
 רש־ומות

 ילקוט הפרסומים
 כ״ד בסידן התשמ״ד 3066 24 ביוני 1984

 עמוד

 הוספת משרה בתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים) 2730

ות ליפי חזק־יסוד: הממשלה 2730 י  אצילת סמכו

2730 . . .  מתן סמכות לשר תחינו!־• והתרבות להתקין תקנות שעת, תירוט .

ת שופט תעבורה . 30ד2 ו  הודעה על הצורך למנ

. 30ד2 . . ה למתן צו הרחבה לפי הוק הסכמים קיבוציים . נ ו  הודעה על מ

א והיצוא - 2730 בו י רשות מוסמכת לענין פקודת הי ו נ  מי

. 31ד2 . . . . ונים .  בקשות לרשיון נוטריון לפי חוק הנוטרי

2731 . . . . . נה . ב של מילווה המדי  הוצאת סדרת איגרות חו

ת 2731 דו י פקודת המדי  מתן רשיון למודדים לפ

ן 2732 ן לפי חוק המקרקעי  בקשה לחידוש רישום של מקרקעי

2732 . . . ן . ית חבר מלשכת עורכי הדין לפי חוק לשכת עורכי הדי  השעי

א . . . 2732 צו לוט טובין שיובאו ללא רשיון יבוא לפי פקודת היבוא והי  הי

ן 2732 ת לוחות זכויות לפי פקודת זכויות במקרקעי  הצג



ה ר ו כ ע ט ת פ ו ת ש ו נ מ ך ל ר ו צ ה על ה ע ד ו  ה

 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953
 ולפי פקודת התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לפקודת התעבורה
י מודיע , אנ  וסעיף 7(א) לחוק השופטים, התשי׳יג—1953 2

 כי יש צורך למנות שופט תעבורה.

וני 1984) משה נסים ן התשמ״ד (13 בי מ ס  י״ג ב
 (חמ 60—3.} שר המשפטים

ה יכהן בבאר־ : שופט התעבורה שיתמנ ה ר ע  ה
 שבע ובמחוז הדרום.

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173, נ י י מד נ י  1 ד

 2 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

ה ב ח ר ו ה ן צ ת מ ה ל נ ו ו ל כ ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבו
ע על די י מו  ציים, התשי״ז—1957 1 (להלז — החוק), אנ
 כוונתי לתת צווים לפי סעיף 25 לחוק המרחיבים את

 תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים הבאים:

  1. הסכמים קיבוציים כלליים שנחתמו בין לשכת התי
ן ההסתדרות הכל  אום של הארגונים הכלכליים לבי
 לית של העובדים בארץ ישראל, מיום ט״ו באייר
 התשמ״ר (17 במאי 1984) בדבר תשלום תוספת
 יוקד (7052/84) ומיום כ״ו באייר התשמ״ד (28
 במאי 1984) בדבר עדכון מחיר יום הבראה
 ד בהוצאות נסי ת המעבי  (7053/84), ובדבר השתתפו

 עה (7054/84).

 2. הסכם קיבוצי כללי (705.1/54) שנחתם בין ההתאח
 דות האברים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בארץ ישראל, האיגוד הארצי של הפועלים
 החקלאיים השכירים מיום י״א בשבט התשמ״ד (15

 בינואר 1984).

וני 1984! אהרדך אוזן ון התשמ״ד (11 בי  י׳׳א בסי
 (חמ 107—3) שר העבודה והרווחה

 ב סייח התשי״ז, עמ׳ 63.

 מינוי
 לפי פקודת היבוא וה־צוא [נוסח חדש],

 התשל״ ט—1979

י סעיף 1 לפקודת היבוא והיצוא  בתוקף סמכותי לפ
י ממנה את סגן , אנ  [נוסח חדש], התשל״ט-1979 ג

ן הפקודה. י  מנהל מחוז חיפה לרשות מוסמכת לענ

 כ״ז באייר התשמ״ד (29 במאי 1984)
 (חמ 144—3) גדעון פת

ה והמסחר  שר התעשי

י מדינת. ישראל, נוסה הדש 32, עמ׳ 625. נ  1 די

ק ת לחו פ ס ו ת ה על הוספת משרה כ ע ד ו  ה
ה (מינויים), נ  לפי חוק שירות המדי

 ה תשי״ ט—1959
 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות
ה (מינויים), התשי״ט—1959 !, החליטה הממשלה נ  המדי
ן לרשימת ת המשרה של מבקר מערכת הבטחו  להוסיף א

ספת לחוק האמור.  המשרות שבתו
 כ״א במיון התשמ״ד (21 ביוני 1984)

יר  (חמ 1173—3) מיכאל נ
 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86; התשכ״ג, עמ׳ 110.

ת ו י ו כ מ  הודעה על אצילת ס
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 (א) בהתאם לסעיף 41(ב) לחוק־יסוד: הממשלה ג,
 מודיעים בזה כי הממשלה, לפי סעיף 31(א) לחוק
 האמור, אצלה לשר האוצר את סמכויותיה על פי סעיף
נה כל פעולה הקשורה  29 לחוק, לעשות בשם המדי
נה צד לו,  במשא ומתן לעריכת הסכם קיבוצי שהמדי
נה בהסכם ן לבדה וביו עם גוף אהר, בייצוג המדי י  ב

 כאמור ובחתימה עליו, לגבי —

נה חל חוק  (1) עובדים אשר על קבלתם לשירות המדי
, כולו נה (מינויים), התשי׳יט—1959 2  שירות המדי

 או מקצתו:
ומי בעבודה שלפי טיבה אינה  (2) עובדים בשכר י

 צמיתה.
 (ב) כמו כן מודיעים בזה כי הממשלה, לפי סעיף
 31(ג) לחוק־יםוד: הממשלה, הסמיכה את שר האוצר
נה וכן לממונה על השכר רות המדי  לאצול לנציב שי
 והסכמי עבודה. במשרד האוצר, את סמכויותיו, כולן,
 מקצתן או בסייגים, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות
נה כל פעולה כאמור  פועל תחיקתי, לעשות בשם המדי

 בסעיף קטן (א) להודעה זו.

ר י ני 1984) מיכאל נ ו ון התשמ״ד (12 בי ב בסי ״  י
 (חמ 17—3) ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 2 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

ת ו נ ק ן ת י ק ת ה ת ל ו כ מ ר מתך ס ב ד ה ב ע ד ו  ה
ב ת הי רו ע  ש

ן והמשפט,  לפי פקודת סדרי השלטו
 התש״ח—1948

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(א)
 , החלי  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948 ג
ן נוך והתרבות להתקי ת ידי שר החי  טה הממשלה למלא א
ות שעת הירום לשם הבטחת שידורי תעמולת הבחירות.  תקנ

וני 1984)  כ״ד בסיון התשמ״ד (24 בי
יר  מיכאל נ

 ממלא מקום מזכיר הממשלה
 1 ע״ר התש״ח, תום׳ א׳, עמ• 1.

 2730 ילקוט הפרסויזים 3066, כ״ד בסיון התשמ״ד, 24.6.1984



 הודעה בדבר הוצאת םדרה של איגרות הוב
לתה המדינה, התשל״ט—1979  לפי חוק מי

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר
,  לפי סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל׳׳ט—1979 ג
נה,  שהועברה אלי, קבעתי לגב־ אגרות חוב מילולה המדי

 התשל״ט—1979, סדרה מס׳ 6153, עניינים אלה:

ו נקבעו בתק  1. סוג הסדרה: סוג ״גלבוע״, אשר תנאי
נה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א  נות מלווה המדי

. 2 1981 — 

 2. יום ההוצאה: ח׳ באייר התשמ״ד (10 במאי 1984).

 3. סך כל שוויה הנקוב: שבע מאות ושלושים מיליון
 שקלים.

 4. מועדי תשלום הריבית: איגרות החוב ישאו ריבית
ים ביום ה אשר תשולם בשיעורים חצי שנתי  משתנ
 10 במאי וביום 10 בנובמבר של כל שנה, החל ביום

ובמבר 1984).  ט״ו בחשון התשמ״ה (10 בנ

ב ייפדו ון אגרות החוב: איגרות החו  מועדי פדי
 בשלמותן ובתוספת הפרשי הצמדה ביום כ״ט באייר

 התשנ״ד (10 במאי 1994).
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 מחיר המכירה: ביום הוצאת איגרות החוב וביום 6.
ו יימכרו אגרות החוב ב.־97%  המכירה שלאחרי

וין הנקוב.  משו

׳ד (21 במאי 1984} יר התשמ׳  י״ט באי
ר פרידמז  (המ 950—3) מאי

ה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  משנ

 1 ס״ה התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1271; התשמ״ד, עמ׳ 4217

ם י ד ד ו מ ן ל ו י ש ר מתך ר ב ד ה כ ע ד ו  ה
 לפי פקודת המדידות

, י מודיע לפי סעיף 3(3) לפקודת המדידות נ  אנ
 שנתתי ביום ב׳ באייר התשמ״ד (4 במאי 1984) רשיון

 לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

 מם׳ ד.רשיון •השם

 עודה אבו־פריחה
 נעם אונגיל

 אחמד זועבי
ר  שלמה מאי

629 
630 
631 
632 

 דון אדלר
הל אגף המדידות  מנ

יר התשמ״ד (4 במאי 1984)  ב• באי
 (חמ 257—3)

 הודעה כדבר כקשות לרשיון לכהן כנוטריון
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו—976!

 בהתאם לתקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז
ונות לפי תנת בזה הודעה, כי ועדת הרשי י , נ  — 1977 ג
ה בישיבתה מיום , דנ  חוק הנוטריונים, התשל״ו—1976 2
 י״א בסיון התשמ״ד (11 ביוני 1984), בבקשות של
 עורכי־הדין שלהלן, ומצאה כי נתמלאו כמבקשים, לכאו

 רה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק:

 שם המבקש ומעז משרדו מ5עד הגשת הבקשה

22.5.1984 
12.12.1983 
23.5.1984 
22.5.1984 
7.12.1983 
24.5.1984 
15.5.1984 
23.5.1984 
31.1.1984 . 

28,11.1983 
17.5.1984 
2.6.1984 

24.2.1984 
19.1.1984 
1.3.1984 

19.4.1984 
11.4.1984 
22.4.1984 
11.1.1984 

8.4.1984 
21.3.1984 
6.1.1984 

12.12.1983 
31.5.1984 

ב  פסח מור, גרוזנברג 27, תל־אבי
 כהן צדק שלמה, בצלאל 29, תל־אביב

ן •מיכאל, אבן םינא 16, היפה  מאירסו
 גולדברג נחמן, שד׳ בן גוריון 82, תל־אביב

ב  ברמי יהודה, חולדה 6, תל־אבי
ב ן גרשון, ריינס 19, תל־אבי ו י י ן ^ ^ 

י איתן, החלוץ 110, באד־שבע א ק ^ ^ 
י 1, תל־אביב נ ש זבולון, הר סי  שלי

ת אמנון, שד׳ רוטשילד 63, תל־אביב ל ב ^  ן
גיד 19, ירושלים ס חיים, שמואל הנ " 

 כספי ציונה, ה׳ באייר 2, תל־אביב
 שורץ שמואל, בן־זכאי 43, בני־ברק

ב  שמשי יצחק, שד״ל 8, תל־אבי
י דוד, חיים עוזר 33, פתח־תקוה  ראובנ

ב  ולנר חיים, יהודה הלוי־ 49, תל־אבי
ב  טוכמינץ שמואל, השופטים 42, תל־אבי

 פדידה, בצלאל, בן יהודה 3, ירושלים
ו השרון 88, הוד השרון ר  לב רפאל, ד

ן 45, נהריה  לוריג רפאל, שד׳ הגעתו
 פרידמן אליעזר, מרכז מסחרי, ת״ד 238,

 קרית־גת
ם י תשל  רוגל אשר, בן יהודה 13, י
 אכרהמי אליעזר, הלר 3, ירושלים

 אברהם עזרא, שד׳ ירושלים 69, יפו
ב  פון וייזל דן, פישמן מימון 14, תל־אבי

נו ען שמבקש מהמבקשים האמורים אי  כל אדם הטו
אי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט  יים תנאי מתנ
 :חוק, רשאי תוך •שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו,
ומקת בכתב, בשבי גדות מנ  להגיש לועדת הרשיונות, התנ
ם, לפי מען הועדה, משרד המשפטים, רה׳ צאלה י תק ^עו | 

ן 29, ירושלים 91000.  א־די

ני 1984) ו  י׳׳ב בםיון התשמ״ד (12 בי
ר גבאי  (חמ 303—3) מאי

 המנהל הכללי של משרד המשהפים
נות ו  יושב־ראש ועדת הרשי

 חא״י, כרך בי, עמ׳ 1368.
 ק״ת התשל׳׳ז, עמ׳ 1724.
 ס״ה התשל״ו, עמ׳ 196.

 ילקוט הפרסומים 3066, כ״ד נפיון.דיתשמ״ד, 24.6,1984 2731



 הודעה בדכי הילוט טדכין
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש],

 התשלי׳ט—1979
י מודיע בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא  אנ
ן המפורטים , כי הטובי , התשל׳׳ט—1979 ג  [נוסח חדש]
י סעיף 7(א) ן בעליהם אינו ידוע, חולטו לפ  להלן, שמע
ו  לפקודה האמורה, מאהר שיובאו בניגוד לצו מתן רשי

: ת יבוא, 1939 2 ו  נ
 מספר התיק: 55/84/0247;

נית מרצדס 230 מם׳ זר 9964— ן: מכו  תיאור הטובי
ע ו , מספר שילדה 11501710035986, מספר מנ B A H 

ת ייצור 1974;  11593110022914, שנ
: וורוזוביץ מנדל, דרכון גרמני מספר ן  בעל הטובי

764561;EO— 
a ו י ר ו י ממ״ן, נמל תעופה בן ג  מקום האחסנה: מחסנ

f (1984 25 במאי) יר התשמ״ד  כ״ג באי
י נ ד שטעו  (חמ 964—3) ת

הל המכס ומעי׳ א מקום מנ ל מ  מ

ת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625. נ י  1 ־דיני מד

 2 ע״ר 1939, תום׳ 2, עמי 1021; ק״ת התשי״ט, עמי 541.

ת ו י ו כ ת ז ו ח ו ת ל ג צ ד ה כ ד ה כ ע ד ו  ה
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

דיעים בזה, כי לוחות זכויות לגושי רישום מם׳  מו
פת חיפה, הוצגו לעיון ביום  12271, 12277/טירת כרמל, נ
יר התשמ״ד (30 במאי 1984) לתקופה של שלושים  כ״ח באי
ר 15, חיפה,  יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח׳ מאי
ז חיפה, בית הממשלה, רה׳ חסן  בלשכת הממונה, על מחו

 שוכרי 11, חיפה ובמועצה האזורית חוף הכרמל.

 מודיעים בזה, כי לוח זכויות לגוש רישום ימס׳
ן ביום ו פת חדרה, הוצג לעי  11849/גבע כרמל (ג׳בע), נ
יר התשמ״ד (30 במאי 1984) לתקופה של שלושים  כ״ח באי
 יום, בלשכת פקיד הסדר המקרעין, רה׳ מאיר 15, חיפה,

# י ר כ ו ת הממשלה, רה׳ חסן ש נהל הנפה, בי  בלשכת מי
ורית חוף הכרמל.  חיפה ובמועצה האז

 מודיעים בזה, כי לוחות זכויות לגושי רישום מס׳
• ן ו י ע  18154, 18164/כברי (א־נהר), נפת עכו, הוצגו ל

 ביום כ׳יה באייר התשמ״ד (30 במאי 1984) לתקופה של
 שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרעין, רת> מאיר 15,
 היפה, בלשכת מינהל הנפה, בית הממשלה, נצרת עלית

 ובמועצה האזורית מטה אשר.
יר התשמ״ד (30 במאי 1984)  כ״ח באי

א י כ  מוריפ עכו* אל נ
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר חיפה, הדרה ועכו

 הודעה, על כקשה לחידוש רישום
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—©19

 מודיעים בזה, כי הוגשה. בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים בתוספת. כל אדם המעוניד בדבר
דוש הרישום תוך ששים יום ת לחי גדו יש התנ  רשאי להג
י גש בכתב, בשנ גדות תו  מיום פרסום הודעה זאת. ההתנ
 עותקים, לפי המען המפקח על רישום מקרקעין, רחוב
 חשין 1, ירושלים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם

ש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.  שי

 תוספת
ק הנהלה: חר/11/81—ים.  מס׳ תי

: ז׳ 25/81.  תיק מס׳
 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: באב אל־עמוד מחוץ לחומה.
ת בן הדר אחד ומחסן.  תיאור הנכס: בי

 השטח: 235 אמה מרובעת.
 הגבולות: מצד ימין — ביתו של בן ציון הספרדי; מצד
 שמאל — בתי המוכרים זלמן וחיים; מלפנים ומא

 חור — דרך השכונה.

 פרטי הרישום:
 כרך 8 תורכי, דף 40.

 גוש שומה 30062, חלקה 81.
 מם׳ השטר: 53.

 מהות הפעולה: מכר.
י זלמן נחום והאוסטרי חיים זוננפלד ן גרמנ  המזכה: נתי

 בן שלמה היהודים.
ה ברוך בן שמואל ברוורמן היהודי. נ י ן המד  הזוכה: נתי

׳ד (27 במאי 1984)  כ״ה באייר התשמ׳
 אליעזר פלדמן

ן  מפקח על רישום מקרקעי

 הודעה כדכר השעיית חכר
 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשב׳׳א—1961

 מודיעים בזה. כי בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72
, אישר בית  לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א—1961 ג
יר התשמ״ד (14 ן בשבתו ביום י״ב באי ו  המשפט העלי
 במאי 1984), בתיק על״ע 15/83, את גזר הדין של בית
ן ישראל  הדין המשמעתי הארצי, אשר גזר על עורך־די

ה לתקופה של שלושה חדשים. נש של השעי  מור, עו

׳ד (14 במאי ״ב באייר התשמ׳  תוקף ההשעיה. מיום י
ד (13 באוגוסט 1984).  1984) עד יום ט״ו באב התשמ״

יר התשמ״ד (14 במאי 1984) ״ב באי  י
 (חמ: 94-¿) דוד ליבאי

 ראש לשכת עורכי הדין

 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 178.
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