
שי
 ן הפרסומיםילקוע

 380622natb~na 1190 רמשנ'א ההשתג'

 טר ן,עשי
 141 .. 1985.. דכספש לשנת עירנית של רגיל תקצ'נתמצית .8]1 .. הממשלתית... השמות לועדת הברים מנר ,להורעה

 142 מכה.................... מפנקס מכס סוכן ריקוםמחיקת חוק לפי ומגבית להתרמה היתר עלהודעה

 מפלג,ינ.....142 מימון הוק לפ' מוער הארכת ברברהחלמה 118 . . . .. המדינה.........................שירות
 מהקר ,היטל חירום nyc צו לפיהסמכה שלתג..........................8וו משפס לבית רשמיםמינוי

 והכשר-

 כוח
 142 . ו... יגומם............................. נעלארם יננץ...9וו לתכנת וחרצית במועצה הבטית שר נציגמיגר

 וש',ת'ם מצייכים על הפיקוח צו לפ' סמכויות אצילת 1 19 . . . . . . ניירוונ ומלת לענץ רפואעת למעדות חם-ש מיעי-א4
 142 יריבבתו(,............................... יכנ'יצגי למאיר(,.....................9]1 הספנות חוק לפי תונעמינף,'

 ממשלת.ישראל בת עוברים כמענר וכוזת שת יצהסכם הלשמ'.............119 הבחטוי תקנות לפ' וביה פקידמגף

 ועדות,........9וו הפלילית הפרוצרויה פקודת לפיהרשאות-
ץ

 מקומ...................:..140 מ-צור סיגריות להעלאתהיתר
 ממשלתן,שראל בץ עובדיפ במענר זכויות רציפותהסכפ

 רםסנק...:.......149 מהחר על ושיאל בנק של סבין.דףה 40( מיבוש.......................... סיגרדת להעלאתהיתר
 1ג1 . הנסנור.................................... מאתהודעות קונסול.............................140 מינך קאם עלרירתך
 141 .. , . . עץלוט._ נשטח מקומית חינוך רגזות מינוי בדברצו

-- - --- -----------:------------------ 



 רשם מתוי עלךךדעה הממשיתית השמות לועדת חברים מעוי עליךדעה
 התשמ,ר-1984 משולבן ,גוסה המשפט נתי חוקלפי ששמותיהם האנש'פ את מ.נתה הממשלה כי נזהמוריע,פ

 . ',יי משולבק ונוסה המשפט בת' להוק 184נ( לסעיףבהתאם הממשלתית': השמנת כועדת חברים להיות להלןמנו.'ס

 84וא( סע.ף לפי סמכות' נתיקף כי מודיע אג'התשמ,ר-1984', עמירן; דור במקום ברור,משה

 קוצר נ'ל' את מ'נ'ת' המשפטים, שר ובא.שור האמוריפוק ,.ל: מדן מאיר במ17ב ג~דננרג,אסתר

 התש.1 נאל,ל י'נ ביום ההל שלזפ, משפט בית שלת כרמזר. 'עקב במקום מ~שק'ן,בני

 1990( כספטמבר ,נ2 דוושנ.א כתשר'ד'
 201 התשו באגכ-ט

~QIJTNQ 
)1990 

 1-64(1המ 1-1104(1המ
' 

 שמגרמאיר רובעשטיןאל-ים
 r~vn המשפט נ'תK~VJ הממשלהמזכיר

 162. עמ' התשמיט, ..פי
1  רשם מתזי קיושיעה

 התשמ-ד-1984 משולבג ,נוסח המשפט בת' חוקלפ'

 ונוסה המשנס כת' לחוק 84)כ( לסעיףנהתאס ומגבית לרתימה היתר עליידעה
 184ח( סעיף יפ' סמכית' כתוקף כי מוך.ע אג'התשמ,ר-1984', משולכי

 נרק גדעון את משיתי המשפסע, שר ובאישור האמורלתוף מפלגתית פעילות וסרג המך'נה שירות ה71לפ'
 התשיו באלול '.ב נ'וס החל שלום, משפס נ'ת של רשם לשות דתשי.ט-1919 נס3'ש,,~מגנית

 בפברואר ,28 התשו-א נאדר '.ד י'~ם וער 1990( בספטמבר21 ,סיוג המדתה rl1'vi לחוך ; לסעף בהתאם כ' נוה,מוד'ע'ב
1991(. דהל'טה התשייט-9נ9ו', כספיפג ומגנית מפלגתיתפעילות
 1990( באוגוסט 211 התשק באבכ.ט שר .ר. על לכד יאושרו אשר המרינה לעוברי לרוזירהממשלה
 1-64(,הם אגידית לטובת לארץ ונחוץ בארץ כספים להתריםהבריאות,
 שמגרמאיר כספיב ולקנל ולגנות ממשלתיים, חול'פ נתי של'ד'ריס
 העי'ון המשפס ביתנשיא "עשו לא אלה שפעולות ~נלבד אלו, גופים לטובתשנתרמו
!4,בשכר.

 ,. רשם בוידוי עלהודעה "199( נספטמבר ,21 התשניא נתשריד'
ן 1-1016()"מ

 התשמ,ד-1984 משולבק וגוסהשפס קל רובתשטיןאיונים

 משולבן (נוסח המשפט נתי לחוק 184ב( לסעוףנהתאם הממשלהמוכ.ר

-
 84מ( סעיף לפי סמכות' בתוקף כי מודיע אני ',התשמ'ך-1954

 פריאל אריקה את מינית' המשפט.ם, שר ובשרשור האמוריחוב "19. עמ' התשבס, ס.ה'
 התש,ן באנ ס,ו ג'וב החל שלום, משפט נ.ת של רשמתלהיות

 "199(. נאו,וסט61
 1-64(,חם רשם סינף עליךדעה "199( בספסמנר 61 התש.ז באלולג'ו

 נוסח המשפט בת' הוקלפ'
 משולני

 שמגרמאיר התשמ-ד-1984
 העליון המשפט ביתנשיא משולבק ונוסה המשפט נת' לחוק 184נ( לסעיףנהתאם

 198. עמ' דתשמ.ר, סיח , 84,א( סעיד לפ' סמכ~ת' במוקד גי כודיע אני ',דתשמ'ד-1984
 רסק'ן נירה את מינ.תי המשפמם, שר ונאישור האמורלחוק
 רשם מינוי עלהודעה התש-ן באלול י.נ ביום ההל שלוט, משפט בית של רשמתלהיות

 1990(. נספטמבר21

 1990( באוגוסט ,"2 התש.1 באנכיס
 התשמ,ר-1954 משולבק ונוסח המשפט בת חיקלפ

 משולבק (נוסה המשפט נתי לחוק 84וב( יסעיףנהתאם 1-64(,המ
 4",א( סעיף לפי סמכות' בתוקף כי מודיע אג' י,התשמ'ר-1984 שמגרמאיר

 דובסק' אנ.נה את מ'נית' המשפט.ם, שר ובאיעזר האמורלחוק העליון המשפט ביתנשיא

.4- . 198. עמ' התשמ.ר, ס-ח' 198. עמ' התשמ.ר, ס"הי



- -

-

 תובעמעוי התש-ז באלול י,ב כיום ההל שלוס, משפס נ'ת של רשמתלהיות
 1990(. נספטמם-21

 1990( במפטמם- 181 התטען באלולימה -יל
 1ימאיסג הספנות יחנק 144 סעוף לפי סמכותיבתוקף 64-%(,חס

 חץ גנות, בני הדין עזרך את כוה ממנה אני דתשל-ג-1911י, אלתמגחם
המשמעת' הר'ן בנית תובע לתיזת מהיפה,06961%6,1, העליון המשפט ניח לנשאהמשנה

לימד-ם.
 הנדלסמו, מיכאל עורך-הריז של מינויו את מנטל זהמינוי הבטחת שר נציג מינוי עלדימעה

 422611. ת, ובניה לתכנת הארציתבמועצה

 1990( נספסמם- 171 התשץ נתלולכ-1 התשכ'ה-1965 והבננה, התכנת ה71יפ'

 התכנת להוק 2 טרף לפי סמכותי נתוקף כ' מודיןאג'
 ו06יותם

 י(
 קצםמ'2ה שר עוזר בהן, מנהם את מ'נ'ת' התשב-ה-נ196',והנגידן
התחבורהשר לתכנת הארצית במועצה חבר להית התישבות, לענינ'הנטחן
 כנציגי.ובניה

 29ג. עמ' דתשל.נ, 0'ה בטל. - שכס' שמעון שלמינות

 lgw) בספסמם- ,10 התש,ן באלולנ'
 גביה פקידמינוי 1-%(1חמ

 ארנסמשה
 משול::ג (נוסח הלאומ' הניטוח תקנותלפ' הנטרזןשר

 -התשכ"ח-1968

 1' ו..מ"81( דו;שמ.ו, "פי
-

 סעי לפי סמכית'בתיש'
 עובה ~ta1Kin הביטיח להוק 18%ע(

ל ,-' --'"' - - -  

משולנגהתשכ.ת-1968',אניקובעכימינויהשלנאגיספאני'  נטל. - ,גניהן המטיפ פקודת לענפן גניהכפקידת רסואיות לוועדות חברים מינוי על דידעה.
 1990( באוגוסט 261 התש,ן באלולד' ניידות גמלתלענייז

 לפי סמכותי שבתוקף מוריע,אניי4
~'yo 

 299-%(יחס בין ההסבב של 28

 שמיר'צחק בגריז סין מיום הלאומ' לביטוח המוסר לכיז 'שראלממשלת
 המנשיהVK1 הוועדות חבר' לרשימת הוספתי ,191,', ביונ' 11התשלש
והרווחה ר,גבודהישר להלן: מיורטים ששמות'הס הרופאים אתהרפואיותי

 1146. עמ' התשם-ר,".פ 'רושל'מ מהוז.תלוועדה 126. עמ' התשליג, 108; , ן כ. ה ס.חן אורתזפרית בכירורגיה מומחה כחבר לאו יוסףד.ר1.

 11,4. עמ' ב', כרך חא.י,י לוועדה ננו.רולוגיה מזמתה כחבר רפזפזרט אברדפדיר2.
 תל-אביב.מהווית

דרשא" יייעי" ניאימטיייגי" מימ"ח נסני:::בעכריי'
 נעדיר.( הבליליה הפריצרורה פקוחתלפי לוועדה בראומשלוגיה מומחה כהכר סגל רפאלר-ר4..

r'llna.הפלילית הפדוצרודה ל75וןת 2 סעיף לפ' סמכותינתוקף תל-אבינ 
הבקלאות משרד שבר. את בזאת מרשה אני יועדית( לוועדה נראומטולוג'ד מומחה כהבר ארנפלד מיכאלד-ר5.

 לביצוע בקער חקירות לערוך להלז מפורטיםששמותיהם לערר'פ.רפואית
 הקקא,:ב לוועדה כראומטילוגיה מומחה כהבר ויסנניק אריהר.ר6.

 לש'מיש 1ס-ג. ההקלטית :.ס(דר(ן':בית

ת-זהשפ 618ננ6נ ר-ב'נחמיה 1990( נספסמנר 181 התש.ן באלולכ.ה 684;נ09 ראוננ',ורפ אולמרםאדיד 5"1-15(והמ
 הבריאותשר

 9נ4. עמ' א; כרך הא.;' ש229. עמ' התשמ-ק aY :1"1%' התשלם "פ'
 108. עמ' התשכ.1, ס-ח' 50,%. עמ' יתש.1, 2286; עמ' התש.1, '.פיא4

139 1990."22.1 "תשנ.ן נתשת 1' 806,, הפרסומשילקוט



 הוראות יחולו לא מרב, מח"ד ~ה נסתר '~r'Ts למגרךנקנע נמרס 111 התשו-א נג'סן מץ עם עד 11 הרשאה שלת71פה
 או יקמע.נא' לם'סונא', במכירתו מצרך אותו לגבו ההיתר האמורה.  במשרתו משמש ההרשאה מקבל עוד וכל1991(

לייכו. 1990( באוג~סס 1(2 התש.1 באבל'

.)1990
 ~ואיוני
 1990( בספטמבר ,18 התש'ן באלולכ"ת המשסרהשר

 9;19-י(והם
 האוצרשר והממהר התעשיהשימשמאה מרייימחק ;סיםמשה

 ,עדות( הפלילית הפרוצדורה פקודתלפ'
 לפ' סמכות'נתופף

~'yo 
 2. עמ' התשמנו, הס הפלנלית הפרוצדורה לפקודת 2

 ss. עמ' התשמ.ט, 9;4, ח מק עיר ת-שק לישראל הקיימת הקרן  עונדי את נואת מרשה אויועדות(',
 2"22. עמ' ז, התשפ על ענירות לביג~ע בקשר חקירות לעריך להלןהמפורט'פ
 היערות':פקורת

 מייבוא טיגרוות מחירי להעלאתהיתר זדותתעודתפ[מ
 רוזנברגיוסף

"018)8125
6ג0112819 חאג' סבריעהר-

 שעהג ,הוראת ובשירות.ם במצרכים מח'ר'ס 'ן'נית חיקיפי

 מחירים יציבות לחוק ,1א(,n'yo )2 לפ' סמכיתנובתיקף האמורה. במשרתו משמש מקבלה עור וכל1991( י, ניזלי ,1ג דמשנ.א מאב כ' יום עד 11 הרשאה שלתיופה
 אנ. התשמ-ו-1985י, שעהג ,הוראת ונשירותיפנמצרכ.פ

 ממבוא, סיגריות של מהרירנו את להעלזה מותר כי קובעים עמ' התש-ה ;;,1, הפרסומים ביל17ט שפורסמהההרשאה
 תעריף לצו הראשונה כתוספת 2".24 מכס נפרטהמסווגים נטלה. -11,1
 מעל התש-ן-1989', סוניג על קניה ומס והפסור.פהמכס Da1SIN1 )1990 211 התש,ן באבל'
 אהוז'ם. 1 על עולה שאינו בשיעור הקובעיסי,מחיר'הפ 1-2,9(,חמ

 מילואיוני
 .5ב 'הוין כאמור, מכס פרט של לצירו שותם מצרכיםצופנן המשטרהשר

 נלבד. בו שצדין מצרך אותו לגב' ההיתרהוראות
 הוראות יהולו לא מרבי, מהיר זה בהיתר שצויין למצרךנקבע 439. עמ' א', כרך הא-,'
 או לקמעינאי לסיטונאי, במכירתו מצרך אותו לגניההיתר 690. עמ' א', כרך חא-י,'

לררכן.
 נספטמנר 241 התשניא בתשרי ה' נ'ופ זה היתר שלתהילתו

.)1990
 לל מקומי מייצור סיגריות מחירי יהעלאתהיתר
 1-19,9(וחם שעה(, ,הוראת ונש'רותיס כמצרכים מהורש יציבות חוקלפי

התשמ.ו-1981
 מודעייצחק נטיסמש" סחירים 'צ.בות להוק 17אא2( סעיף לפ. סמכותנוכתוקף
 האוצרשר והמסכר ההעשיהשר אנו התשמין-נ198י, שעה(, ,דיראת ונש'רותיםנמצרכט
 מייגור סיגריות של מתיר'הפ את להעלות מותר כיקובץ'פ
 לצו דראשונה נתיספת 24.02 מכס בפרס המסווגיםמקומץ
 מפני. קים עיד~ףעה התשץ-1989י, נונין, על קניה ומס והפטורים המכסתעריף
 אחודם. ג.14 על עולה שאינו בשיעור דוובעתד, מה.ריהםמעל

 1990( נןג' 2,1 התש-ן נתמיז ד' ביים כי הורעה נזהנפסדת 'חולו כאמור, מכס פרט של לצירו שונת מצרכיםצותנו

 של כבוד כקונסול לכהן לנסן ליגאל מ.נ~' ים ק ית תע'היענקו בלבד. בו שצולן מצרך אותו לגני היסתרהוראות
 בתי-אניב.מלטה
 1990( נספסמבר 91 התש-1 באלולי,ט

 1-261(,הס 2. עמ' התשמ.ו, ס-חי

 ש.חבראובן 1ג. ey' התשרבט, 9;4, מק.ח לית-ש'עור'י
11. התו, משרר של הכלל'דמנהל ;8;2. עמ' התש-ה '-פ'

 "119."22.1 ההשג-ן בהשח ג' 6"18, הפרימתםלקוס140



 ברשיםנשקילתשליכים tth'V בשמח מיימית חינוך המת מתוי בדברצו

רגדיה6' התש'ט-1949 הונה, לימוד תוקלפין-
;1,1112 כללהטם

3a~btraz ממלכתיםשירותים8. הונה, לימוד לחוק 1 סעיף לפי סמכותיבתוקף
ן ותשלומיםמפעלים9. את ממנה אני החינוך, נוועד הירעצות ולאתרהתש,ט-1949',

 19941,1 רגיליםלא רשות מהע ארך כל להןת, להלן מפורסים ששמותיהםהאנשם
 והלוס: נשטה מקומיתהנמד

amn'חץמס 
ן 1990( נספטמבר ;9 התש.1 באלול,.ט2081014 אתרפס "מןאתרפס1.
 90נ-נ(;"מ01244,16 סברי עליסנר'2.
ן82941"2 ענוד מתמודאיברה'פ,.
5168126. אברעיאש אהוד אלהים ענר5., הפעם משרד של הכלליהמנהל5046111 אכו,-אס יוסףעלי4.

 .שטה זה, צולעניין
 כקילוס-

:: 16, הלקות ו1748 גוש פירושוו
 ::'::::1בש:יייי
 חיקה עירית שי תל תקיבתמית ::: ב ל: :ד: :ך

 1 1988 כממפים לשנת בשלמות. 101;1 וגוש ך"1, 49 ;4, 41,לעת
ן העיריות פקודתלפ' ע-לוס, בשטח T1'tl~D חינוך רשות מינוי נדנדההורעה
 אני ה4קודהג - ;להלן הע'ר'ות' לפקודת 209 לסעיףבהתאפ על 19, עמ' התשב-י, ""14, דפרסומ'ס כילקוטשפורסמה
 לפקוןה ר;,2 206 סעיפים לפי במכות" בתוקף ב'מודיע נטלה. -ת.קוניה

 1988 התקציב שנת חררה עירית של רגיל תקציבאישרתי 1990( באוגוסט ;22 התש-1 באלולא'

 להלן:שתמ?.תו 1289-נ()המ

 ורוזרבוח דחינודר
ק

 יי,1;,סי;11,י,נ,ו[4
"0,00ן",24מס.ם1

 כלל' מענק19.91 ,28. ,מ' התש.ט, ס.ה'

 --- --000,"8,14 ממלכתיותשירותחנ.- ---
"0",0"2,ימפעלים4. אל-פחם אום עירית על רגל תקורבתמצית aJsfiojooo רגיל'ס לאתקנול'פ1. 1988 הכסמיםליונת

 העיריות פקודתלפ'
בחזאם

 למעיי
 '"4 ן' אני דפקודד(, - ולהלן העיריות' לפקודת 209

 ,חדשיםנשמליפתשלומים לפקודה ר;20 6"2 סקיפיפ לפי סמכותי' נתוקף כימודכן
= כלליתדניאלה6 התקצינ שנת אל-פחם אום וסרית של רגיל תקצובאישרתי i - X
000,",4,"1 מקומי'פש,רות.ם; להלן: שתמציתו1988

000,"קו,14 ממלכתייםשירותכם3 "0",נ4;,12 רגילים לא ותשלומ'סמפעלים9 חדשיםנשקליםתקבולים 86,811;,1מ0'פ1.
"0",49),1 כלל'מענק19.91
 . ן'68,956* מקומייםשירותים2.
 1990( נספסמבר 91 התש-ן באליי'-ט2,812,191 ממלכת"פש'רות'פנ.

 "19-)(וחם000,,1נמהעליס4.-
ן קהתדב- רג'ל'ס לאתקנול'פ5.

 הפנם משרד של הבלליהמנהל-
6,9;4,"00

 ,19. עמ' 8, חרש נוסה ישראל, מדינת דיניי ;19. עמ' 8, הרש nQTJ ישראל, מרינת ר'ני י*ך
 שנו. DY' התשל-א, '.פי 1121. עמ' התשי-א, י.פ'
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 מוער האיטה בדברהחלטא עכו עירית של רגיל תקציבתמצית

-

5, התשל.ג-ו;19 מפלדות, משוו חוקלפ' 558נ הכסטים לשגוג  התשל.ו-19,1' מפלגות, מימון להוק 1,10( לסע.ףבהתאם העיריות פקודתיפי
 מהליטה המדינה, מבער Dy דת.'יצית ולאחר ההוך, -ולהלן אני הפקודהג - ,להלן הע'ר'ות' לפקודת 209 לסעיףבהתאט
 התש, באלול כיר יזם עד להאריך הכנסת של הכסס'בעדת לפקודה ~ZOI 6"2 סע'פיס לפי סמבות" בתוקף כ'מודיע
 המדינה שבועלמבקר האף-וו "199(אתהמועד,14בספטמנר 1988 הת7צינ שנת עכו עירית שי רגיל תקציבאישרתי
 נ.קורת תוצאות על והשנץ דין הכנסת ראש קושבלמסור להין:שתמציתו

 שמ.וס לתקיפה לחוק 10,ך( סעיף לפי הסיעות שלהתשנונות
 1990. במרס 11 'ום ער 1988 בדצמבר 1 חדש'ב בשלייתתקבולים

 "199( נספסמנר 41 התש-ן באלול,.ר"08,90,,12מס'פ1.
 66-נ(,הם""4,4,6,0 כלל'מענק19.91
""4,,1,22 מקומ"פשירות'פ2.
 שוחטאבררם""2,0;9,8 ממלכת"פשירות'ס1.

 הכספים ועדת ראשישע0";,;1,02מפעלת4.

- רג'ל'ס לאתקנולים5.  84. עמ' התשמינ, 84ן ןמ' התשל.ה 12; 8ן' התשל.ג, ס.ה'

11,"90,0""

 חדש'סנשוייםמשיומים
הטמעה""5,194,9 כלליתהנהלה6.
 הוומ'(, נענף אדם כה והכשרת מחקר ,היטל ח.רום 'r~e צולפ.ו50,,;9,1 מקומייםש'רות'ס1.
התשמ.ט-1989"20,נ12,81 ממלכתייםש'רות'כ8.
 כה ודכשרת מחקר ,היטל ה'רופ שעת לצי 1 לסעיףבדתאם ותשלומיםמפעליפ9.

 ש"פ את מסמיך אני התשמ'ט-1989', ה.ומ.ג נענדאדם1,884,400 רגיליםלא

ינד""0,"1,09נ
 "199(נא,נוסס 1221 1990( בספסמכר 91 התש-ן מצלול..ט

 1-190(1"מ

 קורןצב. קרס?רב
 והמסחר התעשיה משרד של הכללידמנהל הפניפ משרד של הכלל'דמנהל

 ,5נ. עמ' התשמיט, ת קי ;19. עמ' 8, הדש נוסח ישראל, מד.נת דיני'
 1121. עמ' דתשל,א, י.פ'

 מטם מננעם מכם סום1 ריבים מחיקת עלהודעה
 סמכויותאצילת התשכ-ה-1964 המכס, סוכני חוקלפי

 והרבנתוג רכנ הניר וש'רות'פ תלקוה על השקוה צ.יפי המכס, סוכנ' לחוק 11ואא2( סן'ף לפ' סמכות'נתוקו
התשנ.1-;196 שרים שלמה של מחיקתו על מוד.ע אג'התשכ-ה-1964',

 לפ. סמכותינתוקף' המכס. סוכנימפנקס
 סבי

 וש'רות.ם כצרכ.ם ,ל הפ.קוה יכו 1
 להמם אצלת' כי מודיע אני התשב.1-;16!', 1דרכנתו(, יכנל'צוי 121 7תש.1 נאלץ נ-נ alta דקל לצמ'ת1ת דיאשמשקה

 האמור. הצו לענ.ן כישית סמכו.ות. אתנלי' 1990(.בספטמבר

 "19(( נא1ניסט ,28 התשץ באלול1' . "199( בספטמבר ,25 התשניא בתשריו'

 186(-1(והם 495-נ(,הם

 רובץאייד ברקתמדדתי
 הרכב אגףמנהל ומע,מ המכסמנהל

לרן
 1569. עמ' התשים 1616; עמ' התשכ"ז, ב"חי 16, עמ' התשב-ה, ס"קן

 22.10.1990 התשרא, בחשת ג' 3806, דפדסומיםילקוט142



 זכויות רציפותהסמם
 1990 שנת אפריל להורש ו ב'ומ נ'רושליםשנכרת,4

ביז
 המדעהג - ,להלן שרושל מרינת בשם ישראלממשלת
 רתר התש-ל-19,0', משולבן :נזמה ממלאות( המדינה שירות לחוק 86 סעיף לפי סמכותו בתוקף האוצר, שר על-ידיהמיתגת
 לו הנתונותהממכרות

 אהדמצד-
לבין

רירוצגת הסוכנותי - ,להלן ישראל לארץ היהודיתהסוכנות
 ע-

 שנימצד- הסוכנות גזבר

,-שרול לא ואדויית יסוכטת עונד. של דפנתי יזוקת נדהאם אסוים ותשלזמ.ם פנסיה  לעוכריך טשלמתזדנוכנותומאיל
 הפנסיה, חוקת -להלן

 חוק -ה, ,ל התש-ל-19,5 משולבן ונוסה עימלאות( המרינה שירות להוק נהתאס נמלאות לעובדיה משלמתוהמדינהוהואיל
הגמלאותיו

 מתלה הופנית פירורים, פיצוי לנ.מלה, וכויות רציפות בדבר הסכת לכרות רצונם אן הביעז זה להסכפוהצרייםהעא'ל
 משירית א.' הסוכנות, לשירות המדינה משירות העובר.פ עונדים, של נוצלה שלא מתלה ימ'  יבור ופיצויבתשלום
 המףעה; לשיורתהבוכטת

ות ךבכנ כו-תת על רםליבה רמש'.ס-19,9, ,מעוףם4 הסדינה שן-ות לווק 7 בסעוף כמשמעותה השירות,ןעדתוהיאיל

 כדלקמך הצדדים בן  שויסכסי התנאים, על :ה בתג מעידלכןש4

=יאת
 -זהנהרכם1.

 רמקרה; לפ' הפנסיה, חוקת אז הנ'מיאות הזק עלי שחל  עונד--שבר.

 המירה: לפי המדינה, לשירות הסוכנות משנרות אז הסוכנות לשו-ת המדינה משירות שעבר שנר - עונר'.,ונר
 המקרה: לפי הסוכנותו (ב המרינה-.מוסד.
 דמקות לפי המדינה לשזרות או הסוכנות לשערת השכר  ענר ממנה הסוכנותו יי דומיינה - מעכירי.מוסד
 מקבל.מוסד

 המקרה: לפי המרינה, או הסוכנות משו-ת יעזבו ענר אליה הסוכנווק ש המדינה -
 הגמגאות: וןל לענין כשירות שהוכרה ענודה ירנות הגימלאווק הוק לפ' בגמלה המזכה המדינה שורות -.שירות.

 הפנסיה; לחוקת בדכואם פנסכן וכרזת לצה-ך המוכר נסוכנות שירות-

 הפנם'ה ומקת לפי אתק תשלופ כל לרמת פנסיך או הנשלפות נדוק כמשמשתה --גימלה-
 הפנסיה בהוקת או הגימלאות בהוק כמשמעותה -.פרושי.

 ה5נ0'ת חוקת ,ל-פי פנסיה, לקבל תלוב לעובר מוקנית בהם גהור בתנאים ענודה הפסקת לרבות הפנסיה חוקתלענין

 יפותה; ווקת על-פי חובה פרישת (ע המדינה משיעת ומעלה "6 בג'ל פרישה - ויקנה..פרישת

 זה: הסכם תנגר לפ' לגימלה זכור --זכאי-
 הקובעת.-המשכורת

מחושבת לפיה המשכורת או המדינה 'די על המשתלמת הגימלה לגב' הגימלאות בהוק כמשמעותה -
 uml~lon הי על המשולמתהפנסיה
 הפנסיהן מיקו (י רגימלאזת בחיק כמוגדר --שאיי.

*,-  61. עמ' התשיל, ס"הי 
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 דגימלאות חוק לפי פיישה ~ra הורשית, נקצבה שאיר-ו או עובר המוכה המינימלית, השירות תקופת - אכשרה..תלופת
 הפנס'ה חוקת לפי פרישה יענ.ן ומלאית, רצופות שניפ 111( קשרה חמש לפחות שלאה
י4' המהעבות לדוראות נהתאפ פנסיהן, ,(ע קיצבה ולקבל מהענורה לפורש וכור עוכר עובר שנו המינימלי הגיל - פר.שה..גיל

 המקבל:ננעסד
 הפנס.ה, בתקת אן רגימלאות בהוק הנודעת המשמעות לדם תווה נמ15רש בו הוגדרו ולא ~ה בהסכם המופיעת הכיסוייםשאר
 כאמור. המשמצות עם מת.'שנ שא.ננו דבר בהקשרו או הנדון בענ.ן יש אם אלא הענין,לפי

 זכויותרומסות2.
 המקבל: במוסר המחיבות להוראות בהתאם תתנענה זה, להסבם בהתאם לנכרות שא'ר'1 או עזם- aw~ שלזכויותץ
 - להלן א' נססת זורעת. להמטת נישי ביושכם כמפורס וכסוכנות; במדינה שכר, ואבד קל דכצטנרות שירוחותקושר
 זה. להסכם בדתכם היכרות הענקת יצירך בהשנון תנהינה המצטברת(התקופה

 ההגבלה, ק-מת בן לגיל מעל נהמתו ג'ל, עזב גימלה וכויות הוצלת קימת ט המקבל, כמורד שירותו את שדויהם שם-עובדי.
 האשר. הג'ל סו נמוך הגה המעביר נמוסד שיריתו בתהילת גילו אם ההגבלה עלץ תונללא

 בג'אול מסעמ' שאיריס גימלת ש נכות גימלת זיקנה, יגשלת וכאותו הוגנלה המעניר, נמוסד שירותו תהילת שעם עוברעונד4.
 באשר, הנדרשת התקופה במגת המקבל. במוסד הק-מות להוראות נהתאס הנדרשת התקופה בתום האמורה ההגביהתבוטל
 המצטט-ת. התקופה בהשבהתובא

 מרישה תלאפשרה5.
 כדלקמן: פרישה, לגיל והג.ע אכשרה תקופת השלים אשר עובר, לעובר תשולם להלן, זה הסכם של 1 ר" 9 8, סעיפיפ לפיגימלה
 המצטברת: התקופה נמחז תבוא אכשיר בתקופת,1(
 המעניר כנוחד המחיבות להוראות ובהתאם המקבל נמוסד המה-נות לדיראות ברופאם פרישה לג'ל שהגיע עוברעובדי2(

 בתקופה שירותו בגץ ;ימלה הפרישה, נ,ום התל ולכל הפוישה,, ץם - ,להלן למקבל מהמוסר מעטרתו פרשואשר
רמצטברת;

 להורסות בהתאם פרישה לגיל הגיע לא אך המקבל, במוסד המקיבות להוראות בדושאם פרישה לגיל שהגיע עונר שנד11(
 בלבד; המקבל במוסר ש.רותו תקופת בגץ דפי'שק ביום ההל גימלה יקבי המעניר, בניסראביב

 ביים ההל המצטנר,7 התקופה בגין ג.מלה יקנל לעילג 11( פסקה ולפי ג.מלה ממנו ידמקבל המקבל מה:עסד שפרש עונד41(
 המעביר. נמ01ד דמהיינות להוראות נהתאמ פרישה לג'לארגיע

 בתקופה נדוזחשב לג.מלה ההכ"י מהלח, או נכות מפאת הגרוס( יום - ולהלן המקבל נמוצר עטרתו יז סיום אשר עונרשבר6.
 המצטברת. התקיפה בגץ הסיום, כיום החל גימלה .קבל המקנל, במ01ד החלות להוראות בריזותהמצסברת

 לס'יב' ומספקת מוצדקת כסבה לראותה .הכימו המותרות שני אשר מסבה המקבל, נמוסד עבודתו את .סיים אשר עונרעובד,.
 המצסנרת. התקופה בגין הסיוכ, בים ההל הגימלה את 'לבל - בגימלה האמור העובד את לרכות כך'השירוש

 יגימלהתשלום8.
 ונמוסד המעביר נמוסד השירות תקושת סך'כל נער פרישתו, ערב העובד שירת בו האתרע המ01ר בירי לוכאק השולבהגימלה
המקנל.

 יגימלהמחומר9,
  המשבורת ולפ' דיווירה לתלפיות ונכפוף הגמלאות לחוק נהתאכ נהיה נמנמנה השצדת תקופת ברוד הגמלהשיעורא.

nral~nחולה לא מ'נ'שפ לצנת נדבר דגכלאות לחוק "2 סייף שהושית ונקבר' 
 המשרה לחלקיות ונכשף הפנסיה לחוקת בהתאם להלן לאמור נכפוף יהנה בסוכנות, השחרות תקופת בער הפנסיה,שיעורנ.

 נהולו. לא מינימלית פנסנה בדבר שההוראות ונלבד הקובעת המשכורתולפי
 הגימלה שנחור הפנסיה, בהוקת האמורלמרות

-uy: 

 שיעור מלארע לשנה הלק אותו כנחס יחס. באופן נהיה שגה של דלק
,8י הפנס.ה חוקת פי על  המשתלם הפנסיה שיעור של ה.חסי בחלק 'היה שנה, מ-15 פוצת בסוכנות שירות  עבורהפגריה  - שנה. ל-,1 בסוכנות השירות תקופת כטס שנה,ל-15
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 בשירות הגמלא1, להוק ""1נ' עד ""1 סעיפים להוראות ברופאם :ע מוכר במוסר עבודה עקב השירוחק תקופתדגרלת נ,
 נירי תיעשה בה, הנהוגיפ לכללים בהתאם הסוכנות החלטות פי על הפנימה שיעור הגדלת אוהמרינה,

 המוסי
 המקבל,

 עלס; ההלים טיט ן ל4

 - לשנות ות13לף מוסד בכל העבויה לשטת והסית הדגרלה תחולק כאורר, הגריות של רהט בילים המוסדות נשנ'קימט
 לזבות. הגימלה שכשלוס רשומי השתתפות  הישוב לצורך מושק נכלהשעזת

 הגימלה שיעיר 'דלה לא מקרהבשיםד.
"aly~; 

 ההגדלה ובגין המצמברת התקופה rD לו, וכא' יה.ה עובר
 כגלי

 0%, על
 ן מכרמל.(. פנינה שיעור - להלז ד7ךבעתמדמשכורתמ

 זגינ41ז סכום חישוב19.-
 ובגח הס1ינה נשירות הנהוג ההישוב לפ. נמרנה שירות בג.1 יהיה דלע.ל, לש.עור'ם בהתאם לוכא', הגימלה סכופחישוב
 נס1כניוע הנהוג החישוב לפ. בסוכנותשירות
 ן 1969. בדצמנר 9 ייום קים זה שום ובלנד הה7נרה 'ים 'היה הקובע הום בסוכנות הנהוג ההישיבלענן

fwe-ם11.
 הג.מלה אתח' יפחתו הקובעת מהמיכורת %"1 על 9ד', סעף הוראות לולא הזכיר, של הגימלה שיעורעלה

 השרפ"
 מהמוסר

 לפ' הכל הפנסיה1 חוקת או הגמלאות יתוק בהתאם ה17רפת, רוזקופה על פ'סוך-ם פרצוף לוכא. קילס המקבל והנךסדהמקבל
 הממל. במוסדהנדוג

 ממשמורת יצירה של ונמייה גימלההנשוב12.
 המעמר, נמ01: הזכא' של הקובעת המשכורת מז נמוכה המקבל, מהמוסד הפרישה בעת הזכאי של הקובעיק המשכורתהיתה
 ובמוסר דה?נךד 7רב העיבד דרגת לכ' המעביר במסד הג'מעה  תהישב המקבל, המוסד אל דשעבל דשעסד מן דרנרתוערב

 הפרישה. בעת הדרגה לפיהמקבל

 יגימלה במטיס השתתעות11ן
 לאמיר בב14ף המעניר, במוסד דשירות בגין לזכא', המגיעה הגימלה בתשלום הלקו את דמקבל למוסד יעביד המעבירהמיסד44

 המרבק הגימלה סכום על יעלה לא הגימלה בתשלום המרעה שהלק ובתנא' הפוגשה בעת העובד דרגת לפי ך11, 9נסמפט
 הנ'מלה: תשלים נעת המדינה, נשירות הנהוג כלשהו דירוג של ניותר הגבוהה נררגה הקונעתמהמשכורת

 לענץ הגמל*ווק לויק 2,9( סעיף לש שתואמה דרגה ירנות היא לעיל, כאמור הפרישה' בועז העובר .דרגת במפורש:נקבע
 נסוכנויק עוברן לעניני דווערה ביך' מתואמיך כרדגה שנקבעד או מתרימת( ררגה - ולהלן המדינה משירות שפרשעובר
 מהסוכנות שפרש עוכרלענץ
 1 זה: סעיף לענץ דירוג אים מחקק שבד' וו-דוג כלל'/סגדשר מנהל שכר שופס41 ישכר מוקבלשכר

 ה,שינ (בץ במתעה הנוךג הגימלה סכום הישוב בין הביל נגלל המתקנל הגמלה, של כלשהו בסכור תשתתף לאהמרינה
 בשכנות. הנדוג הגימלהבסכים

 העברת ע-ב הקונע,ק המשכורת פי על הלש את המענ'ר המוסר יעביר לג'ל, יה להסכם 1 נ סעיף עליו שהל עובד שלבמקיר
 המקבל. רניסר אל המעביר רסיסך מזהעובר.

 ממש יקבל לזכאים הגימלאות את משלם הוא ב, בשער דגימלה נתשלופ חלקו את המקבל למוסד יעביר המעופרדמוסר
 זה. המכס פי על שלאגימלאות
 זה. מדסקה הנובעות אצלו השהשת בזע הזכוית לגב' המקבל, המוסר כלפ' הנל,ד' האהרהר יהיה המעבירהשסד

 שאיריםגימלת14.
 בהתאם ה,ו.:ר, העונד עבד שנבחרותו האוית המוסד מן ג.מלה 'קבל עום-, עונד של שטר יע לג.מלה, זכאי שלשאירא.

 המקבל: במוסד הנהוג לפ' הכל הפנסן, הוקת אי הגימלאותלהוק
 המיסרות. בשני טרנד של השקעת תשפת כל סר היא לשאת- הגימלה וחישוב הזכאות לענת השירותתקופת

 יעובר  דינר של השירות תקופת כיחס יחס., יהיה רמקכל, ימוסד שיוענר שאירים, בגימלת המעביר המוסד שלהלשנ.
 המוסדותי כוצי העום- העובך של השעצת תשפת כל לסדבו,

 הי" לפ' בגימלה שאירע את מוכה  אשר שירות תקופת המקבל ננחרר שהשל'ס לאה- בשגדון עובר עוברנפסד
 הגימלאות
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 השתתפות ללא המקנל המוסד יר' על הגימלה כל  תשולם המקבל, המורד על הליס שהם כפ' הפנסיה ה71ת לפי בפנסיהאו
 דמעב.ד.המוסד

 [48 לכך, הסכימו והמעביר המקבל והמוסר נפ'צו.'ם הגימלה את להמ.ר בשירות, שנפטר כונר עובד של השאירים,מבקששג.
 להלך נו נסע.ף לאמור בהתאם הפיצויים'שולמו

 סימורץ פיטמי,1.
 עי"כ ותוסר הפיקד שייו לפ' פנסיה או הג.מל'"גת חוק לפ' גימלה לקנלת הנדרשת, האכשיר תקופת את העובר השיטלא

 פוצרי קבלת של בתנא' דש'רות לנרום מוצדקת כמבד לר-תתה 'הכימן המוסדת שנ' אשר אחרת ס'כי מכל או מדלהנתזת,
 בשני ש.רוהו תקופת סך נג.1 המוסדות, שנ. בין המוסכם לפי או פיטורים, פיצויי חוק לפי פיטוריו פיגוי' לו  ישולמופ.סוד'ס,
 המקבל: המוסד ביריהמוסדות,
 תחילת לנין המעביר במוסד השירות תום ב.1 הודש'ם, משלושה למעלה של הפסקה הלה לא אם רק 'חולו לג'ל זה סעיףהוראות
 דמ7בל: נמוסדהשירות
 חליפת לסך רג:עביר בסטך דאובי דעונד של ש.ר,קו תייפת כ.יס סייסי הלקו את המשחס למוסד יעכיר דמעכירדמוסד
 המוסדות. נשנישירותו

 מחלהימ'16.
 נמוסד צנורה מהלה חופשת לזכותו עמרה המקבל. נמוסר לנ,הל.ס ניתאם נשכי מהלה לחופשת וכא. יהיה עוברעונרא.

 המהלה ימי כל את שינגל לאחר וזאת המקבל נמוסד שירותו בתקופת גם זו מהלה לחופשת זכות ין תישמרהמעניר,
 בעת העובר לזכות העומרים המהלה ימי .תרת את המקנל למוסר יוד.ע המעניר המוסד המקבל. במיסד לזכותוהעומרים

 המעביר. במוסד עבודתוסעס
 שנצברה המהלה ימי מכסת כל את ניצל שהעזבך לאהר מהלה, מפאת העובד העדר על המענבר למוסן ירווה דמקכלהמוסדנ.

 למוסד יעניר המעכיר והמוסד המקבל, נמוסדלזכותו
 המקני

 המחלה .מי עבור לעובר המקבל המוסד טשילם הסכ,מ.ם את
 דב,בל. למוסד דמגיע דיכום את י,נ.ר דכעכ.ר דמוסד שט נמחזר דע~כד, של דשכר עלות נסים עלד%מזד'ם,

 תלצלו והמוסד המוסדות, בשני ניצלו שלא המחלה ימ' ענוד מענף המקנזי, המוסר ישלפ העובט ה17בד של פרישתועםג.
וש המקבל: נמוסד ההוראות לפ' למענק פרישתו נעת וכאי היה שהעונד ובלבד בתשלומים חלקו את המקבל למוסריתויר

D1iVnnרנתה: הנוסתה לפי יבוצעו וההחזר 
 בפרישה מחקה ימי במענק דמעותי דנדסד דשתתפוהחישוב

 דניצזלאחוזי
- 
XIOO'0המעביר( גמיסד ש11צלו מהלה 'מ' מס' י המקנל במוסד שניצלו מהלה ימי 1מ 

'oaהמעביר במוסד  העובר זוכה נמס מהיה 'מי י המקבל במוסר העובר זוכה בהם מחלה סי 

 ימ.ם( מס' הפ.צי'גובה
 מחלה .מי'תרת מהלה ימי,יתרת -

 מהלה 'מ' ניצול לארג' בהרפאם D"TS'e ,מ, מס. המעניה( נמוסר י המקנלבמוסר
19

 המעביר נמוסד היתרה ץ הפ'צו'..גה שעל ה'מ'ם מספר צנורהתמורה
 המקבל למוסר להחזיר המענ'רהמיסד

 המצביר נמוסד היתרה י המקבו במוסד ה.תרה -

 קודמת יתרותתקומת11.
 וכויות רציפות ברנר הסכם המעביר השסד לנין נינו שיש גוף נש.רות עבד המענקק נמ.סר לשירות כנ.סתו שלפני עובר,עונד
 גס כוללת המעניר במיסד הענודה תקופת כאילו זה הסכם לענ.ן ייאו עליה הוחל הסכם ואותו דאהר( הגוף - ולהלןג.מלה
  ההשתתפות את יקנל המעביר והמוסד האמור הר?-פות הסכס דל הפרגוד שבמיעד ונלבד האחר בגוף הענודה תקופתאת
 פע.על
8. לאחר המקבל, המוסד המקבל. למוסד כך על .וריע האמור הרצפות רככם פי על ההשתתפות את המענבר המוסר 'קבללא
 "smryn 12.1".)"9'-4 נחשון נ' 6"",, הפרסומים.לקוס146



 המעכיר המוס- של השתתפותו תפחת 1במ7ב'ל האחר נגוף התקופה :Yxa הנמלה הלק את לשלט 'פסיק הגימלה, למקבלשערדע
בריאיון. י4

 הינכםתחולת18.
 הבאום; הקוביזם על יחול זההסכם

 ~ת להזכם א' נספה לפי א'ש' הסכם נתתפ לנבע ואשר זה הסכם של התחולה ביופ רחל שענד  עובר עובד כל11(
 הצריים מן שנחתם הוכרזת רציפות הסכם פ' על וה הסמם של התוחלה זפ לפני ושעבר פרש שטרם קובר עובר בל21(

 1964.בנובמבר

 ההשכםא-תייית19.
 הם!'ם: געיבד'ם דל והול לא זההסכם
 להחלת אישי הסכם העונר והעונד המוסדות שני נידי נההס ולא להחילו המוסדות שני בץ היסכם לא שלרבידם עובןיפ11(

 א'; כנספה זה להסכם המצורף בנוסה זה רציפותהסכם

 כאמור; "הדרש פ.צף' ענבלו שבג'נה השהשת תקופת לנבי המעניר, במוסד פיטורים פיצויי שקבלו עובדים21(
 יג'מלד; ש ומסירים למיצדי וכות בים דשוילזת בנווטת ד1ועב'ר מהפסד שפוטרי עוברש,1(
 עובד' 4ל ופנסיה לתגשל'פ הקופה מלבר אחרת, פניתה בקרן לניקלה ~כועת'הם נשמרות המקבל שבמוסד עובדים,4(

הסוכנותן*
 שריש סגנ' שכר לפי שמים המקבלטעובדים11(
 הווה. לפי ש אר"י במעמדשבד'פ;6(
 אהד נמוסד שירותם תום כין שנים מ-ו 'ותר של הפסקה והיה וה הסכם כריתת יאחר המקנל למוסר שעברו17בד'ם,;(

 האח-. במוסר שירותפ תחילתלבין

 דשת הבלקי ישב20,
 בקשר ש'תע,לרו יעות חילוקי או בו, פורט אשר או בו דקשור אחר ,נ'ו לכל ש  לנ'צוש, או זה דמכם לפירוש הנוגענכל11

 המד,נה,ופס'קתה ומנציג הסוכנות מנציג מורכבת פרשנת וערה תפסה  אישית, תבוסה געקגות והן כללי באופן הןאל.ו,
 ומטייבת. סופיתתהיה

תחלה21.
 1988. בינואר ayt 1 זה הסכם שלתחילתו

-ן
 א'71יפת

 זרויות לרציפות אישיהמכם

 "פרסומכם בילקוט פורסם חושר ושראל לארץ הידויות הסוכנות לנץ ושראל ממשלת בץ . . . . . . . . . נ'ומ שנכרת להסכםוניתאם
 ...................ןמס'..........מעם

 המעבור(,אביבנין..............................

 המקבל(;המוסד .לנת.............................

 ההינד( והעובדותדו............( . .ינץ.............................
 לבין ישראל ממשלת בין הניל, הדמכם את העובד העובד על להנצל ומסכימים משניניפ הצדדים ושלושתוהואיל

 דסזכנז"
 היהודית

 הקובע-(. 'ההסכם - ולהלןלארץישראל

 כדלקמן: מוסכם לכךא'

 תקבענה המקבלן ובמוסד המעביר במוסר שירותו בנין המקבל, המוסד ומאת  המעביר המוסד מאת העובר, העובד שלוכויותיו 1.,ן4
 הלונן. ההסכם להוראות ובכפוף המקבל במוצד החלית יהוראותבהתאם
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 הקובש ההסכם עפ"י הזכויות לענע השבר, העובדפרפר2.

(48 ..................... לירהתארךא.

 ................. סיומה ...ותאריך ............... המעביר במוסד עבורה תחילת71אריךב.

 לגימלה/פנניד:.,........................................................................... זכות אין יטבגינןו7קופות7ג.

-
ך -- - - -- .  

-  -  
- -  

ך  

-  
- -  

-  -  -  - -  -.- 
ך ך - - .- - --.-  ך  ץ  

-  

ך  , - ך -  

- -  

 .......ימים. ועוד ...._ן.,טגקם......,ועוד...,...חח-שים יטל בפועל, יטירחע תקוסוות "בגין ..,.. הגינ"יהייעורד,

 __.ך_._ך.ךך._ך.___.,,._ך._ __.__ך.__ ץ_ הפךוט-_ך._ך ,הא/הלק-ין המערהמקףה

 מחלה,.......יממןשאז מפאת שיתתהנךרנהגרתו כ"להנגעידפת זמרל.......יןYnoה
 מלאג כהיקף מעוה לפי חרשבו המחלה ימי ומספר מצלו שלא מחלה .....--.ימילזטתו

 .............. )כלנד( כנמזבורת ותק ..........ופנות ........בדירוג בדרגה  11רותיבמימרהםץביר1ויוורוייןג

 קדוזוע ....-....ענות היטל.מו לאחר שתכוסל רפואית, מגבלה היתה לקוכד)1(יד
 רפואית, כגבלה היתה לא לעובד)2(

י ,......... גיל ממיכת הגבלה היתה לעובד)1(.ה
 גיל. מסיכת הגבלה היתה לא לעוכר)2(

 הסתום. על :אוולראיה

.... . . 
 העוכרהעובר יסרבלמדינק היהתיתהסוכנות

1
 המיותר. הסעיף אתלמסדק

 החתום. על הצידש באויראיה

 שטרית מאיר' שמיריצחק
  המוכהיתגיבר השר~ר  ושר הממשלהראש

 זכויות רציפרתהנבם
 1990 נאפריל 1 כיוםשנברת

נין

 המדינה(, - ,להלן ישראל מדינת בשם ישראלממשלת
 האוצר שר ידי עלהמיוצגת
 )גימלאות( המדינה שירות לחוק 86 סעיף לפי סמכותובתוקף
 אחד מצדץ לו הנתונות הסמכויות ויתך התשיל-ס197, מעולבךחוסת

לבין

,18- הע"ע( - )להלן העולמית הציוניתההסתדרות
 שני מצד-. הציע גזבר ע"ידגדוצגת

 22.10.1990 התשג-4ע כחשון ג' 06שנ, הסרסומים'לקום148-



  יובר 11:ךות נענע לארץ-שראל, דיהזך'ת המובנות יבין המר.נה בץ וכויות רציפות הסכם נכרת "199 באפריל 1וביוםהואיל
 ההסכם(. - ,להלן להיפך או לארן-שראל הירוטת בסוכנות לענודה המדינה משיריתהעונר

 VSIQ מענורד או בהציע לעטרה המדינה משירות הןוכר עובד, יל ההסכם את להחיל משנינות והציע גהיהמר יהחילש

 עובר(. עובך - ולהלז המקרה לפי דמד.נה,לש,-ת

 הצדדים כין הוסכם לכךאי
 כדלקם"

 בו. המשרטים ולכללים לתנאט בהתאם עושק עובד על יחולו ההסכם תנאי1:
 'דצ.ע'. נאמר כאילו ייראה והסוכנות-, שנאמד בהסכם מקום נכל2.

 וחתות על הצידים באוולראיה

 שטריתמאוו' שמיריצחק
 דשכנותגזני האוצר  ושי הממשלהראש

 4"6(-!(וחס

 ישראל ב2ק מאתמדעות

 0".160,,4,:,84",! "199 נספטמנר 26 ביום היתרהנ. שבועי והשבוןדק

 במשך 1-( הירידה או ההעלג' התשי-ד-1954 ישראל, בנק תוקלפי

ד מתפרכם התשי-י-1954, ישךאל, בנק ל"11 1158( יעידל6.
IY11cn21,459.00."41י,1וזדנ דנוחוק'ם ודגכסיס דגוסנע מנזר ןל שנון. ך'דוחקניזטנזד חוץ מסבן :ב

 בספטמבר 191 דתש.1 באיזי כ-ס ביום העבודה כטוםלעומתו
:)199"

 1990( כספטמבר 1;? התשניא בתשר'ח'

, הדש'סנשילים נ'ופ במחזור הממנע כלסרא.
 ס רק ס וף

ן
 הממבע מחלקת למנהימשנה0".84,245,160",1 1990 בספטמנר19

69,211.00,,086,% "199 נספסמבר 12 נ.וםהיתרהב.

 כמשר ו-( דירירה אוהעלטג.
י51.0",2,524- האהרוןהשנוע

 שבוע יחשבין ור
 חזשייד-1914 ישהקו, בנק הזקלכ' הוץ ממנע ניתרותהנכסיםד.

 מהפרספ התש"ד-1954', ישדאל, כנק לחוף 1158( סעיףלפ'84,241,160.00",5וזהנ
הסוחזק'פ והנכסיפ הממנן מהנור על שבועי ריזןהשנוןנזה "199( בספטמבר 1!2 ושתשניא בתשר'ד'

באוקטובר 1! התשניא בתשרי י'ר ניוט הענודה בס'יפלעיסתי סייקיסש'

1990(: המסבע כחלקת למנהלמשנה

,דשיםנשקל,ס ניוט נמהזוי המסבע כלסךא.

 459.00,ו2ןי4%",1 1990 נספטמנר 26 ביום היתרהנ. שבועידיךוחשבון-
 נמשך 1-, דירידן אודאצ'הנ. דתש'.ר-1954 ישראל, ננק חקלס

לפ.
20.00;,8",,54 האהרוןהשבוע מתפרסם התשי.ר-1914, 'שראל, בנ7 להוק תלי סעי

 חוץ מטבע ביתרותהנכסיםד' המוחזקים והנכסים הממנע מחזור על שנועי ד'זתחשנוןבזה

"".9;50,1ן,5,098יזהב בספטמבר 261 התשנ.א כתשרי ו' ביום העבודה בסיוםלעומתו

 ן 1990( בשקטובר וי התש'! בתשר'ס.ז1990(:
 שיגייסעף חדש'סנשקי'ם ביום במחזור המטבע כיסךא.

 המסלע מקלקת למנהלמשנה421,459.00,!5,04 1990 בספטמבר26אן

149 "199."22.1 התשב-ן בחשון ,' 6"8!, הפיסזמ,סילקזס

-ב------



 נכתחען על תידה מתן משום כמרסוסו ואת רכעדיעים אחריות על מתמרפמות איההעתדת

,4 בע"מ הזמןמטונת בע"מ וכבוד אושר שלהיים ובפירוק( 2-6"9;51-14( ה,פ,מס'
 נשכרה של ראשונה נושים אסיפת עלהידסה מרצון(,נפ'ווק

 מיותרת דחלטה קבלת עלושדעה
 לסירו"

 הנ-ל הים-ה של נושים אסיפת כי הודעה, כזהנ. מרצון הברה
 112, ה.רקון רח' רביטכיץ, את דינרי עו,ד במשרדתתקים של הכלל מן .שאת כללית נאסיפה כי הודהה, ב1הניתנת
 מפרץ בהירת לשם 0".;1, בשעה 12.1990."2 ניוטחי-אביב, 8.1990."1 ביופ כהלכה ונתכנסה שנ71רה הנילההברה
 הביקורת. ועדת והנריליברה את לפרק מיוהדת ההלטה נתקנלה החברה, של הרשוםבמשרדה
  תניןת שיגיש לנשה ורק אך תינהו נאצתה הלצנעהו-,ת הגר.א רה' א.דלשטיין, ה.יס את ולמנות מרצון פירוקהדברה
 19.12.1990. מיום יאוחר לא הניל למשררהזב החברה. למפרק כני-נרק,,1,

 נדח.ת אסיפה תיירך הג'ל, נאס.פה הוקי מנ.ן יהיה לאאס המש לפי יגיש הניל הצנרה נגד תביעות לו שיש נושהכי
 "וק.ת תה.ה והיא 0".יו, בשעה "21.12.199, נ.ום מקוס נאותו פרסום מןם יום 21 תוך הוכח~ת.ו, נצירות תניעות.ו, אתהנ-ל
 נ~כתים. של מספרבכל 11.הורסה
 ההברהכשם חוד כאמור תבייות'1 את 'גיש לא אשר אחר ארפ אונושה
 י'7נה. לא - הנילהמוקר

 7)-ד רבי:וב,ץ,אשי
 מפרק אירלשטין,היים

 בע"מ הירשיוסף
 בע"מ מסריהפרקטי
 4-;91וו1-0נן ה.פ':ס' 6-0,,51-021( חפ,מס'

 מרצון( וכפירוק' מרצון(וכפירוק

 סוסית אטימה עלהורעההודעה
 ההברה הבר' של אחרונה כללית שאס.פה הורעה נזהניתנת של המו.ן מן שלא כללית באסיפה כי הודהה, נוהניתנת
 .עין 21, ו.זל ברח' 0".16, בשעה 12.1990.נ1, בים תתכנסהניל נתקבלה "9.9.199 ניופ כהלכה ונתכנסה שנועדה הנילההברה
 לשמוע וכרי ההגרה, בנכס' 1VY ומה העסקנם פירוקהתנהל למפרק תל-אביב 116, ר~סש'לך שדרות פרץ, עורך-דיןאצל כ'צי המראה המפרק'ס, של טופ. ד1.ח הגשת לשםחי-אביב, לרר, מנהם את ולמנות מרצון ההברה את לפרק מתתרתהחלטה
 בפנקסים לנהוג כ.צר ולהפליט המפרקים מאת נוספ.סניא~ריםדיברה.
 המפרקים. ~של החכרה שלוננחרות את יגיש הניל הסנרה נגר תביעות לו שיש נושהכל

 מפרק ד.רש,,וסף 11. הורעה פרסום מיום יום 21 תוך למפרקתביעותיו
 מפרץ לרר,מנחם

 בע"מ קור-עוז חשמליים למיערים בית-חרושתחברת
 11144-6"-51( החברה ,מס' בע"מ 6736 / 89 בחלקה ראשונהאחוזה

 מרצון(ובפירוק מרצון(וכפירוק

הודעהדידעה
 של דמנץ מן שלא כיל.ת נאס.פה כ. הזרעה, נואתניתנת שי המנ.1 מן שלא כללית נאס'פה כי הודעה, בזהניתנת
 ממהרת החלמה התקבלה 10.8.1990 כיוס שנתכנסה דדברה נתקבלה "9.199.,1 ביום בדין ונתכנסה שגוערה הג-להחברה
 רח' ר~-ה, א.זל, שמואל את ולמנות מרצון הבנרה אתיפרק שנייסר את ולמנות מרצון ההברה את לפרק מיוהרתההלטה
 התברה. למפרף גנ7תי'ס, 24,'ננ'אלי החברה. למפרק חולון, 9, פיירברג רח''7קנ,
 המפרק למען יגיש הניל החברה נגר תכתות לו ש.ש מ.כל למשרד יג.ש הניל החברה ננד תניעות לו שיש נושהכל
 נרסוס מ.זס ימים 21 תזך הוכחותיו, נצירוף תב.7~תיה את הנגל מיום יום 21 תוך הוכחת, נצ'רוף תניעות'ו, את הנגלהמפרק
 זו.הודעה זו. הודעהפדסוס
 תוך כאמור תניעותיו את יג.ש לא אשר אחר 'QIK אונושה תוך כאמור תניעותיו את 'גיש לא אשר אדר Q~x אונושה
 ייענה. לא - הנ,י דמ~עד ייענה. לא - דנ,לדמועך

 2י מפרק רו-ה איזק,שמואל מפרק התידר,יעקב
 "119."22.1 התיז-א, נהשין ג' 6""1, הפרסומים.יחוס150



 ביאור'פ לשסוע וכר. ההברה, כנכס' עשו ומה העסקיםפירוק בע"מ 721( רטיווק להפצה חברהמפיצים
 ובג-רות נפנקס'1ו לנהוג כיצד ילהדל'ס המפרק מאת נוספק( 1-,1!1-060נ( החנרה,מס'

 דהנרהשי ממצוו(כפירוקש-
'ffl 

 הספרל'ב.

המפרקת נוכסייגנזיההורעה

 יעזיי"י נרו:: ב:ןך:םג:::::" של המנין מן שלא כללית נאס'פה כ' הודעה, בזאתניתנת
 מרצון(.ובפירוק ההברה. למפרק גגעתי'פ, 24,ינניאלי

הודעה המפרק למעז 'ג'ש הנ-ל הסנרה נגר תביעות לו שיש מ'בל
 תב'ןדת'ו, אתדג-ל

 בצ'רוי
 פרסום מיום 'מים 21 תוך הוכהות'ו,

 ביוםכנס תר אח-וגה כללית שאסיפה הורעה, בזהניתנת 11.הודעה
 לשםכיב, תל, 6!, עמ.אל הרנ נרח' 09.00, נשעה12.1990.!2, תוך כאמור תביעותיו את 'גיש לא אשר אחר אדם אונושה
 ומה החרוק התנהל כיצד המרווה המפרקת של y~lar דו.ההגשת ייענה. לא - הנגלהמוער

ימפ: נוס:מאת נ'אוךס ישתוע י"נרגייר'גימ' מןל ת" ",,טמ,
המפרקה.

 מפרקת עו.י, אילתשולק,4-מלה בט"מבו-ל"ט

 מרבת()בפירוק
 סופית אמיסף עלהודעה

 בע"מ מהשביםאי.בי.סי. החברות לפקודת טווב( לסעיף נהתאפ הורעה, נזהניתנת
 !-11-121422(,מס' של אחרונה כללית אסיפה כ' התשמיע-!198, חדש;ונוסח
 .שראל איי 16.00, בשעה 9.12.1990, ביופ תתכנס הנילההברה
 של סופי רויה הגשת לשט תל-אביב, !2, אנטוקולסק' רח'שפר,

 מרצון(ובפירוק

הזיעה בנכסי נעשה ומה העסקיה פירוק התנדה כ.צד המראההמפרק
 ולהחליט המפרק מאת נוספים ב'אוריפ לשמוע וכדיההנרהש4

 הנ"ל החב-ה של אחרונה כללית שאוספה הורעה נזה תנתנ המפרק. ושל החברה של ונפנקסט בניירות לנהוגכיצד
 רז-ח טל במשרדי 11.00, בשעה 1990, בדצמבר 2 ב.וםתתכנס

 סופי ר'.ה הגשת ישם ירושל'ס, 10, ישרים מסילת רח, מאיך ד, מפרק שסר,ישראל
 בכספי1 עק ומה העסקים פירוד התנהל כיצד המראה המפרקשל

 ולהחליט המפרק מאת נוספים ביאורים  לגימוע וכדיההברה,
 ההנרה. של תלצי בפנקס'ס לנהוג ניצי בע"מ והשיעות חילאות  לבניו  חברהאורסם

 ההברה מפרק בקאן,מאגר מרצון(ובפירוק

 סופית אםימה עלהודעה
 ההנרה של סופית כללית אסיפה כ' הודעה, נואתנמסרת

 בע"מ המרסלימעין 12, אהוד נרה' 16.00, בשעה 12.1990.,2, נ'ום תתל-סהניל
 1,נ ההברה. מפרק בדויה רזון לשםתל-אנ'נ,

.
) 

השרעה המפרק בורו,מירכי

 11ל במשפרו ין.0ו, בשעה י0.11.199ר, ביזם תתכנסהנ.ל בט"מ ימני משרדשנהבן החברה חברי של אח-ונה כללית שמסיפה הודעה נוהניתנת
 היפה, 12, הרצל רח' כץ, משה עו.ר ההברהכא-כוה סוסית אטימה עלהורעה

 לש"
 הגשת

 בהתאם הודעה, ביהניתנת
 לסנרי

 התנהי כיצד המראה המפרץ של סיפ' קדי החברות יפקודת 18!1:(
 ומה העסק,ם, פירוק

 "מפרק מאת נוספ.ס באורים לשמוע וכד. ההברה בנכסינעשה הכר' של אהרוני כליית שאסיפה התשם-ו-!198, חרש;(נוסח-
 של ובניירות נפנקס'ם לנהזג כיצדילהחל'ט 16.00, נשעה 1990, ננונמנד 29 ביוב תתל-ס הנגלהחברה

 החבר"
 ושל

המפיק' ירוקייב, !2, בציאל רח' זשזת', א11לאי מ' דירבון רזא,במשדד
 למפרק חליהשלמה התנהל כצד המראה המפרק של סופי ד.ןזהשנון הגשתלשסי4

51( "111."ו.22 החשם-א, 1Tana ,' 6""ו, הפרסזמיסיקז"



 התשנ"א בשנת "רשומות" מחירי בדבבהודעה בע"מ ווקסלמו צי אתר,
 מרצוןו,גפ.רוק

 של- מייתם יפ' הכשימית פ'יש שכייה כביה :::גית"
 ההברה תבר. של אחרונה כללית שאסיפה הודעה, בזהניתנת

 בסיהמןרפ.ר~סידוי נמשרד 0".16, בשעה 1990 בדצמבר נ ב.וס תתכנסהנן
 מק-ח, שעורי התקנות, קיבץ החוטב,ספרא עשו ומה העסקים פ.רוק התנהל כ'צך המראה המפרק, שלסופי דו.י הגשת לשם תל-אב'ב, 66-68, ננירול אבן רח'המפרק,

 "71, הצעות מ17מי, שלטוןח'קוק' המפרק מאת נוספיפ ניאורים לשמוע וכדי החברה,בנכסי
 ושי החנרה של וננ.'רות בפנקסים לנהוג כיצדולהחליט

620 הפרסומ'ס'יקוט
 חזק, הצעות דווקנות, קוב, הצוקים,ספרב'המפרק.

4נ, הפרסימיס'יקש מפרק עו,ד, ליבוביץ,יהודה
 הפרסומ'ב, 'לקוס התקנות, קבץ התוק'ם,ספרנ'

-
י48 מ7.השעורי

 שלטין חיקוקי התקנות, קונץ בהוקים,ספרד'
29נ הפרסומ'ס .לקוטמק"מ. טעויותתיקון

 הפרסומ'ב, 'לקוט התקנות, קובץ החוקים,ספרה' ,רכישה הקרקעות לפקודת ר; ו סע'פ'פ לפ'בהודעה1.
84נ מקומ' שלסין הי717. מק,ה,שעזרי - 11/,11 מס' .תכנית לענק 1941, מנור(,לצרכ' ם "":' ךי::גבבי, "יי::::;:: י'י7יט :::"::':::(  "יש, 

111 מק,ח שעור' התקנות, 17נץ ס' החיקספ יצרכ' ,רכישה הקרקעות לפעורת 19 סעיף לפ.נהודעה2.

 שלמון חיקוק. התקנות, קונץ החוקים,ספרח נ'ל17ט שפורסמה ק/124 מס' תכנית לענן 1941,יינזר,,
121מקומ' לענינה .תהיה ל'ר ;112, עמ' התש-ג 1,88,הפרסומ'פ

 שלטון ח'7ו7' התקנות, קונץ בהוקים,ספרט' צ,ל מ1צ7'ו. .קרית כמקוס ע'רית', של ~המוחלטהומור
111 מק,ח שעורימקומי, בישליק...קדית

-8" 212 התענות Ya17 החוקים,ספר" יןרכ. ,רכישה הקרקשת לפ17ךת 19 סעיף לפ.בהודעהו.
;;2 מקומי שלטוןח.17ק,,.א שפירסמה 4,7נ~ג' מס' תכנית יענק 1941,צ.בור(,  .תהיה ליד 1126, עמ' התש.ן, 88;1, הפרסומיםבילקוט
212 הפרסומם'לקוםי.ג ב.אל'ק.. .קרית צ.למוצ7'1. ו;;1 מכס שעור' - אביבקינץב .קרית נמקוס ?'י'ת., של והמוחלט הגמורלקנינה

214 חרש נוסח ההוק.ם, ספר חו7,הצעותי.ר לצרכ' ,רכישה הקרקעת לפעיית 19 סעיף לפ'בהזרעה4.
;,1. החוקיםספרס.1 שפרסיה ק/146ב' מס' תכנ.ת לענין 1941,ציבור(,
1;1 חוקהצעתס -י,ר'ת נרקיס עירית: של והמוהלס הגמור גה:'יק

92 תקציב ה71' והצעות תקציבהי7'1 ביאלי7.. .קר.ת צ"למוצקין.

461 הפסנס'ב'ימן ח' ,רכ.שה הקרקעות לפקידת ו-; נ a'~'yD לפיכהודעה1,

,12 מספר ס'מנ.-ומן'.ט ראמה, - 42 חלקה 6נ188 גוש לענ'ו ו194, צינורןלצרכי
;;1 אסהכתב'כ' עמ' התשק, 98;1, הפרס.מ'פ בילקוט האוצר סרשפרסם
 יימחקו. - .וא' והספרה האות ככותרת,824נ,

 ,רכישה הקרקעות לפקודת ו-; נ סעיפים לפ.גהודעה6.
 2, מתלקק הלק ונ191 גוש לענין 1941, צ'כור,לצרכי
 לאור הנסח11,ההוצאהמשרר האוצר שך שפרסם נהף, - 10 מהלקה חלק ;1911וגוש
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 תל-אנ,נ 21, אלעזר רודרח' י.מחקו. - .1-;- והספרההאות
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