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 ענ8ד

ת םהידים ו מ  היתרים להעלאות מודדים לפי ודק י
2052 . . . . . . . . . . . ס וב שיחתים(הודאת שעה) .  נמרכי
ת 2053 ס נ  ודקת לתקנון הכנסת לפי חוק יסוד: מ

 הודעה על אישור העבדת סמכויות פשר הבריאות לשד
2053 . . . . . . . . ק יסרה הממשלה .  לאיכות הסביבה לפי מ
2054 . . . . . . . . . ת סדרות של איגרות חוג . א מ  הדעות בדבר ו

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות לוד תקנות .
 תיקו ׳׳׳ם פרסיים ושיחתי שנדדה(רשיונות) 1056
2658 . . . . . .  הודעה על הסכם בדבר גמלת ניידות(תיקון מסי 7) .

 הודעה בדבר בחירת רב עיר בקגרי! לוד תקנות בחידות
2059 . . .  ובני עיר .
ן והבנייה 2059  מרעות לפי ודק וממו
2061 . . .  הודעות בתי המשפט .

 עסוד

2050 . . . . . ק המלס . ד מ עמ המים א ם לםז ד ע  מדעה על מעד י
2050 . . . . . ־ . . ־ . . - . . . ה נ  הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדי

ק  הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד לפי מ
 יסוה הממשלה 2050
2050 . . .  מדעות על קביעת ממלא מקוש של שר לפי החוק האמור .
2651 . . . . . . . . . ר ו מ ק ה ז  הודעה על שובו של שר לארץ לפי ה

ק סוכני  הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת העדר לפי מ
2051 . . .  המככ. .

ק *:  מדעה על מינוי יושב ראש נוסף לוועדת הערר לפי מ
2051 . . . 1 . . . . . ׳ , . * . . . . . . . .  הגנת כינויי מיןיר .
 הודעה ברבר פינוי סנגי ג1יכ לפי 8יןדת סם המסה 2051
2051 . . . . . . ר ו מ ו  מדעה בדבר מינוי עתרי פקיד שומה לפי המק ה
 מדעה על מינוי פקיד גבייה לפי פקודת המסים(גבייה) 2051



 מודעה על העבדת שטחי פעולה ממשרד למשרד
 לפי חוק יסוד: הממשלה

$ מ ה מ  מודיעים בזה, כי הממשלה לפי סעיף a<33 לחוק יסוד: ה
 לה׳, העבירה למשרד לאיכות הסביכה

ס לאומיימ י  (א) ממשרד ראש הממשלה - שטחי הפעולה של מ

 (ב) ממשרד הפנים - שטחי הפעולה בכל הנוגע לטיפול באיכות
 הסביבה

 (ג) ממשרד הביטהח - שטחי הפעולה של מרכז מידע לחומרים
 רעילים:

 (ד) ממשרד התעשייה והמסחר - שטחי הפעולה של אתר הפסולת
 הרעילה ברמת חובב:

 (ה) ממשרד הבריאות - שטחי הפעולה של בריאות הסביבה כולל:
 מניעת מפגעים והסרתם, טיפול כחומרים מסוכנים, פסולת
 רעילה, פסולת מוצקה, קרינה - למעט פיקוח על מכשירי
 רנטגן רפואיים ומכשירי קרינה רפואיים, רישוי עסקים -
 למעט עסקים טעוני רישוי בתחומי הרפואה, הרוקחות, המזון
ס עסקים כמפורט בסיכום הדברים שבץ שר  והקוסמטיקה ו
 הבריאות והשר לאיכות הסביבה שצורף להחלטת הממשלה
ת פיקוח על מ ר  הגוגעים לבריאות הציבור, הדברת מרקים - ל
ל  מדבירים ודישויים, פיקוח על ריסוסים מהאוויר, פיקוח ע
 מחסני רעלים, טיפול בנושאי הביוב - למעט קביעת סטנדר
 טים ואישור תכניות פיקוח על מתקני הטיפול בביוב ופיקוח
ס אחריות למניעת זיהום ל ניצול קולחים וסילוקם ו  בשטח ע
ל פי הסדר  . מיס ולשמירה של איכות מים, למעס מי שתייה, ע

ת הסביבה. מ י א  בץ שר הבריאות לבין השר ל

ל גם העברת המכון ו  העברת שטחי הפעולה לפי הסדר זה תכל
ל עובדיו ותקציבי, למעט העוב  לחקר בריאות הסביבה על כ
 דים והתקציב הקשורים לפיקוח על מכשירי רנטגן רפואיים.

 כ׳ כשבט התשץ (15 כפבתאד 990»
 (חמ 88*־3<

ק טי מז בי  אליקים רו
 מזכיר הממשלה

ח התשכ״ה עמ׳ 226. ו נ 1 

 הודעה על קביעת ממלא מ^ם של שר
 לפי חוק יסוד. הממשלה

, מודיעים בזה  בהתאם לסעיף 41(0(1) לחוק יסוד: הממשלה1
ה הממשלה כי ממלא מקום ראש מ  כי, לפי סעיף 20 לחזק האמור, ק
 הממשלה ושר האוצר יכהן כממלא מקום שר הביטחון מיום נרי
. ת א  בסבת התש׳׳ז(12 בינואר 1990) עד שובו של שר הביטחח ל

 י־ז בטבת התש״ן(14 בינואר 1990)
 (חמ 3-57)

 אליקיס רובינשטיין
 מזכיר וממשלה

 י ם׳׳ח התשכ־ה, עמ׳ 226.

 הודעה על מינוי חברים למועצת הטיט
 לפי חוק המיס, התשי׳ט-1959

 מודיעים בזה, בי לפי סעיף 125 לחוק המיס, התשי־ט-1959י,
ת האנשים ששמותיהם רשומים להלן לחברים -  מינתה הממשלה א

 במועצת המימ

 מיכל אבן־חן, נציגת משרד האוצר, במקום משה אסיאנמ

מ נבוי: י  אריה נסים מואסי, נציג תה״ל, במקום נ

 נחום אדמוני, נציג חברת מקורות, במיזם יחזקאל זכאי*.

 י־ז בסבת התשץ(14 בינואר 990»
 >חמ 3-882) אליקיס רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ס, עמי 169.

פ התשמ׳ס, עמ׳ 1178. ׳ ׳ י 1 

פ התשל״ס, עמ׳ 1160. ״ י  נ

 י י־פ התשמ״ז, עמ׳ 1162.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי־א־־951!

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המרינה, התשי־א-1951י, מו
ת נושאי המשרות כמש־  דיעים בזה כי הממשלה החליסה להרשות א
 רד המשפטים המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה
 מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ר5 לחוק, למעט עסקאות
 במקרקעין, הקשורות לפעולות משדד המשפטים והמפזרטות לצד
נה על מסמכים הנוגעים לעסקאות ל אחד מהם, ולחתום בשם ועדי  כ

 האמורות:

ל הגבלה  1. המנהל הכללי ביחד עם חשב המשרד - ללא כ

 2. סגן המנהל הכללי ביחד עם חשב המשרד - לגבי עסקה שת
 מורתה אינה עולה על 75,000 שקלים חרשים;

 3. מנהל בינוי, אפסנאות ומשק ביתד עם חשב המשרד - לגבי
 עסקה שתמורתה אינה עולה על 7,500 שקלים חדשים:

 4. מנהל הספרייה ביחד עם חשב המשרד - לגבי עסקה ומשורה
 בהזמנת ספרים לספרייה ושתמודתה אינה עולה על 1,500

 שקלים חדשים.

 כמו כך מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות »1 עוזר
 ראשי לחשב המשרד, בהעדרו של החשב, לחתום בשם המדינה על
ל עסקה שתמורתה  מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות, לגבי כ

 אינה עולה על 30,000 שקלים חדשים,

 ההודעה על הרשאה שפורסמה בילקוט בפרסומים 3504,
ה עמ׳ 358 - כסלה.  התשמ׳

 י־ז בסבת התש־ן(14 בינואר 0990
 >חמ 3-9)

 אליקים רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

 1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ׳ 52.

 2050 ילקה הפרסוסים 3747, ג׳ כאדר התהץ, 990ו.28.2



ש נוסף ו ה סגן נשיא בית משפט מהוד, להיות יושב ח ת אדיה מ  א
וס ד׳ באדר התקף! (1 במרס 41990  בוזעדועחעררמי

 ההודעה על מינוי וועדת ערר שפורסמה בילקוט הפרסומים
י זה.  3536, התשמ״ה עמי 1163, תתוקן לפ

 י״ט בשבט התש״ן(14 בפברואר 1990) /
 (חמ 3-973)

 דן מרידוד
 שר המשפטים

 מינוי סמי נציב
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 229 לפקודה מס הכנסה׳, אני ממנה
ה עידן ודוד מלכא להיות סגני נציב מס הכנסה, לעניין ת ת ע  א

 סעיפים 64 ר147 לפקודה האמורה

 תוקף המינוי מיום א׳ באלול התשמ׳׳ס(1 בספטמבר 1989).

 ב׳ בשבט התש״ז(15 בפברואר 1990)

 (חס 3-768)

ס ר  שמעון פ
- שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש:6, עמ׳ 120.

 מינוי עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר229 לפקודת מם הכנםהי, אני
 מודיע כי מיניתי את עובדי הציבור ששמם מפורט להלן, לשמש

ת מס הכנסה: ד י  כעוזרי פקיר שומה לעניין מ

 נסים לוי
 רומה מודן

 גתן סמולנסקי
 עומן סוריאל

 שושנה בלומנשטוק
 לאה פרחי.

 כ׳ בשבט התשין(15 בפברואר 990»
 (חמ 3-171)

ם ר  שמשין פ
 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 6, עמי 120.

 מינוי פקיד גבייה
י פקודת המסים(גבייה) פ  ל

ת המסים(גבייה)׳, אני ד ו מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) ל
ת עובד הציבור יוסף זלכה להיות פקיד גבייה.  ממנה א

 י חוקי א־י, ברן־ בי, עמ׳ 1374; ס־ח התשל״ג, עמי 46.

2051 

 הודעה על קביעת ממלא מקוב של שד
י חוק יםוה הממשלה פ ל  ז1 י ״ ״ ״ 1

- -jfc 
 ־ בהתאם לסעיף 41(0«) לחוק יסוה הממשלה׳, מודיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה כי שר המדע והטכ־
 בולמיה יכהן כממלא מקוש שר התקשורת מיום כ״ד בשבט התש״ן

ד שובו של שר התלןשורת לארץ.  (19 בפברואר 1990) ע

 כיז בשבט חתשץ(22 בפברואר 1990)
 >חמ 3-57)

 אליקיפ רובינשטיין
 מזכיד הממשלה

 י ס״ח התשכ״ה עמ׳ 246.

 הודעה על שובו של שד לארץ
 לפי ׳חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים מה׳ לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כי שר
 המרע והטכנולוגיה שב ארצה ביום ?דו בסבת התשץ י12 בינואר

.(1990 

ר 1990) מ נ י  י״ז בטבת התש״ן(14 ב

 (חמ 3-57)

 אליקים רוביבשטיין
 מזכיר הממשלה

ה עמי 226. ל י ז ת  י ס״ח ה

 מינוי יושב ראש לוועדת העדר
 לפי חוק סוכני המכס, התשכ*זד~1964

י סעיף 24 לחוק סוכני המכס, התש־ פ  בהוקי סמכותי ל
ת שמואל פינקלמן, שופט של בית משפט  כ׳ה-1964, אני מפנה א
 מחוזי, להיות משב ראש נוסף של ועדת הערר לפי הסעיף האמור

 מיום ר באדר התשץ (1 במרס 41990

נר ועדת הערר שפורסמה בילקוט הפרסומים 3714, התש״ן,  מי
ה י ז  עמי 338, יתוקן לפ

 י׳׳ט בשבט התשץ(14 בפברואר 1990)
 (חמ 3-825)

 _• j__ דן מרידוד
 שר המשפטים

 י ס״ח התשכ׳ה, עמ׳ 16.

 הודעה על מינוי יושב ראש tpu לוועדת ערר
 לפי חוק הגנת כינרי מקוד, התשכ־ה-1965

 לפי סעיף 30(מ לחוק הגנת כינויי מקור, התש>דה-11965,
 אני מודיע כי בתוקף סמכיתי לפי סעיף 30(א) לחיק האמור, מיניתי

 י ם״ח התשכ״ה עמ׳ 186.

 ילקוס הפרסומים 3747, נ׳ נאדר התש־ן, »28.2.19



 היתד להעלאת מחיר בירה ומשקה לתת
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשנדו־1985 0

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 27(MK) לחוק יציבות מודדים
 במצרכים ובשירותים (הודאת שעה), rawn-11983, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של בירה או משקה לתת, המסווגים
 בפרט מכס 22.03 בתוספת הראשוגה לצו תעריף המכס והפסורים
 ומס קנייה על טובין, התש־׳ן-1989־, בשיעור,שאינו עולה על 6.2

.  אחוזים מעל מחיריהם הקובעים5
 צוינו מצרכים שונים לצדו של פרט מכס כאמור, יחולו

 הוראות היתר זה לגבי אותם המצרכים שצוינו זו בלבד.

א יחולו הוראות  גקבע למצרך שצוין כהיתר זד׳ מחיר מרבי, ל
ד במכירתו. לסיטונאי, לקמעונאי או לצרת.  ההיתר לגבי אותו מצי

 תחילתו של היתר זה ביום כ׳׳ד •כשבט התשין(19 בפברואר
.(1990 

 י״ז בשבט התש״ן(12 בפברואר 990»
 (חמ 3-1979)

פ ר  אריאל שדון שמעון פ
 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 1 ם׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 1 ק־ת-שעןרי מק׳׳ח 749, התש״ן, עפ׳ 33.

פ התשמ״ס, עמ׳ 4035. ״ י  נ

 היתר להעלאת מחירים של מוצרי פסטה
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א<(2) לחוק יציבות מחיתם
 במצרכים ובשירותים(הוראות שעה), התשמ׳ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של איסריות ומוצרי פסטה, המסוו
 גים בפרס מכם 19.02 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס וה
 פטורים ומס קנייה על סובין, התש״ן-1989«, בשיעור שאינו עולה

.  על 5.0 אחוזים מעל מחיריהם הקובעים1

ה של פרס מכס כאמור, יחולו צ  צוינו מצרכים שונים ל
 הוראות היתר זה לגבי אותו מצרך שצוין בו בלבד.

 נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הוראות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן.

 תחילתו של היתר זה ביום כ״ד בסבת התקין(19 בפברואר
41990 

 י׳׳ט בשבט התש״ן(14 בפברואר 1990)
 (חמ 3-1979)

 אריאל שרון שמעון פרס
 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 י ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
 1 ק׳׳ת-שיעודי מק־ח 749, התש״ן, עמי 33.

 י י׳׳פ התש־ן, עמ׳ 515.

 תוקף המינוי מיום י׳׳א בטבת התשמ״ח(1 בינואר 1989).

 מינויו של הרצל עסר׳ ־ בטל.
 ל בשבט התשץ (15 בפברואר 1990)

 (חמ 3-18) שמעון פרס
 שר האוצר

פ התשמ׳׳ד, עמ׳ 2903. ׳ ׳ י 2 

 היתר להעלאת מחיריהן של קופסאות פח
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ׳׳ו-985!

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א*2) לחוק קרבות מחיתם
 במצרכים ובשירותים(מראת שעה), התשמ״ז-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהן של קופסאות פח, המסווגות בפרס
 מכס 73.10.2000 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים
 ומס קנייה על טובין, התש״ן-1990נ, מעל מחיריהן הקובעים, בשי

 עור שאינו עולה על 6.4 אחתים.

 צוינו מצרכים שונים לצדו של פרס מכם כאמור, יחולו
 הוראות היתר זה לגבי אותו מצרך שצוין בו בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביום ו׳ כשבס התש־ץ (1 בפברואר
.(1990 

 ג׳ בסבת התש׳׳ן(10 בינואר 1990)
 >חמ 3-1979)

ן שמעון פרס ת  אריאל ש
 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 י ק׳׳ת-שיעורי מק״ח 749, התש״ן, עמי 33,

- היתר להעלאת מחיר גייר ביתי
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

ת מחירים מ י  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק ע
 במצרכים ובשירותים (הודאת שעה), התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחירו של נייר ביתי מייצור מקומי, המסווג
 בפרס 48.03 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס
 קנייה על טובין, דמש״ן-1989י, בשיעור שלא יעלה על 4.9 אחוזים

 מעל המחיר הקובענ.

ו מצרכים שונים לצדו של פרט מכם כאמור, יחולו  צרנ
 הוראות היתר זה לגבי אותם המצרכים שצוינו בו בלבד.

 תחילתו של היתר זה ביום ז׳ באדר התש׳׳ן(4 במרס 1990).

 י׳־ד בשבט התש׳׳ן(9 בפברואר 1990)
 (חמ 3-1979)

פ ר ן שמעון פ ת  אריאל ש
 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 י ם׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.
 « ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 749, התש׳׳ן, עמי 33.

 י י־פ התשמ״ט, עמי 364.
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 (1) מי שהתלונן ומי שהוגשה נג־
*1M013 דו תלתה לפי סעיף 

 (2) מי שביקש את החזקתו של
 חבר הכנסת מישיבות הכנסת

ע ל3-מיפ-ים: נ  .שבהרחקתו ד
 70(0, 72ע< או 103ו(א*

 (3) חבר הכנסת שערער על החל־
 טת ?ושב ראש הישיבה או יר
 שב יר^ש ועדה לפי סעיפים
 . 68>מ ד103ה ומשב ראש הי
 שיבה או משב ראש הוועדה

 הנוגע בדבר״. ,

 כ׳ בשבט התש״ן(15 בפברואר 990»
 >חמ 3-864) ־־ דגשילגסקי

 יושב ראש הכנסת

 הודעה על אישור העברת מגוויות משר הבו־יאות
 לשר לזוכות הסביבה

 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41>אא4) לחוק יםוה הממשלהי, ובהמשך להר
 דעות שפורסמו בילקוט הפרסומים 3650, התשמ״ט, עמ׳ 2690,
 ובילקוט הפרסומים 3678, התשמ״ט, עמ׳ 3622, אני מודיע מה כי
 בישיבתה במס י׳ בשבט התש״ן(5 בפברואר 1990) החליטה הכנסת,
 לפי סעיף 30 לחוק יסוה הממשלה, לאשר את החלטת הממשלה
 להעביר לשר לאיכות הסביבה את הםמעומת הנתונות לשר הברי

 אות והחובות המוטלות עלמ על פי הוראות החוקים הבאים:

 (1) פקודת בריאות העם, 1940׳ - חלק ב1: השידות הסניטרי,
 למעט סעיף 3ב; חלק ר: הודאית סניטריות - מפגעים, למעט
 ככל שהוא נוגע למי שתייה סעיף 70 - ככל שתא נוגע

 לפסקה זה

 (2) חוק וישויות המקממת >במ0, ומשכ״ב-1962י, למעט סעי
 פיס 13 ד55:

 (3) חוק רישר עסקים, התשכ״ח-1968», למעט הסמכויות והחובות
 ־בכל הנמע לעסקים מעמי רישוי .בתהומי- הרפואה הרוקחות,

 המזון והקוסמטיקה ולעסקים ועוגעים לבריאות הציבור;

 (4) חוק תחנת הכוח תל אביב, התשכ״ז-1967*.

 כ״ז בשבט התש״ן(22 בפברואר 1990)
 >חמ 3-688)

 ד3 שילגסקי
-< יושבדאש הכנסת

 1 ם״ח התשרח, עמי 226.

 1 עיר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 191.

 י ם״ח התשכ״ב, עפו 96.
 י ם״ח התשכ״ה עמ׳ 104.
 י ס״ח התשכ׳׳ז, עכו 141.

 היתד להעלאת מחיר הובלת דלק
י חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), פ ^ 

 "ד התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים־ ז־בשירותינז(הוראת שעה), התשמ״ו־1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את המחיר של תובלת דלק במיכליות בשיעור

 שלא יעלה על 12 אחוזים םעל המחיר הקובע.

 י״ט בטבת התש״ן(16 בינואר 1990) .
 (חמ 3-1979)

 משה קצר שמעון סרס
 שר התחבורה שד האוצר

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 ! תיקון לתקנון המסת
 לפי חזק יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסמים מה תיקונים
 לתקנון, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י״ט בשבט התש״ן(14

 בפברואר 1990»

 תוספת סעיף 34א

 1. אחרי סעיף 34 לתקנון הכנסת יבו*

 הודעת! 34* א).ראש הממשלה יפתח כל מושב
 ראש של הכנסת בהודעה על פעילות
 הממשלה הממשלה בתקופה שחלפה מאז ה
 מושב הי^דס ועל תכנמת הממש״

 להילמושב הקרוב.

 מ על ההודעה יקוים דיון סיעתי.״

 הוספת סזלף 103ז

 1. אחדי. סעיף 1103 לתקנון הכנסת יבו*

 ״הגבלת 03וז.. (א) חברי ועדה ישתתפו בדיוני הווע־
 השתתפות דה ובהצבעות הנערכות בה בכ*
 בישיבות פוף לכללי האתיקה של חברי הכ־

J t i _ וערה 

 (ב) חבר הכנסת שהוא צד לתלונה יה
 יה נוכח בישיבתה של ועדת הכני
 םת לקט הצגת טיעוניו ומתן
 תשובות לשאלות וכן יהיה נוכח
 בשלב ביחד התלונה סיימה הוו
 עדה את דיעיה תסכם את עמו
 תה ותקבל החלטתה שלא בנוכוזר
 תו של חבר הכנסת כאמור גם אס

 הוא חבר הוועדה

 (ג) לעבת סעיף קטן(0, ״צד לתלד
 נהי החג

 י י־פ התשל־׳ה עמ׳ 590; התשמ״ט, עמ׳ 3850.

 ילקוט הפרסומים 7*37¿ ג' נאדר הת>דן, 283.1990



 אשר תשולם בשיעורים ועי שנתיים ביום 10 ביולי וביום 10
r i o » ץ ש ת ר של בל שנה החל ביום י״ז בתמה ה מ  מ

41990 

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת הפרשי
 הצמדה ביום ט׳ בשבס התשנ״ה (10 בינואר 41995

 6. המחיה ma* המכירה ״קבע במכת לפי תקנות מילווה המדי־
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת פד*100

 מהערך הנקוב.

 י״ג בשבט התעדן(8 בפברואר 1990)
. . . . . . . ( 3 - 9 5  (חמ 0
 מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ומזון, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר ולצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה התשל״ס-1979.

 נמסרת בזה תדעה בי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילוזזז המדינה התשל־ס-1979י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילתה המתנה התשל־ט-1979, עניינים אלה

 א. פדרה מס׳ 5618ו:

 1. סוג הסדרה! סוג ׳גליל׳, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילויה
 המדינה(םדרית מסוג יגליל״4 התע׳ט־80ז1«.

 2. יום ההוצאה כ״ט בסבת התש״ן(26 ביניאר 41990

 p .3• כל שוויה הנקוב: עשרה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלש הריבית•* הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביום העסקים האחרון בחודש ינואר של כל שנה החל ביום
 ס׳׳ז בשבס התשנ׳א(31 בינואר 1991), בשיעור של 4.75%

 לשנה

 5. מועדי הפתיח איגרות החוב ייפח בשלמותן ביום י״ב בשבט
 התשס״ז(31 בינואר 42007

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנית מילויה המת״
 נה >מכחים4 התשפדד-1984י, יאילם לא יפחת 13*120

 מהערך הנקוב.

 ב. סדרה מפי 15613׳:

 1. סוג הסדרה סוג'גליל־, אשד תנאיו נקבעו בתקנות מילתה
 המדינה(סודות מסוג ״גליל״4 התש׳ס־-1980*.

 2. יום ההוצאה ר בשבם התש־ז(30 בינואר 41990

 3. סך בל שוויה הנ^כ: אחד עשר מיליון שקלים חדשים.

 A מיעדי תשלש הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 ביש העסקים האחרון בחודש יניא־ של כל שנה החל ביים
 ט״ז בשבס התשנ״א «3 בינואר 41991 בשיעור של *4.75

 לשנה.

 י ס״ח התשל״ס, עמי 112.
 י ק״ת התש״ס. עמי 0281 התשמ״ה עפ׳ 457.

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 1216.

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילתה המתנה התשל״ס-1979

 נמסרת מה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילתה המדינה התשל״ט-1979י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילתה המדינה התשל״ט-1979, עניינים אלה

:W508 א. םדדדז מפי 

 1. סוג הסדרה ־גלבוע־, אשד תנאיו נקבעו כתקנות מילתה המ
ה (סדרות מסוג ׳גלכוע׳4 התשמ׳׳א-1981 ־.  תנ

 2. מם ההוצאה: י״ג בסבת התש׳ן(10 בינואר 41990

 3. סך שוויה הנקוב: חמשה עשר מילמן שקלים חדשים.

 4. מועדי תשלש הריבית: איגרות החוב ישאו תבית משתנה
 אשר תשולם בשיעותם חצי שנתיים ביש 10 במלי ובתם 10
 בינואר של כל שנה החל במם י״ז בתמוז התש־ן(10 ביולי

41990 

 5. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת הפרשי
 הצמדה ביש ס׳ כשבט התשנ׳ה (10 בינואר 41995

 6. המחיר: מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילתה המת־
 נה (מכחי׳ם4 התשמ״ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך הניןב.

 A פדרה מס׳ 36508׳:

 1. סוג המירה: ״גלבוע", זמר תנאמ נקבעו בתקנות מילויה המ
ה (סדרות מסוג ״גלבוע־), התשמ־א-1981*.  תנ

 2. מם ההוצאה: י־׳ג בטבת התש׳׳ן(10 בינואר 41990

 3. סך שוויה הנקוב: חמשה עשר מילמן שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית: איגרות החוב ישאו תבית משתנה
 אשר תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 10 במלי ובמס 10
 בינואר של כל שנה החל ביש י״ז בתמוז התשץ (10 ביולי

41990 

 5. מיעדי הפדמן: איגרות החוב ייפח בשלמותן ובתוספת הפרשי
 ועמדה כיום ס׳ בשבט התשנ׳ה (10 ביניאר 41995

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווה המת
 נה (מכרדם4 התשמ־ד-1984נ, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך הנקוב.

 j פדרה מם׳ 6508גי:

 1. סוג הסדרה"גלבוע", אשר תנאמ נקבעו בתקנות מילתה הפד
 תגה(סדרות מסוג ״גלבוע״4 התשמ׳א-1981י.

 2. מם ההוצאה י״נ בסבת התש׳ן(10 בינואר 41990

 3. סך שמיה הנקוב: ששה עשר מילית שקלים חדשים.

 A מועדי תשלום הריבית: איגחת החוב ישאו תבית משתנה

 י ם״ח התשל־ט, עמ׳ 112.
 ־ לדת התשמ״א, עמ׳ 1271; התשמ׳׳ה עמ׳ 1094.

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 1216.

Z&2.1990 ,2054 ילקוס מדממים 3747, ג׳ באדר התש״ז 



ד המכירה ״קבע במכרז לפי תקנות מילווה המדי י  6. המחיר. מ
 נה (מכרזים), התשמ״ד-1984ג, ואולם לא יפחת מ*100%

 מהערך הנקוב.

 י״ג בשבט התש״ז(8 בפברואר 1990)
(3-̂  >חמ 50

 מאיר ^ידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדם• הוצאת פדרה של איגרות חרג
 לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984

ה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוגר לפי סעיף 8  נמסרת מ
 לחוק מילווה ק1ר מועד, התשכדד־-984זי, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילווה קצר מועד, ומשכדד-1984, סדרה מנו

 0151וו, עניינים אלה

וה^ לו ז^פי ו נקב^^קנ - ו אי  4 - סוג הסדרה סוג ״ח״, אשד תנ
 מועד(סדרות מסוג ״זז׳), התשמ״ח-1988־.

ה ה׳ בשבט התשץ(31 בינואר 41990 א מ  2. יזם ה

 3. סך כל,שוויה הנקוב: מאתיים המשים מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו ביום ט״ז בטבת התשנ־א(2
 ביגואר 41991

 5• הערך הנקוב איגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן הנקוב מאה
 שקלים חדשים.

 6. המחיה איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 85.53%
 פשזרין מקוב.

 י׳ג בשבט התשץ(8 בפברואר 1990)
 (חס 3-950)

 מאיד פרידמן
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 י ם״ח התשמ״ה עמי 69.
 י ק״ת התשם״ה עמי 959.

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984

ה הודעה, כי בתוקף סמכות שד האוצר לפי סעיף 8  נמסרת מ
 לחוק סילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984י, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מילויה קצר מועד, התשמ״ד-1984, עניינים אלה

 א. סודה טפ׳ 10740״:

 1. סוג הסדרה סוג ״ר, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה קצר
 מועד(סדרות מסוג ״ו״4 התשמ״ז-1987ג.

 2. תם ההוצאה כ״ז בסבת התש״ן(24 בינואר 41990

 1 ם׳ח הזשנדד, עמ׳ 69.

 1 ק״ת התשנח, עפ׳ 1228.

 4 מועדי הפדיון! איגרות החוב ייפדו בשלםותן נקם ׳״ב כשבט
 4 התשסיז(31 בינואר 42007

 .6. הפחיד! מחלד המכירה ייקבע כמברז לפי תקנות מילויה המרי*
 נה (מכרזים), התשמ׳׳ז־-4&19נ, ואולם לא יפחת מ־120%

 מהערך מקוב.

 י״ג בשבט התש״ן(8 בפברואר 1990)
 (חפ 50*-3<

 נאיר פרידמן
 המשנה למפתה על שיק ההון) ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילויה המרינה התשל״ס-979ו

ה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6  נמסרת מ
 לחיק מילויה המדינד, התשל״ש-1979י, שהועברה אלי. קבעתי

— ה ל א פ י נ י י נ  לגבי-איגרות חוב מילויה־ המדמה ע

 א. פדרה מפי ז460י!

 1. סוג הסדרה סיג ״גבעי, אשר תנאיי נקבעו בתקנות מילויה
 המדינה(סדדות מסוג ״גבע״4 התשנדט-989!נ.

 2. מם הזץצאה כ״ט בסבת התשץ(26 בינואר 41990

 3. סך כל שורה הנקוב! מזר עשר מיליון שקלים חרשים.

 4 מועדי תשלום הריבית: בשנה הראשונה 4.75% ריבית נקמה
 לשנה שתחושב על בסיס שנתי החל ביום 25 בינואר 1990
 י ותצוךף לקרן. החל מן השנה השנייה - 17.5% ריבית גמדה

ה מ ק  לשנה החל מתום תקופת הריבית מ

 5. סועדי הפריון: איגרות דזזוב ייפדו בשלמותן ביום ר בשבט
 התשנ״ו(25 בינואר 41996

 6. המחיה מחיר המכירה ייקבע במכרז לפי תקנות מילווזז המרי•
 נה (מכרזים4 התשמ״ד-1984י, ואולם לא יפחת מ־100%

 מהערך מקוב.

* ד460ח׳:  א. סדרה מ

 1: סוג הסדרה סיג"גבע״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילויה
 המדינה(סדרות מסוג'גבע׳4 התשמ׳ס-1989*.

 2. יום ההוצאה ד׳ בשבט התשץ(30 בינואר 1990).

ב עשרה מיליון שקלים חדשים. ו ק  3. סך כל שוויה מ

 4 מועדי תשלום הריבית: כשנה הראשונה 4.75% הבית נ?כה
ס שנתי החל ביים 25 בינו*־ 1990 י  לשנה שתחושב על ב
 ותצודף לקוץ. הזל מן השנה השנייה - 17.5% ריבית צמודה

 לשנה החל מתש תקופת הריבית מקובה

 5. מיעדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביש ד בשבט
 התשנ״ו(25 בינואר 41996

 1 ם״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

ת התשמ״ס, עמ׳ 1142. ״ ק 1 

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 1216.
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 3. סך כל שוויה ועקוב מאה מילית שקלים חדשים. 3. ה־ כל שוויה ועקוב; מאה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפח ביום ג׳ באב התש״ז(25 4 מועדי הפדייה איגרות החוב ייפח ביום י׳ באב התש״ן ^
 ביולי 990«. באוגוסט 41990 #

3 ^ 5. הערך הנקוב: איגחת החוב יוצאו ביחידות שערת הנקוב מאה ו ק נ מ ה ד ע ח ש ח י ז ו , ^ ב כ י ן מ ה ן ק נ 1 ^ ה 5 

 שקלים חדשים. שקלים ייישים•

9 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר 92.48% 2 ־ 4 8 ף % , ח מ ק י^-אל ב נ ב ו ל ר כ מ כ « ו ח : אעךןת ה ר ד ן מ , ה 6 

 משוויין הנקוב.

: י״ג בשבט התש׳ן(8 בפברואר 1990) ר 0 8 1 ה ^ 0 ר ד 0 ^ 
 >חמ 3-1790)

 1. סוג הסדרה סוג יד, אש־ תנאיו נקבעו בתקנות מילווה קצר
 מאיד פרידמן מועד (סדרות מסוג ׳ו״4 התשמ־ז-1987נ.

 2. מם ההוצאה ה׳ בשבט התשץ(31 בינואר 1990). המשנה לממונה על שוק ההן, ביטוח וחיסכון

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשימות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), התשל״ב-1972

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(רשיונות), התשל־ב-1972י, מתפרסמת מה רשימת מבקשי רשיונות. תוך
 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגחת מנומקת בכתב למתן רשיון למבקש מסוים, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק

 חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל״ב-1972, רח׳ צאלח א־דין 29, ירושלים:

 ספי הבקשה השם המעז 119 הבקשה

 5271/89 הורביץ אייל נווה אשר חרש 18, פרדס זעה היקר פרטי

 1827/82 כהן משה דפנה 13/7, קרית ביאליק משדד לחקירות

 5272/89 כיח־ יזסף הבשן 14/2, קרית גת משרד לשירותי שמירה

 5273/69 דראי מאיר חבצלת 13/2, מגדל העמק חוקר פרטי

 5274/89 גילאון יהשע שדרות םמאסס 8, תל אביב חוקר פרטי

 5275/89 כץ יהושע אבן גביחל 12, תל אביב חוקר פרטי

 5276/89 מן־אל מימין מאיר בעל־הנם 8, רמת גן חוקר פרטי

 5277/89 חזק ראובן צה״ל 51, צהלה חולד פרטי

 5278/89 מלכא רפאל הרצל 79, כפר סבא תקר פרטי. .

 5279/89 אברהם נסים דגל ראובן 16, פתח תקוזז חוקר פרטי

 5281/89 כהן שרה שכ׳ ישראל 10, ירושלים חוקר פרטי

 5280/89 רדי פלג משעול חכתרון 6, חודש רמות, ירושלים חוק• פרסי

 5282/89 נחושתן מרדכי כבוצקי 39, רעננה חוקר פרטי

 5283/89 ראובן אריה נחלת צבי 4, פתח תקוזז משרד לשירותי שמירה

 5284/69 בראיון ודים שדרות יעלים 55, באר שבע חוקר פרשי

 5265/89 אבל גיא ששת הימים 55, רמת השרה חוקר פרסי

 5287/89 מרדכי אליהו רמת הנשיא, סמטת הכרמל 19/15, בת ים חוקר פרסי

ר שמואל קלישר 9, חדה 6, הרצליה חוקר פרטי  5288/89 ל

 5266/89 בוקסר את לרנד על ידי הרצל 208, רחומת משרד לשירותי שמירה
ר יאיר הסייסים 33, נם ציונה מארגן שמירה שכיר ת  ל
 בוקסר שמואל הטייסים 25, נס ציונה מארגן שמידה שכיד

 ילקוט הפרסומים 3747, ג׳ נאדר התשץ, &»2.1&2

 י ק־ת התשל״ב, עמ׳ 1236: התשכ״א, עמ׳ 122.
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- סוג הבקשה  מסי הבקשה השם המען

 5289/89 בךאבנר מיכאל שלום אש 17> הדר יוסף, תל אביב חוקר פרטי
 5290/89 ערוסי יגאל וייצמן 8¿ בת ים חוקר פרטי

 5291/89 ענתבי משה סולד 44, רמת השרון חוקר פרטי

 5292/89 ינשוף בע״מ על ידי יפו 214, ירושלים משרד לשירותי שמירה
 מלכה יגאל מושב ורד יריחו, ד׳׳נ בקעת יריחו מארגז שמירה שכיר
 כהן אבי הגומא 5, גילה ירושלים מארגז שמירה שכיר
 בקר גדעון מושב ורד יריחו, ד־נ בקעת יריחו מארגז שמידה שכיר

 5293/89 נוואמה יורם חיל האוויר 17/3, ירושלים חתך פרטי

 5294/89 זהבי יצחק מושב עין יעקב, ד״נ מעלה יוסף חוקר פרטי

 5295/89 אדח מדם כ״ט בנובמבר 13/32, בת ים חוק־ פרטי

 2123/83 פנקס גרשון מושב מזור, ד׳׳נ מרכז משרד לחקירות

 5296/89 גבאי אביטל המעפילים 38/3, גבעת אולגה חדרה משרד לשירותי שמידה

 7494/88 אסף אלת ברזילי 2, ראשון לציון משרד לשירותי שמירה

־ משדד לחקירות י גואטמלה 23/39, ירושלים י  2013/82 בכר מ

 5297/89 ססולפר שמעון רוקח 90, רמת גן חוק־ פרטי

 5272/89 כיח־ יוסף הבשן 14/2, קדית גת חוקר פרטי

 5298/89 גרנות משה לאון בלום 19, חיפה חולד פרטי

 5299/89 בזלת שירותי ניקיון ושמירה בע״מ ע׳׳י ודד, 8677,-יפו י משרד־לשירותי שמירה
 מילאל גדי ודד 8677, יפו מארגן שמידה שכיר
 מילאל אסתר ת״ד 8677, יפו . מארגן שמירה שכיר

 5300/89 מספיה אמנון . רבי עקיבא 10, רחובות במזח־ לשירותי שמירה

 5301/89 מוספיה יגאל לרן אפשטיין 9/5, רחובות משרד לשירותי שמירה

 5302/89 ל׳ מ׳ ניקיון ושירותים על ידי דלנוב 13, תל אביב , משרד לשירותי שמירה
 ףישר חשה יחשייים 21 כפר סבא מאמו שמידד ע5*ד

 2795/84 שגיא נתן יי תובל 8, רמת גן משרד לחקירות

 5303/90 שקמה שירותים, אבטחה ואחזקות בע״מ על ירי הרצל 36/61, ת״ד 141, אשקלון משדדילשירותי שמירה
 פלחנגר יוסף אל סיני, ד׳׳נ חוף עזה מארגן שמידה שכיר
 עדשה רינה אל סיני, ד׳נ חוף עזה . מארגן שמירה שכד

 5304/90 בן־דרור מאד סמטת מצדה 6/18, רמת הנשיא, בת ים חוקר פולטי

 5305/90 אבדת מערכות בע׳׳מ על ידי בלפור 13, ירושלים משרד לשיחתי שמירה
 םידיס אהדת בלפור 13, ירושלים מארגן שמירה שכיר
 מו־סיאנו אברהם בלפור 13, ירושלים מארגן שמירה שכיר

 5306/90 מקד הגליל בע׳מ על ידי הגעתון 20, בהריה משרד ל&ירותי שמירה
 אלעזר יוסי סוסקין 11/6, נהריה מארגן שמירה שכיר

 בן עמי יהודה סוםקין 11/6, נהריה מארגן שמירה שכיד י

 5307/90 ברון־ אליהו אהוד 16, נתניה חוקר פרטי

- חוקר פרטי  5308/90 דנו שרה . כרמון 10/4, ירושלים

ד בודנהיימר 18, חיפה חוקר פרטי  5309/90 אדרי ח

 5310/90 שולדינר מיכה המגדל 12, גבעתיים חקר פרטי

 5311/90 בראיבגי שלמה יהודה משיא 7/5א', קרית אתא חוקר פרסי

 ילקהז הפרםומים $747, ג׳ באדר התש־ן, 28.2.1990 2057



 מסי הבקשה השם המעז מיג הבקשה

 1742/81 היססר יעקב חיים הזז 3/9, חיפה משדד לחקירות

 5312/90 ממה אבסוזה צפון על ידי מסריק 9« נהחה משרד לשירותי שמירח
 אמסלם מאיר מסריק 9, נהריה מארגן שמידה שכיר

 5313/90 גוסליב אילנית בויאר 20, תל אביב חוק״ פרסי

 5314/90 לביא יוסף זלמן ארן 25, חולה תקר פרטי

 5316/90 שרון יונה ביאליק 154, חולון חוקר ©מד

 5317/90 אראל חיים יוספטל 105/12, בת ים חומי פרטי

 5318/90 סכה שלמה רוטשילד 6, בת ים חוקר פרטי

 1620/81 שהין אברהם שמריהו לוין 9, חיפה משדד לשירותי שמירה

 5319/90 תשובה נסים ההגנה א/45, אוו־יהודה חוקר פרטי

 5320/90 סלע יפה מלנסון 102/13, גבעתיים חוקר פרסי

 5321/90 חריט חן נופית 138 חוקר פרטי

 5323/90 אבו חייה עאטף גליל עליון, בית וגן חוקר פרסי

 5324/90 בנדק רפי פלוס 200 734/2, טבריה מקר פרסי

 5325/90 בן־צור עמנואל לא׳ 45, כפר שלם, תל אביב מקר פרטי

 5326/90 דאמוני מישל ת״ד 51, שפרעם משדד לשירותי שסלדה

 5327/90 צמח יגאל הרצוג 23, גבעתיים חוקר פרטי

 5328/90 דיינובםקי אריה/לייבה שמיר 62, ירושלים משרד לשירותי שבררה

 5322/90 כסלו שירותי סיעוד ואבטחה על ידי ירושלים 36, בת ים משרד לשירותי שמירה
 יצחק מאיר ירושלים 36, בת ים מארגן שמירה שכיר
 חית משה ירושלים 36, בת ים מארגן שמידה שכיר

 5329/90 בטח שיחתי שמידה על ידי לבונסין 28, תל אביב משרד לשירותי שמידה
 אלנתן אביגדור לבונסין 28, תל אביב מארגן שמירה שכיד

 3320/50 אהרון עוזי ישעיהו 18/1, חיפה משרד לשיחתי שמידה

 י׳׳ח בסבת התשץ(15 בינואר 1990)
 (חמ 3-333)

 ישראל מיגר
 יושב־ראש תועדה

 המוסד לביטוח לאומי(להלן - המוסח, המיוצג על יד־
 המנהל הכללי של המוסד, מרדכי צפורי, ועל ידי

 סגן המנהל הכללי(גמלאות), ישראל ערד
 מצד שני;
 הואיל: וברצון הממשלה לתקן את ההסכם העיקרי כהגדרתו בסעיף

 1 להסכם זה
 והואיל: והמוסד מכים לבצע את האמור בהסכם זה לאה־
 שנתמלאו התנאים האמורים בסעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי

 [נוסח משולט, התשכ״ח-1968>(להלן - החוק*

 1 ס״ח התשכ־ח, ענו 108.

ד התש׳ז, 28.2.1990 א  ילקוס הפרסומי0 3747, ג׳ ב

 הפכפ
 בדבר גמלת ניידות (תיקון מס׳ ד<

 שנעיד ונחתם בירושלים ביום כ׳ בשבט התש״ן(15 בפברואר 1990)

 בין

 ממשלת ישראל כשם מדינת ישראל (להלן - הממשלה),
 המיוצגת על ידי המנהל הכללי של משרד ומוצר, יעקב ליפשיץ,

 ועל ירי החשב הכללי, אלי יונס

 מצד אחה

 לבין
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 הודעות לפי חוק התבמן והבנייה,
 התשכ״ה-»19

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מיזמי פתח תקוזז

 הדעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
ה הודעה בהתאם לסעיף «8 לחוק הממן והבנייה  נמסרת מ
י הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת ד י מ  התשכ*ה-1965, כי מ
 המרכז ובמשרדי המערה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוזז הופ

 קדה תמית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ פת/15/1209/ב״.

* A 22 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6403, חלקות 
 63,62, חלקי חלקות 16, 17 - פתח jnpfí רח׳ מזרונוביץ, רח׳

 השלושה

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גבולות מגרש ג׳(ללא שינוי
 השסזמ ב) שינוי בינוי כמפורש בתשריט המנוי*

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר־
 ריס האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
ת הרואה עצמי נפגע על ידי התכנית, וכן י נ ע י מ  עצמו נפגע על ד
 3ל הזכאי לכף על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך
 מרקדים גדום פרסומה של הדעה זו ברשומות, למשרד הוועדה
 המחוזית האמורה רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, סל׳ 05-225577.

 המתנגד ימציא העתק,התנגדותו למשרד מועדה המקומית
 האמורה עידית פתח תקיה פתח תקיה טל׳ 03-9371234*

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם כן מגשה בכתב
 בפירוט ממקות ובליווי תצהיר המאמת את העומ־־ות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תמית נמורמת
 נמסרת מה מדעה בהתאם לסעיף 89 למק התכון והבנייה
 התשכ״ה-1965, ^ במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מזוז
 המרכז ובמשרדי מועדה ומקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון

 מפקדה תמית מקראת ״תכנית מפורטת מס׳ רצ/45/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3935, חלקות 10,9,6,
 14,13,12,11, 105,104,103, חלקי־ חלקות 4 46 - ראשון לציון.

 עיקרי מראות התכנית: שינוי תמית מם׳ רצ/165/א׳ ותמית
 מיתאד מס׳ רצ/1/1 על שינוייה ותמית מס׳ רצ/2000(שבמקרה)
 כדלקמן: א) חלקות מם׳ 14, 103, 105, לא ייכללו באיחוד וחלוקה
 כמפורט להלן; ב) שאר החלקות המוגדרות בגבולות התכנית לפי

 סלעים 3 ר4 בתקנון יאוחדו ויחולקו מחדש ללא הסכמת ממןיםז ג).
 ייקבעו אזורים מוגדרים בתמית הבינוי והפיתוה ד) השטח המוגדר
 בסעיף 10ב׳ בתקנון יתוכנן כמתחם אחד, בו ייקבע יעוד קרקע
 כמרכז עירוני המשלב: 1. שטחים למייני צימר ומשרדים, ובכלל
 זה הבניין מאשי של משרדי העיריה 2. שטחים למייני מגורים
ט הקיים  מיוחדים/משרדים ומרכז ממזרי; 3. שטח למיין בית מ

 לפיכך הגיעו הצדדים להסכם כדלקמן:

 1, ״ההסכם העיקרי״ לעיין הסכם זה -

 ההסכם בדבר גמלת ניידות שנה/ם בין הצדדים
 ביום 1 ביוני 1977*, שתוקן בהסכמים מלס 29
 ביולי 1979*, 10 במאי 1981», 27 במאי 1982׳,
 10 באוגוסט 1984׳, 26 באוגוסט 1986׳, ר12

 באוגוסט 1987*.

 ההסכם
 העיקרי

 2. בסעיף 2 להסכם מיקרי כמקום הגדרת ״קרוב
 משפחה״ יבוא!

 ״קרוב משפחה־ - בעל או אשה בך, בת ובני
 זוגם, אב, אם, לרבות מרה מאמץ והורג, אח או
 אחות, שמדו רשיון נהיגה בר״תוקף והוא והמו״
 גבל בניידות גרים בקביעות באותו בנח, או בב
 ניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו זנולה על
 100 מטרים, או בבניינים שהמרחק ביניהם גדול
 יותר - אס אלה הבניינים הקרובים ביותר זה

 לזה כתחום אותו יישוב״.

 3. הסכם זה יחול מיום חתימתו ועד יום גרז מיסן
 התשנ״א(31 במרס 1991).

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 תיקה
 סעיף 2

 תחילה
 ותחולה

 (חם 3-1505)

 אלי יתס
 החשב הכלא
 ממרד האתר

 יעקב ליפשיץ
 המנהל הכללי

 של משרד האוצר

 ישראל ערד
 סגן המנהל הכללי

 של המוסד לביטוח לאומי

י ר ו  מדרבי מ
 המנהל הכללי

 של המוסד לביטוח לאומי

 * י״פ התשל״ז, עמ׳ 1813.
 י י״פ התש״ם, עמי 192.

 * י״פ התשמ־־א, עמ׳ 1968.

 * י־פ התשמ־ב, עמ׳ 2454.

 * י״פ התשמ״ר, עמ׳ 3224.
 י י״פ התשס״ו, עמ׳ 3341.
 « י״פ התשכךז, עמי 2298.

 הודעה בדבר בחידת רב עיר בקצרץ
 לפי תקנות במרות רבני עיר, התשל׳׳ה-1974

 ועדת הבחירות לרב עיר בקצרין מודיעה לפי תקנות בחירות
 רבני עיר, התשל״ה-1974י, כי האסיפה הבוחרת בחרה במם י״ב
 בסבת התש״ן(9 בינואר 1990) את יוסף לר כרב •עיר לקצרין..

 י״ב בסבת התש״ן(9 בינואר 1990)
ח נ ו  >חמ 3-44) מאיר מ

 יושבדאש ועדת הבחירות
 לרב עיר לקצרין

ת התשל״ה עמי 532.  ד

20S9 28.2.1990 ,יליזס הפרסופים 3747, ג׳ באדר התש״ז 



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

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת קו מיין אמרי 3.39 מ׳
 במקום 5 מי; 2) קביעת הוראות בנייה 3) קביעת אחוזי בנייה 4)

 קביעת קו מיין קדמי 2.90 מ׳ במקום 3 מי.
 כל המעוניין בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.
ת או בכל פרט תכנוני אחד הרואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
מ י התמית, ו  עצמו נפגע על ידי התמית הרואה עצמו נפגע על ד
 כל הזכאי לכד על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תור
 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, למשרד הוועדה
 מחוזית וממורה דחי הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 03-225577.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרד הועדה המקומית

 האמורה מועצה מקומית טייבה טל׳ 052-992806.
 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העוברות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לודים ״
 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת-בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק החסן והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה לודיס הופמ־ה

ת הנקראת ׳תמית מפורטת מס׳ גז/6/12״.  תמי
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3709, חלקה 3, חלקי
 חלקות 2, 4-6, 32, 35,34: גוש 3711, חלקות 29-40, 47-55,
 66-69,60-64, חלקי חלקות 90,65,56-59,44-46 - רמות מאיד,

 !5 נחלות, 2 מגרשים לבעלי מקצוע.
 עיקרי הוראות התכנית; תכנה מחדש של היישוב; ביטול נח*
 לות שאינן ?ימות בפועל; תמון מגרשים של נספחים למגרשים
 חקלאיים קיימים; שינוי מגרשים לבעלי מקצוע למגרשים נספחים.
 כל המעוניין בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר

 דים ומשרים פתוחים לקהל.
י אחר הרואה ת מ  כל המעונייז בקרקע, במיין או בכל פרט ת
 עצמו נפגע על ידי התמית הרואה עצמו נפגע על"ידי התכנית, וכן
ר להגיש התנגדות תו1 מ  כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחה* ח
 חודשיים מיום פרסומה של הודעה ןן ברשומות, למשרד הוועדה
 המחוזית האמורה, רח׳ הרצל M רמלה 72406, סל׳ 3-225577(4

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרד הוועדה המקומית
 האסורה, רח׳ טשרניחובםקי 1, רמלה, סל׳ 08-241312.

 התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליור תצהיר המאמת את העובחת שעליהן היא

 מסתמכת.

 י״ז בטבת התש״ן(14 בינואר 1990)
 רב שיש

 יושב־ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחת המרכז

 אשר ישומד, יורחב רשופץ; A ביטול חניה עלית וקביעת חניונים
 תת־קרקעיימ 5. ביטול והתורה של דרכים תוך שינוי יעודן
 למדרחוב(רח׳ זצ׳׳ל); 6. קביעת כיכרות ופרגולות מעל המדרחוב; ה<
 קביעת הוראות להפעלת התכנית הכוללות שלבי פיתוח, הוראות

 להכנת תמית הבינוי ותכנית עיצוב ארכיטקטוני.

 כל המעוניין בתמית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן
 כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגחת תוך
 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, למשרד הוועדה
 המחוזית האמורה רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 03-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרד הוועדה המקומית
 האמורה עידית ראשון לציון, ראשון לציון, טל׳ 03-9682333.

 התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והמייה
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז המרכז
 החליטה לאשר תמית הנקראת"תמית מיתאר מקומית מם׳ רע/1/

 297״.

 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 7650, חלקה 43-
 רעננה דח׳ אחוזה

 ׳עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח
 למוסד.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים 3431, ממי  הודעה על הפקדת ו
 התשמ׳־ז, עמי 1101.

 התכנית האמורהבצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית, הופ
מ במשרדי הוועדה המקו  קדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה ו
 מית לתכנון ולבנייה רעננה וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 89- להק התכון והמייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולמייה טייבה הופקדה

 תמית הנקראת ־תמית מפורטת מס׳ טב/2373״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 8030, חלקה 29, מגרש
 24 - טייבה.

 2060 ילקוס הפרסומים 3747, ג׳ באדר החשדן, 28.2.1990



 הודעות גחי המעונמו

 תזיין־
 מס׳ ומיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

ת ו א ו ו  צ

 המוכז לגמלאי
 ולקשיש

 589/90 אסתר קסטל הלפרנה 6.11.86 דוד הלפרנוז
 591/90 אלקבס־אלישבע להמן 12.1.90 לידיה גרינברגר

 592/90 רחל כהן 4.1.90 אהרון כהן
 594/90 משולם גרמיה 16.1149 אדצל הודםיי

 597/90 זלמן קפליוש 6.1248 גנכיל יממן אברהם
 599/90 יוסף אברמוביץ 15.1049 רות אברמוביץ

 604/90 קרודזמלניק יעקב 12.5.79 קרוחמלניק שיינה
 609/90 גאן־ חיה 1.1.90 רנהקוזלובסקי

 610/90 רחל וגייס 5.1149 שמעון וגייס
 611/90 אלפרד פרידמן 13.1149 אסתר אנני ©־דמן

 617/90 שייבוביץ יוסף 2.1045 שייבוביץ רבקה
 618/90 חנימוב שושנה 24.642 חנימוב יקחזיאל
 619/90 חנימוב.שמואל 28.946 חגימוב יקותיאל

 622/90 פדל עואף 164.73 פדל שלום
 625/90 כן מאובמן 8.1249 פאולה טאובמן

. ק מ ו לעק 6.1149 עליזה ל ל  630/90 מ
 632/90 צירל הורוביץ 8.1.90 יעקב הורוביץ

 636/90 סופר םליס 10.11.89 סופר אליהו
 637/90 נחס חיה 13.1249 נחס(נכס) שמעון ,

 638/90 אלכסנדר הנס 31.547 הנס בחר
 639/90 אברהם רבינוביץ 5.1.90 כהנא אורה

 640/90 תחיה רבינוביץ׳ 4449 כהבא אזרה .
 147/90 אמיל חיים בליאה 13.1249 דקליןבליאה

 642/90 כחן חוה . 17.1149 שושנה דימם
ד מיכאלי 30.749 מריםמיכאלי  645/90 ח

 647/90 ססלה פישר־הכט 2.1249 דוד ג׳פדי פישר
 650/90 יפה יחימוביץ 29.647 בלומה שורץ

 651/90 ודדי עציזן 13.1249 זהבה ורדי
 654/90 זאב לדניצר 3.247 הרסה מקלים

 655/90 חיה שפירא 18.149 ־ צבי שפירא
 656/90 מזל משולם 3.148 אפוטרופוס הכללי

 657/90 אליעזר בילו 27.949 עודד בילו
 664/90 אפחם אתסס שיקלר 9.1.90 שיקלר רות

 665/90 מלגושסה מאורברגר 24.1249 יאן קשמיש
 מאורברגר
 667/90 רחל סליקסר 22.749 אדלה לוי

 670/90 מנחם(מקם מנדל) פלשד27.1249 מאיר גרנות ואח׳
 672/90 גולדשמדס זאב 9.1249 גולדשמידט יואל

 673/90 ורנמ־ג שפרה 16.749 ורשבסקי רבקה
 674/90 פנינה רוזנברג 3.1147 רוזנברג שמעון

 676/90 חיה שפרה כרמי 17.1249 מחם שכטר
 681/90 עודד שרה 19.949 סחייק גילה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות.בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעד, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפס בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה זד למינוי

 מנול עזבה•

 תאריך
 מם׳ ומיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 224/89 מדים סבינה פרבר 13.248 אפוטרופוס הכללי

 8009/89 גיטלה גרינברג 28.1149 הנדיר מיקוס
 155/89* גיטל דדגל 3.149 ששונה למ

 501/90 לאהישומלה 11.1149 שלמה אבוטבול
 506/90 הדשקוביץ קרולינה 21.749 סבנו דודה
 509/90. שושנה(דחה) דיכטר 26.144 חנה אבני
 512/90' ישראל כהן 4.1.90 חנה כהן

 513/90 אדגרד ג׳ חזן 17.1048 יצחק חזן
ת ויגסוד  9/90י1* וולד הילדה • 25.1249 ת

 521/90 שורץ לנקה 24.1249 פרקש )מזרון
 524/90 צעידה חבין 23.249 מני רובין
ע נ ד ב  536/90 יעקב בורשטיין 22.949 ת

ח 4.1.90 יעקובוביץ משה  532/90 אריה(ליאון) ש
 533/90 פינגולד אברהם 31.1249 שסקין אילנה

 538/90 סלע צבי 1644$ סלע לחל
 539/90 רוזה בוחכשטיין 26.1149 הדסה דלברמן י

 40/90¿ דח־ותיאה גלעד כרוך 14.1149 אניטה ג׳קסק
 541/90 רביבי פנחס 4.1.90 ^*מי יצחק

 542/90 פוגורה אדוארד 31.1049 סוגודה ברנרד
 543/90 חווצקי שיינה 13.1.90 קרמו־ רעיסה

 549/90 ריקובםקי בדציון 20.1249 סיבאלה אדגוב
 558/90 חיחן גיורג' 12.546 דוחן עמם

 559/90 יצחק םיבוני 2.1149 אלברס סיון(סיכוני)
 560/90 משה גדעון ברלי 15.1249 עשירה בדלי
 561/90 חיה דגה 25.949 רוגן דגה -

 562/90 שלמה דתן 24.10.84 שרלוסה חזן
ל 24.1249 נפתלי נבנצל  566/90 אשר ח

 567/90 זלמן פורר 4.149 בר(פורח רותי
 569/90 שכטר שאפיר משה 10.9.88 ויליאם שפד

 572/90 הלה שורץ 15.1149 אגיצה(חנה) שמלצר
 573/90 אנאליזה ראום 12.1.90 אסתר פדומקין

 575/90 בוטילקוב נחמן 24.1249 בוסילקוב גדיגורי
 581/90 גרינברג חנה 14.1149 שרי שוורץ
 582/90 ברטה ילסוכ 18449 עדי משיח
 583/90 רפאל ילטוב 17.1.90 עדי משיח

 586/90 אברהם קופל 22.1.90 עמותת ״ביתנו״,
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 ועוין•
 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 תאריך
 הפטירה שס המבקש

 15.10.89 טובה שביט
 6.12.89 אילנה ערן

 8.643 ברקוביז רוסיה
 31.1249 שמעון וירצכודגר

 14.149 קתבריקנר
 26.12.89 שלמה פרימוביץ

 26.248 שיביץ אדלה

 14.1.90 אלינוער אמיל
 30447 דורית גולדברג
 14.1249 דורית גולדברג

 30.11.89 פנינה עזוז בדאומן
 29.1149 ישראל בר־אל

 24.949 נחמה אהרנמרוי
 27.1.90 אידית סלי
 20.6.83 אירית סלי

 21.1.90 אילן אופנהיים
 9.1149 פרקש אריקה

 21.1049 שליסברג ירון
 31.12.89 דן אורן

 24.949 טובה צור
 28.1.90 מרטה איתן
 26.1249 מזרחי משה
 18.1.90 שרה מכבי
 24.1.90 שכרץ שרה
 29.1.90 מקס מינץ

 22.1.90 מזרחי שלמה
 15.247 פדי לני

 17.1149 אוריאל ריינגולד
 11.1249 אידה הבנשטדיס

 17.1.90 אונגר בח־נציה
 9.449 םולומז־ו שרה

 24.1.90 שמי(שמריה) םילמן
 21.11.89 נולן רפי

 18.1.90 הנדל שרגא
 31.1249 כרץ חנה

 25.12.89 בת ציון מבכי
 5.2.90 משה הלל

 7.1.90 ישראל הנדין
 13.747 וופניק וולד
 15.1249 שמואל כהן

 28.1.90 גרינשטיין לאה
 6.1.90 אילנה מרגלית

 4.1249 ישראל שטאוכר
 3.1.90 יונה שלזינגר

 20.1049 בלה סגל
 19.149 ליאורה (ארגוב)

 מנחם

 שם׳ התיק שם המנוח

 צוואות
 973/90 מינה ליגהרט
 975/90 אוריאל עדן
 976/90 ננחיס רבקה

 978/90 היינרין־ זליגמן
 979/90 בריקנר מסף

 980/90 פרוימובץ ליכטש חנה
 981/90 שיביץ חיים
 986/90 מינה פבזנד
 988/90 יצחק בלאוס
 989/90 חיה בלאום

 993/90 עזוז ויטלי(חיים)
 994/90 אלברס בך ציה
 995/90 יוסף אהרנסרוי
 996/90 כהן אהרן ולש־
 997/90 כהן חנה חרטה

 998/90 סיליה אופנהיים
 999/90 מרגרטה פרידמן

 1000/90 שליסברג חיים
 1004/90 מלכה זגגי

 1007/90 אניסה דובלון
 1012/90 יוליוס גדליהו סלפטר

 1014/90 בגימין אליס
 1015/90 רצה כוכבי

 1017/90 כץ רחל
 1018/90 אליזבט כרמי

 1020/90 מזרחי ג׳ן
 1022/90 זולטן לני

 1023/90 שפרה ריינגולד
 1026/90 נפתלי המשטרים

 1027/90 פוקס רחל
 1035/90 סולומון שמשון
 1039/90 סולטנה םילמן

 1040/90 סוישה חביבה .
 1041/90 הנדל מיכלה

 1043/90 רודולסקו רחל
 1049/90 אהרה כוכבי

 1052/90 שפרה ברניצקי
 1055/90 מרים הנדין
 1060/90 וופניק פאני
 1063/90 כהן בנימין

 1066/90 אברמוביץ אסתר
 1068/90 הלר ג׳ני

 1069/90 לאה שםאובר
 1071/90 צבי שלזינגר
 1072/90 סגל יקותיאל

 1075/90 חיה ארנוב

 28.1249 משה חזנבלום
 6.742 רוזה פלמן

 26.749 פאולה לייבוביץ
 10.1249 קז׳דן בר

 14.10.88 יהודית גלעדי
 18.246 יהודה לתמי

 2.1.90 וולנםקי יוסף
 3.949 אברהם המנוף

 1.1.90 גבריאל טור־שלום
 12.1149 אוה פחם

 1.10.78 אשדי שמשה
 6.549 עופדה חנםקי
 16.249 עופרה חנםקי

 14.949 אריה דגמי
 14.249 רבקה קיזלמן

 29.1.90 רחל שורץ
 12.949 עזחאל שניידר

 22.1.90 יצחק אמינוב
 19.1246 יעקב שפירא
 2.1149 אלברק קסי
 6.1249 אביבה שפר

 27.1049 פני קירשנברג
 22.1.90 מרים טאוב
 17.1249 שרה מזרחי
 31.1049 דואק צילה

 31.1249 אייה אפלבאום
 164249 בלושםיין מה

 27.749 אוטרו לאה
 15.1249 ברנשטיין פניה
 29.942 גוטדמן יהודית

 25.1049 דליה קמחי
 25.11.69 מרמ המנוך

 העצמאי
 3.10.89 מרם סמואל

 5.1.90 סולימן שושנה
 20.549 נחום יבלונוביץ

 26.7.89 יונה מכלוביץ
 29.1149 גיסה פולק
 7.1.90 שרה שוער

 3.1.90 רבין דוד
 8.1249 זלדה גפן

 12.11.89 לובה אלטשולר
 23.549 סמדר עמית

 צוואות
 683/90 טובה רחנבלוס

 686/90 זהבה גוטססן
 688/90 אכטד רובץ

 694/90 םובולב קלרה
 695/90 ברגר שלמה

 696/90 פליציה לואל
 698/90 בלום בוריס

 699/90 מתתיה הרונוף
 885/90 בלהה טוו־שלום

 886/90 משה גולרפרב
 891/90 אשח דוד

 897/90 משה יגקלביץ
 898/90 יפה עקלביץ

 900/90 עליזה שמואלי
 901/90 ניסן קיזלמן

 904/90 מיכאל שורץ
 905/90 אברהם שניידר

 906/90 ממה בריקמן קציעה
 910/90 שרה שפירא

 916/90 פונםרמולי &א*ד
 917/90 יצחק ביילץ

 918/90 שמעה קירשנברג
 920/90 ישראל טאוב

 921/90 ציון מזרחי
 922/90 טילי גחסמן

 927/90 צבי אלפבאום
 937/90 בלושסיץ מסף
 938/90 ססלד לוי לייב

 939/90 ברנשסיץ גירש צבי
ד גומרמן  942/90 ח

 945/90 אידהמכברג
 947/90 דלבר מיכאל

 951/90 סמואל חוה
 953/90 יוכבד סולימן

 955/90 רובין יבלה
 961/90 צבי מכאביץ

 962/90 יעקב פולק
 964/90 אפשטיין יצחק

 966/90 מרים רבץ
 968/90 מרדכי יצחק גפן
 969/90 מיכאל אלסשולד

 971/90 מינדלה פוירשטיין
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 תארין־
 מסי התיק שם המנוח הפסידה שם המנקש

 בית המשפט המחוזי בתל״אביבייפו
 הודעות (המשך)

 תאריך ירושות
 פניה תסמן 25.7.86 סובה ניר

 אלבוגן יהודית
 מסי התיק שם המנוח הפטירה ש& המבקש 544/90

 27.12.74 ישעיהו אלבוגן
 פניה תסמן

 545/90 אלבוגן יהודית
 צוואות 546/90 אלמגן שלמה יהודה 30.549 ישעיהואלכמן צוואות

 1079/90 מרדכי גולדברג 28.1249 ברוריה יהושע 547/90 אמיליה חביב 17.4.88 לידיה לבי
ת 24.1149 ביק מרים 548/90 דבינזניז פני 20.3.88 עמנואל רבינויכיץ  6146/89 מינץ ת

 1081/90 רבקה ארדיטי 11.248 לאון ארדיטי 550/90 קארפי לואיזה 3.949 נעמי פפר
 1083/90 אדלה דחן 74*18 אפוםדזפזס כללי 551/90 שפרבר מרים 19.449 בה! הנה

 1084/90 לייב פליישר 4.1.90 גוססה פליישר 552/90 דוד אליהו 16.549 נג׳יה אליהו
 1087/90 שדה מרלסמן 5.1249 רחל גלבוע 553/90 דונץ חנן 20.148 דונץ שרה

ה לוצקי 27449 חייםלמקי 554/90 אשר סטדולוביץ 16.1249 זעה םסרולוביץ  1088/90 מ
 1091/90 אדיה ויעבדג 15.1249 מלה ויינכדג 555/90 אימרי מיה 10.1249 יוסף אימרי

 1096/90 מלכה הדשקמיגי 3.1.90 אדולףמלשטיין 556/90 חבלין אברהם 13.947 אילנה שמואלי
 1101/90 יעקב קרפד 23.1249 דב גינזבורג 557/90 פרהנאז םפילין 9449 טפילת יהודה

 1103/90 שלמה אלמסן־ר ויסברג 23.1.90 עדה דתן 563/90 שושנה אברהמוכ 14.244 חפציבה רבינוביץ
 1105/90 גיםל סוגה וינברג 19.1.90 שרה שמואל, 564/90 שמעון אברהמוב 24.247 חפציבה רבינוכיץ

ת 565/90 מרים ודינברג 14.549 משהוויינברג י מ י  1109/90 מיה ליפשיץ 20449 נחום ל
ל 17.1149 איש שלום אלי  ירושות 568/90 פרידמן ח

 ירושות 570/90 לופו מאיר 3.1149 רבקה ליפו
 6834/89 פורמן שפרה 16449 פורמן אריה 571/90 שלמה.מלחי 21.549 מזל מלחי

 6105/89 בן ציון ישראלי 11.949 משה ישראלי 574/90 פועלם שמואל 10.1249 מועלם סמיחז
 502/90 אהרן שפר 3.1149 אבינועם שסופר 576/90 (שואל) שאול דניאל 15448 פקטוריה דניאל
 503/90 מיכלוביץ פאולה־ 577/90 מסודין שדה 12.1149 מטורץ מתתיהו

 אםתריה 14449 מיכלוביץ מנדל 578/90 אבו ריאש זהיה 16.1043 עבו ריאש אחמד
 505/90 מםעוד שיטרית 15.1249 מזל שיסדית חסן

 507/90 משלניק רחל 15.1048 משלניק אפרים 579/90 אבו ריאש הרבה 21.1143 עלי אבו ריאש
 508/90 גרשון ילוביצקי 12.1141 ורדה אלוני 580/90 שלמה דיין 29.749 מכבה חסון
 510/90 אסתר שמרי 27.1249 זמה הפרנס 585/90 חסמן חייט 14.149 חסמן משה

 511/90 ולד רפאל 12.1249 ולד בריינדל 590/90 קניגסהפר מנה 23.749 פלדמן רותילאה
 514/90 מרקדה(מלכה) ארמוזה 593/90 משולם מסף 27.440 ארצל הורםיי

ן 21 ג מ ם ו א י ד מ . S 4  רחדלר 25.11.76 מזרחי(רוח) מזל 595/90 קדולינה מגן 9

 515/90 בן ציון שליםל 31.1.77 אילן שלף 596/90 סואס אברהם 8.1.90 םואט לאה
 516/90 אולגהשליסל 20.1049 אילן שלף 598/90 מהלר שמואל 34.86 מהלר דליה
 517/90 הרמז שלרם 12.1149 דורינה קורנבליס 600/90 זלדה חניק 10.1247 מנחם רזניק

ד 6.146 אלברס בן שלוש  518/90 אמץ חמאגו 23.1249 רחל ממנו 601/90 מ שלוש ח
 520/90 חנה אגה פחד 31.548 פחד מרדכי 602/90 סביבאן יצחק 26.246 טכיבאן אברהם
 522/90 ואלייב חנה 12.4.89 ואלייב אביגחר 603/90 סביבאן מסעוחז 14.349 סביבאן אברהם

ה 23.5.88 פכטר ודים ה 605/90 פכטר מ  523/90 כהן חיים 30.9.89 כהן מ
 525/90 כהן שולי 24.1249 כהן מרגורי 606/90 שלטון ח 29.949 שלטון מרים

 526/90 מנחם סובי 21.10.73 יפה מסן סובי 607/90 אסל לנדאו 5.3.82 שרה הירשפלד
 527/90 משה שריג 8449 שרה שחג 608/90 משה לנדאו 21.1149 אפרים לנדאו

 528/90 שסיד חיה 21.1248 שטרד יוסף 612/90 מיכאל שוקלינםקי 15.249 אםתרמינחס
 529/90 רבקה נסים 6441 מרים צפרירי(נסים) 613/90 אלסוזלינו בתיה 20.9.89 אלמוזלינו ואל־

 531/90 שדה בודשסיין 25.144 ח בתע ומלט
 534/90 משה אברמוב 30.546 דליה יצחקי 614/90 ©־נקו חיים 24.5.72 סופר שולמית

 535/90 ענבי מאיר נמה 8.949 שושנה ענבי 615/90 פלדמן קחל 11.1249 מרים מדק
 536/90 מה פינגדש 18.1049 נמדד פינגרש 616/90 טרזה פלדמן 14444 מריס מדק
 537/90 סלם שמעה 13445 מדמוני אפרים 620/90 חייל ויקטוריה 19.1149 שמאי תקזה

 ילקמ הפרסומים ?»7¿ ג׳ כאדר התשץ, 28.2.1990 2063



 תאדיד
 מס׳ התיק שם המנווז הפסידה שם המבקש

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 ירושות
 666/90 לדנסח יונה 26.3.84 נורית סגל
 668/90 דינה הומי 17.5.61 עמוס הומי

 669/90 יצחק פרידמן 27.1249 חנה פרידמן
 671/90 ברכה(פרחה) מוצפי 9.5.87 אברהם מוגפי

 675/90 אנולה יאגי 3.1049 סוזן אבולף
 677/90 אורנשסיין םוניה 10449 גביה הלר

 678/90 פיליפ קאופמן 17.5.37 בסי בורשטיין
 679/90 הלן קאופמן 6.1.54 בסי בורשטיין

 680/90 גמיל מוחמר 27.1042 מסף מוחמר גמיל
 682/90 סבר םברדליר יצחק 25.1149 סבר גיורא
 685/90 חיים גוססמן 14.73 תזה פלמן
 687/90 שרה דרס 16.1249 מנחם דרס

 689/90 מילת־ איטה 21.1049 לייבוביץ גבדיאלה
 690/90 מילרד בדקו 154.65 לייבוביץ גבריאלה

 684/90 םוהם (סימה) צבי 12.1245 זנבי אברהט
 691/90 דרורה לוי 25.1249 אביחי ודיס לד

 692/90 רחל תמאנו 21.1249 רחמים תמנו
 693/90 יהודה אלמלך 10.749 מסעד )לסלה

 697/90 ארון מדקה 7.248 אדון(אהרון) הרמן
 700/90 יורם ח 4448 נילי ח

 881/90 פיגה רוגינםקה 26.12.64 יאן קרקוזוב
 882/90 שורץ לאה 4.1248 פולק שלמה

 883/90 חיים גרציאני 1.1248 ישראל גרציאני
 884/90 דבקה הייזנון 29.1249 מרדכי (בדשביגקי)

 בר שביס
 887/90 ראובן כאחאן 30.348 בדהום דניאל

 ר שטרנברג״אלי(ןז. רשמת

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח המירה שם המבקש

 ירושות
 621/90 (מניה) מרים מרגלית 23.1.75 גמרא מרגלית
 623/90 דגמן רב 3.9.76 דגמן שמואל

 624/90 גופס אסליה 29.12.82 גופס משה
 626/90 אברהם חייס 7.1245 לאה חיים

 627/90 מםעוד אוחנה 15.12.89 אברהם אוחנה
 628/90 ראזה גליך 11449 רחל דנבר

ד 26.1249 בדוגשםיין לאה  629/90 ברונשסיין ח
 631/90 סותרים הורוביץ 9.446 יעקב הורוביץ

 633/90 עוזח אברהם 14.65 בדדלי יונה
 634/90 עוזרי מחם 1.1.69 בחילי מנה
 635/90 נסים שמחה 8449 ס דור צבי
 641/90 זהרה מסף 13.1.77 שלום מסף

ת  643/90 כץ רבקה 19.7.68 פדר(כץ) ת
 644/90 עסיה חוגי 16.247 שלו עמומה

 646/90 חיה מודריך 14.949 בנימץ מודדיך
 648/90 מ משה יואל 21.1049 ג׳וליס מ משה

ד יחימוביץ 21.1149 בלומה שורץ  649/90 ת
 652/90 אזח־ תבידה 27.348 אזרו־ נסים
 653/90 שרה שפך 17.949 מסף שפך

 659/90 שאולי מרים 27.1144 בכר כרמלה
 660/90 שאולי אברהם 14.12.67 בכר כרמלה

 661/90 יעיןב פוסקלינםקי 25.743 יצחק פלג
 662/90 סאלם סעדיה ברכה 24.1140 שושנה זהאני

 663/90 יסאק מובסרי 5.144 מנוצר מובסרי
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