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 14) מנהל מחלקת אפסנאות רכש ונכסים ביחד עם
 החשב או סגנו — עד לסכום של (»10,000,0

 שקלים.
 15) מנהל מחלקת רכב ומוסבים ביחד עם החשב או

 סגנו — עד לסכום של 10,000,000 שקלים.
 ההרשאות שהודעות עליהן פורסמו בילקוט הפרסו

 מים 1743, התשל״א, עמ׳ 2324 — בטלות.

 כ״ב בתמוז התשמ״ה (11 ביולי 1985)
 (חמ 9—3) יוסף כייי־לין

 מזכיר הממשלה

 מינוי מפקחי8
 לפי חוק שמירת הנקיון, התשמ״ד—1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שמידת הנקיון,
 התשמ״ד—1964 1 (להלן — החוק), אני ממנה את
 העובדים ששמותיהם מפורטים מטה למפקחים לענין

 החוק, כל עוד הם משמשים בתפקידם:
 ת״ז

4251257 

00816985/6 
07202761/8 
050)0681/6 

5139238 
971442 

0126854 
0621555 
0477605 
0601689 

0028381 
490985 
189996 

7275681 

000172239 
004804738 
053278495 
052069986 
077098911 
005957816 
049500317 
030017537 

 השם

 משרד החינוך והתרבות:
 ידידיה בן שמחון

 הנהלת בתי המשפט:
 אמנון שבאן

 מנחם רכטמן
 מנשה מזרחי

 משרד החינוך והתרבות:
 עודד אבישר

 עמיהוד שילון
 איגוד ערים חיפה:

 בלה בן דוד
 אסתר סטאר
 שמעון גולן
 נעמי ד ותן

 עירית ירושלים:
 שבתאי אלוני
 יעקב פרדיים
 ששון באבאי
 אליהו חוגיה

 משרד הבריאות:
 משה דיטוב

 מרדכי עזרא
 שמואל רזניקוביץ

 מי רה שפירא
 דוד שלמה

 יפה רפפורט
 משה גואטה

 מאיר כהן

 הדדעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א—1951

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
 1951 מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות
 את נושאי המשרות במשרד התקשורת המפורטים להלן,
 לייצג־ את הממשלה בכל עיסקה מהעיסקאות שמדובר
 בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק, למעט עיסקה במקרקעין,
 שבתחום הפעילויות של המשרד, עד לסכום הנקוב לצד
 כל אהד מהם, ולחתום בשם המדינה. על המסמכים הנוג־

 עים לעיםקאות האמורות:

 א. המנהל! הכללי
 1) המנהל הכללי ביחד עם חשב המשרד או סגנו —

 ללא הגבלת סכום.
 2) המשנה למנהל הכללי ביחד עס החשב או סגנו

 — עד לסכום של 10,000,000 שקלים.

 ב. אגף הכתהל
 3) מנהל האגף ביחד עם החשב או סגנו — עד

 לסכום של 10,000,000 שקלים.

 ג. אנף ההבדסת
 4) מנהל האגף ביהד עם החשב או סגנו — עד

 לסכום של 10,000,000 שקלים.

 ד. שירותי דואר
 5) מנהל השירות ביחד עם החשב או סגנו — עד

 לסכום של 00,000),50 שקלים.
 6) מנהל מחוז ביחד עם ההשב או סגנו — עד

 לסכום של 10,000,000 שקלים.
 7) מנהל מחוז ביחד עם אחראי כספים מחוזי —

 עד לסכום של 200,000 שקלים.
 8) מנהל בית המען ת״א ביחד עם החשב או

 סגנו — עד לסכום של 10,000,000 שקלים,
 9) מנהל ביה המיון ת״א ביחד עם אחראי כספים

 מחוזי — עד לסכום של 200,000 שקלים.

 ה. דשימית לזכולמי
 10) מנהל השירות ביחד עם החשב או סגנו — עד

 לסכום של 50,000,000 שקלים•
 11) מנהל השירות ביחד עם אחראי הכספים של השי

 רות — עד לסכום של (»200,0 שקלים.

 כנר, הדואר
 12) מנהל הבנק ביהד עם החשב או סגנו — עד לס

 כום של 50,000,000 שקלים.

 אגף כלכלה משק ונכסייפ
 13) מנהל האגף ביחד עם החשב או סגנו — עד לס

 כום של 100,000,000 שקלים.

 ו.

 1 ם״ח התשי״א, עמ׳ 52. ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 142.
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 הודעה על *ימול הכרה פטוסד רפואי מועד
 לפי חוק העונשין, התשל״ז—1977

 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 312 לחוק
 העונשין, התשל״ז—1977 1 (להלן — החוק), ביטלתי את
 הכרתי 2 בבית חולים ״רמת מרפא״ ברמת־גן כמוסד

 רפואי לענין ביצוע הפסקת הריון, לפי החוק.

 תוקף הביטול מיום ה׳ באב התשמ״ה (23 ביולי
.(1985 

 ה: באב התשמ״ת (23 ביולי 1985)
 (וזמ 3-167)

 מרדכי גור
 שר הבריאות

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 י׳׳פ התשמ״ה, עמ׳ 465.

 הודעה בדבר פגירונ שטח לחיפושי נפט ולהפקתו
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 אני מודיע, •שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הנפט,
, ולאחר התייעצות עם הרשות •הלאומית  התשי׳׳ב—1952 ג
 לאנרגיה, סגרתי את השטה שגבולותיו מתוארים להלן
 לחיפושי נפט ולהפקתו, להוציא. את אותם שטחים הנכ
,  ללים ברשיונות לחיפושי נפט הבאים: 193/פלשת 2
/201 , , 197/אםף 8 , 196/בשור 5 , 195/גרר 4  194/מזל 3
 נבטים 1, 203/שדה בוקר8, 204/גלעד9, 209/כרם

 שלום 10.

 וזה: גבול השטח הסגור:
 מנקודת ציון 102.25/100.00 מזרחה

 לנקודת ציון 144.30/100.00 ולאורך הקו הירוק
 לנקודת ציון 171.00/086.70 ולאורך גבול חזקת ערד
 לנקודת ציון 180.00/074.94 ודרומה לאורך גבול

 רשיון מזל
 לנקודת ציון 175.00/030.00 ומזרחה
 לנקודת ציון 181.55/030.00 ודרומה
 לנקודת ציון 169.09/995.00 ומערבה
 לנקודת ציון 167.50/995.00 וצפונה

 לנקודת ציון 157.50/012.50 ומערבה

 עמ׳ 322.
 עמ׳ 2568.
 עמי 2569.
 עמי 2568.
 עמי 2568.
 עמ׳ 2568.
 עמ׳ 1468.
 עמ׳ 3221.
 עמי 3221.
 עמ׳ 2172.

 1 ס׳יח התשי״ב,

 2 י״פ התשמ״ג,

 3 י״פ התשמ״ג,

 4 י״פ התשמ״ג,

 5 י״פ התשמ״ג,

 6 יי״פ התשמ״ג,

 7 י״פ התשמ״ד,

 8 י״פ התשמ״ד,

 9 י״פ התשמ״ד,

1 י״פ התשמ״ה, 0 

 ת״ז

042996884 
067566562 
054133723 
053911905 
069132223 
016998104 
000527390 
047708433 
051979011 
042706614 
067635201 

0717217 
055765952 

2/141566 

0222194 
4684064 
6812064 

051645190 

5713913 
5324031 
7673451 

101968 

508741 

 חייפ בר־לוכ
 שר המשטרה

 רבקה. אבן
 מורים סגל

 נעם וימן
 מאיה רונן

 לייבה הוניגםמן
 אלזה מורגשטיין

 דניאל בדאון
 אברהם כהן

 נתן לפלד
 מכלוף אלבז

 שמחה, צובוטרו
 משרד החקלאות:

 ד״ר יצחק קלינגר
 יוסף זייני

 משרד הדואר בקה־אל־גרבייה:
 מוחמד אבומוך

 משרד התקשורת:
 בועז יואל

 אפרים אמנוני
 מאיר אילוז

 משרד החקלאות:
 משת שאול

 מינהלת הכנרת:
 אריה סגרון
 דוד מםעוד

 מרדכי בוכרים
 הסלויזיה הישראלית:

 יצחק ארגז
 משרד הפנים:

 שמחון ינאי
 י״ד בתמוז התשמ׳׳ה,(3 ביולי 1985)

 (חמ 1823—3)

 הודעה על כוונה למתל צו הרחבה
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים,
 חתשי״ז—1957 / אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי
 סעיף 25 לחוק, המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי
 הכללי (7036/85) כדבר החזר הוצאות נסיעה, שנחתם
 ביום כ׳ בסיון התשמי׳ה (9 ביוני 1985) בין לשכת התי
 אום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות הכללית

 של העובדים בארץ ישראל.

 גמזה קצפ
 שר העבודה והרווחה

 י״א באב התשמ״ה (29 ביולי 1985)
 (חמ 107—3)

 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.
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 ת״י 450 — בדיקות חלב: תכולת השומן לפי שיטת גרבר,
 בא במקום המהדורה מיולי 1962;

 תי׳י 916 חלק 1 — שיטות לבדיקת יציבות הצבע של
 מוצרי טקסטיל: כללי, בא במקום המהדורה מאוגוסט

;1975 
 ת״י• 916 חלק 8 — שיטות לבדיקת יציבות הצבע של
 מוצרי טקסטיל: יציבות הצבע באור טבעי, בא

 במקום המהדורה. מאפריל 1977;
 ת״י 916 חלק 9 — שיטות לבדיקת יציבות הצבע של
 מוצרי טקסטיל: יציבות הצבע באור מלאכותי של
 מנורת קשת קסנון, בא במקום המהדורה מאפריל

;1977 
 ת״ י 916 הלק 11 — שיסית לבדיקת יציבות הצבע של
 מוצרי טקסטיל: סקלה אפורה לקביעת השינוי

 בצבע;
 ת״י 916 חלק 12 — שיטוח לבדיקת יציבות הצבע של
 מוצריי טקסטיל: סקלה אפורה לקביעת יציבות הצבע

 בהבתמה:
 ת״י 1011.1 ~ בטיחות ציוד חשימלי לשימוש רפואי:
 מאיצים אלקטרוניים •בתהום מ־זME \1 ועד

 ME V 50 — בטיחות מסבי קרינה;
 ת״ י 1011.2 — בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי:

 ציוד ניתוחים הפועל בתדר גבוה;
 ת״י 1011.3 — בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי:

 ציוד קרינתי הפועל בגלים קצרים:
 ת״י 1011.4 — בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי:

 דפיברילטור ומוניטור דפייברילטורי.

 אכרזה על החלפתם של תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התק
 נים׳ התשי״ג—1953 י (להלן — החוק), באישור הממונה
 על• התקינה ששר התעשיה והמסחר העביר לוי את סמכו
 יותיו לפי סעיף 8(ה< לחוק, אני מודיעה כי מכון התק
 נים הישראלי החליף היום את התקנים הרשמיים שלהלן:

 ״ת״י 37 — לבידים רגילים מספטמבר 1978 וגליון
 תיקון ממרס 1983;״ במקומו בא: ״ת״י 37 חלק 2 —

 לבידים: לבידים עם מליא פםיסי עץ״.

 ״ת״י 237 — שמנת מתוקה ממרס 1957 וגליונות
 תיקון מנובמבר 1981 ומנובמבר 1983;״ במקומו בא:

 ״ת״י 237 — שמנת מתוקה ממרס 1985״.

 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה. בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמי• 1871.

 י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985)
 (חמי 95—3) מרים מילר

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 לנקודת ציון 130.00/012.50 ודרומה
 לנקודת ציון 130.00/005.00 ומערבה

 לנקודת ציון 102.50/005.00 וצפונה לאורך הגבול
 הבינלאומי עפ מצרים

 לנקודת ציון 080.60/070.00 וצפונה לאורך הקו הירוק
 חזרה

 לנקודת ציון 102.25/100.00
 הסגירה תיכנס לתוקף ביום י״ד באב התשמי׳ה (1

 באוגוסט 1985).
 ד׳ באב התשמ״ה (22 ביולי 1985)

 משה שחל
 שר האנרגיה והתשתית

 תיקון ההודעה בדבר היתרים לסוגים —
 בימוליפ ותיקונים

 לפי חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוה על •המט
 בע, ההשל׳׳ח—1978 / אני קובע לאמור:

 בהודעה בדבר היתרים לסוגים — ביטולים ותיקונים
 לפי חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ה—«2197, בסעיף
 9(א), במקום ״י״ד באב התשמ״ה (1 באוגוסט 1985)״
 יבוא ״י׳, ז בחשון התשמ״ו (1 בנובמבר 1985) או במועד

 מוקדם יותר שייקבע״.

 י״ג באב התשמ״ה (31 ביולי 1985)
 (חמ 419—3) פרדי וידר

 המפקח על מטבע חוץ
 1 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 108, עמ׳ 206.

 2 י״פ התשמ״ה, «2׳ 2839, עמ׳ 2868א.

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 אבי מודיעה בהתאם לסעיף 6(ב) להוק התקנים,
 התשי״ג—1953 כי מכון התקנים הישראלי קבע היום,
 בתוקף סמכותו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים

 ישראליים אלה:
 ת״י 3 — אגרגאטים ממקורות טבעיים, בא במקום

 המהדורה מינואר 1965, ות״י 168 מספטמבר 1967;
 ת״י 19 — אבני שפה ואבני תעלה, גליון תיקון מס׳ 2
 למהדורה מאפריל 1980 ולגליזן תיקון מיולי 1981;
 ת״י 26 חלק 3 — שיטות לבדיקת בטמ: הכנה של דוג
 מות בדיקה ואשפרתן, בא במקום המהדורה

 מדצמבר 1965;
 ת״י 26 הלק 4 — שיטות לבדיקת בטון: תכונות בטון
 קשוי ~ חוזק, בא במקום המהדורה מדצמבר 1965;
 ת׳יי 26 חלק 6 — שיפות לבדיקת בטון: נטילה, הכנה
 ובדיקת חוזק הלחיצה של דוגמות בטון שהתקשה

 במבנה, בא במקום ת״י 106 מדצמבר 1965;
 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
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 רשימת היתרים לסמן מצרכים כתו־ונקן
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב—1982

, מתפרסמת  בהתאם לתקנה 13 (ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגתה), התשט״ב-198£ ג
 בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו־תקן, שניתנו בחודש אפריל 1985 מאת מכון התקנים

 הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(1) לחוק התקנים, התשי״ג—1953 2 :

 מסי
 שם ב׳על ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר

 אבזרי עזר לשפופרות פלואורביות: נטלים 20 וט דגם
.  ^ 20 מ«1נ

 שסתומי בטיחות למהממי מים: •י\ בעלי לחץ נומינלי 6
 ו־8 בר.

 אוגרים למערכת ביתית לחימום מים ע״י אנרגיית השמש,
 עמידה 150 ל׳.

 תנורי הסקה חשמליים, קונווקטורים, דגמים: כרמל,
 דפנה, בהספקים: 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500,

 3000 וט.
 אבני שפה למדרכות (מין 104.1—202.1.5) לאיי תנועה
 (מין 104.2—202.2.1) לשבילים ולמסלולים (מין 104.3—

.(202.3.2 
 תקעים חשמליים תלתיפיביים, דגם 9 לשימוש ביתי ודומה

 עד 16א׳.
 בלוקים חלולים מבטון (בלוקים קלים מאגראגט־טוף)

 בגודל 20 ס״נג.

 גלילים לגזים: שסתומים.
 מכסאות לתאי בקרה של מתקני תברואה: 5, 8, 25 טון.
 מוליכים מבודדים המכונים בעלי מעטה בידוד מפי.וי.סי.

 המכונה ט, חתך: 16, 25, 35, 50, 70 מ״מ.

 רפפות פי.וי.סי. לתריסים.
 מעליות ל־4 ו־6 נוסעים ומעליות הידרוליות.

 צמיגים מחודשים של כלי רכב ממונעים.

 נורות ליבון בעלות תיל טונגסטן לשימוש כללי בעלות
 משך חיים נומינלי של 1600 ש׳ ובעלות הספק 40, 75

 ו־100 וט (משופרות).

 מרים מילר
 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 1696 עין השופט, קיבוץ עין השופט

 1697 איקון בע״מ, תל אביב

 1698 המרכיב, באר שבע

 1699 פרג, ירושלים

 1700 נתיבי נוי בע״מ, יבנה

 1701 אלקטרון, חולון

 1702 חרושת חימר בע״מ, חיפה, תל אביב

 1703 דמט תעשית מכונות ומכשירים, תל אביב
 04? 1 לבנין, מוצרי מלט בע״מ, אשקלון

 1705 ויסמן תעשיות חשמל ופלסטיקה בע׳׳מ, חיפה

 1706 גרנולט תעשיות פי.וי.םי. בע״מ, חולון
 1707 אדורם מהנדסים בע״מ, תל אביב

 1708 אשד חידוש צמיגים ומוצרי גומי בע׳׳מ,
 סגולה, פתח תקוה

 1709 תדיראן תעשיות ישראל
 לאלקטרוניקה בע״מ, ירושלים

 י׳ בסיון התשמ״ה (30 במאי 1985)
 (חמ 95—3)

 1 ק״ת התשגדב, עמ׳ 1591•

 2 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.
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 טור א׳ טור ב׳ שיר ג׳
 למעשה המוגדלת שם העובד י ^ תקופת השירות תקופת העירות
 שנים חדשים שנים הדשיט

 גבעולי אביבה 33 8 38
 גולדים לאת 21 6 37
 גוניאובצקי דינה 29 11 36
 גור חנה 15 5 19

 גזפאן יצחק 21 24 6
 גטניך יעקב 33 6 35

 גיאת ברכה 21 23 6
 גליק. משה 30 32 6

 גמאל' גיוםי 29 9 34
 גרווס נז־׳ר 34 35 6
 דוידוביץ שושנה 26 11 28 6

 דוידוביץ שמואל 34 35
 מרת חיה 31 7 35
 דקואר פ ואד 27 11 31

 דרומי רחל 19 11 23 6
 הרברמן רבקה 27 1 30
 הולבדר אםתר 27 8 32

 הורוביץ רובינד׳ 23 26 6
 הירש עליזה 30 11 35
 הלוי אהרון 18 7 23

 הלפריו עמנואל 21 3 25 6
 הפלר רות 25 6 27
 הרמן ירדנה 24 4 29
 וגנר־לבבי חנה 23 8 25
 והבה יוסף 30 35
 וויסלבדג אילנה 30 6 33
 וולד שדה 31 3 34
 ויגיםר שמואל 18 10 20
 ויינר דהירה 24 7 29
 וייס אסתר 23 35
 וילובסקי טניה 20 11 26

 ויצמן דיקלה. 31 8 34 6
 וקשלק מלכה 35 10 39 6

 זוננשטיין לאה 20 6 23
 זועבי סניה 29 10 33
 זיו דבורה 29 11 34

 זילברמינץ מינה 19 6 20 6
 זמרן פנחט 26 11 35
 חביב עדה, 27 28

 חופרי חנה 22 23 6
 הורי רפיק 36 11 30
 חורי בביהה 34 35
 חצרוני רות 20 5 22

 חשן־הלר רחל 33 9 35 6
 טל מיכל 28 3 30

 יגר אוריה 29 8 32 6
 יונה צדוק 24 30
 יחזקאלי אירין 25 29

 הוראה גרגר חישוב תקופת שירדת
 לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],

 התש״ל—1970
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 (ב) לחוק שירות
,  המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל—1970 ג
, אני מורה לענין  ובהתאם לתנאים שקמה הממשלה2
 סעיף 20 לחוק, כי לגבי עובדי הוראה אשר שמותיהם
 מפורטים בתוספת בטור א׳ תיחשב תקופת שירותם
 המצויינת בטור ב׳ כגדולה משהייתה למעשה, כמצויין

 בטור ג׳ לצד שמו של כל אחד מהם:

 טור א׳ טור ב׳ סור ג׳
 תקופת השירות תקופת השירות

ד למעשה המוגדלת ע 5 ׳ ש ד  ס

 שנים חדשים שנים •חדשים

 משרד החינוך והתרבות — עובדי הוראה
 אבינועם ציון 30 10 35

 אבן תמר 34 6 36 6
 אולי סלמוגה 12 6 17 6

 אטיז רבקה 28 5 32
 איוב מחמד 34 7 35
 אייגם אסתר 27 4 29
 איילדן שד ד 24 11 37

 אי לני שושנה 24 29 6
 אלוני חוה 21 10 29
 אלטר איטה 30 34
 אליאס• סמעאן 31 11 35

 אנגל יפה 36 36 6
 אנגל שרה 31 3 35
 אפרתי יוסף 34 35
 ארנסט שלומית 29 6 38
 אשל נחמה 33 4 38
 אשתר שרה 31 3 33

 מטלהיים גנט 13 13 6
 בלומר רחל 23 26

 בלטמו רעיה 38 40 6
 בן אליעזר צילה 26 6 27
 בן דוד יהושע 27 33
 בן דוד פנינה 12 24
 בן מאיר רהל 29 6 33

 בן משה אבנר 27 5 33 6
 בן־נון גליה 25 8 30 6
 בן־שהר אורי 31 8 35 6
 בר גיורא בת שבע 29 37 6

 בר נוי סופיה. 23 27
 בדאון שרה 25 9 29
ת חנה 23 10 28 ר ו ת  ב
 ברק שושנה 23 26
 ברקאי כרמלה 24 6 29

 1 ם״ח התש״ל, עמי 65; התשל״ו, עמ׳ 10; התשמ״א,

 עמ׳ 171.
 2 י״פ התשי״ז, עמי׳ 785; התשל״ח, עמ׳ 2221.
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 סור ג׳
 תקופת משיריו!

 המוגדלת

 סור כ׳
 תקיפת השירות

 למעשה

 טור א׳

 שם העובד

 שנים חדש־מ שנים חדשים שנים חדשים שנים חדשים

 יצחקי ראובן 218 29 עמרמי בתיה 21 3 28
 ישראלי יהודה 33 7 35 ענבר אלמה 34 38

 כדור חי 32 8 34 6 פבר טובח 26 3 31 6
 כהן יחזקאל '32 35 פרגל רבקה 29 10 35 6

 כהן שושנה 25 11 29 6 פוער עליזה 35 11 38
 כרמי שולמית 28 32 פ־־גשטש יעל 22 10 30

 כתם אופיר רות 14 11 17 6 פישר דינה 33 11 36 6
 לאוטמן רעיה 18 20 פלג איה 26 10 28
 לביא שושנה 35 1 39 6 פלג שושנה 31 4 35
 להט רנד 15 17 6 פלג חנה 25 11 30
 לובלינסקי יהודית 21 6 26 פלג שריק י תמר 28 10 35
 לוטן שרה 33 11 36 פלד יעל 15 24
 לוי מרים 25 29 פקט טובה 30 34
 לוי דינה 25 4 29 פרידמן לאה 32 9 36

 לוי רחל 27 10 33 6 פרידמן בהירה 30 34 6
 לויבסון דבורה 28 7 33 פריש לאה 21 3 26

 ליבויביץ צבי 33 6 35 פדלמוטר עפרה 29 10 32 6
 ליבפרדנד מדים 25 11 30 צורי ימין 26 31 6

 מאיר שלומית 22 28 6 צמח בזימה 32 36
 מאישה מרגלית 26 29 צקידק מוחמד 17 19
 מולסון יוסף 25 11 28 6 קבלי שמחה 35 36
 מורחי שלום 33 8 35 6 קדרי דן 26 27
 מיכאל אורי 22 7 24 6 קופלמו שולמית 32 1 39
 מימון מרטה 30 7 35 קורן אירה 21 6 23
 מלמד אברהם 29 32 6 קיבלוביץ זיוה 34 36
 מלצר קציעה 30 37 קיי אלן 12 14
 מנהיימר אפרת 15 4 17 קירשנבאום יפה 24 7 30
 מנסור בדיעה. 24 32 קניג שרה 31 3 35

 מסורי בת שבע 28 8 32 6 קם סן שושנה 21 2 25 6
 מרון רות 12 16 קפון בלהה, 24 9 26
 נילפורט ברוך 28 10 35 קרינדלר יפה 27 4 28
 נדרי שרה 24 11 27 6 קשני דוד 20 25
 ניב שרה 22 7 27 רוטנברג מרים 26 1 29
 ניפקה ברוד 34 36 רונטל עלתה 28 4 32
 סבג אליהו 32 36 רידד רחל 31 10 33

 סגל מנוחה 29 5 33 ריים רות 15 6 17 6
 סגל יפה 24 6 28 6 רייםקץ יעקב 41 2. 42 6
 סגל גילה 20 3 23 ריסקין מילר אלה 33 10 35 6

 סטולרסקי יהודית 33 1 36 6 רשף תמר 16 2 17
 סברא ן רינה 22 25 רתם יעל 19 1 23 6

 סלומון מרישה 29 10 35 שהם רות 28 11 35
 םלוצקי יפה 26 11 34 שואן יגאל 32 5 35 6

 ספקטור מנחם 26 5 29 שוב מרים 26 7 31
 םפרטו ציפורה 22 23 שוהם דוד 30 11 35

 עוזר יחזקאל 26 31 שולב פרידה 19 21 6
 עופרי שלום 27 31 שולמן אביבה 16 21 6
 עמיאל מרים 24 11 29 שטינברג מרים 15 16 6

 עמר אברהם 16 11 20 6 שיטרוק חנה 25 26
 עמרמי שלום, 34 2 35 שכטר חוה 13 14

 טור ג׳
 תקופת השירות

 המוגדלת

 טור ב׳
 תקופת השירות

 למעשה

 טור א׳

 שם העובד
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 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם
 זיהוי 'בלבד ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מס׳
 הפ/322/142 הערוך בקנה־־מידה 1:1250, והחתום ביד

 שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
 רישום והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על
 מחוז ירושלים, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות

 העבודה הרגילות.

 ו׳ באב התשמ״ה (24 ביולי 1985)
 טדי קולה!,

 ראש עירית יתשלים

 הודעה כדבר הצמדת התעריף למדד המחירים לצרכן
 לפי כללי לשכת עורכי־הדין (התעריף

 המינימלי), התשל״ז—1977

 בהתאם לסעיף 1א לכללי לשכת עורכי־הדין (התעריף
, ובהתאם לתקנה 5(ג) לתק  המינימלי), התשל״ז—1977 ג
 נות שעת חירום (יציבות מהירים במצרכים ובשירותים}
, ניתנה בזה הודעה בדבר  (מס׳ 3), התשמ״ה—1985 2
 המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע שנקבע בתוספת
 לכללים אלה, ביז כשכר מינימלי' ובין כיסוד לחישוב
 שכר מינימלי כתוצאה מעליית מדד המהירים לצרכן
 בחודש מאי 1985 כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסט
 טיסטיקה ביוני 1985 לעומת המדד בחודש נובמבר 1984

 כפי שפורסם בדצמבר 1984.

 (1) התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הנקובים
 בתעריף היא י}47°;

 (2) התוספת לא תחול על שכר שבקבע באחוז מסכום
 קבוע:

 (3) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא
 מכפלה של 100 שקלים.

 תחילתו של התעריף המוגדל כאמור תהא ביום
 פרסומה שלי הודעה זו.

 כ״ג בתמוז התשמ״ה (12 ביולי 1985)
 (חמ 102—3)

 יצחק נגר
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי־הרין

 1 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1709; התשמ״ד, עמ׳ 2138; י״פ

 התשמ׳׳ה, עמ׳ 1254.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1560 ועמ׳ 1684.

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 תקופת השירות

 המוגדלת
 תקופת השירות

 שם העובד למעשה

 שנים• חדשים שנים הדשים

 שלומובי־ץ אליעזר 32 33 6
 שליםל הדוח 20 10 26 6

 שמוקלד בלה 10 3 15
 שפושניק סיונה 14 4 16

 שפיר מינה 18 5 20 6
 שפירא דבורה, 38 41 6
 שפירא צירקה 22 26 6

 שפלן דלילה 25 11 31
 שקדי בהמה 29 5 31
 שרון דיצה 28 11 33
 שריר פנינה 20 25
 שרלין לאה 32 7 37
 תורגמן שמעון 24 1 29

 תמרי לאה 36 38 6

 כ״ח בתמוז התשמ״ה (17 ביולי 1985)
 (זזמ 373—3) אכרזזמ נתן

 נציב שירות המדינה

 הורעה לפי סעיפים 5 ד־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בכוח ההרשאה שנתן שר האוצר לעירית יתשלים
 ושהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 3229,
 התשמ״ה, עמ׳ 2952, נמסרת בזה הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לעירית ירושלים לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי עירית ירושלים מוכנה לשאת, ולתת

 על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנ:?ה כלשהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לעירית ירושלים, תוך חדשיים• מידם פרסום הודעה; זו
 ברשומות, הרצאה על זכותו או סיבת ההנאה אשר לו
 בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום — א- ישבר — בפנקס־ רישום הקר
 קעות והודע־ המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא

 תובע וחישוב הסכום הבתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי עירית ירושלים מתכוונת
 לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה מפבי שהיא דרושה
 באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה,
 ועירית ירושלים מזרה. בזה שכל אדם המחזיק בקרקע

 האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 התוספת
 חטיבת קרקע בשטה כולל של 3,650 מ״ר •בערך
 המהווה חלקות בשלמות מם׳ 10, 11, 13, 15 ו־16 בגוש

 שומה 30051, ירושלים.
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם ד״מנוזז הפטירה

 צוואות

 3884/85 אשכנזי לואיזה 19.3.85 כהן מרדכי
 2436/85 בסט רחל 13.4.85 דוד בסס
 3915/85 בן שבתאי חנה 10.6.85 אברהם ע׳

 מקל-׳יס
 3917/85 דקלה בנימין 7.6.85 נפתלי דקל

3 מינגל אסתר 21.3.85 יחזקאל 9 1 8 / 8 5 
 מינגלגרין.

 3919/85 גלפר (זלגמן) רחל 21.5.85 גבריאל מזפבדג
 2454/85 יצחק גוטליב 26.12.84 מילשיטיין הניה

 3650/85 שלמה בכרך 16.5.85 בני בכרך
 3927/85 ישראל ארצי 5.6.85 ארצי לאה

 3928/85 ג׳ייקובס שרה 21.9.83 אילה םימרפ
 3930/85 פסה מרגלית 27.11.84 לאה מרגליית ־

 3931/85 פרל סלומון אבשל 7.6.85 צוקר זאב
 3933/85 מישקוביץ טיליה, 4.11.84 הרשקוביץ

 ברינר
 3936/85 צפורה ס יעקב 21.12.84 דויטש אראלי

 3940/85 בנד מד 19.5.85 בנד אברהם
 3941/85 פינקו קל רה, 13.12.82 פרנקו דוד

׳ בן יהודה  י

 3946/85 חימובויץ פנחס 27.5.85 קונסטנטיגסקי
 תמן סילביה

 3948/85 יעקב. בםפתינד 22.1.85 חנניה באואר
 3950/85 הורוביץ פני 11.6.85׳ ברנד הותביץ

 3954/85 פרל פודומסקי 16.6.85 חיים שנער
 3913/85 לדמיה יעקב 17.5.85 זוליט חדד

 3955/85 ב ר ומר יעקב 6.3.85 ברומר מורים
 איזיק

 3956/85 ברומר אסתר 31.1.85 ברומר מורים
 איזיק

 3958/85 עמיר יהושע 6.3.85 עמיר ראובן
 2470/85 אטלה ויבדשטראוך 17.2.85 רפאל הראובני
 3961/85 אופיר זהבה 4.6.85 חנוך ברנשטיין

 3963/85 נויפלד אזיה
 חיה אילמה 27.5.85 נויפלד שלום

 3966/85 פנדברג אהרן 2.7.85 עליזה. לוין
 3968/85 עזרא גול 21.6.85 שיקי גול

 3973/85 גידל טובה 4.5.85 גנדל מרדכי
 3974/85 כהן שאול 25.4.85 כהן שרה־
 3975/85 וולפברג שרה 14.3.85 זאב ולטר

 וולפברג
 3976/85 נאמן אלקס 8.6.85 באמן אליזבט
 3979/35 קחטן יעקב 20.10.85 קהטן נ זימה

 3982/85 נתן רון "20.7.84 תן ברכה
 3983/85 קופר נילי 3.10.84 צבי בורוביץ
 3985/85 אורכך דוד 19.2.85 אורכך נורית
 3988/85 רחמים רחמים 12.6.58 טובה משולם

 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 חזמנות בדבר קיופ צוואות או ירושות
 אד לממדי מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו
 ירושה או לבינוי מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות
 מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו תוך

 ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

 שם המבקש
 תאריך

 מסי מתיק שם הנננוח הפטירה

 צדואות
 639/85 פלביה מן 4.5.85 קלמן יעקב מן

ה נ  640/85 נעמי כהן בונה 18.6.85 יצחק מ
 643/85 סלה לייבנר 28.6.85 יהודה לייבנר

ת ק ורקום  6-45/85 דנן רחמה 26.10.81 ת
 652/85 אביגדור גריזי 3.6.85 סטפניה גרתי

 543/85 היידי הדביג להרס 14.5.85 רות מירקין
 661/85 מיגואל וילה 11.4.83 ארנה אסתר

 יונג וילה

 ירושות
 637/85 גרינוולד דוד בלה, 15.5.85 ארית גרינוולד

 642/85 דוד טהרני 7.5.83 אסתר טהרני
 647/85 שלמה גו ט 16.6.85 אביהוא גוט

 648/85 דואיס בלוישםיין 27.5,84 וולף בלאושטיין
 649/85 שטרן דוד 21.4.85 גרטה שטרן

 651/85 קרימר שרה 28.9.83 קרמר מיכאל
 653/85 יחיאל גרליץ 6.5.85 יששכר גרליץ

 655/85 אמיל סליקטר 23.11.84 יהודית ס ליקט ר
 658/85 יונה. עובדיה 17.6.85 טובה יונה

 659/85 משה אבידור 30.5.85 אידה אביתר
 660/85 אולגה ברודיבר 25.4.83 נעמי טראוב

 662/85 קולני יהודית 3.6.85 דקל יצחק
 656/85 רבקה בן־לולו 11.2.83 מסעודי בן לולו
 657/85 מאיר בן לולו 7.4.85 מסעוד בן לולו

 663/85 ארבל יהודה 14.9.84 ארבל הבה

 א׳ צ' בן־זמרה, רשם

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת  בית המשפט המחחי ב
 הזמנות בדבר קיוט צוואות או ירדשות

 אד למינוי מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לביית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו
 ירושה או למינוי מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות
 מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו תוך

 ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.
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 תאריך
 מס׳ התיק שם המ:וח הפטירה שם המבקש

 4086/85 ס ריר טרקי 20.1134 גרין גבי

 4088/85 דוד שפירא־ 23.6.85 גרינברג יעל

 4092/85 בהמיה בן יואב 9,6.85 הדסה בן יואב

 4094/85 שקל ר ר וזה 8.5.85 שקדר ליאדן

 4098/85 פופמן יוסף 9.5.85 ישעיהו וילהלם

 3276/85 ארוך משה. 4.5.85 גביפר ארור
 4109/35 אריה רוזנמן 5.5.85 רוזנמז רבקה

 ירושות
 3901/85 קופמן אסתר 14.6.85 ארבל אביבה.

 3883/85 הייטנר נטי 10.4.85 דב הייטנר

 3916/85 מזל צקלו 24.9.80 דקלו נפתל־
 2920/85 דרובלם בצלאל 23.12.41 גבעוני שרה

 3649/85 מנחם בטלוי 28.6.66 ריבה בן עזרא
 S5/3922 דרובלם אלטה 8.5.80 שרה גבעוני
 3923/85 דרובלס משה 28.8.84 שרה גבעובי

 3924/85 קרסנופולר משה 17.3.85 ליפשיץ פניה
 3925/85 ברגמן מרדכי 17.3.68 ברבה עינה

 3926/85 ברגמן טובה 25.5.85 ליברמן בתיה
 3932/85 •רוטמן מרדכי 29.934 רוטמן אסתר

 3937/85 שחר (םמוקט)
 יואל 27.1.85 םמוקט אליעזר
 3933/85 גלפרין מרדכי 7.3.85 גלפרין אופירה
 3939/85 מיימוס נחום 11.4.83 גלפרין אופירה

 3942/85 ידידה יחיה 23.8.75 יחיה תזה
 3943/85 משה הורן 2.3.85 חדוה לוי

 3944/85 דסכלו נתן 21.2.85 דסקלו אבי
 3945/85 חייטוביץ רהל

 לאה 10.12.82 סילביה סוניה
 3947/85 דוד בבראשו־ץ 12.3.85 •בברשויץ למרה

 3949/85 גורמן ליב 7.2.85 גורמן יעקב
 3951/85 פטרסבורג עקיבא 28.5.85 פטרםבורג

 אהובה
 3952/85 פוקס משה • 2.8.84 פוקס מריה

 3953/85 אלטשולר בחניה 16.12.84 אלטשולר מרדכ
 3921/85 דר ובלס רחל 6.5.69 גבעוני שרה
 3914/85 כהן למוס• 7.11.65 שלדון ברנר

 3957/85 פיקארז ישראל 17.5.85 שורצבוים
 ליב מרים

 3959/85 מדמון יוסף 10.1.84 מדמון שלום
 3960/85 קלמוס לוטה S5.3.3 חוה בני

 3891/85 גרינברג שרגא 12.12.84 גרינברג שמואל
 3934/85 מוליה רחמים 26.9.83 צבי מילית

 3962/85 קרשיצקי משה 19.3.85 קרשיצקי
 פרחיה

 3964/85 נתנאל איזנברג 30.5.85 ערה זידמן
 3965/85 גמויאן יעקב 29.3.85 יצחק סהר

 3967/85 אלייזבט נגיר 21.9.82 עד׳ד ב. דויסש
 3991/85 צפריר סגל 10.3.85 רבקה סגל

 בית המשפט המחהי בתל־אביב־יפן
ת >המשך) ו נ מ ז  ה

 שם ה&גקש
 תאריך

 מש׳ התיק שמ המנות הפסירח

 צוואות
 4003/85 בן פלטי קצין 16.3.85 בן פלטי שרה

 4004/85 לבה מקם 14.7.80 לבה ג׳אן
 4010/85 נוסבאום משה 8.5.76 נו סב או ם ה תלד

 3467/85 דוש אליהו 25.5.81 דוש כתון
 35.45/85 חנה שלם 11.5.85 כרמלה ירון

 4018/85 גונדשנידר הלה 18.6.85 קדרון עמנואל
 4024/85 ציגלר בניש 17.5.85 ציגלר בחמה

 4026/85 איבהורן שבע 30.3.85 איבהורן מבדל
 4028/85 אוםסר רעיה 7.5.85 בנימינוף ישראל

 4029/85 לעדה רוזילין 2.6.35 תמי דרור
 (די פרנקו)

 4030/85 הבבה שמעון 12.4.35 יצחק יעקב
 4031/85 ארליך איטה 20.5.85 ריבה מסר

 4038/85 הארי אוברט 27.5.78 הרולד קלמין
 4039/85 טוכמן שרה 17.235 אטה שטיבל

 4040/85 אמילאן מוני פזנטי 6.11.84 יוסף גיגי
 4043/85 פולאק הרט שרה 6.4.85 אלכסנדר

 שמואל מילר
 4047/85 בליברג נחמן 11.5.85 קסטנבוים

 ליאורה
 4048/85 מזרחי רחל אברהם 14.232 ריחני שמואל

 4054/85 וולמנםקי (אפטיין)
 חנה 9.4,85 קרפל ישראל

 4056/85 קובלסקי מיכאל 26.5.85 קובלסקי גניובפר
 4057/85 בדתי מנשה 3.535 סבן רחל
 4058/85 בזרבו אסתר 29.3.85 סבן רחל

 4060/85 פרידה וולקנוץ 1.235 טומי עמית
 4061/85 צביפק רגינה 30.335 יהודית גיזה

 צביפך בופקיס
 4062/85 זאב וולף 16.12.84 דניאל רזי

 בוטקובסקי
 4065/85 חנניה שלמה 17.4.85 שלמה יחזקאל

 4066/85 אקרמן אהרון 18.2.85 (אקרמן) גדליהד
 ארנין

 4068/85 יבובסקי שמואל 29.2.76 חברה לנאמנות
 של בל״ל

 4069/85 ברטיש א יוה 5.135 ברטיש רומן
 4007/85 ליבוביץ שמואל 9.1.85 ליבוביץ סימה

 72/85«׳ ורדה עמיר 5׳29.33 יורם צלקובניק
 4074/85 יעקובזון יעקוב 17.235 יעקובזון אריה

 ללאו ן
 1523/85 יהודית ס ולץ 19.1.85 נויט אבישג

 4078/85 ויזנפלד יעקב 6.235 ויזנפלד איזה
 4084/85 גיטה לאה 3.6.84 דיזנהאח דוד

 דיזבהאיוז לן דוביק
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 שם המבקש
 תאריך
 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה

 4023/85 אקשיטה אסתר 9.5.85 אקשיטה• יעקב
 4025/85 םםפורטס שלמה 13.6.85 סםפורטס

 מרגלית
 4032/85 אברך חנן 15.5.85 אברך בלהה
 4033/85 שזקרי אבשלום 29.1.85 שוקת בתיה

 4034/85 דוד ציון 28.5.85 דוד שרה
 4035/85 גרינוולד דוד 9.11.81 גרינוולד איבון

 4036/85 גרבי אפריים 7.12.84 גרבי ויקטיר
 4044/85 איטה שטיגליץ 12.1.85 יצחק ישאיו

 4045/85 אייזנברג נתן 29.12.84 מאיר ארד
 4046/85 איזנברג חיה 3.2.74 ארד מאיר

 4049/85 שטטר אפריים 28.4.55 מריסה םולפן
 4050/85 רוזן היה S3.25.12 רוזנבוים דב
 4050/85 רוזן יצחק 21.6.84 רוזנבוים דב

 4041/85 עסיס פיבי 20.1.83 עסיס גבריאל
 4051/85 איוניר אביבה 12.6.85 איוניר יצחק

 4052/85 אנריאטה פרנסים 23.1.85 פרבסיה שמואל
 4053/85 פלנבר •יצחק 22.3.85 פלבנר משד

 4055/85 בר אל יהודה 9.6.85 בר אל סגולה
 4059/85 שטרבבך אברהם 30.4.62 שטרנבך גיטלה

 4063/85 מרגריטה לוין 27.5.85 קורט מיכאל
 לוין

 4064/85 שחר דוד 29.10.84 נעמי בוקל!
 4067/85 קורן סיימה 3.10.84 קורן יצחק

 4070/85 לביא חנה 22.2.85 יעל ג׳זל שמעוני
 4071/85 קנוש הלה 11.1.82 קבוש גומי׳׳
 4073/85 ספילקוביץ נורמה 2.7.83 ספילקיביץ •

 יצחק אירבינג
 4075/85 פרץ בן־חורין 3.12.84 מרים בן־חורין

 4076/85 כהן יהודה 10.6.85 פרנקד כהן
 4077/85 אברמוביץ אברהם 28.4.85 אברמוביץ תקוה

 3591/85 ויק טור פיאםצקי 8.6.85 קלנר אביבה
 4037/85 ברנשטיין משה, 26.1.80 ברנשטיין

 מריאטה
 4011/85 אנגל חיה 16.4.85 אנגל ישראלי

 שרגא
 4079/85 מסינג צבי 26.5.85 מסינג בנימין

 4080/85 רזובסקי ורזי 10.1.73 שטינברג
 אילוגה

 4081/85 גרינברג שמואל 29.10.71 גרינברג חיה
 4082/85 םקורקה טובה 24.6.85 גונן בנימין

 4083/85 משה, (אהרון)
 סקורקה 5.2.84 גונן בנימין

 4085/85 אריאץ קרלוש
 שרה רוזליה 22.1.85 אראלי ישראל

 4089/85 לאה שרלוטה וולף 2.11.84 לודביג דולף
 4090/85 קרולה שיפרא 11.12.84 גרינברג יעל

 4091/85 כהן שדה 21.5.85 כהן גריב
 4093/85 אברמוביץ פניה 18.5.85 מואץ רנה

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מם• ו/תיק שם הכיבוד? מפטיתז

 ירושות
 3990/85 מיכאל אפתם 10.3.85 מיכאל בת שבע

 3992/85 משה. אליהו 15.2.84 משה משה
 3993/85 חידה אברהם 18.2.85 חידה תמר

 3994/85 יחזקאל אברהם 8.2.85 אברהם אליהו
 3969/85 גיטה בוובר

 מקודם אוזדון 29.2.84 טלי םינגר
 3970/85 תאן אסתר 27.10,85 דואן אליהו
 3971/85 כהן פרינטה קלרה 14.9.78 פרינטה כהן

 יעקב
 3972/85 מזרחי יונה 20.9.84 מזרחי סגולה

 3977/85 שקולביק חיים 14.1.85 שקולניק משה

 3978/85 מוסקו־ביץ אברהם 5.6.85 מוםקוביץ
 פרידה

 3980/85 םבח יוסף 6.1.85 סבח מזל טוב
 3984/85 יפת אברמוביץ

 צפורה 9.4.85 דב יפה
 3986/85 מיתן אדלה 19.1.82 לונה לוי

 3987/85 קיזמן יצחק 29.4.85 קי זרמו קרול
 3989/85 לוי שלמה 15.6.85 לוי אסתר

 3995/85 לוי מלכה 25.12.84 מנשה; אורן
 3996/85 לוי שלמה 15.335 מנשה אורן

 3997/85 נקש מזל 21.5.85 מלכה מני
 3998/85 אי זיל ישראל 3.5.85 צבי וויזיל

 3999/85 גולדשטיין יוסף 10.6.85 ברנרד מרים
 4000/85 חםדאי יצחק 11.3.85 חםדאי אסתר

 4001/85 אבני אורה 28.2.83 אבני ברוך
 4005/85 משולם אברהם 7.4.85 קריטי שושנה

 4006/85 רייכין חנה
 לבית דגני 19.3.85 רייכין דב

 4008/85 גדליהו דז׳בולדק 19.10.81 ברקוביץ הניה
 4009/85 מנצובסקי סרגיי 2.5.85 מנצובסקי בנימי

ת  3853/85 דניאל חיים 23.3.85 דניאל! ת
 3466/85 דוש מרגרט 14.5.85 דוש משה

 4042/85 פייביש רייזל 31.5.85 שרה אלקה
 פיקס

 4013/85 קרן שפרה 13.6.85 קרן אברהם,
 4014/85 זלמן מרט 9.3.85 מרט צפורה
 4015/85 ארוין מרדכי כבאו 14.6.83 נורית הנה
 כנען קדר

 4016/85 ארליך אברהם 28.4.84 ארליך חנה
 4017/85 מורהיים אברהם 18.5.85 מורחיים קדן

 4020/85 בוארון דיאונטונר 13.1.85 בר און אפריים
 4021/85 גרומן לאה 5.6.85 גרומן משה

 4022/85 גלי אסתר 6.1135 גלי דן
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק הפסיחה

 ירושות
 250/85 פוגלמן פניה 9.3-85

 251/85 פינקו יונה 11.2.85
 252/85 צורנוהוז טוני 4.2.85
 253/85 שרה גריז 9.4.85

 254/85 רהל גאלנתי 30.3.85
 255/85 מאיר פאיז 9.6.85

 256/85 אברמוביצי אילנה 22.3.85

 257/85 כהן רחל 9.4.85
 258/85 אמסלם סולטנה 15.10.79

 259/85, חיים קאופמן 4.8.84
 260/85 מרקוס ברקו 13.1.84
 261/85 גרוםמן דוד 1.6.85

 262/85 יוסף מדכיאשוילי 14.6.80

 263/85 קליין אנשל 5.6.85
 264/85 אסתר בן זקן 20.8.84

 ברוזיניצקי רעיה
 פינקו דורה

 צורנוהוז ווזילי
 ערן חורש

 אברהם עיני
 רחל פארן

 אב רמו ביצי
 מרטין

 כהן מאיר
 אברג׳ל זוהרה
 צפורה קאופמן
 מרקוס שאולי

 גרושמן קאה
 מדכיאשוילי

 רוסידן
 בן ציון קליין

 אלים גור

 י׳ הייימן, רשם

 בית המשפט המחוזי בנצרת
ת ו נ מ ז ה . 

 דזמנות. כרכר קיום צוואות או ירושות
 או למינוי מנהלי עזגון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו׳ לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו
 ירושה או לבינוי מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות
 מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו תוך

 ארבעה עשר ימים י מיום פרסום הודעה זו.

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 294/85 פרידמן שרה 27.3.85 כרמי ברוריה

 295/85 לוי סוגרמן 1S.2.84 סוגרמן ברטה

 315/85 סבג מאיר 9.3.82 סביג מסעודה

 316/85 סוס ן שמחה 7.76 סוסן מאיר

 317/85 וייס ארמון 14.10.84 וייס מרגרטה

 324/85 דםקל רוזליה רחל 9.4.85׳ שפי ינטה

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 צלם׳ התיק הפטידח

 15.10.75 את׳ק לזר
 16.6.35 רינדסירגר

 מיל נח
 8.5.85 כהן רחל

 8.11.76 הסון יחיאל
 20.11.82 פרפטר בתיה
 12.6.35 גרנות בתיה

 7.4.35 מולדבסקי׳ פיל
 23.4.85 קודרתי שמעון

 11.5.85 א ולדה שור
 13.2.85 הלימד, שמחה

 19.5.85 ראובן ברנע

 ע׳ זמיר, רשם

 ירושות
 4095/85 איז׳ק סרינה

 4096/85 מיכאל רינדסברגר

 4097/85 כהן אהרון
 4099/85 חסן אברהם
 4100/85 טרופ מרדכי

 4101/85 גרנובסקי משה
 4102/85 בראון צביה
 4103/85 קודרת׳ רחל

 4104/85 יעקב: משה שור
 4105/85 חלימה חיים
 4107/85 בוטינר פפי

 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

 הזמנות כדםר קיום ־צדואות אד ירושות
 אד למינוי מנהלי עזכוןי

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשות לצו׳ קיום צוואה או לצו
 ירושה אד למינוי מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות
 מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו תוך

 ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

 שם תמבקש
 תאריך •

 טם׳ התיק שם הפגות הפטירה

 ירושות
 215/85 עזרא קדם 29.3.85 קדם ענת
 225/85 חיים אזרן 19.1.83 סול אזרן

 240/85 ביסים אל קובי 2.3.85 אלקובי נגמה
 240/85 הירש לופו 4.2.84 הירש אדה

 242/85 בר חן יובל 17.9.84 בר חן משה
 243/85 צודנובסקי קלרה 3.6.85 סופיה. גרפונקל
 244/85 קליימן פרידה 10.4.35 ליבוב 8ליזבטה
 245/85 קלמכטר אביה 3.2.84 אטינסון ישראל

 246/85 פני טלפלירו 22.4.85 משה תלמי
 247/35 בר ודה רות 9.5.85 אתן מטילד

 248/85 כוהן לייב 29.5.85 ליזה כהן
 249/85 פייגה פוסטלניקו 22.5.85 ויינטראוב

 פאולה
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 תיק 15316/התשמ״ה
 בעניו־ ירושת המנוח נסים ברוך, שנפטר בחדלון גיוס

 כ״ז בשבט התשמ״ה (18 בפברואר 1985).
 המבקשת: אידה ברוך.

 תיק 15155/התשמ״ה
 בעניו ירושת המנות שמואל גרונר, שבפטר בפתח־

 תקוה. ביום ט״ז בטבת התשמ״ה (9 בינואר 1985),
 המבקשת: צילה גרונר.

 תיק 15158/התשמ׳׳ה
 בעניז ירושת המנוח אברהם דהדי, שנפטר בתל-
 אמיב ביזםיי״ט בהשון התשמ״ית (25 באוקטובר 1984),

 המבקש: יעקב סוסו.

 תיק 15159/התשמ׳׳ה
 בעניו ירושת המנוחה אמר דהדי, שנפטרה בתל״

 אביב בייופ י״ב בשבט התשל״א. (7 בפברואר 1971),
 המבקש: יעקב! סוסו.

 תיק 15321/התשמ׳יה
 בענין ירושת המנוחה פני דיזל, שנפטרה בגרמניה

 ביום י״ט בטבת התשל״ח (29 בדצמבר 1977),
 המבקשת: חוה. רוט.

 תיק 15264/התשמ״ה
ץ ירושת המנוח פידטד טננבאום, שנפטר בתל־ נ  מ

 אביב בוייום כ״י בסיון התשמ׳׳ה (12 ביוני 1985),
 המבקשת: ולנטינה טננבאום.

 תיק 15156/התשמ״ה
 בענין ירושת המניח. ניסן טרוקר, שנפטר בנתניה

 במם ד׳ בתמוז התשמ׳׳ה (23 ביוני 1985),
 המבקשת: ברוריה צימרינג.

 תיק 15153/דיתשמ״־ה
 בעניו ירושת המנוחה פורטונה יחזקאל, שנפטרה

 ברמת־גן ביזם י״ג בסידן התשמ״ה (2 ביוני 1985),
 המבקש ל יחזקאל חביב,

 תיק 15114/התשמ״ה
 מנגץ ירושת המנוחה ריטה ליםמן, שנפטרה בפתח־

 תקוה בידם כ״ד בתמוז התשל״ז (10 ביולי 1977),
 המבקש: מיכאל ליםמן.

 תיק 15154/ה,תשמ׳׳ה
 בעניז ירושת המנוחה אלגרה מטרסו, שנפטרה בפתח

 תקוה ביזם ג׳ בניסז התשט״ה (25 במרס 1985),
 המבקש: דוד מטרסו.

 תיק 15318/התשמ״ה
 'בעניו ירושת המנוחה רבקה מלמד, שנפטרה בתל־

 אביב ביום כ״א .באייר התשמ׳יה (12 במאי 1985),
 המבקשת: תמר ראובני.

 תיק 15317/:התשמ׳יה
 בענין ירושת המנוח רפאל מלמד, שנפטר בתליאהיב

 ביזם כ״ט באיב התשל״ו (25 באוגוסט 1976),
 המבקשת: תמר ראובני.

 בית המשפט המחוזי בנצרת
ת (:המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 278/85 שהר יצחק 10.3.85 שחר אשר

 279/85 שמולביץ אלכסנדר 10.73 שמולביץ תזה
 281/85 עבאדי יעקב 8.8.65 עבדי יצחק

 285/85 בג ציפה רחל 26.12.58 בג אהרן
 286/85 סאלם םאמי אדיב 10.4.85 םאלם באיפה

 288/85 בן־גל (בוזגלו)
 אברהם 10.3.85 בן גל אילנה
 289/85 בוכרים ניםים 6.3.85 יאיר כמיסה

 296/85 קוליקר פרידת 10.335 יעקב לאה
 299/85 ארון םוריקה 28.435 אתן אתל ף

 305/85 סאיג שדקרי
 ח׳ליל ג׳ובראן 24.2.52 סאיג גיורג׳
 306/85 בולום כאמל אליאס 24.435 בולוס פואד

 307/85 הרמט הילדה שנדור 6.9.83 הרמט לדיסלב
 308/85 צוריאל מרגלית 13.5.81 צוריאל צפורה

 309/85 חביגאללה חסן
 הוסין מוחמד 22.10.78 חביבאללה סעיד

 310/85 חביהאללה זהייה
 חוסץ מוחמד 5.5.82 חביבאללה סעיד
 311/85 אברג׳יל מימון 14.6.85 אבירגייל הסיכה

 318/85 פינקל אלעזר
 מנחם 14.9.72 פיבקל יהודה
 319/85 וינברג ישראל 14.4.85 וינברג צבי

 320/85 בלומברג בן ציון 2.5.85 בלומברג פרידה
 322/85 זילברשמT יוסף 28.5.85 זילברשמיד דלי

 327/85 ויידל יוסף 29,9.72 ויידל מאיר
 ח׳ ג לפז, רשם

 הזמנות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב

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

 הדין צו כטוב בעיניו.
̂יה  היק 15157/התשמ
 בעניין ירושת המנוח יוסף אוםובפקי, שנפטר בפתה־

 תקוה ביום ט׳ בסיון התשימ״ד (9 ביוני 1984),
 המבקשת: גולדה אוםובסקי.

 תיק 15320/התשמ״ה
 בענין ירדשת המנות אהרן אמר, שנפטר ברמת־גן

 ביום ה׳ בסידן התשמ״ה (25 במאי! 1985).
 המבקשת: לדנה אמר.
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 תיק 15507/התשימ״ה
 •בעניו ירושת המנוחה רחל (רשל) נרגיס, שנפטרה
 בפתח־תקוה ביום א׳ בתשרי התשמ״ה (27 בספטמבר

 1984), ׳-׳
 המבקש: עובדיה ברקים.

 תיק 15505/התשימי׳ה
 בענין ירושת המנוחה סניורה שמה, שנפטדה בתל־

 אביב ביום כ״ד באייר התשמ״ה (15 במאי 1985),
 המבקש: יצחק שמה.

 תיק 15501/התשמ״ה
 בעניז ירושת המנוחה הינדה שפרלינג, שנפטרה
 בבאר־יעקג ביום י״ד בסידן התשמ״ה (3 ביוני 1985),

 המבקש: מאיר שפרלינג.

 עובדיה לדי
 מנהל היחידה לעזבונות וירדשות

 בית הדין הרבני האזןרי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

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

 הדין צו כטוב בעיניו.
 תיק 3264/התשמ״ה
 בעניו ירושת המנוח פרידהיים ישראל, שנפטר

 בירושלים! ביום י״ד •בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985),
 המבקשות: בנותיו.

 תיק 9ד32/התשמ׳׳ה
 בעניו ירושת המנוח בלום אברהם, שנפטר בערד

 ביום י״ז באייר התשמ״ד (19 במאי 1984),
 המבקשים: אלמנתו, בניד ובתו.

 תיק 3284/התשמ״ה
 עבנין ירושת המנוח ישי שלמה, שנפטר ביום כ״ב

 בכסלו התשמ׳׳ה (14 בינואר 1985),
 המבקשים: אלמנתו, כניו ובנותיו.

 תיק 3328/התשמ״ה
 בעניו ירושת המנוחה ניישלוס היינה, שנפטרה

 ברחובות ביום כ״א בטבת התשמ״ג (6 בינואר 1983),
 המבקשים: בעלד. ובתה.

 תיק 3329/חתשמ״ד»:
 בעניו ירושת המנוח ניישלוס הרצל, שנפטר בארצות
 הברית בידם י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983),

 המבקשת: בתד.
 תנוד גרנביץ
 מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 15263/התשמ״ה
 בענין ירושת המנות שאול עידואן, שנפטר &1ל־

,(19̂  אביב ביום ב׳ בניסן התשכ׳יז (1ג בספטמבר 7
 המבקש: חיים עיוואן.

 תיק 15322/התשמ״ה
 בעניין ירושת המנוחה אליאונורה פאסי, שנפטרה
 בבאה יעקב ביום ט״י באדר התשמי׳ה (8 במרס 1985),

 המבקשת: חנה קלמי.
 תיק 15!15/התשמ״ה
 בענין ׳ירושת המנוחה רחל קמרי, שנפטרה מתל־

 אביב ביום י״ג בטבת התשמ׳׳ה (6 בינואר 1985),
 המבקשת: רבקה גרינברג.

 תיק 15422/התשמ״ה
 .בענין ירושת הגעות משאללת רבי, שנפטר בחולון

 ביום ז׳ בניסן התשמ״ד (9 באפריל 1984),
 המבקש: כרמל רבי.

 תיק 15151/התשמו׳ד»
 בענין ירושת המנוח ישראל רבינוביץ, שנפטר בתל־
 אביב ביום כ״ט באלול: התשל״א (18 בספטמבר 1971),

 המבקש: מיכאל רב״נדביץ.
 תיק 52י151/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוחה שרה רבינוביץ, שנפטרת
 ברמת־גן ביום כ״ט בכסלו התשמ״ה (23 בדצמבר 1984),

 המבקשת: מלכה רבינוביץ.
 תיק 15423/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח מרדכי קורפן, שנפטר ברמת־

 גן ביום א׳ בתמח התשמ״ה (20 ביוני 1985),
 המבקשת: רעיה קוירפן.

 תיק 15508/התשמ״ה
 בעניו ירושת המנוח מאיר אזדי, שנפטר ביום ג׳

 באדר א׳ חתשמ״ד (6 בפבתאר 1984),
 המבקשת: תמרה אזרי.

 תיק 15502/התשמ״ה
 בעניו ירושת המנדח דדד אשכנזי, שנפטר ברמת־גו

 ביום ט׳יז בטבת התשמ״ה (7 בפברואר 1985),
 המבקש׳: נסיים אשכנזי.

 תיק 15504/התשמ״ד.
 בענין ירושת המנות מרדכי הרשקו, שנפטר ברמת־•

 גן ב*ום כ״א באייר התשמ׳׳ה (12 במאי 1985),
 המבקשת: עלתה הרשקו.

 תיק 15506/התשמ׳׳ה
 בעניו ירושת המנוח אלעזר ויגדרוביץ, שנפטר בפתח

 תקוה ביום ה׳ בשבט התשמ׳׳-ג(19 בינואר 1983).
 המבקשת: רומה ויגדרוביץ.
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 הורעו? י
 להווי ידוע בי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים• בבקשה, להצהיר על מותו של נספה שואה
 הנ׳יל שנעלם בשנת 1943 בפולין ומשערים כי מת בשו
 אה׳ וכי בית־המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 4.9.1985,

 בשעה 10.

 וזה תיאור הנספה לפי הצהרת המבקש:
 שמ הנעדר, מקום לידה ותאריך: וילהלם בולק ליכט,

 קרקוב, פולין, 1914.
 מקום מגורים רגיל: קרקוב, פולין.

 מקום מגורים אחת!: בוכניה, פולין.
 התאריך והמקום הידוע שבהם בראה לאחרונה:

 1943, בוכניה, פולין.
 השמות והכתובות של בני משפחה הקרובים ביותר

 !. דולה פולנד, אחות, ביו־יורק, ארצות־הברית.
 2. עליזה ליכט, גיסה, תל־אביב, ישראל.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל מתבקש
 בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב •עד יום הדיון
 וביו בעל־פה לפני בית המשפט במועד הגקוב לעיל,
 וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת מוות יתייצב
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם
 על:ידי בא-כותו, וינמק את •התנגדותו או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו, שבה פורטו
 טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
 או קדבסולרי׳ של ישראל שבה יפרט את טעמי התנגדותו,

 שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ז׳ האב התשמ״ה (24 ביולי 1985)
 אליהו צ׳ כן־זטרה, רשם

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
 הודעה על כוונה לרגיש בקשה למתן צו ניהול
 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי, התשל״ח—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח—1978, ניתנת בזה הודעה כי
 בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בק
 שה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן.
 על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש לאפוט
 רופוס הכללי, במשרדו ברחוב החלוץ 117, באר־שבע,
 כתב התנגדות בשבי עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את
 נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום

 הודעה זו.

 נכסים שזהות בעליהם לא ידועה:
 מגרש הידוע כחלקה. 65 בגוש 1937 אשקלון הרשום

 ע״ש גורן ליפא.

 ד׳ באב התשמ״ה (22 ביולי 1985)
 ש׳ אנקור־שניר

 סגן האפוטרופוס הכללי

ה ו ק ת ־ ח ת פ  בית הדין הרבני האזורי ב

ת ו נ מ ז  ה
 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הבאה
 או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה
 להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
 עשר יום •מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית

 הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 1ד31/התשמ׳׳ה
 בענין ירושת המנוחה מאשה פשביצינאיה, שנפטרה

 ביים כ״ח באדר ההשמ״ה (21 במרס 1985),
 המבקש: מיכאל פשביצ׳ינאיה.

 תיק 3446/התשמ״ה
 בעבין ירושת המנורה מרים שדי, שנפטרה ביום

 כ״ה בחשון התשמ״ג (11 בנובמבר 1982),
 המבקשת: יפה לזריאן.

 תיק, 3453/התשמ.״ה
 בענין ירושת המנוח יעקב ששון, שנפטר ביום ז׳

 בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985),
 המבקשת: יהודית ששון.

 תיק 3484/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח ישראל שימשוביץ, שנפטר

 ביום י׳׳ז בס^ן התשמ״ה (6 ביוני 1985),
 המבקשת: לילי שימשוביץ.

 •תיק 3496/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח סרנה מיכל, שנפטר ביום ד׳

 בסיון התשמ׳׳ה (24 במאי 1985),
 המבקש: משה מיכל.

 תיק 3508/התשמ״ת
 בענין ירושת המנוחה פני רופא, שנפטרה ביום. ז׳

 בכסלו התשמ״ה (13 בנובמבר 1985),
 המבקש: יצחק רופא.

 א׳ פייער, המזכיר הראשי

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-978ז

 בבית המשפט המחוזי גירוש ל יב
 תיק הצהרות מוות 51/85

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין הצהרת מותו של נספה שנות השואה וילהלם
 בולק ליכט,

 המבקש אילן אבן אור, עי׳י ב״כ עו״ד רמי אברמוב,
 רחוב החשמונאים 107, תל־אביב.
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 בית גדרון רמה בע׳ימ
 הודעד עלי אסיפה סופית

 ניתנת בזה. הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, לכל בעלי מניות היסוד
 של החברה הנ״ל כי ביום 26 בספטמבר 1585, בשעה
 08.00, תתקיים במשרדה הרשום של החברה בשדרות
 עין־צורים 15, תלפיות, ירושלים, אסיפה כללית וסופיה
 של החברה לשם קבלת הדו״ח הסופי שד המפרק וכל
 ההסברים שיידרשו ביהס אליו ולשם קבלת החלטה מיו

 חדת על הפקדת פנקסי החברה.

 מיכאל גד תן, המפרק

 בית חלקה 95 גוש 6108 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה. על £2$יפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, שאסיפה כללית
 אחרונה של החברים ובעלי המניות בהברה התכנס ביום
 16.10.1985, בשעה 10410, במשרד עו״ד י׳ עמית, רהוב
 שמואל הנגיד 2, תל־אביב, לשם הגשת דו״ת סופי של
 המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומת עשו
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 ההברה ושל המפרקים.

 אילנה ביקובצר נגה עמית
 מפרקים

 כדמקו בע״מ
 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החב
 רות, שאסיפה כללית אחרונה של החברים והנושים של
 החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.10.1985 בשעה 13.00 ברח׳
 הנמל׳ 53, קומה בי, היפה, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפר
 קים ולהחליט כ־צד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה

 ושל המפרקים.
 המשולם יצחק, המפרק

 תיקון טעות דפוס
 במינוי מפקחים לפי חוק שמירה חבקיון, התשמ״ד—
 1984, שפורסם בילקוט הפרסומים 3215, התשמ״ה, עמי
 2713, בדישה, במקום ״לעניו החוק:״ צ״ל ״לעניו •החוק,

 כל עוד הם משמשים בתפקידם:״.

 הודעות מאח בגק ישראל
 דין וחשבון שבועי׳

 לפי הוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 !
 מתפרסם בזה דין־והשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ו׳ באב

 התשמ״ה (24 ביולי 1985):
 בשקלים

352,064,335,215.90 
364,373,096,516.90 

—12,308,761,301.00 

352,064,335,215.90 

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 24.7.85

 ב. היתרה ביום 17.7.85
 ג. העליה או הירידה (—)
 במשך השבוע האחרון

 ד. הנכסים ביתרות מטבעי חוץ
 וזהב

 ז׳ באב ההשמ״ה (25 ביולי 1985)
 ש׳ פיריקיפ

 סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 הודעות אלד מתפרפמות על אחרי־וית המודיעיפ
 ואין בפרסומן «שופ מתן תעודה על נכונותן

 מפעלי בסין(1974) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה עלי אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 323 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-~1983, כי אסיפת נושי
 החברה הנ״ל תתקיים ביום 26.8.1985, בשעה 8.30, במש־
 רדה הרשום. של החברה, רחוב לילינבלום 25א, תל־
 אביב, אצל עו״ד מירון, בן־ציון ופריבס, לשם מינוי

 מפרק לחברה.
 משה בסין, מנהל

 ביקו החזקה והשקעות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סוכית

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית סופית של
 החברהיהנ״ל תתקיים ביום 1.10.1985, בשעה 10.00,
 במשרדה הרשום של החברה ברחוב הלל 23, ירושלים,
 לשם הגשת דו״ת סופי מטעם המפרק של ההברה בדבר
 פירוק עסקי החברה ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של ההברה ושל המפרק.

 יופף קוהךה, עו״ד, מפרק (חמ 1823—3)
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