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 עמוד ע5יד

w * • »הודעה על יציאת נשיא המרעה את גמלות ועדינה לפי חוק. הורשית על מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד « • י «.*׳׳ 
 178 הודעה בדבר מינוי •קמי; מבחן למבוגרים לפי פקח־ת המבחן. • * 13!

. 178 הודעה על מונה ליתן צו מקניה לפי מק הרשויות מקומיות . .  הודעה על שובו של נשיא המדינה לפי החוק.האמור-, .
m הודעה בדבר שעד רשימת המשרות שבתוספת לפי 

 178 הודעה כדבר כניסה לתוקף של פנקס מחזרים לכנסת לפי
W הודעות על קביעת ממלא מקום של-שר לפי חוק 
a» • • . (ברירת משפמ־־תייחת)178 הסמכה לפי צו סדר הדין הפלילי 

. 179 הודעה על מינוי הבד לוועדה רפואית לעניין נמלח ניירות. • • . . .-. v ־ !pq הודעותעיל שובו של שוי לארץ לפי המק 
m ,*, • . » • •»» •הורעה בדבר מעד חבר בית דין ממחר לפי חוק שירות הודעה על מינוי מפקין לפי חוק הסיס 

. 179 הודעה בדבר מינוי חבר מועצה דתית נתיבות לפי תמית .  י המדינה(משמעת) ולפי תקנות הרשויות המקומיות .
m 179 . . .הודעה על מיני חבר מועצת הזד חשבון לפי חוקחאי השמן 

 הודעות בדבר מינד יושב־דאש נוסף במערות הערעור לפי הודעה על מעד דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני
m ומק.-משפחות־ ודילים שנספו בנמירכה ול5י חוק הנכים 
 179 הודעה על שינוי בהרכב ועדת המינויים לפי החוק האמור . * * *16
IM .הודעה על הצורך למנות שופט ילבית הדין הארצי לעמדה הודעה על ביטול היתר לעריכת הגרלה לפי חוק העונשין 
1M • • . 18 הודעות על מתן היתר לעריכת הגרלה לפי החוק האמורa . . . י לפי חוק בית׳ הרץ לעבודה ׳ולפי זווקבתי־המשפס 

 הודעה בדבר"ימעד שופס בית גמזפט לעניינים משמיים הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות לפי תקנוח חוקרים
w* 180 w* 

 180 "הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 הודעה על שעד בהרכב הסיעתי של הכנסת לפי

m • • . 181 הודעה על אישור הסדר כובל לפי תקנות ההגבלים העםקי״ש 
m הודעה לגיבור בדבר הגשת רשימות מועמדים לכנסת 

 181 הודעה על מעד מפקחים. בדקות מקומית לפי .
IM הודעה בדבר חילופי מועמדים לכנסת השתים־עשדה 
m • • . 181 הודעה בדבר.קביעת מועד לבחירת רב עיר ספרדי לצפת 
m 181 הודעות על הרשאה לפי חוק ננסי המדינה 
m היתרים להעלאת מחירים לפי הוקי יציבותי מחירים 
1M 181 
m 

181 
 הדעות על שעדי ברשימת נציגי המשווקים מועדת ערד

 לענת מסות לפי •חוק המועצה. לייצור ולשיווק של
21$ 182 
2* 

182 
 הודעה בדבר מעד לפי תקנות שעת היחס .

 182 •א



 תואר ׳משדה משרד
 11. הממונה על השכר משרד ומוצר

 12. נ1יב סס הכנסה
 ומם רמש משרדי האתר
 13. ציד כלכלי כארה־כ משרד האוצר

 14. שגריר, גיר, קונסול
 כללי (ראשי,נציגויות) משרד החוץ

 15. מנהל הרשות
 לתכנון כלכלי משרד הכלכלה והתכנון

 16. מנהל המועצה הלאומית .
 למחקר ולפיתוח משרד המדע ומיתות

 17. המנהל הכללי של
 מסילות הכחל משרד התחבורה
 18. מנהל אגף ספנות ונמלים משרד התחבורה

 19. מנהל השירות לזמירת
 איכות הסביבה משדד השנים

 40 מנהל האגף לחינוך דתי משדד החינוך והחמות
 21. מנהל תליש משרד הבישחון

 42 המנהל הכללי של הוועדה
 לאנרגיה אטומית משרד הביטחון
 23. מבקר מערכת הביטחון TWU הביטחון

 4¿ מנחל הקריה למחקר גרעיני
 (קמ״ג<-נגכ יי משדר הביטחון

 25. מנהל הרשות* לפיתה? אמצעי
 לחימה(רפזדל) משוד הביטחון

 כל משדה שלגביה גקכע בחיקחן שנושאה יתמנה על •ידי
 הממשלה, כל עוד לא הועברה ממכות המינוי לאחר למי כל דין.

 כיס באלול התשברה(11 כמסמר 1986)
 (חמ «11-» אליקים רמינשמיין

 מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקע של שד
 לפי מק יסוד מהמלה

 tatito לסעיף x3 (1)41לחוק *סוד• הממשלה,! מודיעים מה
 כי, לפי סעיף 20 לחהן האמור, קבעה הממשלה ששר העבודה חד
 ווהח יבחן ממלא 079 שר המדן והפיתוח מיזם כיג בתשרי
 התשמיש (4 באוקטובר 19U¿ עד שמו של שד ron והפיתוח

 לארץ.
(U19 באוקטובר )הה בתשרי חתשמ׳׳ס6 

 >חמ 3-57) מימאל דד
 ממלא מ7ם מזכיר הממשלה

 י ס׳ח התשב״ח, עמ׳ 426

 הודעה על קגיעת ממלא מקומ של שד
 לפי חוק-ימוד! הממשלה

 בהתאס לסעיף 0X3)41 לחוק ימוח הממשלה׳, מותעיס בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה שסנן ראש הממשלה

 > ם״ח התשכ׳יח, עבו 426
 • ־>

w ,31.10.1כ׳ נחשון התשם״ס , t 358ילקוס-הפרסומיס 

 וזרעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות הסריגה
 לפי חוק יםוה נשיא המדינה

 בהתאם לסעיף 924) לזעק יסוד! נשיא המדינה׳, אני מודיע
 על יציאת נשיא המדינה את גמלות ומדינה כיוס ר בחשון

 התשמ׳ס(17 בז*קטובר 1988).
 ר כחשון התשמיש(17 באוקטובר 1986)

t m - p n p 0-1300׳־««־' 
 ראש הממשלה

 י כרה התשכ״ד, עמ׳ 118.

. , . . . ... . _ _ -

 לפי חוק יסוד! נשיא המדינה
 כהתאס לסעיף 24(0 לחוק יסוה נשיא המדינה׳, אני מודיע
 על שובו של נשיא המדינה ארזה ביוש י׳ נחשון התשמיש «2

M m מיקטדבד 
 *r בחשון התשנדט(23 באוקטובר 1988)

 (חס 3-1300) מחק שמיי
 ראש הממשלה

 ,יגיח חתשכ״ד, עבר 118.

 הודעה גרגר שינוי רשימת המשרות שבתוספת
 לפי זיק שירות המדינה(מינויים/ התשי״ט־י1939

 מודיעים מה פי, בהתאם לסעיף 23 לחוק שידות המדינה
 (מינויים), התשי*ם-1959י, החליטה הממשלה על שינויים כרשימת

 המשחת שבתוספת לחוק כלהלן!

are* במקום הרשימה הקיימת 

 (סעיף 23)
 תואר ממרח המשרד

 1. יועץ לממשלה משדד ראש הממשלה
 4 מזכיר ממשלה משדד ראש הממשלה

 3. פדקליס המדינה משדד המשססים
 A משנה ליועץ

 המשפטי לממשלה משרד המשפטים
 5. מנהל מנהל הדלק משרד האנרגיה המשתית

 6. החשב הכללי משדד האוצר
 7. הממונה על התקזדגיס משדך האוצר

 8. י י הממונה על
 הכנסות המדינה משדד האוצר

 9. מנהל אגף
 המכס ומע׳׳מ משרד האוצר

 10. ממונה על שוק
 ההון והמימון משרד האחד

 י ם־זז התשי״ס, עמ׳ 6» התשכ״ג, עמ׳ 110.

178 

É É 

http://31.10.1w
http://31.10.1w


w ש$ שד לאו^ן v 5ח ש ן  : מד
fB לויfffWMR f!•* 
̂ מרי , n rt6Avs4•1 ו מו׳ק  טדי 30לז! cry 0ד״ן מיןי •

Two T ןףמ ubpuu m p upJ11 p n w w n»ibi5 
AMI 

 To) ממכ*ו1! &2241•
• h ^ ^ ^ ^ J ^ B ^ k ^^^flk. ^ י 

וחד ן עי י i ד m ד מ י ו 1 י ו * 

fiw^rTpm ffnravM ו תדמי ז ז ו ק •  מ
, i l R i n i l rDwl111 fVf • .»111־ 

̂ •flfNfr fffr OHדי&3ה ,ï 1  • 'ffOOl •PÍBJ1 ל•," •
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 Ira משפט לענייניה׳ מקויומיים.
 השמטאפלמים יי& ברץ אף לאחר שעות העבודה הרגילות
 בבית המשפט ויהיה זכאי לגמול, לכל יש ישימים בשיעור שייקבע

״ " ״  מזמן לזמן. י
 תוקף המינוי הוא עד יום ה׳ בניה התעדן «3 במרס 41990

 ח׳ בחשון התשמ׳׳ש(19 באוקטובר 988»
) י אברהם שדיר m 3-1653 
 שר המשמים

 הודעה על מימיי דשה,
 לפי חוק בתי המשפט(נוסח משולב], התשמ״ר-1984

 בהתאם לסעיף 84(0 לחוק פתי׳ המשפטי 1מסח משולב!,
 התשמ״ר-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1084)
 למק האמור ובאישור, שר המשפטים, מיניתי את מנחמ בדדוד,
 שופט של בית משפט שלום להיות רשם של בית משפט מזוזי, ׳מיום
 י״ט באלול התשמ׳׳ח (1 בספטמבר 1588) עד יום כ״ג מדר א׳

 התשמ״ס(28 בפברואר 1989).
 י״ח באלול התשמ׳׳ח «3 ?אוגוסט 1988)

 (חמ 3-64) מאיר שמגר
 ׳גשיא בית.המשפט העליון

 > ס״ח התשמ׳״ד, עמ׳ 198. , . .

 . הודעה על מינוי רשפ
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשנרד-84מ

 בהתאם לסעיף 84(0 לחוק בתי המשפט !נוסח 6ושולב|,
 התשמ״ז־7ז1984י, אני מודיע כי,בתוקף ־סממתי לפי סעיף 4«א)
 לחוק האמור ובאישור שר המשפטים, מיניתי את ורדית שגיא לה
 יות רשם של בית משפט שלום* מיום ז׳ בתשרי התשמ׳׳ס(18 בספ־

 ממכר988»עד יום י״ד בתמוז התשמ״ט (?1 ביולי 41989
 כי באלול התשמ׳ה(2 בספטמבר 0988

 (חמ 3-64) מאיר שמגר
 נשיא ביתהמשפמיהעליון

 ם׳יחהתשמ״ר, עמי 198.

 הודעה על מינוי רשפ י:
 לפי חוק בתי המשפט [נוסה משולב), התשמ־ד-1984

 בהתאם לסעיף 84(0 לחוק בתי המשפט !נוסח משולבי
 התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 0084
 לחוק האמור ובאישור שר המשמים, מינית? את נירה דסקין להיות
 רשם של בית משפט שלום, מיום כ״ב באלול המשמ׳׳ח >4_בס8טמבר

 0988 עד יומ ג׳ באלול התשמ־ט(3 בספטמבר 41989
̂בספטמבר 0988 :  כ׳ באלול התשמ׳׳ח(

 מזמ 3-64) מאיי שמגר
 נשיא בית המשפט העליון

 את ישראל אפלכוים, שופט(דיכ0 של בית משפט שלום, ליושב״
 ראש נוסף במערות/ ערעורים לעניין המק! מחוז היפה עד יזם הי

 בניסן התש׳ן(31 במרס 990(4
 .©ד ב* כהודעה בדבר מינוי ועדות ערעור* - יתוקן לפי זה.

 ח׳ בחשון התשמיש(19 באוקטובר 0988
 (חמ 3-321) אמחי׳ם שריד
 שדי המשפטים

 * י״פ התשמ״זז, עמי 1319.

 הודעה פרפר מינוי יושב״ראש גופן!
 פוועדות הערעור

 לפי הוק הנכים(תגמולים ושיקו̂ם התשי*ס-1959 ונוסח משולב!
 בתוקף סמכותי לפי 6ע£*-26 לחוק הנכים(תגמולים ושיקו̂ם

 זמשייס-19$9«(נוסח משולבי אני מודיע כי מיניתי את ישראל
 אפלבוים, שופט >די03 של בית משפט שלום, ליושבלדאש נוסף
 בוועדות ערעורים למיין החוק, במחוז חיפה עד ץם הי בניסן

 התשץ>31 במרס 41990
 י־• סוד בי בהודעה בדבר פינוי ועדות ׳ערעור* - יתוקן לפי זה.

 אבדחם שריר
 שר המשפטים

 ח׳ בחשון התשמ״ט(19 באוקטובר 988«
 >חמ 3-323)

 י גרה התשי״ס, עמ׳ 476
 *י׳פ התשמ׳ח, עמ׳ 1319.

 הודעה על צורף למנות שופט לגדת הדין
 הארצי לעבודה

 לפי חוק בית הדין לעבודה התשכ״ט-1%9
 ולפי חוק בתי המשפט ןנוסח משולבו, התשמ״ד-1984

 כהתאפ לסעיף 4 למק בית הדין לעבודה, התשכ*ט-11969,
 וסעיף 007 לחזק כתי המשפט ונוסח משולבי התש^-1984נ, אני

 מריע. כי יש צורך למנות שופט לבית הדין האו1י לעבודה.
 הערה; השופט שיתמנה יכהן בירושלים.

 י״וז מאל התשמ״זו»3 מוגוסט 988»
 «ופ565ו-3) אברהם שריר
 שד המשמים

 » ם״ח התשכ״ט, עמי 70.
 01*ה התשמ׳׳ד, עמי 198.

 מינוי שופט פית משפט לעגייגיפ מקומייפ
84̂מ  לפי חוק כתי המשפט ןנוסח משולט, התשמ״ד

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לחוק בתי המשפט!נוסח מש•
̂ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העלמן, אני  לוב* התש
 מפנה את ישראל אפלבדס, שופט בגמלה, למלא תפקיד של שופט

 * גרח התשמיה, עמ׳ 198. ס׳׳ח התשמ״ד, עמי 198,

 180 ילקוט הפרסומים 3589, כי בהשון התעסדט, 31.10.1988



 חילופי מועמדים לכנסת השתימ״עשדזז •
 לפי חוק מחידות לכנסת [נוסח משולב), התשכ־ס-969|

 בהתאם לסעיף 87(0 לחוק הבחירות לכנסת ונוסח משול£
 התשכ״ט-1969*, ניתנת מה הודעה על חילופי מועמדים כדלקמן:
 1. מועמד מס׳ 25 ברשימת הליכוד, מחלי- מיכאל ריישר -

 נפסד.ביום ש׳׳ז בחשוןהתשמ׳׳ט(27 באוקטובר41988
 2. מועמד מס׳ 25 ברשימת מפדל, חזית דתית לאומית,
 המזרחי-הפועל המזרחי, ב - צוריאל מבליל - התפטר ביום

 י״ט בחשון התשמ׳׳ט(30 באוקטובר 41988
 י״ט בחשמ התשמ׳׳ט(30 באוקטובר 1988)׳

 >חמ 3-16) אליעזר גולדפרג
 שופט בית המשפט העליון
 יושבדאש ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת השתים״ עשרה

 1 ס״ח התשכ׳׳ט, עמי 103. .׳.׳•

 הודעה על דדשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א~1951

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק גכסי המדיני
 התשי״א~1951י, הרשיתי את במה ארד, את עודדערן,את פנחס
 דרור ואת גל אלמוג, לחתום בשם המדינה על הסכם מענק עם
 ממשלת ארצות הברית, בסכום• שלא יעלה על 1,200 מיליון דולר.

 כ׳׳ה בתשרי התשמ״ט (6 באוקטובר 1988) .. . .
 (חמ 3-9) משה 903
 שר האתגר

 י ס״ה התשי׳׳א, עמ׳ 52.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי המדיגר*
 התשי׳׳א־־! 195 י, הרשיתי את משה ארד, את עודד ערן, את אלי
 יונס ואת גל אלמוג, יחד ולחוד, לחתום בשם המדינה על הסכם
 אשראי• עם ממשלת ארצות הברית, בסכום שלא יעלה על אלף

 ושמונה מאות מיליון דולר.
 כ׳׳ה בתשרי התשמ״ט(6 באוקטובר 1988)

 >חמ 3-9) משה נסים
 שר האוצר

 י ס״ח התשי׳׳א, עמ׳ 52.

 היתד להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 (הוראת שעה), התשמ״ו-1985
 בתוקף סמכותי לפי סעיף x107 (2לחוק יציבות מחירים במצרי
 כים ובשירותים (הודאת שעה), התשמ״ו־1985י, אנו קובעים פי

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 הודעה־ על מינוי רשפ ;
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב!, התשמ״ד-1984 י

 בהתאם לסעיף 84(0 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב!,
 התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א)
 לחוק האמור ובאישור שר המשפטים, מיניתי את יגאל גריל להיות
 רשם של בית משפט שלום, מיום י״א בתשרי התשמ״ט מ2 בספטמ

 בר 1988) עד יום כ״א באאל התשמ׳׳ט(21 בספטמבר 41989
 כ׳ באלול התשמ־ח (2 בספטמבר 1988)

 (חמ 3-64) מאיד שמגר
 נשיא"בית המשפט העליון

 * ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198.

 הודעה על שינוי פהרפפ הפיעתי של הכנפת
 לפי חוק הבחירות הכנסת 1נוסח משולב!, התשכ״ט-1969

 מודיע אני בזה שעל הי סעיף 25(ג) לחוק מחירות לכנסת
 ונוסח משולב!, התשכ״ט-969», החליטה ועדת.הכנסת בישיבתה

 היום על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת כדלקמן:
 סיעות הליכוד.ותמ״י(תנועת מסורת. ישראל) התמזגו לסיעה

 אחת שתיקרא; הליכוד, ומסי חבריה 42 חברי־הכנסת.
 כ״ז באב התשמ׳׳ח(29 באוגוסט 988»

 (חפו 3-16) - שלמה הלל
 • • . • ״ יושב־ראש הכנסת

 י ס״ח התשכ׳׳ט, עמ׳ 103.

 הודעה לציפור בדבר הגשת רשימות מועמדים
 למפת השתיפ-עשרה..• -

 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב!, התשכ״ט-1969.
 י על פי סעיף 57(5» לחוק הבחירות לכנסת !נוסח משולב!,
 התשכ׳׳ס-1969> (להלן - החיק4 ותקנה 13 לתקנות הבחירות לכנ
 סת, התשל״ג-1973*, נמסרת בזה הודעה כי רשימות המועמדים
 ..לכנסת יוגשו לוועדה המרכזית במשרדי הוועדה שבבניין הכנסת
 ביום חמישי י׳׳א בתשרי התשמ׳׳ט (22 בספטמבר 1988) משעה
 13.00-10.00 ומשעה 21.00-16.00, וביום שלישי ט׳׳ז בתשרי

 התשמ׳׳ט(27 בספטמבר 1988) משעה 24.00-16.00.
 . - 'רשימות המועמדימ יוגשו ליושב־ראש ועדת הבחירות.

 בהתאם לסעיפים 60(0 חג) לחוק, עם הגשת רשימת מועמ
 דים על־ידי בוחרים על בא־כוח הרשימה, להפקיד כידי הוועדה

 ערבת בסן־ 12,600 שקלים חדשים בצ׳ק בנקאיבלבד.
 י״א בחשון התשמ״ט(22 בספטמבר 1988)

 (ועז 3-16) אליעזר גולדברג
 שופט בית משפט העליון
 יושב־ראש ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת השתים־עשרה

 י ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103.
 *ק׳ת התשל׳׳ג, עמ׳ 1978.

 ילקוט'ד&רפומים 3589, כ׳ בהשון זזתשנדמ, 31.10.1988 !18



 מדעה על שינוי גדשימת מדגי המשווקים
 גוועה! ערד לעניין קנסות

 לוד מק המועצה לייצור ולשיווק של ידקות, התשייס־־1959
 גתוקף הסמכויות הנחמות לנו מעיף ו*ח0 למק המועצה
 לייצור ולשיווק של ידקת! 1התשי״ס״מ19ין k13 פודיעיס פי מחקנו
 את שפו של אויר קרונסל ממושג צופית,! מרשימת נציגי המשור

 קיס בוועדת ערד לעניין קנסות•
 ההודעה על מינוי ממי ציבור בוועדת ערד לעניין קנסות׳ *־

י זה•  תתוקן ל
 כיו rare התשפ״ח «1 ביולי 988»

 (חפ *49•»
 אריה נחמקין אריאל שזדון

 שד החקלאות שד חתעשייה והמסחר

.rs1 אתשפ״א, עני «aי ס״ה ומשיי* עמ׳ 
 י י׳• חתשלימ• מי»11.

 מינוי
 לפי הקנות שעת חירום דציאה לחוץ לארץ)! התש*ח-1948

 גתוקף ממותי לפי תקנה מט לתקנות שעת היחש(יציאה
 ליי? לארץ)! ffiwi-1946, (להלן - התקנות), אנ• הסמיך בזה כל
 אהד מנושא• חתפקידיש כצבא הגנה לישראל המנויים להלן לחמיא
 תעודה המעידה על כד שייצא וגא• כמשמעותו כמק שירות גיסמז
 (נוסח משולם, וזזשבדו-986ו,, אינו נמנה עם כווית המילואים!

 ראש שחלקת תכנון באגף כוח אדם
 ראש פינהל הסגל

 קצין שלישות ראשי
 סגן קצין שלישות ראשי

 ראש פי נהל גיוס
 מפקד מדם קליפה ומיון

 ראש עף רישוס ובקרה כמפקדת קצין שלישות חמי
 ראש ענףיתגבורת מילואים פבסיפ שלישה ומיון

 ראש ענף בנדנהל הסגל
 ראש ענף גיוס במינהל גיוס

 מקד לשכת גיוס אזורית
 סגן מקד לשכת גיוס אזורית •

 ראש מחד בענף רישום ובקרה כמפקדת קצין שלישות ראשי
 ראש מדוד כענף גיוס ובםינהל גיוס

 מעדים קח״מיס לפי תקנה w2לתקנות « כסלים) •
 כיו כתפח חתשמ״ח(11 ביולי 1988)

 (חס 3-629) מחקמיד
 שר הביטחון

•M1 עפ״ ,rsrm n׳ 141 0״  י ע״ר התש׳* תîn* > מי 49 מ
 י m התשם״ו, עמי 107.

 ,, מינוי מקידי סעד
 לפי מק הסעד(סדרי דין מנייני קסינים!

̂ התשס״ו-1955  מלי נפש ונעדרים
י סעיף 9 למק הסעד(סדרי דין כענייני קןדדמ׳  בתוקף סמכותי ל
 מלי נפש ונעדדיס), התשט־ו-1955י, אני ממנה את חושד

 י נדה התשס״ז! עמי 126*

 מותר להעלות את מחיריהם של מקררים מייצור מקומי, המסווגים
 בפרס 84.18 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס
̂ מעל מחיריהם הקובעים, בשיעור ̂ התשמ*ח-87!19  קנייה על סח3ין

 שלא יעלה ז5ל $ אחוזים•
 תהילתו •ל היחד זה ביום פי בחשון התשמיס(31 באוקטובר

 פל אימת שלצה של פרס מכס שצוין פחיחד זח, פורט המצ״
 דד« .#ל1 ממוין מיחד לגבי אותו מציד כלבד.

(19W פיח מושח חתשמ״ש מ באוקטובר 
 (חמ 0-1979

 אריאל מדון כמוה מיס
 י י• 10* התעשייה והמסחר שר האוצר

 2ק״ת-שיעודי מק״ח 655, התשמ״ח, עמי 43

 היתר להעלאת מחידימ
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 (הוראת שעה, התשמ*ו-1985
י סעיף 007(2) לחוק יציבות מחירים  בתוקף סמכותנו ל
 במצרכים ובשירותים מיראת שעה), חתשנדו-198$•, אנו קובעים
לד, המסווג במים 5/  כי מחר להעלות את מחיריו של ממרח ש̂ו
 1846.900 כתוספת הראשונה לוו תעריף המכס והפטורים ומס
 קנייה ןל מדין! התשנרחי1987ין מעל פחידיו הגבעים, כשיעור

 שלא יעלה על 9 אחודס•
 תחילתו של היתר זה כיום זו נחשון התש3דס מ1 מ1וקטו3ר

41988 
 5ל אימת שלצדו של פרס מכס בהיתר זה צדן המצדד, מלו

 מהפת ההיתר לגבי אותו מצדך בלבד.
 נקבע למצרך שפורס בהיתר זה מחיר מחד, לא ימלו מחמת
 ההיתר לגבי אותו מצדך במכירתי לסיטונאי! לקמעמאי או לצרכן.

 כ״ח בתשרי התשפויס(9 באוקטובר 1988)
 (הם 3-1979)

 אריאל שחץ משה נסים
 שר התעשייה והמסחר שדי האוצר

 י m התשמיו, ןמ״ 4
s4 *קץן-שיעודי מק״ה » 55¿ התשס״ח, עפ 

 מודעה על שינוי םרשימת נציגי המשווקים
 בוועדת ערד לעניין קנסות

iwtHJ'twi »npr לפי מק המועצה לייצור ולשיווק של 
 פתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיף 43ח0 לחוק המועצה
0̂־1959י! אנו מודיעים כי מומנו  לייצור ולשיווק של ירקות, זמש
 את שמו של יחד סל מקיבוץ מרחביה מרשימת נציגי המשווקים

 בוועדת עוד לעניין קנסות.
ר מועדת ערד לעניין קנסות* -  ההודעה על מינוי נציגי מו

 תתוקן לפי זה•.
 כיו בתמוז התשמ״ח«11 ביולי 988»

 (חמ 3-556)
 . . אריה נחסקין אריאל שדון

 .: ישר החקלאות שר התעשייה והמחר

 י ס״ה התש״ס, עמ׳ 22מ התשמ״א, עפ׳ 478
 *י״פהתשל״ס, ?8׳ 1163.

31.1*1*• > 9 «  ילקופ oww 5׳ כזזשז ז«ספ ¿
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 הודעה על מינוי דיינים לכהונה מועל
 כבית הדין הרמי הגדול
 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוקהריעים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
̂עם נשיא  כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצומ
 .בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את משה טופיק, אביבית דין בבית
 הדין הרבני האזורי ירושלים, את חיים פרדס, אב בית דין בבית הדין
̂יפובסקי, אב בית דין בבית  הרבני מחורי תליאביב ואת שלמה
 הדין הרבני האזורי תל־אביב, בהסכמתם, לכהונה בפועל בבית הדין
 הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, הול ביום כ״ד בתשרי

 התשמ״ט(5 באוקטובר 1988). ׳
 ליד מגשרי התשמ׳׳ט(5 כאוקטובר 1988) ; •

 מומ 3-403) זבולון ה6ד
 השר לעניינילדתות

 * םזיחהמשס״ו, ענו 8» התשמ״ר, עמ׳ 50. .

 הודעה על שינוי כהדכב ועדת המינויים
 לפי חוק הדיינים, התשטדו-1955

 בהתאם לסעיף 6(2) לחוק הדיינים, התשס״ו-1955י, אני מד
 דיע על גמוי־זעתתו של; הדיין יוס^כהן; זער בית הרץ הרבני
̂ ביום י״ט באבהתשמ׳׳ח(2 באר  הגדול, מועדת המינויים לדיינים

 גוקס.988!¿ עקב פרישתו לגמלאות ,
 ההודעה על הרכב ועדת המינדיס* - תתוקן לפי.זה.

 ל בתשרי התשמ׳׳ט(11 באוקטובר 4988) .-• , י
 (חמ 3-403) • .,זבולון ־המר

 השר לענייני דתות

 י ם״ח התשט״ו, עמי 68; התשמ״ד, עמי 50.
 2 י״פ התשמ׳׳ח, עמ׳ 1810.

 הודעה על בימול היתד לעריכת הגדלה ,
- לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 231>אא1< לחוק
 העונשים, התשל׳יז-1977י, ביטלתי את היתר מצוי 105 ׳שנתתי
 לחברת ׳׳מירוצי סוסים בישראל בע׳׳מ״ ביום ח׳ בשבט התשמ״ה(27

 בינואר 1988) לערוך הגרלות־.
 כ־ג באלול התשמ׳׳ח(4 באוגוסט 1988)

 (חמ 3-831) ויקטור מדינה
 המנהל הכללי של משדד האוצר

 י ס״ח התשמ׳׳ז, עמ׳ 226. "*'•יי
 •*'יי׳פ התשמ״ח, עמי 1959.

 הודעה על מתן היתר לעריכת הגרלה
 לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977

 אני מודיע כי בתו>% ס&כותי לפי סעיף 00231») לחוק
 העונשין, התשל״ז-1977י, נתתי היתר, מס׳ 123, ל־כולנו - הוצאת

 תעודת זהות
001437128 
057623449 

 השם
 25. משה שמחון
 M חחזסי תחסין

 אברהם שריד
 ,שר התיירות

 ח׳ בוזשון התשפרס «1 באוקטובר 1988)
 (חמ 3-1585)

 ולדעה על מינוי חבר לוועדה רפואית
, . ידות,  לעניין גמלת. ני

p אני מודיעה שבתוקף סמכותי לפי סעיף 28 של ההסכם 
 מפשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי בדום ס*ו בסיון התשל״ז
 0 ביוני H1977, הזםפתי לרשימת חברי הוועדה הרפואית בירושלים

 את פרוסי ההד פליפן כמומחה אורטופד.
 הודעה על פינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות׳ -

 .•התיקן לפי זד*,'.
 כיה באלול התשמ״ח(7 בספטמבר 1988)

 >הם 3-1505) עושנה ארבלי־אלמחלינו
 שרת הבריאות

 י ייס התשליז, עפ׳ 1813; התשמ״ח, עמ׳ 192; התשמ׳״א, ע«׳ 1968;
j עמי 2454. n & m 

ייס התשמיג, עם׳ 856¿־ התשמ״ו, עם׳ 3074. 1 

 מינוי מפקח
 לפי חוק הטיס, 1927

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 10מא) לחוק הטיס, 1927׳, הנני
 &פנה את ד״ר פנחס יח־ן, רופא מנהל תתעתגה האזרחית, במפקח
 לעניין החוק האמור פל:עוד הוא עובד במנהל התעופה האזרחית

 במשרד התחבורה.

 חיים קודמו
 שר התחבורה

 י׳ס כאב התשמ״ח(2 באוגוסט 986«
 (חמ 3-549)

 י חזרי, כרך ג׳« עמ׳ 355 התשל״ד, עמ׳ 220.

 זדדעה כדבי מינוי הכד מועצה דתית נתיבות
 לפי תקנות המועצות הדתיות(חילופי גברי), התשכ־ז-966ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות(חילופי גברי),
 התשכ״ז-11966, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 נמניתי
 את חיים אדרי לחבר במועצה,הדתית נתיבות במקום אברהם

 אמסלסיי
 מ פתשרי התשפדם(9 באוקטובר 1988)

 (חמ 3-140) זבולון המר
 השר לענייני דתות

 ס־ח התשס״ז, עמ׳ 226.
 י ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 135.
 « י״פ התשמ״ח, עפ׳ 130.

to.1988.31 ,184 ילקוט הפרסומים 3589, ב׳ כחשוז הוזשמ״ט 
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 20 בממכר 1988 על פי התקנון שהחברה מימה ועל פי הכללים
 ׳לערימ! הגרלה לצורך פרסומת מסחרית שעליהם התמה החברה.

 ג׳ בתשרי התשם׳ם »1 בספטמבר 1988)
 >המ i-«31) דקמור מדמה

 הקגהל הפללרמ^סמד האתר

 הודעה .על מתן היתר ?עריגת הגרלה ,
 לפי מק העונשין, התשל״*-1977

ן t אי m m t אני מודיע כי כתוקף סמכותי לפי םעיזף 
̂-1977י, נתתי היתר, פס׳ 124, למעדנות מףפ  העונשין, התשל

 (להלן — החברה) לערוך הגרלה כתנאים המפורטים כתוספת•:.
• • .. W0ÍW . 

 1. ההגרלה תיערך ביום 15 בפברואר?198 על פי yppist «זד
 גישה החברה ועל פי הכללזם, לעריכת הגולה פרסמת

 מסחרית שעליהם חתמה ההכרות
̂פת הממע תהיה מיום 26 באוקטובר 1988 עד יום 15  2. תי

 בינואר 1989.
 כיה בתשדיהתשניס(9 באוקטובר 0988

v . (חמ 831-$) ויקמור סזיימן 
 המנהל הכללי של משרד האובר

 עתון ללדים־(להלן - השותפות) לערוך הגרלות בתנאים המפור
 טים בתוספת. ..

 תופסו! ...
 ייערכו 6 הגרלות שבועיות החל במם 15 בםפסמבר 1988
 וכלה ביום 31 באוקטובר 1988 &פיזזתמת^ות^ת רגישה
 ועל פי הכללים לעריכת הגרלה לצורך פרסומת מסחרית שעליהם

 חתמה השותפות.
 ג׳ בתשרי החשמ׳׳ט(14 בספטמבר 1988)

 (חמ 831-© ... ויקטוד מדמה,
 . . המנהל הכללי של משרד האוצר

 . הודעה על מתן היתד לעריכת הגרלה
 לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977

 אני מודיע כי.בתוקף, סמכותי לפי סעיף 31טא*1) לחוק
 העונשין, התשל״ו-1977י, נתתי היתר, מס׳ 122, לאינווסס אימפקס
 בע״מ(להלן - החברה) לערוך הגרלות בתנאים הםפורסים בתוספת.

 _ תוספת
 ההגרלות ייערכו ךםיס 1 בנובמבר 1,1988 בדצמבר 1988 ך..

 ס״ח התשט״ז, ענו 226. י ם*ח התשנרז, ענו 226.

 ילקוט וערסומים 3589, כ׳ בחשון התשפדט, 31.10.1986 185



wj »״ jHBWn i11 ^ זש^חמי^שפידמrtwפדס BHPÏI לפי תקמת 
ך ! ממשי *•JW מ • • מ  משל^מ9^! •ארס•! מ
iirt i ל0גק1 מחו חןזו מד•^ fr״1 r a 
fin49 jrtfTp מי ז ו מ מי מ ל מלח jtttuומר• •  מ

oopon xv 9BN ORI »panto 

4 . ממד וסד חפ״שד^ בנימה מדד לסיחתי שפיח? m m 
^ לשיחת, שסירה - גולח* 41» חיפה מ י א ל w דניאל מ v u 

ץ ימיודסי מ ת ח ע  «405V זאב שסשתי משב רמי• מ
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 מסי הבקטמ OBTt המען סוג הבקעה
 4876/88 אסתר דחזל״דשף • . אהרונסון 30, תל אביב ..חוקר פרסי

 W/4077 גבי את אבנר זרי. , תיו־ 106, מות עלית משח* לשיחתי שמירה.
 גבי בךשלוש כנה ביתך 27, נ1רת עלית , מארגןשמיךה זממי

 י אבנראביב רקפת 8/1, מרת עלית מארגן שמידה שכ?ר ״ ^
 4879/00 אבוי( !ס כידו מושב עולים, דיג לב השדון חוקר פרסי
 4880/86 חרזן רשף אהדונסון 0¿ תל אביב חוקר פרסי
 4881/86 1 חיים קרומי הרוא׳יה 43 רפת גן חוקר פרסי
 4862/68 אייל אברמוביץ וייצמן 19, ראשליצ חוקר פרסי

 4883/86 נתיב 2 זרי גאולה 42 תל אביב משרד לשיחתי שפירה
-מושב בצררן מארגן שמידה שכיד  יעקב אלי צוד

 ועדת פנפאיד
 4884/88 מהעגיל . יוגה פישר 51* פרדסיה מארגן שמידה שכיד

 4865/88 פרדי,גדליה. ששב שדה אליעזר משדל לשיחתי שמידה
 1605/81 משה שטיינברג . הקוצר 11, רסזדש משרד לחקירות
 •4752/8 סייסייאס״- זרי גלגלי הפלדה 4 הרצליה תאגיד חוקרים

 א׳ןגו דייו הוממי 42 רעגגה מקר פרסי
 דני, יששכרוב, יזרעאל 41 קרית טבעון זיוקר פרסי
 זדים פרי בנלי»4 תל אביב מקדפוסי

 אלגןזד תלר.
 שופס!ריגל) בית משפס מחוזי

(i960 10 באוקשמר)דס בתשרי התשגדט> 
(3-333 an 

s to ב טרדהÄ4t2 
 1. סוג מרדד- סוג *שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה

 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״4 התשמ״ה-1984«.
 4 יום חדצאמ כ״ב באב חתשמ״ח (5 כאתמאז •4196

מ ארבעים מיליון שקליס מדשינ4  4 מך כל שוויה ה̂נ
 4» סועד, תשלום הרבית! הריבית תשולם בשיעודלס שנתיים
 ביוט העסקים האחחן בזודש איגוסט של בל שגה, החל ביזם
 ל׳ באב התשמ׳׳ט(31 באוגוסט 1969¿ בשיעור של 4.75%

 לשנה.
 5• מועדי הפדיון! איגרות החוב ייפדו בשלמותן במס ליד באלול

 התשג׳ד(31 באוגוסט 41994
 6• . המודח מהיד ממידה ייקבע כמכר! לפי תקנות מלווה הפרי״
 נה (מכרזי̂ם התשמ׳ד-1984», ואולם לא יפחת נד0%>944

 מהערך הנקוב.

 4 סלדה מס׳ 14228»
 1. מג הסדרה: סוג ״שגיא״, אשר ועאין נקבעו בתקנות מלווה

 המרינה(מחרות מסת ״שגהר), התשמ״ה־־1984«.
 4 מם ההוצאה: כיו באב התשמ״ח(9 באוגוסט 41966

 4 פך כל שורה הגקונ חמשים וארבעה מילית שקליס חרשים•

 חהיעזז בדמר הוצאת םח״ות על איגרות חוב
י  לפי מק מלתת המדינות התשל״ס־79מ י

̂סמכזת שר האוצר לפי סעיף 0  נמסרת בזה מדעה» כיבוטקף
 לחוק מלווה המדינות התשל*ס-1979י, שהועברה אלי, קבעתי לגבי

 איגרות חוב סלחה המדינה* התשליס־1979, עגיינ״ש אלה!
... :  41 •ודה םסי מ»א׳

 4 סוג הסרדוג סוג *שגיא״, אשד תגאמ נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(פדחת ססוג ״שמל4 התשמ#ה-984!,»

 4 מם המצאת ייס כאב התשנן״ח(2 באוגוסט 41988
 4 סך כל שוויה הנקוב! חמשיס מיליון שקלים חדשים•

 4* מעדי תשלום ״הדיב*תג הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 073 העסקים האחרון בחודש אוגוסט של בל שגה, החל במס
 ל׳ באב התשס׳ס (31 באוגוסט 41969 בשיעור של 4.75%

 לשנה.
 4 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפח בשלמותו ביום לד באלול

 ומשניו־(31 באוגוסט 41994
 6• המודח מחיר המכירה ייקבע כמכרז לפי תקגות מלווה המדי•
̂ התשפ״ר-1984•, ואולם לא יפחת מ־94.00%  נה (מכרזים

 סהעוד הנקת*

 * m התשל״ש, עני 412
 י ק״ת התשמ״ה, עמי 54» התשנמ, עם׳ 407

 « ק״ת התשמ״ד, עם׳ 4216

187 * 31.16.1966 jOFpUtl 11VIU 4909 פי tTOOTHl 0ילש 



 ביום העסקיט האחרת בחודש אוגוסט של כל שנה, החל ביום
 ל׳ באב התעמ׳׳ט (31 באוגוסט 1989), בשיעור של 475%

 לשנה.
 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייסרו בשלמותן ביום כ״ר באלול

 התשנ״ד(31 באוגוסט 1994).
 .המחיר: מחד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרדם4 התשמ״ד~11984, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 סדדה מם׳ 4228ז׳:

 י סוג הסדרה: סוג ״שגיא׳׳, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המרינה (סדרות מסוג ־שגיא״), התשמ״ה~1984־.

 יום ההוצאה: י׳ באלול התשמ׳׳ח (23 באוגוסט 1988).
 סך בל שוויה הנקוב: ששים מיליון שקלים חדשים.

 סועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה, החל ביום
 ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט 1989), בשיעור של 4.75%

 לשנה.
 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ב׳׳ד באלול

 התשנ׳׳ד(31 באוגוסט 1994).
 המחיר: מחד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המדי
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 סדרה מס׳ 4228ח׳:

 סוג הסדרה: סוג ״שגיא", אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סודות מסוג ׳׳שגיא׳׳), התשמ״ה-1984*.

 יום ההוצאה י״ג באלול התשמ״ח(26 באוגוסט 41988
 סר כל שוויה הנקוב: ששים מיליון שקלים חדשים.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרת בחודש אוגוסט של כל שנה, החל במס
 ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט 41989 בשיעור של 4.75%

 לשנה.
 מועדי הפרית: איגרות החוב ייפח בשלמותן ביום כ׳׳ד באלול

 התשנ״ד(31 באוגוסט 1994).
 המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי־ תקנות מלווה המדי־
 נה (מכרדם), התשמ״ד-11984, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 סדרה מס׳ 4228ט׳:

 סוג הסדרה: סוג ״שגיא" אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא׳׳), התשנדה-1984*.

 יום ההוצאה: ט״ז באלול התשמ׳׳ח(29 באוגוסט 1988).
 סך כל שוויה הנקוב: שלושים וחמשה מילית שקלים חדשים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה, ההל בעם

 4» מועדי תשלש הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 • ביום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנד״ החל במס
 ל׳ באב התשמ־ט (31 באוגוסט 1989), בשיעור של 4.75%

 לשנה.
 4 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ׳־ד באלול

 . ״התשנ׳ד(31 באוגוסט 41994
 4 מחיה מחד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (מכרזים4 התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 ד. סדרה מס׳ 4228ד׳:

 ו. סוג הסדרה סוג ״שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג ׳שגיא׳,), התשמ״ה-1984נ.

 4 יום ההוצאה כיס כאב התשמ״ח(12 באוגוסט 1988«.
 4 סך כל שוויה הנקוב: ששימ ואחד מיליון שקלים חדשים.

 4 . מועדי תשלש הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרת בחודש אוגוסט של כל שנה, החל ביום
 ל׳ באב התשמ״ט «31 באוגוסט 1989), בשיעד של 4.75%

 לשנה.
 4 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ׳׳ד באלול

 התשנ־ד(31 באוגוסט 1994).
 4 המחיה מחד המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 נה (סכרדס4 התשמ״ד-1984ג, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהעדר הנקוב.
 מ. סדרה מס׳ 14228»

 ו. סוג הסדדה סוג ״שגיא׳, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה מודות מסוג ״שגיא״4 התשמ״ה-1984*.

 4 מם ההוצאה: ג׳ באלול התשמ״ח(16 באוגוסט 988».
 4 סד כל שוויה מקוב ששים מיליון שקלים חדשים.

 4 סועדי תשלש הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 במם העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה, החל כיש
 ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט 41989 בשיעור של 4.75%

 לשנה.
 4 מועדי הפרית: איגחת החוב ייפדו בשלמותן ביום לד באלול

 התשנ״ד(31 באוגוסט 41994
 4 המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 3ה (מברזים4 התשמ׳׳ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 מהערך הנקוב.
 4 סדרה מסי 4228וי:

 4 סוג הסודה סוג ״שגיא״, אשר תנאיו -נקבעו בתקנות מלווה
 המדינה(סדרות מסוג *שגיא״), התשמ״ה־-11984.

 4 מם ההוצאה ו׳ באלול התשמ״ה(19 באוגוסט 41988
 4 סך כל שוויה הנקוב: שבעים מילית שקלים חרשים.

 4 מועדי תשלש הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיש

 188 ילקוט הפרסומים 3589, כ׳ גחשון התשמ׳׳ס, 21.10.1988



 התש״ך-1960י, אני מודיע כי ביום ל באלול התשמ׳ח>2 במסמכי
 1966), החליטה המועצה בתיק זמך429 מחנות קמח עין חי מ״מ•
 לאשר את ההסדר הכובל בתנאים שקבעה המועצה, א/קוסה סל

 שמונה חודשים מיום הסלסה זו*
 ההחלמה ממערה פתוחה לעיון הגיבור במשרד התעשייה

 והמסחר, רה׳ אגרון 30, ידושליס, חדר סס׳ 42.
M19J4(כ״ג כמשדי התשמ׳יח באוקטובר 

*ttínm . . . , >3חמ 41־< 
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י קיו! התמרד, עמ׳ 20« התשכ״א, עם׳.4734
H k k h t a • ^ • ^ K t a ^^K^^K J^^^ta^^ 

 הודעה 3ד14״ קביעתתקגיס
 לסי חוק התקנים, התשמ-19$3

 בהתאם לםע׳זף *0 למק חתקנימ.התשי׳יג-1951י, אני סד
 דיעה בי מבון התקנים הישראלי קבע, כתוקף סמכותו ל% מעין1

 ¿00 למק תאמוד, תקנים ישח^ייפ אלה
 תיי 073 - יליזס לתלמיד, סאמסס 1988, בא כמקומ

 המהדורה מינואר 1970 וגילית תיקת מספסמבר 1980!
 תיי 1129 - מנעליע דרישות סיב כלליות, מאוגוסט 1988,
 בא ממןט המהדורה ממאי 1981 וגילית תי^ן מאוקמבר 1907:
 תיי 133$ - מכונות לעבודות עפה מערכת חגורות בטיחות,

 מאוגוסט 1988;
 ת־י 1212.5- דאעת־אשודלז פלדה ריא 44/14/14 מאד

 מסט 1988¡
 תיי 1394 חלק 1-ימין למנועי כלי רכב המכיל ממכות

 חמצה מדן המכיל מחמל, םאממט 1988;
 היי 1354 חלק 2 - מדן למנועי כלי דבב הפטל תוססת

 המנה מדן המכיל אתנול, מאוגוסט 1988;
 •ת*י 1300 - מערכות עעוך נתונים - התחברות מערכות

 פתוחות * מדל ייחוס בסיסי, מאוגוסט 1988;
 ת״י 1381-מובילי פלסטיק לפתקני חשמל, תקשורת ואלק־

 סרוניקד, 0אומסס 1988;
 ת־י 1388 - מערכות דבוד נחזניס - תקשזדת נתונים -
 נוהלי בקרה עלית של מקשרי נתתמג מבנה המסגרות מאוגוסט

;1988 
 ת״י 1389 - מערכות עיבוד נתונים - תקשורת נתונים -
 נוהלי בקרה עלית של מקשרי נתוניכג גיבוש קבוצות נהלים, מאד

 גוסס 1988¡
 ת״י S90 - 1משימת עימד נתונים - התחברות מעוכות

 פתזמת - הגדרת מדדות הצגה םכוודחיכור, מאזגוהט 1988}
 ת? 1391 - מערכות עיבוד נתונימ — התחברות מערמת

 פתוחות - ספרם פרוטוקול הצגה מכוזךזזימד, מאוגוסט 1988;

 תיי 1392 - מרמת עיבוד נתונים - התחברות מערמת

 י ם׳ח התשי״ג, עמ׳ 30 התשל״ט, עבו 34.,

 ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט 41989 בשיעור של 4.75%
 לשנה.

ד באלול  5. מעדי הפרית: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ל
• ״  המשנ״ד, »3 באוגוסט 41994 •

 A המחיממחיד המכירה ייקבע במכרז לפייתקנות מלווה המךי־
 1ה*(מכדז*ס4 התשמ״ר־1984», ואולם לא.יפחת מ־94.00%.

 שמןרך הנקוב.
 י. סדדה מס׳ 4228י:

 1. סוג הסודה סוג ״שגיא״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלוזה
 המדינה(סדרות מסוג ״שגיא׳4 התשמ״די-1984י.

 4 יום.המצאה: י״ח באלול התשמ״ח(51 באוגוסט 41988
 4 סך סל ־שוויה הנקומ המשים מילית שקלים חדשים.

 4 מרעוי תשלום וייביוצ הריביתיתשגלסלבשיעורים שנתיים
̂ס העפצים ושמית בחודש אוגוסט של כל שנה, החל כיוס  כי
 לי באב התשמ׳יס «3 באוגהמ 19189» כשיעיד של 4.75%

 למה־
 4 מ^י[הפייוה איגרות החובייפדובשלמותן ביזסב׳׳י באלול

r באוגוסט 41994 i n k (31 
 4 המהיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מלווה המרי־
 גה >מכרויס4 התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

ב.  מהערך הנ̂י
 יא. **־יומס׳ 4229א׳:

 4 י סוג הסדרה סוג ״שגיא׳׳, אשר ת0דו, נקבעו כתקנות מלווה
 המרינה(סדרות מסוג ״שגי*״4 התשנח־י-1984«.

 4 -יום ההוצאה הד באלול התשמ״ה(6 בספטמבר 41988 :'
 4 סךכלשוויההנקומשלושי&מיליוןשקליםחדשיס.

 4 מועדי -תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 מום העסקים האחרון בחודש אוגוסט של כל שנה, החל ביום
 ל׳ באב,התשמ״ס (31 באוגוסט 41989'בשיעור של 4.75%

 לשנה .
 4 יי מועדי הפדית: איגרות החוב ייפח בשלמותן ביום כיד באלול

 התשנ״די(31 באוגוסט 41994 :
 4 המחיר: מחיר המכירה ייקבע כמכרדלפי תקנות מלווה המדי־
 י נה (מכרזים), התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־94.00%

 . מהערך הנקוב.
 ס׳ בתשרי התשמ״ט(20 בספטמבר 1988)

 (חמ 950י-3< .. . מאיר פרידמן
 המשנה.לממונה על שוק ההון,

" ביטוחזחיסכת  ... י

 'II הודעה על אישור הסדר מעל

 לפי תקנות ההגבלים העסקיים (רישום הםדדמבל, בקשה למתן
 ההלסה ?ליו והודעה על החלטתהפועצה4 התש״ך-1960

 בהתאם לתקנה 9א׳ לתקנות ההגבלים העסקיים(רישום הסדר
 מכל, בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלפת המועצה4

 ילקוס זזשדסומים 3389, ל נחשון התשמ״ס, 31.10.1988 189
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ת ד ר ד ג ד ל ע ו עת ס ר קבי ב ד  הודעה ב
ר סםדדי לצ8ת י ב ע  ר

 לפי תקנות בחידת רמי עיד, חתשל״מ**197
 ועדת חבחידזח לדב עיר לצפת פודיעה« מ מועד בחידת דב
 עיר ספרדי לופת נקבע ליום שלישי י*ח כשכש התשפדס (24
 בינואר 1909) בשעה 1940 במרכז קהילתי וולפסון צפת. תשומת
 לב מופנית לתקנה 10 לתקנות בחירת רבני עיר, התשל״ה-1974י,
 הקובעת לאמור"מי שבשיר להיבחר לרב עיר חמד להציג לוועחו
 הסדרות את מועמדותו ככתב לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד

׳ b | U | ^ | | t a to^UA^^b utiiy^4• ן ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 

 הבחירות, ובן רשאים שלושה מחברי האספה הבז חית 7א יאחזר
 מהמועד האפוד* להציג מועמד שהסכים לבך בס/ב• מלי כשירות
 רשאים לחיות מועמדים לתפקיד רב עיר 00רדי לצ0ת, ותשו פת ל9
 מופנית לתקנה 3 לתקנות האמורות הקובעת את אלת משיד^

 להיבחר לרב עיר.
 1ק־ת התשל״ד, עמ׳ 532.

 46 עופר יחמיאן 054177696
 47 חייט כחן 004492164
 46 חנה כהן 060442357
 49 יוסף מזימוף 038839390
 70. זהר כלב 057663304
 71. שלמה כספי 056556046
 42 דוד כרמלי 001184122
 43 יצחק לוי 654194147
 74• מנחם לוי ,004774972
 75. סיגלית גילה •02214854
 J6 רפאל לד ?03732225
 77. אריה לימביץ • 77(050455
 78. נתן לנצור •00241120
 79. אברהם מאידתרץ 002122099
004494MO 40 צדוק פגעי 
 41 ישראל מגוייסו 051591031
0S0214212 42 טשי פגמון 

 43 ידון מדד 0228418006
 44 יצחק &5לל 004410785
 45 מימין מופקוכיץ 002402501
 46 יעקכ פודתדסי 61(019199
 אליעזר מדוד 7ח 050020949
 48 אמה מחזי 74(008444
 49 יהושע מורחי 053585238
004200180 oíos 90. דנ 
 91. ציין מנצור 000119919
 42 יז8ף פדציאנו 068256122

 93. יחזקאל משיה •00200406 ,
 44 גדליז1נגד 002501561
 95. מרדכי נדב : 002007440
 96. מרדכי נדיר 01045123

 זי• יעקב נח 058471921
 98. אברהם נעמן 035871075
 99. לשפן נשיא (01004500
 100. תתנהגי • 050234384
 101. שלוס פיבואגי 005794802
 102. רקסוד סולומון 4(0440204
 103. יעקבסלגיק 291(1(010
 104. חיים פרי 12020(005
 105. שלום עדני 500(04309
 406 חפץ עוזיאל 064256946
̂י עפר 057605919  107. . 1ד
 108. מסף ענאקי 030604540
 109. מרדכי ענבר 051755684
 110. רון עירב 058613795
 111. יצחק עשהאל 008440901
 112. ימק פול ישו,• 002883593
 113. ציון פייזקוב 004755666
 114. יצחק פתחי 000445297

1M0.1910 j r v m tora 4119 כ׳ n m ילוש 



 מתוקפה של הודעהנ, שנמסרה לפי סעיפים 5 ר7 לפקודה.
 תוספת

 חטיבת קרקע גשטח מלל של 113.700 דונם המהווה חלקות 4,2,1
 בגוש 11742.

 כ׳׳ח בתשרי התשמ׳׳ט(9 באוקטובר 1988)
 >חמ 3-3) משה נפים
 שר האוצר

י״פ המשל״ו, עמ׳ 1360. 1 

 הודעה לפי םעיפיפ 5 ו־ז־
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשב״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפימ 189 ד 190 לחוק התמון.

 והבנייה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״שיפוי תכנית מתאר מקומית
 מס׳ פת/9/1207״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3221, תשמ״ה, עמ׳ 2853, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתר
 נה ולבנייה פתח תקוה (להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטץ לצרכי ציבור וכי הווע־

 דה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האטד
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשד לו בקרקע האמודה בצירוף ראיות לחקוק תביעתו
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור שלמ
 ענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
 תוספת

 גוש 6400 בפתח תקוזז,
 חטיבת קרקע בשטח של 40 מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה 147; חטיבת
 קרקע בשטח של 36 מY המהווה חלק מחלקה 1149 חטיבת קרקע
 בשטה של 40 מייד המהווה חלק מחלקה 152; חטיבת קרקע בשטח
 של 40 מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה ti 54 חטיבת קרקע בשטח של 41
 מ״ד המהווה חלק מחלקה 155; חטיבת קרקע בשטח של 228 מיד
 המהווה חלק מחלקה 246; חטיבת קרקע בשטח של 14 םדו המהווה

 חלק מחלקה 271.
 העתק התעית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
 פתח תקוה וכל המעוניץ בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה

 הרגילות.
 י׳׳ז בתשרי התשמ״ח(28 בספטמבר 1988)

 (חמ 3-2) דב תבורי
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתמזן ולבנייה פתח תקוה

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 פועמחת בצירוף מסמכי הכשירות בהתאם לתקנה 3 האמורה,
 דתן להגיש למועצה הדתית צפת, ת״ד 1189 צפת, המועד הקבוע

 כתקנה 10 כאמור.
 ג׳ בזזשון התשמ״ט(14 באוקטובר 1988)

 (חמ 3-44) יונה עמד
 יושב־דאש ועד הבחירות

 לבחירת רב עיר ספרדי לצפת

 מחת הצפון
 מרחב תכנה מקומי יזרעאלים

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת י
 ניתנת מה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים
 מזליפה בישיבתה מיום 9.10.1988 להכין תכנית מפורטת למושב

 בית שערים•
 ואלה השטחים הנכללים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 11242, חלקות 39-1; גוש 11243, הלקות j ,6 ,4 ,2,1• גוש

 «1124, חלקות 41-1¡ גוש 11249, חלקות 36-1.
 מולה כהן

 יושב־ו־אש הוועדה המקומית
 לתכנת לבנייה יזרעאליס

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי תמד־דמת נגב-ערבה תיכונה

 זעדעה על הכנת תכנית מתאר מקומית הלקית
 ניתנת מה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכיה-1965, כי הוועדה המקומית להמון ולמייה תמח־מת
 גגב-ערבה תימנה החליטה בישיבתה מס׳ 3/88 מיום 17.5.1988
 להכין תכנית הנקראת ״תכנית מתאר חלקית לתכנית מתאר מקד

 פית חמד לאזור נוד. חזר״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת; גוש
.10OM4 

 ד בתמה התשמ״ח(21 ביוני 1988)
 משה שמיד

 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה

 תמח־מת נגב-ערבה תימנה

 הודעה לפי סעיןז 14
 למודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצדכי ציבור), 1943׳ (להלן - הפקודה), אני מושך את ידי מרכישת

 ה^יקע המתוארת בתוספת.
 עפ פרממה של הודעה זז ישוחררו לגמרי המקרקעין האמורים

 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 m ילקוט הפרסומש 3589, כ׳ נחשון התשמ־ס, 31.10.1988



 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 40501 חלקה
 33 - ירושלים, שכונת פת, רח׳ פת מם׳ 47 הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שסח מאזור מגד
 ריס 1 לאזור מגורים מיוחה ב) הגדלת סה״כ שטחי הבנייה מ־
 2208 פדר הנותרים ל־3396 מ׳׳ר; ג) קביעת בינוי לתוספת!
 בנייה סטנדרטיות בהתאם לנספח הבינוי; ד) שימי קו בניין
 מזרחי מ-6 מ׳ ל־4 מ׳ ובצד המערבי מ־13 מ׳ ל־2 מ׳ בהתאם

 למסומן בתשריט.
 (2) ״תכנית מס׳ 3972, שינוי מס׳ 2/88 לתכנית מס׳ 1138״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 40079 חלקי
 חלקות 141,135- ירושלים, שטח בין חד ירמיהו וגן החיות
 התנ׳׳כי הכל על 3» הגבולות המסומנימ בתשריט בקו כחול.
m o a עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח 
ר שני תלמודי תורזמ  פתוח ציבורי לשטח לבנייני ציבוד, עו
 o קביעת קווי בניין וגובה הבנייה המרבי בשטח: ג) התוויית
 דרך חדשה, שטח לחניה ציבורית ומעברים ציבוריים להולכי

 רגל; ד) חלוקה חדשה.

 (3) ״תכנית מס׳ 4680 שינוי מס׳ 4/86 לתכנית המתאר המקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 40064 חלקות
 66,55-52, 115, 128, 129 - ירושלים, שכ׳ גאולה דח׳ דכי
 נחמן מברסלב ורה׳ לד יצחק מבח־יצ׳ב מס׳ 12, הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שימי התכנית: א) שימי יעוד שטח משטה
 מאזור מגורים 4 לשטח למוסד; ב) הגדלת אחוזי הבנייה מ־
 70% המותרימ ל־211%; ג) קביעת בינוי למבנה ישיבה בהתאם
 לנספח הבימי; ח קביעת קווי מיין אפם בכל החזיתות; ה)

 איחוד חלקות.
 כל המעוניין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעוניין, בקרקע, בבניין או בכל פרט תכמני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שימיי התמיות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו־

 י רה, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
ון אלא אם p הוגשה בכתב  התנגדות לא תתקבל ולא תז
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלימ
 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכמן והמייד,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתבמן ולמייה מחוז ירושלים
 החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מס׳ 3398אי, שינוי מס׳ 1/87 לתמית מפורטת מס׳ 3398־.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 30543, חלקות

 הודעה לפי פעיפיפ 5 דד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכמן והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ פת/
 9/1207״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3221,
 התשמ״ה, עמ׳ 4853 מוסרת מה הוועדה המקומית לתכמן ולבנייה
 פתח תקוה(להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מומה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת מאה כלשהן בקרקע האמר.
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלחן לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה ןו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשד לו בקרקע האמורה בצירוף רא*ות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס־

 מם זעתבע בכל סעיף וסעיף.

 מ נמסרת בזה הורעה כי הוועדה מתמונת לקמת מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי צימר שלמ
 ענם היא עומדת לרכשד״ והוועדה מודה מה שכל אדם המחדק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בד»
 תופפת

 מש 6400 בפתח תקוזז,
 חטיבת קרקע בשטח של 46 מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה 8מ חטיבת

 קרקע בשטח של 46 מ״ר המהווה חלק מחלקה 99.
 העתק התמית־ מופקר במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
 פתח תקוה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העהודות

 הרגילות
 י״ז בתשרי התשמ״ח(28 בספטמבר 1988)

 (חמ 3-2) דג ממורי
 יושבדאש הוועדה חמשימית
 לתכנת ולבנייה, פתח תקוה

 > ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 הודעות לפי חזק ההבמן והמייה,
 התשב״ה-1965
 מחוז ירושלים

 מרחב תמת מקומי ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמת והבנייה,
 התשכ״ה-1965,:כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכמן ולמייה מחוז
 ירושלימ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה ירושלים

 הופקדו שינויי. תכניות מתאר מקומיות אלה:
 (1) ״תכנית מס׳ 3890, שימי מס׳ 1/88 לתכנית מם׳ 1599״.

193 ms.»31.1 ,ילקוט הפרסומים 3589, כ׳ נחשון התשמ׳יט 



 הודעות לפי חוק התמון והבנייה, התשכ״ה-1965

 מרוזג מכגון sipo, תל^בירימ
 הודעה על המת שינויי תכניות מסודמדת

 ניתנת ב1ה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ*ה*ג196, כי הוועדה הםחחית לתכנון ולבנייה םתוז תלקוכ*כ

 החליטה על הכנת שינויי תכניות מפורטות אלה.
 (1) *תכנית פפורפת מפי 1069*. שער פס׳ 1 לשנת 1907 של

 תמית מס׳ 1069״.
 ואלה השטחים הכלולים כתחום שינוי התכנות המומ &וש
 6958, חלקות 154« 155! 156 (מקודם 95) וחלקי חלקות * 14!
ף  107,103,100; גוש 6957, חלק מהלקה 205 - רח־ ידזשע ב

 נון.
 (2) *תכנית מפורטת מפי 2330נ׳, שינוי פסי ו לשנת 1908 של

 תמית םפודטת פס׳ 112 קחת שלום ג״.
 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינו* הי7כנית tfttKi חליד
 גושים 6982» 6985 - קריה שלום, 4 בניינים crio לאורז־

 דדך חיל השריון*
 (3) *תפנית פ0ורטת מם׳ 2443, שינוי מם׳ ו לשנת 1907 של
ן עיר מפי 44 * תבנית מאהדת לקביעת אזודיס י  תכנית מי
 (תיקון 0941*. י
 ואלה השטחים הכלולים כתהום שימי התכנית המובע: מש

 6906, חלקה 15 - יה׳ פדישמן 21.

- מרחב תכנון מקופי תדגלימ . י •<
 הודעה על 21331 שינוי תכנית םתאר

 ניתנת כוו; הודעה, בהתאם לסעיף 77 למק התכנון והבנייה,
מ תל*אניב  התשכ״ה־1965« כי הוועדה. המחוזית לתכנון ולבנייה מ
 החלימה על המת שימי תמית מתאר מקרא •תפנית מגו;!י/
 1614, שימי לתכלת מתאר מס׳ הר/1577, פס׳ 253א* ומם׳ 641״.
 ואלה השטחים הכלולים כתחום שינוי התכנית הסו1ז3 מש
 538¿ חלקה ))15; מש *654, חלקות 149-139, 150 ידה מש

 6524, חלקות 56 חלק, 53 - רחוב הקסם, הרב קוק.
 מדדפי כהנא

 יושבי ראש tyivi \\ המחוזית
 לתכנת ולבנייה מחוז תל־אמב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי נתניה

JTW^B ו^דעה כדבר אישור שינוי תמית מתאר 
 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנזן והמיידי
 התשכ*דל-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה פחח המרכז
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מתאר משמית 0מ״א

/W/1/527 ״שימי תמית מתאר מקומית &פ׳ 
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! גוש 7932¡ חלקמו

 6,1 14,13,12,11,10, חלקי הלקות 16,15,7,5,2; מש 30614,
 הלקות 121, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, חלקי
 חלקות 126,123,122,113,112,111,40,34,33,32 - ירושלים,
 דרומית מערבית לפסגת זאב, שטח כץ קואורדינטות אורך
 172.150-172.800 ומן קואורדינטות רוחב 136.100-137.000, הכל

-על פי הגבולות הםסופנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שימי התמית; » שימי תכנית מס׳ 3398
 בדברים כגון: מורי קרקע, התוויית דרכים וגבולות מגרשים; ב<
 שינויים בבינוי המאושר וקביעת בינוי חדש והוראות בנייה חדשות

 בהתאם לנפפחי הבינוי; 2) איחוד וחלוקה מחדש.

 מדעה על הפקרת שימי התמיח פורסמה כילקוט הפרסומים
 4560 חתשפ״ז; עכו 2358.

 שימי התמית האפוד, מודה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט הממרף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכמן ולמייה ירושלים,
 וכל חפעוניין חמי לעייז מ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י׳ בחשזן התשגדס(21 באוקטובר 1980)
 אליול פרפה

 יושב־דאש הוועדה המחוזית
 לתכמן ולבנייה מחת ירושלים

 מחוז תל-אביב
 מדחב תכנון מקומי תל־אגיב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית ממורטת
 נמפדת מה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתיק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת תל־אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 •תמית מפורטת מס׳ 4404 שימי מס׳ 5 לשנת 1985 של תמית

 ב״ע מפי 44 - תכנית מאוחדת לקביעת אזורם(תיקון 1941ד.

 ואלה השטחים הכלולים בשימי התמיוע מש 7328, חלקות
 59-51 - בין הרחובות מוהלים־, קלישר, גרחנברג ויעבץ.

 עיקר־ הודאות שינוי התמית: קביעת מגרש מיוחד במקומ
 אזור דירות 11 לגבי חלקות 56-54 במש 7228, שתאוחרנה למגרש
ן למסחר ומשרדים עם תנאי בנייה מיוחדים י  אחד לשם הקמת מי

 והרחבת דרכים קיימות.

 הודעה על הפקות שינוי התמית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3493, התשמ״ה, עמי 134.

 חשינד האפוד, מזדה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עפ התשריט המודף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמו
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו,
 וכל המעוניין דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשד*

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 194 ילקזז חפרסומיפ 1349, *09191כי גזזעזן M0119i 10•! ו



 הודעות לפי חוק התכמן מעניית, הומוכ״ח—1065

 קביעת rapo¿ גטגדדיפ vrrncft bhb לחמת שולחנות, 9̂
 מחו ושמשיות ?בדר בתיקפה ומ0ער1ת! לחק&ת פןדקת ולהפבת
 פסלים ודיהמז 3Q7 iwci 0vn והנחיות ארכיטקטוניים לחזי״
̂ניט ל^זן״ רה* Nw,3קניעת « 9V דיז)מ רחוב,  מווו מבנ
 וזט״י הבנייה, גזזן מזדה! A 39*19 רשימת השיפושלם $זמותריס

 JffVOW39) 9 כיתנימfprt IWfB HT9P O ומתריע
 ססחרימ) כשפה o JUTUJÍI שיםושים מותרים פמח״עז0 קביעת
 iwtu ואופן תממן! invmwt 9 פני19 פפח״יש אנלוגיים כגון

 רהום, רעש וריחי
 כל הסעוניין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו כימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקתל.
 כל מעוניין 93״ק3 בבניין K ככל פד6 תכנוני אתר, הרואה
י שינוי 1עזכנית« ופן בל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע על •
 JlWpBRflVIVITWttflMVII wwtP^Uft&itf IW האפד

• T O W של הודעה זו now ח! מוך חודשיים מיום 
 חתנגחת לאתתקגל ולא חידון אלא אפ p חןנשת ככתב
 כפידום הנמקות ובליווי תבהיר המאמת את ה19ו!ו1ת שעליהן היא

JÜCJVO 

ns3 תכנון סקמד לוד 
JVUJPU HKrS I r a n שימי TTSTTI הדעה 3ד3ד 
 IÍWU מה הדעת, כוהאפ לם?יד 117 לו1ק מתכנון והבנייה,
 התשלה-1045, כי הודעת! הפחתית לתכנון ולמייה מתת הםדכז
 וישחו! באישור •ד wpn¿ שינוי תמית התא* tropo הנקרא

 *שינוי תכנית מתאר טקמדת מפי לד/1/036/
! חלשת v i l ¡msiti 9030 ואלה השמזים הכלולים בשיווי 
¿ a i ¿ ¿79חלקי חלקמ 07 ¿74 ¿ * 3 0 * a ¿ 73¿ 030-129, 9 

* ¿H¿ntfxofm M u r a r 
 עיקרי הודאות שינוי התכנית! ביםול קמע הכביש המאושר
 המחבר כ3*ש w 39 ל9ג*ש jk to השארת דוו 5יל*ו הסלול
 בתוואי הקיים, קביעת רדכיס והרחבתן, שינוי יעוד מאזור מגורים
! 8 אי רp3v70 וימריתו! אמוד וחלו* י ד \ 1  פיזתר לאזור פ

 קה בהתאם לחוק התכנון קביעת הודאות בנייה!
 ההרעה על הפשרת שינוי התכנית פודפפה בילקש חפרמפיס

 1M4 התשמ׳ת, ¿44עם׳
 ^1׳IIU !ítoRtiוי התכלת w •T1n אחזו ההעדה חסחחית,
 ביחד עם התשריט הממ0* אליו! מפקד במשרדי הועדה המחוזית
 ועמד ח י*ז rwua, דזדעדח jiwow 7ת9נון זדגגייזז דוד וכל
 וומעוניין רשאי לעיץ כהן בימים ובשעות VT9W9 האפודה

 פתחדפ לק1זל«

 מרחב תכנון פשםי לזרים
̂ו0יוו! tttftts xfWBtih* 0 הודעה בד3ר אישור 

 נמסרת בזה הודעות בהתאם לפעיד 117 לחוק התכנון והבניין
 התשכירי-צ144, כי הוועדה הסחחית לתכנון ולבנייה פחה המרכז

19S 
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• י JOOOI» j י ג a»m׳ מ 0 
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ד בשדוmyw *0 המחוזית ק 9 1 ) - ! ? ל 1 T W W V Í W B ip 8 ׳ 
 מממה וס במידי iruwi חםששית לתב0ז ולטיית נתניה וכל
̂שחליש תאפודיש  מןעזנק דשאי לע״ז סזן vira ובש9ת שת
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 4הב תבנון 0ש3ד פתח תקוה
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 דיוד שלישית.
 הודעמעל הפקדת התמית פורסמה ביל^ט הפרסומים 3424,

 התשמ״ז, עמי 707

 (7) •תמית מס׳ גז/1/34/גי״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכניות בית עודאל, מועצה אזורית
 גזר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידות
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 * התשמ״ז,.עמ׳ 707.

 81) ״תכנית מס׳ גז/1/40/ג״.

 ואלה השטחים הכלוליס בתכנית: כפר טרומן, מומה אזורית
 מודיעים.

 עיקדז הוראות ומכניתז שימי׳הוראזץן קיימות וקביעת יחידת
 דיור שלישית*

 , הח־עה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו&ימ 24*3,
 התשמ״ז, עמי 707.

 (9< ־תכנית מם׳ גז/4/49/א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: מושב תתי^מועגה אזורית
 מודיעים.

 עיקרי הודאות התכנית: שינוי הודאות קיימות וקביעת יחידות
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפךםומלס 3424,
 התשמ״ז, עמ׳ 707.,

 (10) ״תכנית מס׳ גז/2/386/ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב חפ)ד, מועצה אזורית
 עמק לוד.

 עיקרי הודאות התכנית: שינוי הודאות קיימות וקביעת יחידת
 דיוד שלישית, . .

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 התשמ״ז, עמ׳ 707.

» ״תכנית מם׳ גז/391/ג׳״. ו  ו
 ואלה השטחים הסלולים בתמית: מושב אהיעזר, מועצה אזר

. : • ׳ . ־ ־ • < •  דית עמקלוד. י

 עיקרי הוראות התכנית; שינוי הודאות קדימות וקביעת יחידת
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפדסומע 4424
 עמ׳ 706.

 (12) ״תכנית מס׳ מ/391/ד״. /

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב יגל, מועצה אזורית

 מלישה לאשר תכניות מתאר מקומיות אלה
 >» ״מכנית מם׳ גז/8/3/א״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב T רמב׳׳ם, מועצה
 אזורית גזר. י

 עיש״י הודאות התבנית: שינוי מראות קיימות וקביעת יאידת
 . דיור שלישיות

 מדעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 התשנרז, עמ׳ 707.

 >2) יתמיה מם׳ גז/3/5/א׳״.
 ואלה השטחיס הכלוליס בתכנית: מושב פריד, מועצה אזורית

 מד.
 *י׳קףי ומראות התמימ שימי הוראות קיימות וקביעת יחידת

 דיור שלישית.
 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה כילקוט הפרסומים 3424,

 התשם״ז, עמ׳ 707.
 (3) ״תכנית מם׳ גז/10/ג׳״.

 י ואלה השטחים מאלים בתכנית: מושב יציז, מועצה אזורית
 מר.

 עיקרי הוראות הזבנית: שימי הוראות קיימות וקביעת יחידת
 דיור שלי/1111.

 הדעה על הפקדת התמית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 התשכרז, עפ׳ 707.

 «14 ״תכנית מסי גז/1/12/ג״.
 ואלה השטחים הכלולים בתמית: רמות מאיר, מועצה אזורית

 גזר.
 דקרי הדאות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידת

 דיוד שלישית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,

 התשמ׳ו, עמ׳ 707.

 (9) ״תמית מם׳ גז/25/ג״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גני יוחנן, מועצה אזורית

 גזד.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידות

 דיה* שלישית.
 מדעה על הפקדת החמית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,

 התשם״ז, עמ׳ 707.
 «» ׳^מית פס׳ גז/1/27/א׳־.

 ואלה השטחים הכלזלקמ בתכנית: מושב פתחיה, מועצה אור
 דית גזר.

 ע״^י מראות התכנית; שעד הוראות קיימות וקביעת יחידת

 196 ילקוט הט־מטים 589¿ כי טזשזז התשמ״ס, 31.10.1988



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳'ה-965ו

 (18) ׳׳תכנית מס׳ גז/518/ג׳״.
 ואלה השטחים הכלוליס בתכנית; גבעת כח, מועצה אזורת

 מודיעים־
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קיימות ויגיעת יחידת

 דיור שלישית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 4424

 ז
 (19) ׳׳תכנית מס׳ גז/618/ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: בני עטרות, מועצה אזורית
 מודיעים״. ־

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הודאות קיימות וקביעת יחידת
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 4424
 התשמ״ז, עמ׳ 708. .

 (20) ׳׳תכנית מס׳ גז/1/632/ג׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב מזור, מועצה אזורית

 •מודיעים.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידת

• • , .  .דיור שלישית. -י י
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים-4424

 התשמ׳׳ז, עמ׳ 706.
 (21) "תכנית מס׳ גז/4/ג׳״.

 מלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב סתריה, מועצה אזר־
 דית גזר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידת
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרפומיס;.4424
 התשמ׳׳ז, עמ׳ 707.

 (22) ״תכנית מם׳ גז/393/ג׳״.
 . ואלה השטחים הכלולים בתבנית: מושב אחיסמך, מועצה אזד

 רית מודיעים.
 עיקרי הדאות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידת

 דיור שלישית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,

 התשמ״ז, עמ׳ 708.
 (23) ״תכנית מס׳ גז/5/475/ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: ניר צבי, מועצה אזורית
 עמק לוד.

̂יעת יחידת  עילוי הודאות התכנית: שינוי הוראות קיימות ׳מ
̂ור שלישיות,  ד
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 עמק לוד.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידת

 דיור שלישית,
 הודעהעל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,

 התשמ׳׳ז, עמי 707.
 !13J^^J מם׳ גז/92^״*

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב דתן, מועצה אזורית
 עמק לוד.

 עיקרי מראות התכנית: שימי הוראות קיימות וקביעת יחידת
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 התשמ׳׳ז, עמי 708.

 (14) ״תכנית מס׳ גז/415/ג׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: טירת יהודה, מועצה אזורית

 מודיעים.
 עיקרי הודאות התכנית: שימי הודאות קיימות וקביעת יחידת•

 דיור ־־ י
 הודעה > .!דת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,

 התשמ׳׳ז, עמ׳ 706.
 (15) ״תכנית מס׳ גז/1/423ג״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: בית עריף, מועצה אזורית
 מודיעים.

 עיקרי הוראות התבנית: שימי הוראות קיימות וקביעת יחידות
 דיור שלישית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 התשמ״ז, עמ׳ 706.

 (16) ״תמית מס׳ גז/439/ג׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב גמזו, מועצה אזורית

 מודיעים. ־
 עיקרי הודאות התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת יחידת

 דיור שלישית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,

 התשמ׳׳ז, עמ׳ 708.
 (17) ״תכנית מס׳ גז/2/509/ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב גנות, מועצה אזורית
 עמק לוד.

 . עיקרי הוראות התכנית: שימי הוראות קיימות וקביעת יחידת
 דיור שלישית.

 י הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בליקוט הפרסומים 3424,
 התשמ׳׳ז, עמ׳ 706.
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 הודעות לפי חוק התכנון והננייה, התשכ״ה-1965

 הרדום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון הופקדו,
 ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם, שינויי תכניות מתאר אלה

 (1) ״שינוי מס׳ 59 לתכנית םתאר סם׳ 101/02/4'.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 1941, תלקי

 חלקות 4 42 46,48,9,10,11 - אשקלון.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי משצ״פ לאזזד מגורים
 אין כ) שינוי משביל לדרה ג) שינוי השצ״פ לדרך משולבת; ח
 שינוי מיעוד לדרה ה) ביטול דרך קיימת; ה קביעת זכויות

 בנייה ועקרונות בינוי באזור מגורים אי וחאקת מגרשים.
 © ״שינוי מס* 60 לתכנית מתאר מם׳ 101/02/4*.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: 4.16 דונם, גוש
 1204, חלקות וחלקי חלקות 42 43 62! 48 43 (מגוש ?1) -

 חז׳ צה״ל, אשקלון.
M עיקרי מראות שינוי התכנית: הסדרת המצב יתקיים כשטמ 
 שינוי יעוד ממגורים ג׳ לתחנת תדלוק! 0 קיבעת השימושים
 המותרים בתחום תחנת התדלוק; ג< קביעת זכויות בנייה בת*
 חוס התכנית; ד) איחוד חלקות למגרש אחד שייקרא î ו17»

 שנד מ^וי בניין צדדיים ומ״מייפ• י .
 כל המעוניין בשינויי התכניות חמד לעיין KD ללא תשלום

 כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ת או ככל פרט תכנתי אחד, הרואה נ  כל המעוניין בקרקע, מ
 עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות, וכן כל הזכאי על פי פעיף 100
 לחוק, רשאי תזך חודשיים מיום פרסומה של מרעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה•
 התנגדות תוגש ככתב בפירוט הנמקות ובליווי תןהיד המאמת

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון
 הודעה בדגד הפקדת שינויי תבניות ספדרמזת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והמיידי
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון הופיעו

 שינדי תכניות מפורטות אלה
 (1) ״שינוי מס׳ 15 לתכנית מפורטת מס׳ 143/03/4'.

 ואלה השטחים מלולים כשינוי התכנית: כ״24.3 דונם, חלקי
 גושים מ־1218 וחלק ם־1252 - רמת אשמל,אשק^ן.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: שינוי במגבלות מרה בענת
 הקמת מחסנים באזור מגורות אי.

 (2) ״שינוי מס׳ 10 לתכנית מפורטת מס׳ 159/03/4׳.
 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 1256! חלשת

 48, 49, 148, חלקי חלקות 47, 144 - מגדל,־אשק5ון.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: הפיכת דדך קיימת (שבילים ן

 לדרכים.לוזלמ. רגל מדרחוב, איחוד וחלוקה של מגרשים

 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3424,
 התשם״ז, עמי 708.

 (24) ״תבנית מ* מ/487/גי״.
 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: מושב צפריר, מועצה אזורית

 עמק לוד.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הראות קיימות וקביעת יחידת

 דיור שלישית.
 הדעה על הפקדת התעית פורסמה בילקוט הפרסומים 4424

 הוזשפ״ז, עם׳ 708.
 התכניות האמורות, בצורה שאישרה אותן הועדה המחוזית,
 מחד עפ התשריטים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הוועדה
 המחוזית האמורה וס במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 אדים וכל המעוניין דשאי לעיין,בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האטדים פתחזיס לקהל.

 מרחב תכנון מקומי המרכז
 הודעה ברגר הפקדת תמית גטודמת

 נמסרת מה הדעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״די-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחת
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז הופקדה

 תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ממ/2/472ב״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4093 חלקה 300 -

 נחלת יהודה, רחובות: השניים, משה צאלח.
ת למיץ קיים לצורר  עיקרי הודאות התכנית: א) שעד קו מ
 הרחבת דירות שיכון גודל דירה מורחבת עד 110 מ״ר ברוטו מלל
 חודי מדרגות; 0 מצוע הרחבת הדירות יהיה בעמודות שלמות; ג)

 הפקעה לשטח ציבורי פתוח.
 כל הפעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ממים ובשעות שהמשד־

 ריש האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונת בקרקע, במת או בכל פרט תמוני אחד, הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הדעה זו ברשומות.
 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם גך הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסו/מכת.
 י׳ בחשון התשמ״ט(21 באוקטובר 1988)

 דפ שישו
 יושב־ראש הוועדה המחודת
 לתמון ולבנייה מחוז המרמ

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה כדגר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון. והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחוז
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ה, הומוכ"ח—96$ו  הודעות לפי חוק התכנון מעדי

/R ד ח  הקייפת כאזור onus פשולכ/סמילנפקי לאזור מ
ד לעיין כהפללא תשלופ מ  כל חפעוניץ כשעדי התפניות ח

ת שחפשדדיפ האעודים פתוחים לקחל• מעו  בימים ו
 כל הפעוניין כקרקע, בבניין ז0 ככל עניין תכנוני אחר, הרואה י

ד ל0י 0עיף 100 ס  7TO נפגע על ״ידי שינויי התכנמת, pi כל מ
ו כדשופח/,  לויק, דשאי תוך החדשייש n&w oro של הודעה ז
 להגיש התנגדות לשינוי• התכניות כפשודי הזדעדה המקתדת

 האפודה״ •
ד הפאמת י מ  התנגחת תוגש כ9תכ בפירוט הנסקח7 מליווי ת

 את העובדות שעליהן ודא 0פתםכת»

 פדהב תכנון &9&י נתיבות
^ ^•fe^^•^• ^A^^^^A ^^MteM^• ÉMhf lMh ^^feMl^^fe^^^fe^aMBA 

/ ז 9 ד ו j r s n 09 ׳ u v *י 01קח ד ג  יזודעח ג
 נפפרת בזה וזדעה, בהתאם לפעיף 00 לועק התכנון והפנייה!
 התשע~י5-*י1, כי במשרדי התערה ו u11 ויון לתמון ולבנייה פחח
 BTTOI ו0פשח״י וזיועח! חפקזשית לתכנון ולבנייה נתיבות תשקד
 שתר תכנית הגקהא *שינוי מנו too לתפנית ם0ודפת פ% 03/32/

 102״.
 ואלה השטה tf חכלוליפ בשינוי התבנית: ר474 דונם! גושיפ

S7S99373 49- *37*4 JTCrra 
י זזדאמ שינוי מתבנית! א) ffW פיןזדי קרקע: ד  מ
 משסה מפחדי לבנייני ביבזד פשולכ הנוסחה ספגודיפ אי למסחר,
 ששטה למבנה 1יסד לשפה לפ0ד« שינוי יעוד פשטה שירותי דדך,
 שו4* בנייני 12Vu וששח םסתדי לששח לדד ע׳ פ חעיזת זיבודיימ

ו פגרשיפ שחרש• מ ל  o קביעת הנחיזזן בניימ 0 מ
 כל הפעוניץ בשינוי התפנית רשאי לעיין בו לאו תשלומ

 כיפים ובשעות שהפשרדיפ תאסזדיפ פתוזדפ לקהל• -

 כל המעונין בקרקע, בבניין או ככל עניין תכנוני אחר, הרואה
 xsf גפגע על יו י שימי התכנית, וכן כל הזכאי לפי סעיף 100
 pt/9 דשאי ופך מדשייפ מיזש פרסומה של וזרעה א ברשומות,
 להגיש זזעגחת לשינוי התכנית במשרדי הוועדה הפקתדת

 האםוחי*

 התנגדות תוגש בכתב בסירוס הנ¥0ת ובליווי תבהיר המאמת
 m חעוכחת שעליהן ודא פסתמפת•

 מרחב תכנון סיזפי שמעוניפ

JVDTO ת סדנא׳ י מ  זזדחןזז 3ד3ד חשקדת ת
 נמפדת בזה הדעה! כהתאפ לפעיף 09 לז1ק התכנון והבנייה,
 התשכ"ז^1945, כי במשרדי הוועזיח הפחתית לתכנון ולבנילה פחת
 חחיזם ובם שרדי הוועדה חמקתנדת לתכנון ולבנייה שמעונים תשקי
 רז* ביחד עם התשריט העוו!יף אליו* תכנית הנקראת *תכנית

W פקתדת מסי 330/02/7 - שגב שלום*. B 

 ואלה חשםחיס הכלולים בתכנית: כ*4400 דונם - שגב שלום.
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 ומדעות גתי המשגע
 בית המשפט המחוזי כתל״אביב־יפו

 הודעות ברבר קיזס צוואות או ירושות או למינוי
 . מנהלי"עזבון

 מתפרסמת בזה,הח־עד״ בי בתיקים המפורטים.להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו,קיום צוואה או לצו יחשה או למימי

 מנהל עזבון.

• תאדך י  י
 מסי ומיק ש0 המנוח ; הפטירה . שם ח30קש

 28.9.83 מרקומלמברג
 8*25.9 סלה גוטליב

 4.11.87 הוכטיגפריךה
23.1.88 

 4.9.88 ,פרידמן רחל
 8.1.88 י אמסלס סימה

31.12*7 
 8*24.8 שדה כהן"י

 8*27.6 אוה(שור) פרידמן
 8*19.9 שלפה דומינו

 9.12.87 מרסל אופיר ־
 8*11.8 דאוברדוו־מ
 5*20.5 ברבארהמר
 8*29.4 דבקה יהוד

 8*6.6 קמינסקי אליעזר
 8*12.6 שורץ סופיה

 8*18.1 מרגלית מימצקי
 8*22.6 אריהפטלר
 8*24.8 שדה וויסמן
 6.6.88 שיליפדוזין

 7*19.6 רבימביץ רונן
 8.4.88 נחמן מרן

 88.*18 שמואל אזנגר
 6.88*.9 שמואל פרינץ
 20.8.76 ''טוני קירשנר

 8*9;8 מרדכי פלדמן
 14.9.88 •לילתזן ךאו

 3*28.1 רוחמה חבינשטיין

 6.8.88 אריאלה שני
 8*23.8 רכקה.כץ
 8*13.7 יונה שכר
 .8*16.8 ,מרדכי שי

 6.11.87 יצחק חמרה
20.9*7 

 214.86 בר אברהם זאב
15.7.88 

 צוואות
 6309/88 הילדה גולדנברג

 6314/88 יצחק מקב רוזנברג :
 6316/88 ליטוביץ אסתר
 6317/88 ליטוביץ חיים

 6318/88 פרידמן אברהם
 $321/88 איגגססר בולץ בדיינדל

 6322/88 אעגסטר משה דוד
 6323/88 כהן רפאל
 6325/88 שור זמזל

 6326/88 קיביליס דינה ־
 6331/88 נמדד לד

 6333/88 שמחון פאני
 6334/88 חומסיסאניום

 6335/88 אלכסנדר לאחנטסיני .:
 6337/88 קמיגסקי משה

 6132/88 שורץ ישראל י ".
 6349/88 פנחס הלד

 6344/88 פטלד יוסף ..
 6347/88 דסםן משה
 6350/88 רודן אוה

 6351/88 פרידמן פסח.
 6352/88 מדניצקי אברהם

 6356/88 לאה אונגר
 6357/88 דבורה פרינץ

 6358/88 קידשנד מרדכי
 6359/88 גרשון קרמלו .

 6360/88 דוד ראו
מ  6361/88 יחיאל מאיד ה־ד̂י

 (רוזנברג)
 6363/88 נעמ יהושע

 6367/88 בתיה שטרובד
 6372/88 שמואל שכד
 5589/88 גניה וינרסקי
 6338/88 כהנא אסתר

 6339/88 כהנא אברהם
 6312/88 בר איםק
 בר איטה

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-965ו

 דיס מפורטים להלן! אזור מגורים, אזור למרכז אזרחי ומסחרי,
 שטייס ציבורייס פתוחים, תחום שטח לבית עלמין, התוויית רשתות
 חדים חדשות, רוחבן ומהוות הבנייה דחס לדרכים; ב) קביעת אופי

 הכימי, מגבלות בנייה והצפיפות בשטח.
 כל המעתיק בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלומ בימים

 ובשעות שהמשרדים וממרים פתוחים לקהל.
 כל המעתיק בקרקע, בבניין או בכל פרט תכמני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וס כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק,
̂ הורעה זו ברשומות להגיש  דשאי מוך חודשיים מיוס פרסומה 

 מעגדזת לתכנית במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרוע תכנון מקומי שמעונים
 זמ״יעה גוער הפקדת תכניות מפורצזות

- נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 rr»m־i965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת
 הרחם ובמשרדי מועדה המקומית שמעונים הופקדו, ביחד עם

 מתשדיםיס המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלמ
 >tt ^כנית מם׳ 2/330/03/7 - שגיב״.

 ואלה השמודס מלולים בתכנית: כ־17ג דונם - שגיב(שגב
 שלום), שכונה גי.

 עיקרי מראות התכנית: א) יעוד קרקעות לדרכים, חניות,
־ מסמי. מגורים, מבני ציבור, שטחים, ציבוריים ושבילים ; 

 למלכי רגל; מ הנחיות באשר למקומם של בניינים, מבד&
 • חמדתם•

 m ״תכנית מס׳ 1/363/03/7 - לאקיה׳׳.
 , ואלה השטחים הכלולים בתבנית: 500 הנם - מתחם צ/2,

 לאקיה. .
 דקרי מראות התכנית: קביעת יעודי קרקע ליצירת שכונת
 ממדים, קביעת מגרשים למגורים ולמוסדות ציבור שכונתיים
 וקביעת מגבלות בנייה בשטחים אלו ות קביעת דרכים ושט

 י חים ציבוריים פתוחים.
 בל המעוניץ בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל הטעמת בקרקע, בבניץ או בכל פרט תכנוני אחד, הרואה
 vssx נפגע דל ידי התכניות, ומ כל הזכאי על פי סעיף 100 לחף*
 רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכניות במשרדי מועדה המקומית האמורה.
 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת

 701 מוכרות שעליהן היא מסתמכת.
 שלומ מינו

 יושב־דאש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מתוו הדרופ

 200 ילקה: הפרסומים 549¿ ב׳ נחשון החשמ׳־ס, 1.10.1988



 3ית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך) מס׳ התיק . עם הממו׳ הפסידה עם המבקש

 תאדיד צוואות .
 סט* התיק י• שפ המטיח הפטירה . .־ שם המבקש 6484/88 רחל אדליד 8*1.4 אהרן אילץ״

 פרץ פולו. ׳.־*•
י 6485/88 חיים ארליך 23.5.88  6489/88 דק הנריאטה 8*14.3 פרץ פולו. ׳.־*• צוואות -

י  צוואות -

 6330/88 ממגר יחודימ 8*12.7 יוסי שוורץ ואח׳ 6490/88 שבתאי פדננדזדצצליה 8*8.4
 6375/88 אסתר לוי 8*31.7 לנה וייסמן -. 6493/88 מדה המדשלג 8*17.9 צג^(וזחלף<מ

 6377/88 סופי בכד ־ 8*6.8 דזיכוזן .- .
 4379/88 שדמי מישהי- 8*11.9 שדמי משה ירושות

 6360/38 קנר אדלפרת׳ י 8*¿28 קנדסנדה: 6267/88 כהן בנימין 8*12.7 כהן מסעודי
 6382788 חיהברגרזוהן 8*31.7 מדים זץ 6268/88 רוזנטל חיה 7*18.11 רוזנטל לאזן
 6384/88 שמחה גולדברג 28.5.88 בועז גולדברג 6269/88,רוזנמל אבא 4*24.6 רומםל לזיז
 6385/88 מרים ונגכאומ 8*9.7 *מריםליסטק 6271/88- מסטה טורטל 28.7.88 אשר טודשל

 6386788 פלד אבה י• 8*ג28: פלד ברטה 6273/88 שמואל פישל סקובץ 8*4.5 יהודה סקובץ
 6388/88 שלמה פימשטת 8*223 זהבה פיינשטייז 6274/88 איזנבר פלה 7*8.11 איזנבך יקה/יאל

•̂  6395/88 חנה גזית 8**7 ניד גזית 6276/88. וולף קרפל 7,4.88 שושנה קד8
 W'6£99788 זבולון׳ 8*12.9 הזןיסומבול .6278/88 פרידמן שאףל 7*144 פרידמן דשה

 6400/88 פיק חיים י 8*3.9--:צרמברובבת־שבע 6281/88 זניה ורסך 8*21.5 צבי מנוס גלזטן
 6408/88 *עקב כהן 8*12.10 כהן דני .-.•־. 6282/88 אחת־ מרדכי פלד 8*15-8 דדה פלד

 6409/88 לגמן צבי ; 8*27.6 הלל לגמן 6283/88 משה ברקוביץ 6*3.3 צפורה חזנברג
 6411/88 שו־הקלענסק׳י 3.7.88 ישעיהו -^יבנסקי 287/88» רוני־צבי אייזנשטיין 12.12.78 יהודית אייזשפיין

 6414/88 נתן זייפמן 7*9.5 .מסלה דיפמן 6289/88 והל מיגז 7*25.11 חנון־ פינז י
 «641878';אתסטה לד 8*30.8׳ בן עיון־פרחי 6290/88 ישעיהו מינץ 8**23 . חנוך מינז

íbío 6420/88 אביוב עקיבא 8*22.9 אביוב נינה 6291/88 סומני ברכה 0*7.3 רטורי ו 
 22/88*6 !ימדי״קליץ׳ שושנה 8*31.5 צינורי עופר .6292/88 דינר דב 8*3.3 דינך מינה
 6425/88-מרקו זילברמן 8*11.6׳ דחנןדלברמן ואח׳ 6294/88 זלמן אהה, 4*22.10 סימה זלמן

- י: SA88 ;1-בנימין יישר ״ 6224/88 מדקוס סוטו 11.4.88 טרזה מחינה 3 ; 6 ישר 4 לי óדגמו / M 
 6432788 רחבי מרים 4*ז30.1ירחביאחדן'. שדקראז. אנדרי

צל נחמה 6434 - 8*17.6 מילטאו פנינה 6285/88 רינה השש ., 0*18.12 אמנון השש נ י ג /S ¡8 
 6436788 דבקה לאה־פליצקד 22.9.88 •סלומיאהאשנר 6299/88 יאדיה לופיאנסקי 6*22.5 עמנואל לפיד
 ft> 6437/88* חיים : 8*14.9 .לוי סולנג׳ 6300/68 יחזקאל דלאל U*8 רגינהדלאל

 1Í41/88טי אש»זי> 6 8*17.7 יצחק אסא 6302/88 יהושע נוימן 15.2.87 אטה נוימן
 6449788 מרים פי*קס 9.88;! . רחל מנוחץ 6303/88 יוסף ליפשיץ 8*30.7 שרגא ליפשיץ
 6451/88 שרה תנגדג 7**6 אלחנן דמבדג 6304/88 מלרה ליפשיץ 27.11.73 שרגא ליפשיץ

 6456/88 מי פלד •-••׳ • 8**1 זשעני חנה 6307/88 נסים טובה 7*19,11 זקי נסים
. הימפלרב 6308/88 עמר יצחק 12.4.88 עמר שדה , י י ־ . 

 6457/88 זופיה זעדמן׳ 7*11.12 דוד אזלוך 0153/88 גרינבלט בתיה 6*7.10 גרינבלס שמחה
 6464/88 חד אליהו ; 8*25.7 חנה יובל 6310/88 מאיר גלזד 5.12.72 אלקה גלזד

 '66/88»^חמ6ה קופלביש 12.9.88 דודה.דודקביץ 6311/88 מולי פרלמן '8*1.2 גידלחן שרופולץ
 '7/81»6 י01ך דיניםמן 1.10.88 .חניתה• מילמן 6313/88 מחני דולת 21.7.86 מחני ׳אליעזר
 6470/88 שמעון שבילת 11.7.88 שרה שבולת 6315/88 דורה מסיקה 86.*20 רפאלי אילנה

 6471788 שמעון פפר 8*14.9 י סניה ספר 6319/88 זכי בן נעים 7*7.4 שלמה כן נעיפ
 6473/88 קוסל אברהם ׳ 8*26.5 קושלאורי 6320/88 משה קרץ 8*9.9 אורה אבנר

 6476/88 ביינה גדוזמן 8*23.8 ׳יצחק גלבוע 6324/88 מיודובניק חוני מזוני) 8*28.9 שרון סילביה
 6477/88 רוזנפלד יצמק 8**25 רוזנפלד זלדה 6327/88 שרה גדואר 2*6.1 אטל ויינריב
 6480/88 בורר פיטר(פנחס) . *4.3t6 טח־ חיה 6328/88 ששון אברהם 8*18.9 ששון שדה

 6481/88 שרה בורשטיין ״8**3 יעקב בורשטיין 6329/88 צפורה בן ישי 26.7.88 פנינה פיאל39
 6483/88 רמת קיטרון 8**3 דיגה פורת 6332/88 בן שמעון שלמה 8*14.5 בן שמעון עזיזה

WW ילקוט הפרסומים 3589, כ׳ בהשון התשמ״ס, 31.10.1988 י -י 



 מת הםשפכו המחוזי בחל״אביבייפו
מ •0•ו9ק0"  הודעות(העשן׳) פנו חמיק •8 הפטה ח8ז

, •י׳,.׳ י , ד יתשווו : י  מ
 סס* התיק שסדסנוזו ה88יח7 שס ח98ק0 401/88• יפנה אבניי
ח « מ 1 « *4*2/06 

« • .36•« •ןמוי-^אאד 3 4  ידושו 41 403/00» הרסה שםזאי 7
י מ ס מ ! למה 37447 1ל גילה 6405/18 אסתר מ 2בי •144 ו די  336/88* י
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. 1 6 0 * 1 9 ן 900 •9144 0  73/88» אשכנזי אליז* •1344 אשכנזי כדפה 0431/00 ס»
, * ץ 0 . מ * ד •944 - י  בתיה *438/0* אמין מ

» גוסליודחיה 11443 לב ג1פלי0ר 434/00* ?לידני לאה • ••*•9 • .^ו^מי 01^1 י מ / 8 » 
ל אלעזד 443• 1»11»ל י ד . 10440 שחרמי בדסק 440/88* מ  «1/8*1* שחתניאץאו

* י ו מ  •295/8* סדסי זחלה 13440 •ישו •יון 4442/88 חיזזחיאיוממי *144 זנה י
 374/60* אברה• שןייודטן •1744 ודה שניידמזן •0444/0 השודאחזו •לישון •9144 •101 •לש1

1 0 * • * ץ . •1044 »1* י מ ה ל ה נ י * לד •לד 88/*44* • י  378/88* עזי מלר 13.940 3ועה ו
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,״- נ׳מ^ףן ? •1404 ו י ש ה ה 448*2 ־013• איבר• 4450/88 מ  «/389* «01 מ
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• . מ ד ו מ גשש «494• ד ת ל מחק 34440 4454/00 נ  392/88* מ
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ג «44• הימאו&״ימי׳ ל ליממנרס 347•! •יונה לי0פי2נדש •3/8*4» פיק מימין מ ו  397/88* נ
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 חאייד
 מס׳ התיק שם המוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 1849/88 שנידל צוקרמן׳ 8*304 יהודית פרבר

 1854/88 לאה פבזנר 8*4.9 גד מיה
 1858/88 יגהק ביוד 7*74 דגה ברקן,.

 1860/88 אלידהלוהמ^ 2*27.11 געמישניארסון
 1863/88 קולין וילפרד בנסון 8*284 רחל מםזן

 ידועות
 1799/88 שסואל מרדכי בדאון 8*13.7 דלית טובה בדאון

 1802/88 מדד נוםםב 8*16.9 מאיד לובה
 1804/88 פרומה גוטמן 1.7.75 שמואל גוטמן
 1006/88 צבי הלל קלר 8*4» שולמית קלר

 1807/88 אסרי יונס 2.12.77 םעיד יונס אסד
 1808/88 עתליה 0גל 24448 דליה ממתי
tua 7*17,12 1809/88 מרכוס מוגילנסקי לזמי־די 
 1813/88 יפה חיימכרג 2S448 דליה בר דלי
 1814/88 יצחק כץ 8**28 תיאוחדת

 1815/88 יעקב שמואל סכו 7*26.1 מלכה סבו
 מיה p 1816/88 חיים 8*134 מזרן מ זדים
 1817/88 משה קמינר 45¿» נעמי קמינר
 1819/88 איליה הורותוחו 1.1242 גיזלח סימון

 1820/88 מקב קצב 8*16.7 לאה קצב
 1821/88 שמואל לד 13445 יוסף לוי
 1822/88 לאוני לוי 6*6.2 יוסף לוי
 1824/88 גיטה הלף 7*174 ח וולף

 1826/88 איזיק קרוס 8*14 שלמה קדום
 1828/88 יחזמיאל הופמן 17.2.88 דהלה הופמן

 1829/88 מוחמר דאב 10.1.67 עלי הוחמר ושלה
 1830/88 הכיש בדעה 7*74 גדעאז סלימאן

 1834/88 חסמי יחיא 944$ חממי זהרה
 1835/88 גדליהו שפירא 8*224 רזיאל שפירא
 1836/88 יונה לכמן 88*9 אברהם לנמן
 1838/88 יצחק שנרק 7*224 דבורד נדלר

 1839/88 ספלה פרץ 8*4.1 אהרן פרץ
 1841/88 אליהו חנן 7*2.7 גפרלאלה רוזן

 1842/88 חנניה מרמורשסיין 8*24 כת שבע פרידמן
 1844/88 הנרד זדדויבסקי 8*1.9 אברהם זדרויבםקי

 1845/88 יצחק אדיר 8*7.9 מד0 אדיר
 1850/88 אמיל גדנבלד 34.88 רגמה גדינבלד

 1851/88 פני סולומנוב 8*154 יזםף שלמה
 1852/88 שלמה סולומנוב 1,149 יוסף שלמה
 1853/88 דוד רחמן 6*3.3 פנתה רחמן

 1835/88 סנדל איטה אידל 144.79 אסתרצייכנר
 1836/88 פייר שיינדל סיז־וני 26448 פייר חמן רוברס

 1857/88 אדולף חף 4.1.74 אלכסנדרה
 רגנשסרייך

 1839/88 אברהם אדממד 18448 מרי אחמד

 בית המשפט המחוזי בתל״אביב״יפו
 . הודעות(המשך)
 תאריך

 פסי זו7*ק שס חפפה •י׳ wrvnn שס המבקש

 ידועות
 שפירא ישראל 4469/88
 מאיק הגש 6472/88
 שרה לילינג 0474/88
 יום טוב אשכנזי 6473/00
 שפרידפיונפסי מרדכי 0470/80

 גיפשל חיה •479/88
 דוד ואקנין 6462/88
 שפש סליפ 0407/86
 צילה שהרבני 6488/88

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות בדבר קיוס *ולאות או ירושות אי למינוי

 מנהלי עזבוץ
 י פת^פמת בזה מדעה! פי בתיקים המשודסיס להלן ולגשו
 למת המשפט בקשות לצו קיום צוואה אי לגו יחשה » למינוי

 מחל עז3ון«

 מייד
̂ הידק שס הספה הסטירה py המבקש  פ

 13448 אורנה לביא
 48*38 שדה יעקומגסקי

 8*18.7 ליקה לקר
 10.748 שמחה שטח

 10.9.88 מאיר פאר
 2*164 חנה בלומברג

 7*30.9 משהנגלר
 8*27.8 אסתר ממטר

 21.247 חני זילברברג
 8*14.9 אלחנן רבינוביץ

 7*1.12 פדנצי הדר
 7.1240 הלינה שגרר

 7*11.1 נחה בועז
 8**29 פאולינה נדנד

 8*5.9 דטה רדסקו
 24.2.88 עליזח לנגר
 8*10.9 אמיר סלע

 8*28.1 שלמה כרמי'
 8*29.8 אסתר שנש־

 מדם *ממון
 משה יעקוגוגסקי

 מחק לקד
 יוסף עדדלעסקי

 ימראלפאד
 אריה דהו רדי) בלומברג

 בלה הסינג
 גיסה סמבוד

 זאכדלכמרג
 יהושע דבעוביץ

 יוסף הדד
 בחד שגרר
 יונה בועז
 פשה נדל

 קוזל ג׳ורג׳ נידסקו
 דחי קבר

 רבקה יוסלביץ
 לוסה כקל

 אברהם שניצר

 צוואות
1600/68 
1801/88 
1803/88 
U10/M 
1611/88 
1812/88 
1818/88 
1823/88 
1823/88 
1827/88 
1831/86. 
1832/88 
1633/88 
1637/88 
1840/68 
1843/88 
1646/88 
1647/88, 
1848/88 

 8*12.2 שפירא שרה
 28443 אגדדאוס חבש
 8*14 יחזקאל ליליבג
 21.948 מיורם אשכנד

 •8*13.9 חיה שפריר
 סדונסקי

 7*5.2 מנה נהמה
 8*26.9 תמדואקנץ
 0*2.11 שפש להדס

 8*194 יצחק שהרבני
 ד שטרנברג־אליעז, רשמת
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 מס׳ התיק י תאריד
 התשמיש שם המנוח הפטירה הם המבקש

 3S יעקב שוכר י״ח בשבט ל״וז חנה שובר
 114 שרה לנדו כ־ג באלול מ׳־ח חיים בךארצי

 127 מרדכי ב׳ בתשרי מ׳׳ט אסתר יפרח
 128 מרים עטר י׳׳ב בכסלו מ׳׳ח שמעון עטר

 130 יונה אנסבכר ה׳ בטבת מ״ח רחל אנסבכר
 138 אסתריה טודיאל י׳ בחשון מ׳׳ח חיים תוריאל

 157 פסיה ניידיז י״ח באלול מ״ז מרינה דטן
 234 לונה מליכסון כ״ד בתמוז מ״א דודי גולדמן
 236 יעקבדולמן כ״בבאדדמ׳׳ח דבורה דולמן

 251 אילנה ק״זר י״א בתשרי מ״ט ידון קייזר
 א׳ פייעד, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי מומיה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדלן, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צוד ירושה:

 מס״התיק תאריו־
 התשמ׳ח שם המנזה הפסידה שם המבקש

 1546 סופיה היטנד* ב״ב באלול מ״ב מוזס שרייבר
 שרייבד

 1940 ינסמן שגיא משה ה׳ באלול ברו צפורה ינסמן
 התשמ״ס

 10 חיים חזנבלט ח׳ בניסן מ׳׳ח רחל דוזנבלט
 40 צפורה פלה בזלחב כ״ב באלול מ־ח שמחה לייב חלב

 73 יעקב צרפתי כ׳ בניסן־ ל׳׳ח. אלגרה צרפתי
 77 אנטה וינשטוק כ׳׳ה בתמוז מ״ח ישראל שגב
 129 נחש שרי י׳ באב מ׳׳ח ראובן שדי
 214 אברהם יפה ל׳ בשבט פרד נפתלי יפה

 216 סלומון מאיחביץ י״א בכסלו מ׳׳א משה מאיחביץ
 2Î7 ישראל פרנקל כ״ה באב מ״ח שושנה פרנקל

 עזריאל אצן ״חן
 המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעה

 להווי ידוע כי הוגשה לבית הדין, בתיק המפורט להלן, בקשה
 למתן צו ירושה:

 תיק 5050/התשמ״ח
 בעניץ ירושת המנוח דוד ועטה שנפטר ביום י׳ בטבת

 התשמ״ז,
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 גסיפ אדרי, מזכיר ראשי

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות (זזמשך)

 תאריד
 מסי התיק ש0 המנוח הפשיחז שם המבקש

 ירושות
 1861/88 מרכוז דיבלד 15.4.82 סילביהזייבלד

 1862/88 רפאל לוי 8*15.9 מריס לד
 1864/88 יואל שכטמן 8*26.6 תמר גלעדי
 *1865/8 יוסף שמיל 8*7.7 שרה שמיל

 בלהה גילאור. רשמת

 הודעות בתי הדין הרבגיים
 . בית הדין הרבני האזורי בתל״אביב־יפו

 הודעות
 •להווי ידוע כי הוגשו לבית הן־־ץ, בתיקים המפורטימ להלן,

 :בקשות למתן צוד יחשה

 מס׳ התיק ומיד
 התשמיש שם המניה הפסידה שם המבקע

 489ד אמנון אבני כ׳׳ט באדר מ״ח צפורה אבני
 i486 אכחש אוליבר י׳׳א בתשרי מ״ס דבקה אוליבר

 1482 ליבה בורגר ס״ז באלול מ״ח משה בורגר
 2192 בתיה בלומנפלד י״ט באב מ׳׳ח יעקב בלומנפלד
 2191 שלמה בלומנפלד ט׳ בטבת ל״ו יעקב בלומנפלד
 1500. דב בלסנהיימ א׳ באדר ב׳ מ׳׳ו מלכה בלסנהיים

 499* אברהם גאוי כ׳׳ב באלול מ״ח רחלגאד
 H83 יעקב יוסף הלפדן י׳׳א בסבת מ״ה שמשון הלפדן
 1484 שרה הלפרן ב׳ בכסא מיז שמשון הפלרן

 1481 שמואל זאדה ג׳ בתשרי מ״ט לאה זאדה
 1493 פרנצסקה זיסמן כ׳׳ח בסיון מ״ח זיק זיסמן

 1496 גרשון זרקובסקי כ׳׳ד באב מ׳׳ח ישעיהו
 זדקובסקי

 1497 קריינדל זרקובסקי כ״ג בטבת מ״ח ישעיהו
 ו זרקובסקי

 1478 יואב לוי א׳ באב מ״ח צפורה לוי
 1498 ג׳נן מאיו י׳ באב מ׳׳ח משה מאיו

 1487 אלזה מלה כ׳׳ט בניסן מ׳׳ח פרידה רוזנבלט י
 1490 אנג׳לו ניקסון 1 כ׳ בסיון מ׳׳ח משה ניקסון
 1485 אסתר קליש י׳׳א באב מ״ח לאון קליש

 1480 אברהם קצב ג׳ באלול מ״ח חנה קצב
 1491 שטיינפלד י״א בתשרי מ״ט אריה שטיינפלד

 עובדיה לויי
 מנהל היחידה לעזבונות דחשות

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
 הודעות

 •«י להווי ידוע כי הוגשו לבית הרץ, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה:
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 הערה: כל החגה להועיע בשימו בידור הבקשה nrtnci חייג
J ד הדואר, לחתום לעיל מדעה על רצונו «  למסור, או לשלוח על י
 ההודעה! בציה השם והמען של האיש או הפירמה ובחתיםחפ אך
 בחתימת כא־כוחם, צריכה להימסר או להישלח כאופן שועי! »ל
.M19 2 גדצמנד 0 1 2 . 0  החתום לעיל לא יאוחר משעה של מם 0

 פממ המשסנז המחוזי בתל״אביבד̂ו
 תיק אזרחי 1071/08

 בענת פקודת החברות מיסה חדש!, התשמ״ג-1983«
 ובעניץ פירוק חברת מ.ש.ש אריזות חקלאיות מעשיימ 93*8•
 והמבקשים: עובדי ודוברה הניל על ידי ב*כ נתמן הדגשסיין

 ו/או גלילה הודנשטיין, שד רוטשילד 97! תל אביב 05233.
 נמסרת נזה הזיעה, כי במם 11 ביולי 1988 הוגשה כקשה
t r a m לבית המשפט המחוזי בתל׳אביב־יפו לט־ק את החנוה 

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היזשב בדן.
 ביום 19 בדצמבר 1988.

 כל נושה או משתתף של החכרה האמורה הרוצה לתמיד כמתן
 צו.בעניין הבקשה או להתנגד לכלי, דשאי ?ëtt% בשעה הלחד,
 אם בעצמו או באמצעות עידן• הדן שלו. העתק מן מקשה'יינתן
 לכל נושה או משתתף של החכרה שידרוש זאת מן החתום מטה

 חמורת התשלום הקבוע בעדו.
• מדמאיין3 f / * t 7 

 בזרכוזז המבקשים
 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת ביחד הבקשה האמורה חי״ג
ו זד. נ ו ד הדואר, לחתום:לעיל מדעה על ת  למסור, או לשלוח על י
 ההודעה! מדחי השם ומגען של ומדש או הפירמה וכחתימתם אן
 בחתימת מרכוחם, צריכה להימx או להישלח באופן שמגיע אל
 החתום לעיל לא י״אוחר-משעה 13.00 של יום 18 בדצמבר 1988.

 במת המשפט הטחתי נתליאפיב־ימו
 תיק זמרחי 011/88

 בעניין פקודת החברות ונוסח חדשו, התשמ״ג־1983,
nom ובעניין פידוק חברת אויקל, סומרות 2000 לשיווק 

 (1986) בע׳׳מ!
 והמבקשים: עובד החברה הליל על־יד ב״כ עו״ד שי סגל, שד׳

 רוטשילד * תל אביב 6881*
 נמסרת בזה הודעה, כי כיום 29 בפברואר 1988 המשה כקשה
 לבית המשפט המחוד בתל־אביב־יפו לפרק את החכרה מוכות
 לעיל, וכי בקשת פיהק זו תישמע במי בית משפט ומשב בדץ

 ביום 4 בינואר 1989 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמר נפח!
 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופלע בשעת מיחד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדן שלו. העתק מן מקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום פפה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 שי מל. עדר

wpsos בא״כוח 
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 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 הודעה

 להווי ידוע כי הוגשה לבית הדין, בתיק המפורט להלן, בקשה
 . למתן צו ירושה

 תיק 84/התשמ״ט
- בעניין ידושת המנוח הלל זכויד״ שנפטר ביום ט״ו באלול

 ¡ 3משמ1£*1988.*28), .,..׳-
 המכקש&ו אשתו, בנו ובתו.

 ־• • . שלמה דדי, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
 הודעות

 למוי ידע בי מגשו לבית הדו, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ידזשוצ .:•*׳•- :׳-- -יי•••1-׳-

 תיק 26/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוממנחם הדה, שנפסד ביום ב׳ בסיון

 התשמ״ח(18.5.1988), .. ......... ..
 • המכקשימאשחו^אהיוואוויותיו*;.

 .״ זיק 45/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח יעקב יטאח, שנפטר ביום בלט בתמוז

 התשמ׳׳ג«10.7.1983¿
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 שלטה-דד. מזכיר ראשי

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על ידי בית המשפט

 .j בבית המשפט המחוזי בתל״אגיב״יפו
 תיק אזרחי 1351/88

זדת tn^rwm-jañn'WSí f&Gm, ׳ «י ב%ז  ״ ־ :
ה מפעלי בנייה בל׳מ, ^ י מ ^ ק מ י י מ ^ ר ' - ^ 

ד  י •י־ ־ -והמבקשים1-־ציו׳ן עמופי, חייפ-גדגמלד ואברהם נגד, על י
 ב״כ ערד בלטר, גוט ושות׳, שד׳ רוטשילד 133, תל אביב 5272*
 נמסרת בזה הודעה, ט ביום 7 ביולי 1988 התשה בקשהלבית
 • : המשפט המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו.תישמע מני בית ה^שמז היושב בדן ביום 21

 בדצמבר 1988 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האשרה הרוצה לתמח־ במתן
 במת הבקשה או למזנג^לבד, להופיע• בשעת מיחד,
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדן שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 ; /.לכלמשהאו משתתף של: החברה ^חש־זאת &ן החתום מטה

;  י ׳״-•׳;תמורת.התשלום־ הקבוע׳ פערה י
 איבלטר, ערד

 בא־כוח המבקשים

 ילקוס הפר&ומיס 3589, ב׳~מז׳1ון התשצן״ס, 31.10.1988



v s v o n הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות על״ידי בית 

! w מ&תחף 9ל ומחי mfeipTov •wv שפה m לכל 
 תפודת התשלום הקבוע געת•

raposn י *םדסזו 
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1Á W ז קל מ ו • לעיל ו מ ו ל w ! 1׳v לשלוח על ידי ,wלמסור 
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. 1 ^WWflBWB JW בעניין פיץדת החבחת ונמת 
ffSO .!,roo/9 t ושפתו - ftf ופעגיץ הירוק 

 וועבקשת! אנערי%• ׳•וי ומניחו פודשוג^פ ן^יח בכ
נ ״ ל  יתה גוקר, דה שץ 7« תל ו

!•^1nfc3f3־Hio 8מiW0י נספרת בזה הוו ע̂ו ל גי!• ־ 
w »ל1יל iTüBB •ïnofB;!• בהי•? לןרק iiiAïi VOVSR ipsfc 
 בקשת פיחק !וודשפע בפני ira1 HB11!*ד23• ג גרן ׳מ8

,,  בדצמבר 1980 כשעה 4940 ,׳ י
£ÉQ לחסיד nrn ו106זנ irarn כל נושה זפ משתחף של 
 גוגעניין מקשה v להתנגד לקל, מפד wttft פש9! חכימד,
 אם בעצפו זפ ממעות עלדך החן שלו* העתק:פן הבש•! ?*נתן
 לכל נושה v משתתף של החמ״ה שיח״ז״ש זאת.פן החתוק מה

! פןח; ¿ ו מג  ת0דת ומשלי• י
-'-i^pW'BflP 

̂גיחד הבקשה TTOW¡ וחב  זזעחע 9ל wi דג!*• לוזפיע בשעת
 למד, w לשלוח על יח חחיאד, לומ§ לעיל itnvt על ועזנו ח*
v i R ç n p i Wfffiמידן השפ והפען#ל מיש אן !ny ההזוי 
f אל s w i H Q צדיכה להיפמ* •לודשלח pcsno בחתימת 
ד 1908« כ 0 ן ״ f  חחתזש לעיל לא •אזי.מעת 48גד9ל 0 11 §

. fWVI TUR WWW iPMI 
i m P A 8*978 

Ff?ftfwsnjpm 1 כעניץ פמדת החבוזת מיפח 
,..!BPÏÏ ליז• * י י  ובעניין 9יחק הגדה א

t ןליוי מ ערד jWMi מד m וחפבקשתג חל גדעון 
 מרמז! 20/1« עס.

sn^innn•nvpjIWCTIfwo mmwj 1 נםסרמגזז 
 לבית המשפפ המחוזי כוזיפה לפדק אח ir&NR fflfl לילל, 1^
!!oro כקשת פירוק זו תישמע בפני בית הפששס הידשכ בחן 

 בינואר 1000 בשעה 0040».

 חעדמ כל תרמה למשיע בשעת ביחד הנקשה ממורה חייב
 , י לפסוד, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל מחנה על דגמן זד-
 ההודעות מיון השס והפען של מיש ot הפירמה ובחתיסתפ )0
m שתגיע אל o בחתימת בא־בוחם, בריכה לחיפפר % לחי שלח 

 החתום לעול לא יאוהר פשעה 1040 של יום ו בינואר 1909•

 טדת iwwui וששדזי בזדשה
 תיק אורחי 394/00

t חתשפ*ג~ז983« m wuj חחכחת /w11 בעניין 
 ובעניין פירוק מבחן אחיפ אילו מכחו לחלכשה געים,

 והמבקשת•׳ •ימולתמי יםח מףס ןל^ד מ ערד לואיפ
 אפנדד״ וזד ריינס 44, תל אביב 44302

 נפסדת גזה הודעה, כי נידפ 13 באפריל 1980 ההגשה בקשה
 לרת ההשפפ מוחי גודשה ל8דן את החברה iraun לעיל, וכי
 בקשת פיחק זו תישמע כפני ira חפשפפ ודושב גדין פיופ 29

 נדבפנד 1988 בשעה 8948•
 כל טשה או משתתף של חחנדה מ^דה ודמה לח^ד במתן
 9 בעניין הבקשה פו להתנגד לכך, רשאי להושיע בשעת הבידוד,
v או באמצעות עודך ודין שלו. השתק מן הבקשה יינתן i n אפ 
 לכל גושה 01 משתתף של החסרה שיוחש זאת p התתופ מסה

 תפורת התשלום הקבוע כעדו•
m לזי4 עו״ד M 
 0דכזה המקשת

^ ^ M H O k ^^HU | ^^^^^B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^̂ Â L 

j״irmci1 TÏT7 JUI ד ח r ל 7 1 1 rypj 7העדדש כ 
jff לש^ח על ידי תתאר! לחתום לעיל מדעה על ר1מו ot ,למסור 
 ההודעה, מדון השפ והטען של האיש w הפימה ופחתי מתם או
 י כחתימת נאיכוח̂ג בריס? להימסר אז להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאותר פשעה 1340 של יום 20 בממכר 1900.

nvTB פגיון תפשפ& מזו^זי 
833̂  תיק אוחד 0

 בעניין פיזרת החברות ןנוסח חדש!! תמשה*נ״־903ו«
 מעניין פיחק מחת vi¡9 ומרה!

 וחפגקשיפו אכדהפ שוורץ וחפר שוורץ ע^ידי ביג ערד ת
 שפריר, עודפי הדין 9* פרידמן ושוחד, חלד הסםאות 41 חיפה

43033 
 נפסדת גוה הודעה, כי ביים 29 ביולי 1986 ומשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את זמרה הנוגדת לעיל! וכי
 כקשת פץ״וק זו תישמע בפני בית הפש0פ היושב כדיז ביום ו!

 בדופבר 1900 נשעה 4040
 כל נושה או משתתף של החברה ממוח? החגה לתמוך במתן
̂ לכך, רשאי למפיע בשעת מיחד,  1י מניין מקשה או להחג
 אפ כעצמו 01 באמצעות עזרך הדין שלו. העתק מן מקשה יינתן

 י ־, י
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 הערה: בל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמרה חייב
 למסור, או לשלוח על יה הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא־כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע-אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה «124 של יום 29 בינואר 1988.

 הודעות מאת הבתס הרשמי
 פקודת החברות [נוסח חדשו, התשמ״ג־1983

 הודעות על מתן צווי פירוק ואספות ראשונות
 שם החברה; זהר מידע וטכנולוגיה (1983) בע״מ (בפירוק* 1לפ

 0992589־51.
 מען המשרד הרשום: דח׳ אלפנדדי p ,32 •ושלים•
 בית המשפט מחתי'שלג ירושלים, ת״א 198/88.

 תאריך מתן צו הפירוק: ז׳ בתשרי התשמ״ס(18.9.1986).
¿s<12.1986.1 היום והמקום לאספת הנושימ ד בטבת התשמ״ט 
 משרד הכונס הרשמי, רח׳ ידידיה 4, ידושלינ4 אספת משים

 כשעה 1240; אספת משתתפים בשעה 1340.
 שם החבויה: חברת שירותי מידע מעודכז מ״מ (בפירוק) ח״פ 1־

.51M03810 
 מען המשרד הרשום: רה׳ חובבי ציון 13, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת״א 228/88.

 תאריו מתן צו הפירוק: י בתשרי התשמ״ס(18.9.1988¿
 היום והמקום לאספת הנושים: ו בטבת התשמ״ט (15.12.1988¿
 משרד הכונס הרשמי, רה׳ ידדיה 4, ירושלים. אספת נושים

 כשעה 13.30; אספת משתתפים כשעה 1440.
 שם החברה ח.ל.ב. השקעות ופיתוח בע״מ(בפירוק) ח״פ 0032038־

.52 
 מען המשרד הרשום: תו רד*ק 3, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת׳׳א 1389/87.
 תאריך מתן צו הפירוק; ל׳ בתשרי התשמ״ט(411.10.1988

 היום והמקום לאספת הנושים: ד בטבת התשנרט (15.12.1988¿
 משרד הכונס הרשמי, רוו ידידיה A ירושלים. אספת נושלס

 כשעה 09.00; אספת משתתפים בשעה 10.00.
 ה׳ בחשון התשמ״ט(16 באוקטובר 1988)

 יצחק צודיאלי
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 על־ידי בית המשפט

 כל נושה או משחחןי של החברה וממורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבירור,
 אפ נעצמו או באמצעות עירך הדין שלו. העתק 0ך הבקשה יינתן
 לכל נושה % משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 . ה׳ ועזי* ערד
 בא-כוח המבקשת
 , הערה! כל הרוצה להופיע בשעת ?יחד הבקשה האמורה חייב
 למסור, )0 לשלוח על ידימזאד, לחתום לעיל הודעה על רצונו זר*
 ההודעה, בציון השפ והמעז של מרש זד הפירמה ובחתימתמ או
 בחתימת בא״כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 12.00 של מם 13 בינואר 1988.

 בבית המשפט המחחי בחיפה
 תיק אזרחי 1110/88

 כענת פקודת החברות ונוסח חדש4 התשמ״ג-1983,
 מענת פירוק חברת שלמה ע.ב. חברה לשיווק סיגריות

 ומשקאות בע״מ*
 והמבקש: שלמה עבדי על״ידי כ״כ ערד יעקב הלר ו/או ישעי

 יהו הריף, רח׳ הרצל 37, היפר*: . ״
 נפסדת בזה הודעה, כי ביום 12 באוקטובר 1988 הוגשה כקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כדין כיום 30

 בינואר 1989 כשעה 4940
 כל נושה או.משתתף של החכרה האפורה הרוצה לתמר במתן
 צו בענת הבקשה או להתנגד לכד, רשאי להופיע בשעת הבירור,
 אם בעצמו % באמצעות עודך הדין שלו• העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של מוברח שידרוש זאת מן החתום מטה

 • תמח7 התשלום הקבוע בעדו.
̂יןז״ ערד  ׳ •שעיזד ז

 בא־הוח,המבקש
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 p וחשבון על גפםי מק ישראל והתחייבויותיו עפ סיוט חעסקיפ ביום י׳׳וז באלול ומשמ״וז»3 באוגוסט 1988) צ
 (מיליוני שקלים חדשים) |

3 

 31 באוגוסט ־ 1988 31 באוגוםס 1988
 תביעות נלסי חוץ לארץ שטרי בטן* ומעות במחזוד 2,070

 זהב, מטבע חוץ.וניירות זכויות משיבה מיוחדות שהוקצו 226
 ערר במטבע חוץ 8,845

 נכסים אחרים במטבע חוץ 2 השממות קוץ המטבע הבינלאומי
 8,847 והתחייבויות אחרות כלפי חוץ לאת 54

 אשראי לממשלה .פיקדונות של הממשלה
 חוב אדוך מועד 9,043 ושל המופרות הלאומיים

 פיקדונות נטבע חוץ של הממשלה
 ושל המוסדות הלאומיים 1,376
 הלוואות פיקדונות הממשלה במטבע מקומי 3,562

 במטבע חוזי 358 4,938
 במטבע מקומי 722 פיקדונות מטבע חוץ של תאגידים

 1,080 מקאיים בישראל
 כנגד פיקדונות תושב-פיצוייפ 5,455
 ניייייז עיר כנגד פיקדונות תושב-אחרים 3,309

 סחירים 650 מגר פיקדונות לא־תושב 992
 בלתי סחירים 111 9,756
 761 פיקדונות של תאגידים בנקאיים בישראל 1,974

 פיקדונות אחרימ 62
 חשבונות אחרים 795 חשבונות אחרים 1,126

 הון הבנ? יקוץ שמודה 320

20,526 20,526 

 ביאורים:
 י סעיף זה מוצג לאחר ניבוי סך 405 מיליון שקלים חדשים - השתתפות התאגידים הבנקאיים בקרנות אשראי(ליום 31 ביולי 441:1988 מיליון שקלים חדשים).

 השער היציג של דולר ארה׳־ב לתאריך המאזן הוא: 1.6453 שקל חדש (ליום 31 ביולי 1.6365:1988 שקל חרש).




