאסלו 886/81 משה שני 5.10.80 מואיז פסי
 10.3.80 דבקה ברון 887/81 שרלוטה אלפנט 6.12.80 מיכל ארביב

 28.1.81 קרל יעקב דישון 890/81 שלמה אלינב 21.4.79 חנה אלינב
 14.6.80 דב בוטפדיד 892/81 רפאל קובעה 11.12.80 ישראל גייספ

 24.8.80 ליפמן לוטה 902/81 פרידבת ברכה 3.12.80 פרידברג יצחק
 16.4.79 היועץ המשפטי 903/81 קרטס סטיבן 8.11.80 יהודית קרטס

 לממשלה 904/81 פםמניק פרידה 14.12.80 זיוה גיל
 13.11.80 יוסף זילברמן 906/81 שאול גוטליב 22.11.80 הלן גוטליב

 20.11.79 גלעדי דוד 908/81 לדר דוד 13.12.80 בנדורי משת זאב
די נעמה  21.1.81 קאופמן יעקב 909/81 דידי משה 27.12.80 די

ר יהודה  14.12.80 גילה מרלוב 914/81 לאה מרדה 22.12.80 זאב מו
 21.11.80 אטהר ?דוש 922/81 שלמה שכטר 19.12.80 אמידה מבי

 23.1.81 בחמן אידה 923/81 אברהם עורף 2S.1.81 משה גד עורף
 4.12.77 לאופר יהודית 926/81 אוטו ברקה 6.12.80 חנה ברקה

 19.11.80 לאה שוקרי 935/81 חיים ירמיה 2.7,78 חיים אילנה
 7.1.81 לידיה פרייזר 936/81 רובינשטיין אביגדור 13.7.80 רובישטיין מלכה

 14.1.81 צילי בהרב 938/81 מתילדה יצחק 16.9.80 אליעזר יצחק
 21.1.81 יעקב פרומר 940/81 פלדמכר אנה 16.12.80 פלד^עקיבא

 31.1.81 שטיינברב רופנה ע׳ זמיר, רשם

 788/81 אהרץ דורצ׳ץ
 752/81 אהרון לביא
 767/81 זלמה ולדמן

 789/81 קורלי םלומץ
 790/81 דחה קופרהנד
 793/81 אסתר אכלופי
 795/81 יצחק רוזגבוש

 797/81 שר ברכה
 798/81 וולף ברץ

 800/81 הילדה דישון
 803/81 יפהנוטפריד

 5834/80 ליפמןמקם
 2442/80 ישעיהו לקנר

 811/81 דבקה זילברמן
 818/81 גלעדי לאה

 823/81 חוה בקר
 '831/81 משה איםלר

 835/81 ישראל קדוש
 840/81 זילברמן אולגה

 842/81 לאופד פרץ
 843/81 יעקב שוקרי

 845/81 זינה הווס
 847/81 היינץ צבי דון

 852/81 צפורה פרומר
 853/81 לזר אסתרה

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
ן או לשניהם. בו י מנהלי עז נו חן צווים המכריזים על ירושה או למי  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות לי
ו ורוצה לתחבגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום  בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אלי

. ו י נ  פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעי

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שט המנוח הפטירה שם המבקש

ן זליבגר  762/81 עטרה ביטון 16.2.79 אבבר ביטון 802/81 חנה זליננר 13.8.73 אהרו
ין  768/81 יוסף קלקשטיץ 6.11.80 ברבה קלקשטיין 804/81 בתיה טבנקץ 7.5.65 לאה וינשטי
 791/81 חונצקי דב 23.5.80 חונצקי םידי 805/81 קונטנתה נסים 28.8.80 קונטנתה יעקב

 792/81 כהן יוסף 6.10.79 כהן רבקה 806/81 מלים הלל 22.10.80 דב מילוא
 794/81 גפשטיץ לובה 13.6.80 גפשטיין יעקב 806/81 מלים ברנדל 29.1.79 דב מילוא

 796/81 לייב שלמה 11.12.80 שמואל לייב 807/81 ארמן אברהם 4.6.79 ארמן אטתר
 799/81 ניטים ארגס 24.12.65 אדלה ארגס 808/81 פילניק דבורה 9.12.79 דליה פורמן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

ך י ר א ק תאריך מס׳ התיק ת י ת ׳ ה ס  ט

ש ק ב מ ם ה ה ע ר י ט פ ת) שם המנוה הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנות ה רושו י ) 

 טובה נגלו־ 3.12.80 תמר שטיר
 אבא פלטיאל 9.3.62 חיימוב פלטיאל
 אלנה רפאלוב 24.8.77 בן ציון רפאלוב

 אליהו אמיר 80 ;27.10 רחל אמיר
 דוד גרובר 21.11.80 אסיה טובים

 בת שבע עורי 10.12.80 מיכל קן־תור
 זאב בילד 13.9.79 אדלה בילר

 מאיר שמיט 24.12.80 אננס הנה מוסק
 שושנה כהן 5.12.80 מרדכי בהן
 חנן קנצוק 4.5.80 לאה קנצוק

 לאה פרידמן 7.8.80 עזריאל פרידמן
 אליהו הורוביץ 24.8.80 יצחק הורוביץ
 בלה הורוביץ 4.7.79 יצהק הורוביץ
 יעקב פריד 9.8.80 אליעזר פריד

 מזה עזיזה 24.3.80 סטלה פדאל
 יוסף ברזלאי 29.11.80 מלכה בדזלאי
 נפתלי כר מון 28.8.79 שלמה ברמון

 מרטה גוטליב 14.1.81 אברהם גוטליב
 מרים כנפי 9.10.80 בת־אבי מירלה

 גורביץ אהובה 31.8.80 אריה רהנשטרום
 הימן שלמה 14.2.80 הימן נחמה

 יעקב ולמן 14.5.40 חנה הורביץ
 אורמן בן ציץ 6.2.74 אורמן סולטנה
 אשר שלמה 1.1.81 קורנויץ איטה

 סבזדסן . 31.3.80 יונה אבא
י  אלהנתי יעקב 2.11.80 אלחנתי ח

 שרה פינם 28.12.80 שמואל פינס
 שמעון ניסן כהן 26.3.36 גבריאל כהן
 חנה ממיה 17.12.80 שרה דרמון

 אלקנה דניאל 27.4.77 אלסנה מנתם
 נעמה עבדה 10.8.80 ששון עבדה

 גייר חיים םלימן 3.10.80 יהודיה גיאת
 ארזי רבקה 7.9.74 בבל ארזי

 אברהם שוקרון 28.11.80 כליף שוקרון
 חסאן זהרה 10.10.78 מלכה סלם
 גולן ישראל 3.1.81 בלם יוסף

י  שרה ראובני 23.12.80 דוד ראובנ
 גוטהולף לייב 15.1.81 גוטהולף אירנה

 חנה גולדברג 12.9.80 שרה קופלוב
 אפרים ורדה 3.1.81 אפרים צבי

ן  רוזה סמל 13.11.80 רות אריקה• שרו
 משה בדקאי 30.11.80 גטלה ברקאי

נד קרייף  כמוס פליקס קרייף 15.8.78 אדמו

868/81 
869/81 
870/81 
872/81 
873/81 
874/81 
876/81 
878/81 
879/81 
880/81 
881/81 
882/81 
883/81 
884/81 
885/81 
888/81 

891/81 
893/81 
894/81 
895/81 
896/81 
897/81 

899/81 
900/81 

901/81 
905/81 
910/81 
911/31 
912/81 
913/81 
915/81 
916/81 
917/81 
918/81 
919/81 
920/81 
921/81 
924/81 
925/81 
927/81 
928/81 
929/81 

 אורי קליין
 כניד פדרו

 מרדלה רנאור
 רחל בינשטוק

 צפורה כץ
 נתן שלום
 נתן שלום

 אילנה פנחס
 זאב מנוביץ
 דוד לחובר
 יוסף גפני
 יוסף גפני

 חביבה בלבול
 היה ארזי

ן מינטוס  אבלי
 אטי חוטר

 פשנרונד פיגלה
 חשאי ניטים
 בנימין סיני

מן אריה  חורג׳
דד קריב  עו

 שרה אהרנובםקי
 דבורה גוטרמן

 אנה לפידוח
 משה לוי

 רחל גוילי
 לייבוביץ יוםוב

 שלושטניוטה
 בלה

 דב רוזנברג
 רבקה קרפ

 דינגלר אליעזר
 חיימוב אמנון

 ניוליה כהן
 הנרי זק

 אורי דנבברג
 אורי דנבברג

 נח רוחם
 ז׳אק רוזנברג

 חנכוביץ הדסה
 רבקה בש

 ששון צמח
 הנם ברבדט

4.7.80 
31.1.80 

9.8.80 
8.1.81 

26.11.80 
28.11.65 
29.10.80 
22.4.62 
4.8.80 
5.1.81 
4.3.78 

21.9.80 
,14.8.78 
13.12.80 
23.12.80 
5.12.80 

28.12.80 
28.12.80 

21.2.80 
22.11.80 
11.10.80 
24.3.80 
9.2.80 
8.6.80 

29.11.63 
12.10.65 

19.1.81 
27.11.80 

21.8.80 
21.7.78 

25.12.79 
23.12.80 

I. 12.71 
28.7.-10 

12.8.80 
29.9.80 
28.5.80 

30.10.80 
I I . 1.81 
13.2.76 

27.11.79 
20.5.79 

 קליין שמואל
 יצחק פדרו
 צבי רנאור

 אלברט שמחוץ
 אליעזר כץ
 משה שלום
 רחל שלום

 חיים חברוני
 רינה מנוביץ
 לחובר גילה

 טובה וינטראדב
 שרלם וינטראוב

 נג׳י אליהו
 מדים אוזן

 יוסף מינטוס
 חוטר שמעץ גרשץ

 שבח פשגרונד
 חשאי שלום

 סלבטור סיני
 תורג׳מן וילמה

 יצחק קריב
 אריה אהרנובסקי

 חיים וומרמן
 שולמה יואכץ

 טודיר לוי
 יוסף שילוח

 לייבוביץ בלה
 שלושטניוטה

 אסתר
 שמואל רוזנברג
 מלכה כנן־כהן

 ריננלר מאשה
 חיימוף אליהו

 בנימין כהן
 זק איסר

 יעקב דננברג
 שוש5ה חנברנ

 מרדכי סירוטקץ
 הירש רוזנברג

 חנכוביץ יחיאל
 ברוך בש

 פלורין צמח
 אווה ברנדט

809/81 
810/81 
812/81 
813/81 
814/81 
815/81 
816/81 
817/81 
819/81 
820/81 
821/81 
822/81 
824/81 
825/81 
826/81 
827/81' 
828/81 
829/81 

830/81 
832/81 
833/81 
834/81 
836/81 
837/81 
838/81 
839/81 
841/81 
844/81 

846/81 
848/81 
849/81 
850/81 
856/81 
857/81 
858/81 
859/81 
860/81 
861/81 
863/81 
834/81 
865/81 
863/81 
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) י נ מ ז  ה

 מטי התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שט המנות הפטירה שט המבקש

 4.7.59 אליעזר יצחקי
 14.9.79 אתל ציאםן

 10.11.80 טמרפון מרים
 28.7.80 מנחם וייס

מ ש  ע׳ זמיר, ר

 937/81 יעקב יצחק
 939/81 עמנואל צ׳אסן
 392/81 טמרםץ ברוך
 4062/80 מירקו צילצר

 24.2.80 דרור נרשון
 31.12.80 רחל קרמו

 13.7.80 רינה רודיטי
 8.2.81 פליבה יפה
 6.12.80 הזום משה

 שולבה בדרה
 מנחם חבר

 דודיטי דניאל
 פליבה חיים
 חזום שלמה

930/81 
931/81 
932/81 
933/81 
934/81 

 בית המשפט המחוזי בחיפח
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

. כל המתנגד ן או לשניהם, במפורט להלן י מנהל עזבו ו נ ע כי הוגשו לבית ממשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למי דו  להווי י

. ו י נ ום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעי גיש, תוך ארבעה עשר י  לבקשות י

 מם׳ החיק תאריך מם׳ החיק תאריך
 (צוואות) שם המנות 'הפטירה שם המבקש (צוואות) שם חמנוח הפטירה שם חמבקש

 322/81 רוזנטל הרבדט 23.8.78 אלטבט רוזל 370/81 רתנםקי המה 30.7.79 גיזלה זילברמן
 323/81 צציליה אורלין 5.9.80 צבי אורלין 371/81 ברזילי שמחה 13.5.80 ברזילי חנה י
p 374/81 פלדיננר מאיר 30.11.80 תמר ביגשטוק ו  328/81 שורץ שרה se.18.11 מרקו ש
 330/81 כהן יפה 25.7.89 גוטינגר חנה 375/81 פלדיננר מרים 17.8.80 תמר בינשטוק

 333/81 שר אברהם 24.1.81 שרי שפרח 376/81 פירקו לוצינה 10.9.80 מיאטציב פירקו
קה נ ז ד י ו  334/81 ורטהים טאודור 7.3.77 ורטהים פרידל 377/81 לד אוטו 28.5.80 ל

 335/81 כבהא חמדה 5.10.75 סלימאן כבהא 379/81 הורביץ ברכה 18.6.80 אורי הורוביץ.
 336/81 אלפרד סידני «1.12.7 שדלי אלפרט 380/81 הכט אלזה 20.1.81 גרל סידוניה

 337/81 פדל דבקה 12.2.80 מילר לאה 384/81 בן מיכאל רות 2.11.80 דוד בן מיכאל
 340/81 פריזר מנדל 29.11.80 ליבה שרה פריזר 387/81 לבני ישראל 21.12.80 לבני דן

 341/81 םבדרון ארנה 29.1.31 קרל לדרר 388/81 רליס זאב רץ 19.1.81 מתתיהו דלים
 346/81 גוטפריד יטי •21.7.8 זאב ויםלר 390/81 הרשר קלרה 7.10.80 הרשר ליפא

p מרגיטה ו ד ליאון 392/81 שורץ אריה 3.10.80 ש  353/61 שוורץ בטי 2.2.81 דו
 354/81 שטרן מנדל . 24.11.78 שטרן שרה 393/81 םימונט פרומה 29.12.80 יוסף פרידזון

 357/81 בגיעסקי מרגרטה 16.1.81 אחים בגיינסקי 398/81 פרידמן רפאל 7.1.81 גניה בזז׳יגטקי
 360/81 שהם גוסטה 31.1.81 אריקה זומר 406/81 חוטומדנםקי שרגא 25.1.78 חוטומלנםקי .

 יהודה
 חוטומדנםקי שרגא

 361/81 אבידור כרמלה 9.5.80 יעקב לבידור

 ר׳ חרסונסקי, רשפ

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
ן או לשניהם. י מנהלי עזבו נו י ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למי ו  להו
גיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום ו ורוצח להתנגד לח, י  כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אלי

 פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם• החיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 247/81 גיוני טורטל 29.8.80 ברטה טורטלי 256/81 םיננר יעקב 19.6.75 טיגנר משה
 249/81 גלזר טוביה 15.8.80 יהודה גלזר 258/81 וידוםר אהרון 73;9.9 יעקב וידוסר

 251/81 שחר יעקב 30.11.80 שחר חיים צדוק 259/81 קרן דחה 28.10.80 סולומון אברהם
 255/81 בלאן בלהה •25.12.8 בלן יצחק 260/81 מלול אאישה 19.12.67 מלול טימה
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 שם המנדה הפטירה
 מסי החיק
 שם המבקש (ירושות)

 תאריך
 שם המנוח הפטירה

 מסי החיק
 (ירושות)

 לבדמן שרה
 אסתר קהחי
 דקל אפרים
 דקל אפרים
 צייבר רחל

 קרימפקי קםביה
 אילנה אזערי

 דוידי אמנון
 אלמולי האודורה

 צפרירה מזרחי
 צפרירה מזרחי

 קרסו בלה
 הלפרן לוטי
 אהרון בדלר

 גוטרמן טובה
 מלכא יובל
 מלכא יובל

 סדובםקי ניסים
 סדובסקי ניסים

 לבנט יוסף לוי
 מרסלה ישראל

ייט ו  דן ו
ה נ י  הדרי מ

 מרקוביץ ברקו

 אילה סגל
 חדוה פשיגורסקי

 הדוה פשיגורסקי
 צירלה יוסוב

 זלדמן מדי
 בן דב בחיה

 פירסט מלכה
 בתר דניאל

ן שושנה  בדאו
זנבנד רחל  אי
 אברהם רטנר

ינברגר  חוה שטי
 אניטה כהן
 מוזן קבאני
 לייבה ליזר

 החב׳ לנאמנות
 של בל״ל

 החב׳ לנאמנות
 של בל״ל

4.1.61 
7.3.80 

18.12.80 
14.12.80 
10.7.77 

30.7.80 
11.9.80 
26.8.80 
3.2.81 

20.12.79 
3.10.80 
11.1.81 
20.4-80 
6.11.80 
6.11.80 
26.6.80 

8.6.79 
6.11.78 

30.11.80 
25.8.79 
5.8.80 

22.12.71 
19.12.80 
26.4.79 

19.10.80 
30.11.80 

18.12.80 
30.5.80 
20.6.80 

7.9.80 
14.3.80 

11.12.80 
27.11.80 

22.1.77 
15.12.80 
13.12.80 

9.5.80 
13.7.80 
27.2.80 

26.7.54 
6.4.55 

 לנדמן נתן
 כץ שרה

 דכנה חיים
 דכנה אביניל
 ריפל רבקה

 קרימסקי בודים
 עזרי משה ־
 דבורי מירזה

 אלמולי סלוין
 ליטאי משה

 ליטאי אסתר
 קרסו פאולינה
 הלפדן שמואל

 נדלר רחל
 גוטרמן שמואל
 מלכא מםודה

 מלכא שלום
 םדובםקי נתן

 םדובסקי אסתר
 לבנט קמל

 לריאה באר
 ווייט אמנץ

 הדרי מרדכי
 מרקוביץ דן
 סגל אברהם

 סשרבונה חוה
 טשרבונה

 גורה־יעקב
 משה ברטה
 זלדמן יוסף
 בן דב יוסף

 צירלין גיטה
 בתר רות

 בדאץ בנימץ
 אייזנבנד אבא

 רטנר לאה
 שטיינברג יוסף

 שמחה לאה רחל
 קבני יוסף

 לייבה שבע
 םמואל הנרי

 ברוויץ
 עמנואל ברוויץ

324/81 
325/81 
326/81 
327/81 
329/81 
331/81 
332/81 
338/81 
339/81 
342/81 
343/81 
344/81 
345/81 
347/81 
348/81 
349/81 
350/81 
351/81 
352/81 

355/81 
356/81 
358/81 
359/81 
362/81 

363/81 
364/81 
365/81 

366/81 
367/81 
368/81 

369/81 
372/81 
373/81 
378/81 
381/81 
382/81 
383/81 
385/81 
386/81 

1501/80 

1501/80 

 אברהם קימוביץ
 בלומה דויטש

 מוחמד נמר גרה
 יאסין עותאמנה

31.7.80 
9.12.80 
20.3.79 
6.7.76 

 1¡/261 קימוביץ ישראל
 262/81 דרטש משה

 263/81 גרה במר
 264/81 - עותאמנה מוסטפה

 269/81 סגלבאום אנטואיגטה
 30.12.80 כהן אידה רחל

 270/81 סופר בתיה 27.1.80 צפריר סלפר
 274/81 םתתי יעקב 16.12.80 ישי םתתי

 275/81 י םדובםקי שושנה 14.6.80 ניסים סדובסקי
ם טל  277/81 ביזיניבר ינקו 8.12.80 מדי

 278/81 מיכאלי בן ציץ 11.7.80 בת שבפ מיכאל
 281/81 זאובר צפורה 9.12.74 זאובר יעקב

p זלמן  282/81 הרץ הלה 13.12.80 ה
 284/81 חזקיהו אפרים 27.9.60 חזקיהו עזיזה

 285/81 דיאטקץ משה 30.11.80 דיאסקין אמי
 286/81 רמץ שמעץ 4.1.81 יצחק רמו־ן

 288/81 גולדנברג שרה
 רבקה 24.8.79 גילח מילוא
 291/81 קבני חיים 31.5.80 שאול קבני
 292/81 קאוטנסקי פרימה 22.1.81 אידה נוימן

 293/81 מיפנו אלברט 4.9.78 מיפנו אורה
 295/81 שבץ אשר 17.5.80 אלכסנדר שבץ

 297/81 קליגר יונה 30.3.63 קליבר משה
 298/81 דוארני מג׳ידה 6.5.78 רחל שלם
 299/81 בן עזרא מרים 6.4.80 כהן רחל

 300/81 הרשקוביץ מאיר 27.9.80 אדלה הרשכוביץ
 301/81 שר בתיה 20.2.80 אילנה מפורן

 303/81 יקם אהרץ 17.1.81 יקס מיכאל
 304/81 ברנה רחן 4.9.43 יצחק םטרולוביץ

 306/81 שטרנברג אמנון 28.12.80 רות שמרנברג
 307/81 גולדפריד יטי 21.7.80 זיסמן שלמה
 309/81 קדישס אטלה 6.1.81 יהושע רובין

 310/81 באום רחל 11.8.70 נחמה הורוביץ
 311/81 באום מאיר 30.1.80 נחמה הורוביץ

 312/81 ינקלביץ פנחס 22.9.80 ינקלביץ פולינה

 313/81 עלושי עבד
 אל קאדר 10.4.79 מערוף פלושי

 314/81 מאמיה סלמה 6.4.76 פולק לאה
 316/81 נירים לעוס 12.9.79 סמיר גירים

י  317/81 סילס ברוך 6.2.78 בת שבע לו
 318/81 טאובה אידה 21.12.60 מרים גנז&ר

 319/81 ניז־אם אברהם 17.12.77 נידאם זכי
 320/81 מושקט מאיר 19.9.80 מניח מושקט
 321/81 אורבך שלמה 1.1.81 אורבך יוסף

ד בחן  159/81 יוסף כהן 10.10.80 דו
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 בית המשפט המתתי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

׳ התיק תאריך מס׳ מתיק תאריך ס  פ
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח מפטירה שם המבקש

 389/81 לרנד יהודית 21.12.80 לרנר אברהם 401/81 נרוסמן מרים 16.1.81 יצחק בן צבי

אל  400/81 דורוחונצינו חיה 23.10.80 דורוחונצינו 402/81 לגזיאל שלום 13.7.79 רחל למי

מדד 403/81 ׳עקירב םלים 15.7.80 פרידה עקירב  נ
 394/81 שטוירמן גוםטב 18.9.80 שטוירמן אסתר 404/81 שידלו מידית 86.1.81 שידלו ראובן י,

 395/81 הופנברג זואן 10.11.80 מנדלוביץ שרה 405/81 נחמה אםתד 14.11.80 לאה חנקין
 396/81 מילד נתן 7.12.80 רחל מילר 407/81 חיטומלנםקי רות 3.12.80 צביה יעקובוביץ
 397/81 זלם ארנםט 12.9.77 רינה הראל 193/81 צפורה אהדץ 15.1.81 אסתר רחל פוקס

 די חדםונםקי, דשם
 צפורה אהדץ

 399/81 ברקוביץ יוליה 10.2.81 ברקוביץ אהרן

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

הט. י י מנהלי פזבון או לשנ ו נ זים על ירושה או למי חן צוזיימ המכרי , בקשות לי נשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן י הו ע כ דו י י ו  להו
ום מיום ש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר י י ג ו ורוצח להתננד לה, י ש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אלי ען שי  בל אדם הטו

. ו י נ ו כטוב בעי  פרסום הזמנח זו, שאם לא כן יחן בית המשפט ג

 מס׳ החיק תאריך מם׳ החיק תאריך

 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוזז הפטירה שם המבקש

 23.4.78 טרומי שאול
 7.1.81 רנה כהן

יצנבן ניסן  רי
ן ת י  חבים ז

 אסתר בךאמית*
ננס אסתר י נ י  נ

מי חנה  מרו
 רוזנברג מבו

י ויקטוריה ז  אשכנ
י אברהם צבי  לו

יר שלמה  גי

יר שלמה  גי
ן חכם  ששו

 מוסקוביץ רוזה
 חיים טהר

י  רבקה דרז
 אסתר קסלפי

ימוביץ זיק  פרו
ר ו  סינורה מנ
ר ה שפרי נ  רי

 האגודה למען
 הקשיש, באר־שבע
 ישראל אופנהיים

 י' בנאי, רשם

29.10.80 
15.3.80 
20.1.81 

14.12.80 
28.12.60 

2.2.81 
5.7.72 

26.1.30 
28.12.72 

28.6.80 
18.6.80 

18.11.80 

14.1.61 
26.11.72 
11.12.80 

18.12.8• 
25.1.81 
4.2.81 

17.12.8• 

10.2.61 

 םתםי מיליה
 אוריאל כהן

 רייצנבן העלא
 (העני)

 חבים אסטלה
 אהוד בךאמיתי

 בריאן גינינגס
 שלמה מרומי
 רוזנברג משה

 אשכנזי שמואל
ד ליפוט  ל

 םולומץ ינקו
 סולומון רחל
 שמואל חכם

 מוםקוביץ שמואל
 מרגלית טהר

 צאלח דרזי
 נסים קסלסי

 פדדמוביץ נתן
 אפרים מנוד
 משה שפריר

 שושנה ליפשיץ

72/81 
73/81 
74/81 

75/81 
76/81 
78/81 
79/81 
81/81 
82/81 
83/81 
77/81 
77/81 
80/81 
84/81 
65/61 
86/81 
87/81 
88/81 
89/81 
90/81 
91/81 

 2/81• רעיה אופנהיים

 אלפסי ריבה
בן מבעלי  ראו

דבר  ו
 פשיטיצקי יפה

 יהודית פסח
 גדום מלי

 צ׳רסגיה חיים
 אורסו וילי
 חסיד חמר

 מתילדה גרימברג
ן ליאורה  דדו

ט וחניש ׳ ורג ׳  ג
 דורה ברבור

 בנשמול פיבי
 אליהו רחל

 שלמה ברעם
 אשואל יחיא

 וויליאם
 קרופורד רוז

 וויליאם
ז  קרופורד רו

 אדרי אנה
 לאה בודיאן
 כהן רוברט

 חי ורה

12.7.80 
25.2.79 

16.11.80 
29.1.81 
4.2.79 

11.8.73 
17.11.76 
17.10.78 

6.3.80 
6.12.80 
10.1.81 
15-8.80 
10.1.81 

8.6.80 
5.2.74 

16.2.68 
29.1.80 

25.2.80 

19.9.79 
5.6.80 

19.9.80 
12.2.80 

 •364/8 אלפסי חביב
 47/81 ודבר פרידה

 פשיטיצקי יחיאל
 שרגא פסה

 לאופולד גרוס
 צידסניה שרה

 אורסו סיליביה
 חסיד סלומון

 גרימברג זיגמוץ
 דדון יצחק

 אברהם בן מאיד
 טומס בדבור

 אהרון בנשמול
 אליהו אבא יוסף

 טסלר הרמן
 אשואל אברהם
 שפידמן סופיה

 אדרי אלי
 אורי בודיאן

 כהן רתה
 דרמון כמום

53/81 
55/81 
56/81 
57/81 
59/81 
60/81 
61/81 
62/81 
63/81 
65/81 
66/81 
67/81 
68/81 
69/81 
70/81 

 71/81 אינה רוז

29/81 
32/81 
58/81 
64/81 

׳ התשמ״א, 31.3.1981 1293 ב ר ד א  ילקוט הפרסומים 2700, ב״ה ב



 הזממת בתי הדיו הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בתיפה

י ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאתת ו י הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צו י ידוע כ ו  להו
ום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן ן וימסור טענותיו תוך חמישה עשר י ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדי  הבקשות מתייחסת אלי

 בית הדין צו בטוב בעיניו:

 תיק ד289/התשמ״א
ן ירושת המניה שמואל חזן, שנפטר בהיפר. ביום ג׳ י י  בענ

 בטבת התשמ׳׳א (10 בדצמבר 1980),
 המבקשת: חוה חזן,

 תיק 2899/החשמ״א
״ח  בעבין ירושת המנוח מרדכי סיני, שנפטר בחיפה ביום י

 באלול התשל״ה (20 בספטמבר 1978),
 המבקשת: לורה סיני.

 תיק 2805/התש«״א
׳ ן ירושת המנות יגאל דהרי, שנפטר בחיפה ביום א י  בענ

 בניסן התש״ם (18 במרס 1980),
 המבקשת: לישי דהרי.

 תיך 2910/התשמ״א
ן ירושת המנוח מרדכי שפירא, שנפטר בחיפה ביום י  בענ

 ב״ב בטבת התשמ״א (29 בדצמבר 1980),
 המבקשת: אילנה שפירא.

 תיק 2917/החשמ״א
 בעבין ירושת המנוח רפאל בירדוגו, שנפטר בחיפה ביום

׳ בשבט התשמ״א (10 בינואר 1981),  ה
 המבקשת: רבקה בירדונו.

 תיק 2923/התשמ״א
ן ירושת המנוחה פני זיבט, שנפטרה בחיפה ביום ב״ז  בעני

 בטבת התשמ״א (3 בינואר 1981),
 המבקש: יהושע זלצמן.

 תיק 2926/התשמ״א
ן ירושת המנוח שמעץ תורגימן, שנפטר בחיפה ביום י  בענ

 כ׳׳ב בטבת התשמ׳׳א (29 בדצמבר 1980),
 המבקשת: פיפץ p אבו.

 תיק 2949/התשמ״א
׳ ן ירושת המנוח סימון מאיר, שנפטר בחיפה ביום ו י  בענ

 בתשרי התשמ״א (16 בספטמבר 1980),
 המבקשת: אדלה מאיר.

 תיק 2965/התשמ״א
ן ירושת המנוחה ברכה יהלומי, שנפטרה בחיפה ביום  בעני

א באדר א׳ החשל״ח (18 בפברואר 1978), ״  י
 המבקש: אפרים יהלומי.

 חיק 2967/התשמ״א
 בעבי[ ירושת המנוח אדיה קלפאוך, שנפטר בחיפה ביום ה׳

 באב התש״פ (18 ביולי 1980),
 המבקשת: ריבה קלפאוך.

 תיק 2610/התשמ״א
׳ז ׳ ן ירושת המנוח זאב שיינגרום, שבפטר בח־פיז ביום י  בעני

ם (29 באוגוסט 1980),  באלול החשי
 המבקשת: יהודית שייגגרוס.

 תיק 2806 /התשמ׳׳א
׳ ן ירושת המנות יעקב ברנשטיין, שנפטר בחיפה ביוה ל  בעני

 בתשרי התשמ״א (10 באוקטובר 1980),
 המבקשת: זהבה שלג.

 תיק2810/התש«יא
ן ירושת המנוחה צרנה רודיק, שנפטרה ביום ב״ז בחשון י  בפנ

 התשמ׳׳א (6 בנובמבר 1980),
 המבקשת: בינה הלפרין.

 תיק 2827/התשמ״א
ז ״ ן ירושת המנוחה קדון טולדו, שנפטרה בחיפה ביום י  בעני

 בניסן התשמ״א (3 באפריל 1980),
 המבקש: מרדכי טולדו.

 תיק 2829/התשמ״א
׳ ן ירושת המנוח שלמה קופמן, שנפטר בחיפה ביום ח י  בענ

 בטבת התשמ׳׳א (15 בדצמבר 1980),
 המבקשת: רבקה קופק.

 תיק 2832/התשמ״א
׳ ן ירושת המנוח ־יוסף גרינברג, שנפטר בחיפה ביום י י  בענ

 בטבת התשמ״א (17 בדצמבר 1980),
 המבקשת: סופיה גרינברג.

 תיק 2855/התשמיא
׳ ן ירושת המנוח יעקב גולדץ, שנפטר בחיפה ביום ז י  בענ

 באדר התש״ם (24 בפברואר 1980),
 המבקשת: מרגלית גולדץ.

 תיק 2863/חתשמ״א
ן ירושת המנוחה אדלה זליקוב, שנפטרה בעפולה ביום  בעני

 ח׳ בחשון התשמ״א(18 באוקטובר 1980),
 המבקשת: יטי דאושו.

 תיק 2872/התשמ״א
ן ירושת המנוח זלמן גלזברג, שנפטר בחיפה ביום כ״ה  בעני

 בתשרי התשמ״א (5 באוקטובר 1980),
 המבקש: אפרים גלזברג.

 תיק 2881/התשמ״א
׳ בשבט התש״ם ן ירושת המנוחה פני משה, שנפטרה ביום ט  בעני

 (27 בינואר 1980),
 המבקש: ראובן משה.
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 בית הדיו הרבנ> האזורי בחיפה
 ה ז מ ג ו ת (המשך)

 תיק 3087/התשמ״א
ן ירושת המנוחה םטינםלבה צץ, שנפטרה בנהו־יה ביום  בעני

 ז׳ בתשרי החשמ״א(28 בספטמבר 1980),
 המבקש: עובדיה צץ.

 תיק 3093/החשמ״א
׳  בענין ירושת המניח אברהם סופד, שנפטר בחיפה ביום ד

 בכסלו התשמ״א (12 בנובמבר 1980),
 המבקשת: שרה סופר.

 תיק 3114/התשמ״א
׳ ן ירושה המנות עמנואל כהן, שנפטר בחיפה ביום ט י  בענ

 בשבט התשמ־א (14 בינואר 1981),

 המבקשת: דבורה כהן.

 תיק 3154/התשנדא
ן ירושת המנוה משה איליבנבאום, שנפטר בערד ביום  בעני

 כ״ב בתשרי חתשמ״א (2 באוקטובר 1980),

 המבקשת: יהודית(יטה) אוליבנבאום.

 תיק 3155/התשמ״א
ג ״ ן ירושת המנוחה מזל הומר, שנפטרה בחיפח ביום י  בעני

 בשבט התשמ־־׳א (18 בינואר 1981),

 המבקשת: ליאורה(תרזה) הוזנר.

 תיק 3162/התשמ״א
א ״ ן • ירושת המנות בנו בינדל, שנפטר בחיפח ביום י י  בענ

 בטבת התשמ״א (18 בדצמבר 1980),
 המבקשת: בעמי דה־פיצוטו.

 רפאל טולידאנו, המזכיר הראשי

 תיק 2982/התשמ׳׳א
ן ירושת הממה משה קלבי, שנפטר בחיפה ביום ט־ בכסלו  בעני

 התשמ״א (17 בנובמבר 1980),
 המבקשת: דליה קובי.

 תיק 2995/התשמ״א
ן ירושת המנוח דוד ירושלמי, שנפטר בחיפה ביום ז׳ י  בענ

 בניסן התש״ם (25 במאי 1980),
 המבקשת: אוה ירושלמי.

 חיק 3011/החשמ~א
׳ ן ירושת המנוח מרקו זילברמן, שנפטר בחיפה ביום ח  בעני

 בשבט חחשמ״א (13 בינואר 1981).
 המבקשת: יטי ילוביץ.

ק 3043/התשמ״א  חי
׳ ן ירושת המנוח אריה גרדינגר, שנפטר בחיפה ביום ט י  ן־ בענ

 '־בסיוץ התש״ם (24 במאי 1980),

 המבקשת: הדביגה גרינשפן.

 תיק 3055/התשמ״א
ן ירושת המנוח מרק רינרב, שנפטר בערד ביום כ״ז י  בענ
 בחשון התשמ״א(6 בנובמבר 1980), והמנוחה אדואדדה ויינרב,

 שנפטרה בתל אביב ביום כ״ח בטבת החש״ם (17 בינואר 1980),

 המבקש: דב ויינרב.

 תיק 3059 /התשמ״א
ן ירושת המנוח לןלמן מאיד, שנפטר ברמת ישי ביום  בעני

-ב בשבט החשמ׳י׳א (17 בינואר 1981),  י
 המבקשת: תזה מאיר.

 בית הדץ הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

י ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת ו  להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צו
ן יתן  הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כ

. י ו  בית הדין צו כטוב בעיני

 תיק 1091/חתשבדא
ן ירושת המנוח אמורבן מאיר, שנפטר ברחובות ביום י  בענ

 ד׳ בתשרי התשמ״א (14 בספטמבר 1980),
 המבקשת: אמורבן רחל.

 תיק 1060/החשמ״א
ן ירושת קמנוח מסעיד״לוי חיים, שנפטר ברחובות  בעני

׳ בטבת התשמ״א(14 בדצמבר 1980),  ביום ז

 המבקשים: מסעוד־לר שרה, יהודה, לוי, שמעץ,
 תחיה, לאה, שרעבי שושנה, גמליאל נעמי.

 תיק 1187/התשמ״א
ן ירושת המנוח םובעי יפת, שנפטר ברחובות ביום כ״ח  בעני

(11 בספטמבר 1977),  באלול התשל־ז
 המבקשת: סובעי שרה.

 תיק 1100/התשמ״א
ן ירושת המנוח קורן יצחק, שנפטר ברחובות ביום ב״ח י  בפנ

 בחשון התשמ״א (7 בנובמבר 1980),

 המבקשת: קורן בלנקה(שיפרה).

 תיק 1102/התשמ״א
ט ״ ן ירושת המנוח קוגן אברהם, שנפטר ברחובות ביום י  בעני

 בכסלו התשמ־׳א (27 בנובמבר 1980),

 המבקשת: קוגן לובוב.

 תיק 1153/התשמ״א
ן ירושת המנוח צעידי דוד, שנפטר ברחובות ביום ט־י׳ו י  בענ

2 בנובמבר 1980), 3 ) א י מ ש ת  בכסלו מ
 המבקשת: צעידי נדרה.
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 1225/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח רון מרדכי, שנפטר ביום ה׳ בטבת

 התשמ״א(12 בדצמבר 1980),
 המבקשת: רק צפורה.

 תיק 1230/התשמ״א
׳  בעני( ירושה המנוח אוחיץ ימין, שנפטר בבאר־יעקב ביום ד

 בכסלו התשמ״א (12 בנובמבר 1980),
 המבקשת: אוחיון עליזה.

 א' שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 1193/ההשמ״א
 בענין ירושת המנוח עקראוי מלכה, שנפטר בגדרה ביום ג׳

 בטבת התש״ם (23 בדצמבר 1979),
 המבקשת: בחלי מדלן.

 תיק 1202/התשמ״א
ן ירושת המנוח אלדגים משה, שנפטר בפתח־תקוה ביום י  בפנ

׳ בסיון התש״ם (21 במאי 1980),  ו
 המבקשת: רבקה ליי.

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
ת ו נ מ ז  ה

י ירושה. כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת ו י ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צו ו  להו
ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יוק  הבקשות מתייחסת אלי

ו: ני ו כטוב בעי  בית הדין צ

 תיק 542/התשמ״א
ן ירושת המנוחה הרשקוביץ צירלה, שנפטרה בנהריה  בעני

׳ בתמוז התשכ״ד (17 ביוני 1964),  ביום ז

 המבקשים: הרשקוביץ מורל ומטילדה.

 ביצי נהוראי, המזכיר הראשי

 תיק 712/התשמ״א
ן ירושת המנוח קולרנד חיים, שנפטר בנתניה ביום  בעני

 כ״ו בטבת התשמ״א (2 בינואר 1981),
 המבקשת: קינן נחמה.

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 ה ז מינ ו ת

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל חחובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
ן יתן  הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום מזמנה זו, שאם לא כ

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשים: קריבוי םוניה, אברהם וגיטה.

 חיק 295/התשמיא
ן ירושת המנוח זלמן ארדנציי, שנפטר ביום כ׳׳ב בטבת  בעני

 התשמ״א(29 בדצמבר 1980),
 המבקשים: ארדנצ׳י טובה וחנה.

 חיק 296/התשמ״א
׳ בשבט ק ירושת המנוח צמח בטן, שנפטר ביום כ נ  בע

 חתשמ׳׳א (15 בינואר 1981),
 המבקשים: סימי, יחיא וחיה בטאן.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 246/התשמ*א
ן ירושת המנוח אלברט נחמיאם, שנפטר ביים ח׳  בעני

 בטבת התשמ״א (15 בדצמבר 1980),
 המבקשים: מסעודה, מנחם ורחמים נחמיאם.

 תיק 285/חתשמ״א
׳ בשבט התשמ״א ן ירושת המנוח נבו נחום, שנפטר ביום כ  בעני

 (25 בינואר 1981),
 המבקשים: נעימה נחום, בניו ובנותיו.

 תיק 287/התשמ״א'
ד בטבת ״ ן ירושת המנוח ניסן קריבוי, שנפטר ביום י  בעני

 החשמ״א (21 בדצמבר 1980),
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין כ8ר0ומן משום מתן מעודה על נפונותן.

 מפעל ההגרלה של מגן דוד אדום בישראל

ן דוד אדום עד הפועל של מג י ועדת הכספים של הו ״ ת להגדלה 1981 כפי שאושרה ע י  תכנ

נואר 1981  בישיבתה ביום 29 בי

 הרוכש שלושה, שניים או כרטיס אהד, לא יקבל את כרטיס
 הספח חינם, והספה יתבטל.

א על כרטיסי ההגרלה י ה ש ל  אין צורך בהטבעת חותמת ב
״ל יהיה זכאי  שיימכרו בדוכנים, וכל המחזיק בכרטיס הנ
 להשתתף בהגדלה, אלא אם נוכחה האגודה לדעת שלא

 שולם תמורת הכרטיס לפני מועד ההגרלה.

: ס י ט ר כ ר ה י ה  ד. מ

 1. מתירו של כרטיס הגרלה בודד שיימכר בדוכנים,
 הוא 10 שקלים.

 מתיר ארבעת כרטיסי הגרלה כולל הספח הצמוד אליהם,
 הוא 40 שקלים.

 2. מחיר כרטיס הגרלה שיישלח בדואר, בעל ארבעה
 מספרים + מספר ספח חינם - 40 שקלים.

ניח — 24,000,000 שקלים.  3. ערך בל האמי

: ם י ס ר פ  4. ה

 א. בהגרלה ראשית יוגרלו 24,114 פרסים.

 ב. בהגרלת הנ!טח יוגרל פרס אחד.

ופיע על גבי הכרטיסים.  ג. פירוט הפרסים י

 ד. פרך הפרסים כ־5,000,000 שקלים.

: ה ל ר ג ה מ ה ו י ה ו ל ר ג ה ך ה י ר א  5. ת

ג בחשון התשמ׳׳ב ״  א. ההגרלה תתקיים בפומבי ביום גי, י
 (10 בנובמבר 1981), בבית מפעל הפיס, רח׳ הפטמן 3, תל־אביב.

ן תלויות באגודה, אי אפשר יהיה נ  ב. במקרה ועקב סיבות שאי
או במועד הנ׳׳ל, יקיימו אותה /  לקיים את ההגרלה במקום האמור ו
ו תפורסם הודעה ברבים מטעם האגודה.  במקום או במועד אחר, עלי

: ת ו י פ ל ק  6. ה

 האגודה תבין שתי קלפיות שיישמשו לקיום ההגרלה הראשית
 והגדלת הספה. הקלפי הראשונה — המכונה האלקטרונית של מפעל
 הפיס המקרינה ספרות בתוך אשנבים. הקלפי השניה תסומן במילים
ינתנו ופעלו בהתאם להוראות שי  ״הגרלת פרסים־. שתי הקלפיות י
ו נוכחים  על ידי מבקרי ההגרלה של מגן דוד אדום בישראל, שיהי

 בהגרלה.

: ה ל ר ג ה ת ל ו י פ ל ק ת ה נ כ  7. ה

: ן ו ש א ב ר ל ת — ש י ש א ה ר ל ר ג  א. ה

ן ו  1. לפני קיום ההגרלה הראשית - שלב ראשון, תכו
 המכונה של מפעל הפיס (הקלפי הראשונה) כך שלא
או הקרנתם מתוך האשנבים /  תתאפשר העלאתם בגורל ו
ן 000000 ועד 799999 ועד בכלל.  אלא של משפרים שבי

: ל ע פ מ ת ה ר ט  1. מ

 מטרת המפעל היא להשיג הכנסות לטובת מגן דוד אדום בישראל
י עריכת הגרלה שנתית בה יוגרלו פרסים ד י  (להלן — האגודה), על־

נים.  שו

: ח ו ק י  2. פ

 על נוהלי ההגרלה וסדריה יפקחו: משרד רואי חשבון מרון,
ונה, והועד הפועל , ועדת הביקורת העלי ן ושית׳ י  סובל, שור, שטי

 של מגן דוד אדום בישראל.

ת 1981: נ ש ה ל ל ר ג ה ת ה י נ כ  3. ת

: ה י י נ י מ א  _ א. ה

 י האגודה תוציא למכירה 2,400,000 כרטיסי הגרלה למוב״ז
 המחולקים ומסומנים בשלוש סדרות:

עד בכלל, ד מס׳ 799999 ו  סדרה א׳ - 000000 פ

עד בכלל,  סדרה ב׳ - 000000 עד מס׳ 799999 ו

עד בכלל. ׳ - 000000 עד מסי 799999 ו  סדרה ג

 ב. ניםפרי הגרלת מפח חינם יסומנו במגפרים סידוריים:
עד בכלל (סך הכל 600,000  ממש׳ 100000 עד מם׳ 699999 ו

. . .  מספרים), ויםומנו — ספח/

: ם י ס י ט ר כ ת ה ר ו  ג. צ

: ר א ו ד ח ב ו ל ש מ ם ל י פ י ט ר  1. ב

ו מודפסים: חי  כרטיםי ההגדלה למשלוח בדואר לציבור י
יר אחד הכולל ארבעה מספרי י  ארבעה כרטיסים על דף נ
 כרטיסים בסדר רץ מאותה סדרה ומספר נוסף, הוא מספר

 הגרלת ספח חינם.

על ארבעה כרטיסים הנ״ל תהיה מצורפת הודעת  לכל דף נ
יש־ ו בתוקף ו הי  זיכוי לשימוש הבנקים. הכרטיסים הנ״ל י
 תתפו רק אם תופיעה עליהם חותמת בנק או קבלה המעידה

 על תשלום מלא לפני מועד ההגרלה.

 רכישת הכרטיסים ש-־ישלחו בדואר תהיה מותנית ברכישת
 כל ארבעת הכרטיס־• ללא אפשרית רכישת כרטיסים

 בודדים.

: ם י נ כ ו ד ה ב ר י כ מ ם ל י ס י ט ר  2. כ

ו שונים בצורתם הי ימכרו בדוכנים י  כרטיסי ההגרלה שי
חן יהיה לרכוש כרטיסים בודדים. י נ  ובגורלם, ו

 בל ארבעה כרטיסים יהיו מחוברים, ובנוסף להם יהיה
 כרטיס להגרלת ספח חינם.

 הרוכש את כל ארבעת כרטיסי ההגרלה המחוברים זה לזה
 כאמור, יקבל בצמוד אליהם את כרטיס ד׳ספת חינם.

ו מספרי כרטיסי ההגרלה הצמודים נ י י צו  על גבי הספח י
ו.  אלי
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 וזאת כך, שהספרה הראשונה שהוקרנה מתוך האשנב הראשון
ן של מי ן (אשנב אי) תיחשב בספרה ראשונה מצד י מי  מצד י
 . המספר האמור ושהספרה שהוקרנה בתוך האשנב השלישי מצד
ן של המספר ן (אשנב גי) תיחשב נספרה שלוש מצד ימי מי  י
 האמור, והפרס האחיד שכל אהד מהכרטיסים האלו מסדרות
, יהיה הפרס האחיד המסומן שיועלה מקלפי זכו בו / גי, י , ב ׳  א

 ״הנרלח פרסים״.

 במקרה שיוקרן מספר אחד כאמור, יותר מפעם אחת, תבוטל
 ההקרנה השניה ותבוצע הקרנה חדשה.

: ח פ ס ה ה ל ר ג  ג. ה

י המכונה האלקטרונית ד  הגרלת כרטיסי הספח תיעשה על י
 והעלאת פתק אחד בלבד מתוך ״קלפי הפרסים״. שש ספרות
 שיוקרנו באשנבי המכונה האלקטרונית ייחשבו בעלייתו בגודל
 של אותו כרטיס הספח הנושא אח המספר שעלה בגודל באמור,
ן (אשנב אי) ן מצד ימי  הספרה שהוקרנה בתוך האשנב הראשו
ן של כרטיס הספח. הפרם  תיחשב כםפרה הראשונה מצד ימי
ועלה  שאותו כרטיס יזכה בו יהיה הפרם המסומן על הפתק שי

 מ״קלפי הפרסים״ כאמור.

: ן מ ו ס ר פ ה ו ל ר ג ה ת ה ו א צ ו ם ת ו ש י  9. ר

 א. מספריהם של כל הכרטיסים שעלו בגורל והפרסים בהם
די  זכו, יירשמו בפרטיכל שיתנהל בכל שלבי ההגדלה ושייחתמ על י

יב את האגודה.  מבקרי ההגרלה ורק פרטיכל זה מחי

 ב. תוצאות ההגרלה יפורסמו ברבים תוך שבוע ימים מיום
 קיום ההגרלה.

: ם י ס ר ת פ ר י ס  10. מ

 א. עלה כרטיס בגורל, יימסר הפרם בו הוא זכה למחזיק של
ן האגודה חייבת  אותו כרטיס, לפי דרישתו ובנגד אוחו ברטים, אי

 לבדוק את זכותו של מחזיק זה.

ימסר פרס למחזיק כרטיס אם ל, לא י  ב. על אף האמור לפי
 נוכחה האגודה לדעת כי תמורת הברטים לא שולמה לפני מועד

 ההגרלה.

 ג. אה הפרסים יש לקבל במקומות שיפורסם עליהם ברבים׳
 תוך שלושה חדשים מיום פרסום תוצאות ההגרלה.

 ד. האגודה לא תהיה אחראית לגבי בעל כרטיסים שכרטיסיו
 הושמדו, או אבדו, או קולקלו ושמספריהמ אינם ניתנים לזיהוי.

ה ל ר ג ה ם ה ו י ק ת ל ו ש  11. ר

 ההגרלה מתקיימת באישור משרד האוצר.

ל א ר ש י ם ב ו ד ד א ו ן ד ג  מ

וטלו לפני קיומה של ההגרלה הרא  2. ל״קלפי פרסים״ י
ן, 38 פתקים כשעל בל אחד מהם מודפס  שית - שלב ראשו
וגרלו בהגרלה  שם של פרס אחד מתוך 114 הפרטים אשר י
. בל מספר שיעלה בגורל, יזכה את ן  ראשית — שלב ראשו
, באותו פרס ׳  בעלי הכרטיסים מסדרות אי, בי, ג

.(114=3x38) 

: י נ ב ש ל ה - ש י ש א ה ר ל ר ג  ב. ה

 1. לקלפי ״הגרלה פרםיט״, יוטלו לפני קיומה של ההגרלה
י - 10 פתקים כשעל כל אחד מהם מודפס  הראשית, שלב שנ
 שם של פרס אחיד אחד מתוך 10 הפרסים האחידים השונים

x 10 שיוגרלו בהגרלה הראשית — שלב שני(2,400 פרס־ם 
 סוגים, סה״ב 24,000 פרסים אחידים).

: ח פ ס ת ה ל ר ג  ג. ה

ן המכונה האלקטרונית ו י קיום הגרלת הספח, תכו  1. לפנ
ו א /  של מפעל הפיס בך שלא תתאפשר העלאתם בגורל ו
 הקרנתם בתוך האשנבים אלא של המספרים שבין 100,000

עד בכלל. עד 699,999 ו  ו

 2. ל״קלפי פרסים״ יוטל לפני קיומה של הגרלת הספה 1
ו מודפס שם של הפרס בהגרלת הספח.  פתק כשעלי

: ה ל ר ג ה ם ב י ס י ט ר כ ל ה ל ש ר ו ג ם ב ת י י ל ר ע ד  8. ט

: ן ו ש א ב ר ל ת - ש י ש א ה ר ל ר ג  א. ה

י הפעלת המכונה האלק ד  הגרלת כרטיסי ההגרלה תיעשה על י
 טרונית והעלאת פתק אחד בלבד מתוך ״קלפי הפרסים״. שש
 ספרות שיוקרנו באשנבים של המכונה האלקטרונית ייחשבו
 בעלייתם בגורל של אותם כרטיסי הגרלה הנושאים את המספר
, גי, המפרה , ב׳  שפלה בגורל כאמור, משלושת הסדרות אי
ן (אשנב אי) תיחשב  שהוקרנה בתוך האשנב הראשון מצד ימי
ן של המספר של אותו כרטיס ההגרלה.  כספרה ראשונה מצד ימי
 הפרס שאותו הברטים יזכה בו יהיה הפרס המסומן על הפתק

 שיועלה מקלפי ״הגרלת פרסים״ כאמור.

: י נ ב ש ל ת — ש י ש א ה ר ל ר ג  ב. ה

 הגרלת הפרסים האחידים תיעשה לגבי כל 2,400 פרסים אחידים
 מתוך סה״כ 24,000 הפרסים האחידים שיש להגדילם. על ידי
 הפעלת המכונה האלקטרונית של הקלפי הראשונה כך, שיוקרנו
 ספרות רק בשלושה אשנבים והעלאת פתק אחד בלבד מתוך

 ־ ״קלפי פרסים״.

ו על גבי המכונה האלקטרונית ייחשבו  שלושת הספרות שמקרנ
, גי, שמספ , ב׳  בעלייתם בגורל של כל הכרטיסים מסדרות אי

 ריהם מסתיימים בספרות המוקרנות כאמור.
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