
 רש־וסות

 ילקוט הפרסומים
 י״ז י בניסן התשמ״ד 3045 19 באפריל 1984

 עמוד

• מד׳הב לפי היק בתי הרין י ד א ק  הרכב ועדית המינויים ל

ב הדרוזיים - 1997 ״ ת ד  ה

ת קאדים מד׳הב לפי החור, האמור . 1998 ו  הודעה על הצורך למנ

רה . . 1998 ת התעבו ד ו ק י מפקח על התעבורה לפי פ ו נ  מי

רה . . . - . 1998 דת התעבו ל לפי פקו ה נ י מ ו נ  מי

י המכס . . . 1998 כנ ת סו ו נ ק י מכס לפי ת כנ ת לסו ו נ י ח  ב

ר תיאום סכומים לפי חוק מם ערך מוסף ב ד ת ב  הודעו
ר מוסף 1998 ר ת מס ע ו נ ק  ולפי ת

ת החשמל לישראל בע״מ לפי ר ב ח  אישור תעריפי חשמל ל
ות החשמל 1998 נ ו כי ת ז ד ו ק  פ

ן לפי ת מועד אביב 1984 של מועצת רוא- חשבו ו נ  בחי
ן 1999 ת רואי חשבו ו נ ק  ת

ן ן לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעי סת מקרקעי  צו תפי

 בשעת חירום 3000

2000 . ת (רכישה לצרכי ציבור) . . ו ע ק ר ק דה ה  הודעה לפי פקו

ן . 2000 יות במקרקעי דת הסדר זכו יות לפי פקו  הצגת לוה זכו

יה 2001 ן והבנ ו  ונודעות לפי חוק התכנ

ות בת- הדין הרבניים 2002  הזמנ

 הודעות מאת הכובס הרשמי 2006

ס הכללי 2006 פו טרו ת האפו א ת מ דעו  הו

״־ שבועי •ניל בנק ישראל על מחזור המסבע . . . 2007  דו

 הודעות מאת הציבור 2007

ן טעות דפוס 2008  תיקו

ד ו מ  ע

 קביעת ממלאי מקומם של שרים 994[

 שובמ של שרים לארץ 1994

רת . . 1994 י המנהל הכללי •של משרד התקשו ו נ  מי

בד שנפטר לפי חוק  קביעת שיעור המענק לשאיריו של עו

גימלאות) 1994 נה ז  שירות המדי

נה . . . - . . 1994 ת לפי חוק נכסי המדי  הרשאו

1995 . . . על . י בפו ז י שופט בית משפט מהו ו נ  מי

ת (ביוב) . 1995 ו ות המקומי י י ועדת ערר לפי חוק הרשו ו נ  מי

י יושבי ראש לועדה , למתן היתרים לפי הוק שירות ו נ  מי

1996 . . . ת לאחר פרישה) . בלו הג  הציבור (

י כבוד 1996 ל סו נ י לקו ו נ ת קיום מי ד ו ע קת ת הענ ת בדבר '  הודעו

ק ניירות ערך . 1996 ת ערך לפי חו ו ר ״ וי חבר רשות ! נ  מי

 הסמכה לפי חוק מילווה קצר מועד ו 996!

י ומינוי חבר הועדה המייעצת לפי ו נ ל מי סו  הודעה על בי
ות 1996 ת הממשלתי ו ר ב ח  חוק ה

י חברי המליאה של רשות השידור לפי חוק רשות ו נ  מי
 השידור 1996

ן ך רשמי לפי חוק לימוד חובה ותיקו ו נ  אכרזה על מוסד חי
 טעות 997!

י מועצת הרשות לשיקום האסיר לפי חוק הרשות ו נ  מי
 לשיקום האסיר 1997

ן הפיקוח על י מפקח עבודה לפי חוק ארגו ו נ  ביטול מי
 העבודה 1997



 הודעה בדבר קכיעת' שיעור המענק
 לשאיריו של עוכר שנפטר

 לפי חוק שירות המדינה (גימלאות)
 [נוסח משולב], התש׳׳ל—1970

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 27 לחוק
 שירות המדינה (גימלאות) [נוסה משולב], התש״ל—
 1970 י, קבעה הממשלה שהחל מיום ט״ז בטבת התשמ״ג
 (1 בינואר 1983) יהיה המענק לשאירים, המשתלם לפי

 הסעיף האמור —

 (1) לשאיר אחד — 90% מהמענק המשתלם במקרה מוות
 על־ידי הביטוח ההדדי של הסתדרות עובדי המדינה

 (להלן — מענק הביטוח ההדדי);

 (2) לכל שאיר נוסף — 10% ממענק הביטוה ההדדי.
 המענק יתעדכן בכל עת שיעודכן מענק הביטוח

 ההדדי.
 החלטת הממשלה שהודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2938, התשמ״ג, עמ׳ 2288 — בטלה.

 כ״ה באדר ב׳ התשמ״ד (29 במרס 1984)
 (חמ 548—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התש״ל, עמי 65.

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

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
, מוד־־עים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את  1951 נ
 נושאי המשרות במשרד התחבורה המפורטים להלן, לייצג
 את הממשלה בכל עיסקה מהעיסקאות שמדובר בהן בסעיף
 4 לחוק, למעט עיסקה במקרקעין, שבתחום הפעילות
 של משרד התחבורה, עד לסכום הנקוב לצד כל־אתד מהם,
 ולחתום בשם המדינה יחד עם נושאי המשרות כמפורט

 להלן, על המסמכים הנוגעים לעיסקאות האמורות:

 1. המנהל הכללי — ללא הגבלה בסכום;
 2. המשנה למנהל הכללי — עד סכום של 450,000

 שקלים;
 3. מנהל השירות המטאורולוגי — עד סכום של 350,000

 שקלים;
 4. ראש מינהל התעופה האזרחית — עד סכום של 300,000

 שקלים;
 5. • סגן המנהל הכללי לאמרכלות — עד סכום של 150,000

 שקלים;
 6. מנהל מינהל הבטיחות — עד סכום של 275,000

 שקלים;
 7. מנהל אגף תכנון וכלכלה — עד סכום של 90,000

 שקלים;

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 לפי הוק־יסוד; הממשלה

, 1  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה
 מודיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור
 כי שר האוצר יכהן כממלא מקומו של שר התעשיה
 והמסחר מיום י״ט באדר ב׳ התשמ״ד (23 במרס 1984)

 עד שובו של שר התעשיה והמסחר לארץ.

 כ״א באדר ב׳ התשמ״ד (25 במרס 1984) דן מרידוד
 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעו* ממלא מקומו של שר
 לפי חוק־יסרד: הממשלה.

,  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחו ק־ יסוד : הממשלה,1
 מודיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק
 האמור, כ׳ שר החינוך והתרבות יכה? כממלא מקומו של
 שר התקשורת מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ״ד (30 במרס

 1984) עד שובו של שר התקשורת לארץ.

 כ״ו באדר ב׳ התשמ״ד (30 במרס 1984) רן מרידוד
 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

 * ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לפי סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי
 שר הפנים והשר לעביני דתות שב ארצה ביום ט״ז באדר

 ב׳ התשמ׳׳ד (20 במרס 1984).
 י״ז באדר ב׳ התשמ״ד (21 במרס 1984) דן מרידוד

 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה;

 מודיעים בזה, לפי סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה״
 כי שר התעשיה והמסחר שב ארצה ביום כ׳יב באדר ב׳

 התשמ״ד (26 במרס 1984).
 כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד (ל2 במרס 1984) דן מרידוד

 >חמ 3-57) מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי מנהל כללי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות
, מינתה הממשלה את  המדינה (מינויים), התשי״ט—1959 ג
 צבי צילקר לתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת

 ההל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).
 כ״ב באדר ב׳ התשמ״ד (26 במרס 1984) דן מרידוד

 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ה התשי״ט, עמי 86.

סן התשמ״ד, 19.4.1984 י ט הפרסומים 3045, י״ז בנ לקו  1994 י



 הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א—1951

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
, מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את  1951 ג
 יוסף לוין לייצג אה הממשלה בארצות־הברית של אמרי
 קה, קנדה, ארגנטינה, בוליביה, איי בהמס, ברבאדוס,
 בראזיל, צ׳ילה, קולומביה, -קוסטה־ריקה, קובה, הקהילה
 הדומיניקנית, אקוודור, גוואטמלה, מכסיקו, פנמה, אורו־
 גוואי, ונצואלה, הונדורס, האיטי, ניקדאגואה, ג׳מייקה,
 טרינידד וטובאגו, פארגוואי, אל־סלבדור, גויאנה״הצרפ־
 תית וסורינס, בעניינים הנוגעים לעזבונות של תושבים
 באותן ארצות לטובת מדינת ישראל, ולחתום בשם

 המדינה על מסמכים הנוגעים לאותם עניינים.

 הרשאה זו אינה כפופה להחלטת הממשלה שהודעה
 עלית פורסמה בילקוט הפרסומים 774, התש׳׳ך, עמ׳ 1754.

 כ״ב באדר ב׳ התשמ״ד (26 במרס 1984) דן מרידוד
 (המ 9—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.

 הודעה על מינוי שדפמ

 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

,  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 ג
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק
 האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון מיגיתי
 את מאיר מידין שופט של בית משפט שלום, לכהונת
 בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים מיום כ״ה
 באדר ב׳ התשמ׳׳ד (1 באפריל 1984) עד יום ל׳ בםיון

 התשמ״ד (30 ביוני 1984).

 כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד (27 במרס 1991) . משה נםיפ
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 149.

 מינוי ועדת עדר
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב׳), התשב״ב—1962

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקו
 מיות (ביוב), התשכ״ג—1962 / אני ממנה ועדת ערר

 בהרכב דלהלן במקום ועדת ערר מם׳ 7:

 מנחם בן דוד,
 שופט בית משפט שלום — יושבי ראש

 יואל גונן גורדיש — חבר
 שאוקי חורי — הבר

 מינוי ועדות ערר ואזור שיפוטן שפורסם בילקוט
 הפרסומים 2119, התשל״ה, עמי 1853, יתוקן לפי זהו.

 י״א באדר ב׳ התשמ״ד (15 במרס 1984) משה נפיפ
 (המ 810—3) שר המשפטים

 1 ס״ה התשכ״ב, עמ׳ 96.

 8. המפקח על התעבורה — עד סכום של 90,000 שקלים;

 9. מנהל מינהל הספנות והנמלים — עד סכום של 90,000
 שקלים;

 10. מנהל אגף הרישוי — עד סכום של 90,000 שקלים;
 11. מנהל אגף הרכב ושירות תחזוקה — עד סכום של

 90,000 שקלים;
 12. עוזר ראשי למפקח על התעבורה — עד סכום של

 15,000 שקלים;
 3נ. סגן מנהל השירות המטאורולוגי — עד סכום של

 15,000 שקלים;
 14. אחראי למינהל כוח״אדם ואבטחה — עד סכום של

 6,000 שקלים;
 15. עוזר ראשי לסגן המנהל הכללי לאמרכלות — עד

 סכום של 6,000 שקלים;
 16. עוזר ראשי למנהל אגף הספנות — עד סכום של

 15,000 שקלים.
 א. כל אחד מהמדרשים 1 ו־2 יחתום יחד עם חשב
 המשרד או, לענין עיםקה שתמורתה אינה עולה על
 30,000 שקלים — יחד עם מנהל מחלקת הכנסות ותקציב
 או מנהל מדור הנהלת־חשבונות או כלכלן או עוזר ראשי
 או, לעניז עיסקה שתמורתה אינה עולה על 15,000 שק

 לים — יחד עם האחראי לתקציב ופרוייקטים.

 ב. כליאחד מהמורשיס 3 עד 16 יחתום יהד עם
 חשב המשרד או סגנו או, לעבין עיסקה שתמורתה אינה
 עולה על 30,000 שקלים — יחד עם מנהל מחלקת הכנסות
 ותקציב או מנהל מדור הנהלת־חשבונות או כלכלן או
 עוזר ראשי או, לענין עיםקה שתמורתה אינה עולה
 על 15,000 שקלים — יחד עם האחראי לתקציב ופרוייק

 טים.
 ג. בנוסף על האמור בפםקת־משנה ב׳, רשאי כל
 אחד מהמורשים שלהלן לחתום גם עם נושאי משרה

 כלהלן:
 (1) מורשה 4, לענין עיםקה שתמורתה אינה עולה על
 15,000 שקלים — יחד עם עוזר מקצועי ראשי לראש
 מינהל התעופה האזרחית או כלכלן מינהל התעופה

 האזרחית;
 (2) מורשה 10, לענין עיםקד. שתמורתה אינה עולה על
 6,000 שקלים — ביחד עם עוזר מקצועי ראשי

 למנהל אגף הרישוי;
 (3) ג*דשה 13 — ביחד עם עוזר מקצועי ראשי למנהל

 השירות המטאורולוגי;
 (4) מורשים 14 ו־16 — ביחד עם מנהל מדור הנהלת־

 חשבונות של מינהל הספנות והנמלים.

 ההרשאות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים
 2776, התשמ״ב, עמ׳ 726; ו־2807, התשמ״ב, עמי 1616—

 בטלוה.

 כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד (27 במרס 1984) דן מרידוד
 (חמ 9—3) מזכיר הממשלה

יסן התשמ״ד, 19.4.1984 1995 ט הפרסומים 3045, י״ז בנ ו ק י  י



 הסמכה
 לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד—1934

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק מילווה קצר מועד,
 התשמ״ד—1984 !, אני מסמיך לענין קביעת התבאיט של
 סדרות איגרות החוב, את הממונה על שוק ההון, ביטוח
 וחסכון ואת המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון,

 ביהד ולחוד.
 כ״ד באדר ב׳ התשמי׳ד (28 במרס 1984) י;אל כהן־אורגד

 (חמ 1747—3) שר האוצר
 1 ס״ח התשמי׳ד, עמי• 69.

י ועל מינוי הכר ו נ  הודעה על ביצול מי
יעצת  הועדה המי

 לפי חוק ההברות הממשלתיות, התשל״ה—1975
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53(א) לחוק החברות הממ

, אני מודיע כי —  שלתיות, התשל״ה—1975 1
 (1) פסקה כהונת הבר הועדה המייעצת למנהל רשות

;  החברות הממשלתיות משה בנקובר צ
 (2) מיניתי את דני רוזוליו לחבר הועדה המייעצת

 האמורה.
 כ״ט בטבת התשמ״ד (4 בינואר 1984) יגאל כדז־אורגד

 (חמ 765—3) . שר האוצר
 1 ם״ח התשל״ה, עמי 132.

 ־ י׳׳פ התשל״ט, עמ׳ 186.

י חברי המליאה של רשות השידור נו  הודעה על מי
 לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 43 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) ע, די , אני מו  1965 ו
 לחוק, מינה נשיא המדינה את האנשים ששמותיהם מפור

 טים להלן לחברים במליאת רשות השידור:
 אדלשטיין משה ינון מיכה
 ארמון דוד כהן שלום

 אלהרר דוד לוין עבריה
 אלון שלמה מנע דוד
 אשד הגי נבו יוסף

 בר־אשר משה נואף הנהו
 ברנשטיין צבי נחמני דניאל

 ברון נתן ניר עמירס
 ברניקר דינה עמור שאול

 גל בני עמירב משה
 גרדוש קריאל פלג ישראל

 ד ותן אהרן רונן אליעזר
 דותן מנחם קאסם ג׳אמל
 דנינו שלום קעטבי יצחק
 זקס שמעון שאקי אבנר

 כל המינויים של חברי מליאת רשות השידור שהודעות
 עליהם פורסמו לפני פרסום הודעה זו — בטלים.

 כי׳ג באדר ב׳ התשמ״ד (27 במרס 1984) זבולון המר
 (חמ 404—3) שר ההעוך והתרבות

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106.

 הודעד כדבר מינוי יושבי ראש לועדה
 למתן היתרים

 לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
 התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־12 לחוק שירות
 הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט—1969 / וסעיף
 17א לחוק השופטים, התשי״ג—21953, ולאחר התייעצות
 עם נשיא בית המשפט העליון מיניתי את בן־ציון שרשב־
 סקי׳, שופט (דימ׳) של ביה המשפט העליון ואת אשר
 פ׳ לנדא, שופט (דימ׳) של בית משפט מחוזי, ליושבי־
 ראש של הועדה למתן היתרים לפי הסעיפים האמורים,
 מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) עד יום

 ט׳ בניסן התשמ״ה (31 במרס 1985).

 ההודעות על הקמת הועדה למתן היתרים שפורסמו
 בילקוטי הפרסומים 2042, התשל״ד, עמי 2220; 2219,
 התשל״ו, עמי 1771 25851, התש״ם, עמ׳ 435, יתוקנו

 לפי זה.
 י״ב באדר ב׳ התשמ״ד (16 במרס 1984) משה נפיפ

 (חמ 3-180) שר המשפטים
 1 ס״ח התשכ׳׳ט, עמ׳ 144.

 2 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149; התשל׳יח, עמ׳ 22.

 הודעה
 נמסרת בזה הודעה בי ביום א׳ באדר ב׳ התשמ״ד
 (5 במרס 1984) הוענקה תעודת קיום מינוי למר אדמינדו
 הרבין דוחס לכהן כקונסול של הרפובליקה של צ׳ילה

 בתל־אביב.

א באדר ב׳ התשמ״ד (15 במרס 1984) ׳  י/
 (חמ 261—3) דוד קמחי

 המנהל הכללי של משרד החוץ

 הודעה
 נמסרה בזה הודעה כי ביום א׳ באדר ב׳ התשמי׳ד
 (5 במרס 1984) הוענקה תעודת קיום מינוי לנזר לואיס
 פלמה קסטליו לכהן כקונסול של הרפובליקה של צ׳ילה

 בתל־אביב.
 י״א באדר ב׳ התשמ״ד (15 במרס 1984)

 (חמ 261—3) דוד קמחי
 המנהל הכללי של משרד החוץ

 הודעה על מינוי חכר רשות ניירות ערד
 לפי חוק ניירות ערד, התשכ׳יח—1968

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך,
 התשכ״ח—1968 1־, כי מיניתי את אריה מינטקביץ לחבר
 רשות ניירות ערך לתקופת כהונה נוספת 2 מיום כ״ח

 באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).
 כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד (27 במרס 1984) יגאל כהן־אורגד

 (המ 84—3) שר האוצר
 1 ס״ה התשכ״ח, עמ׳ 234.

 2 י״פ התשמ״א, עמ׳ 1374.

יסן התשמ׳יד, 19.4.1984 כ 3045, י״ז בנ מי  1996 ילקוט הפרסו



 מנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד העבודה
 והרווחה

 מנהל אגף המשטרה ובתי הסוהר במשרד הפנים
 ראש מינהל האסירים בשירות בתי הסוהר

 מינויים לפי פעין* 10(ב)(2) לחו?:
 אריה בריק שלמה גל
 שלמה פרץ מיכאל גל

 ימימה גבאי

 מינויים לפי סעיף 10(כ)(4) לחוק:
 אביגדור ורשה . שאול עמור

 רפאל סויסה יוסף שיין
 כ״ב באדר ב׳ התשמ״ד (26 במרס 1984)

 (חמ 1750—3) אהרון אוזן
 שר העבודה והרווחה

 הודעה על ביטול מינוי.מפקח עמידה
 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,

 התשי״ד—1954
 י בהתאם לסעיף 2(ג) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,"
 התשי״ד—1954 1־, אני מודיע שביטלתי את מינויו של
3 ורי ז , למפקח עבודה אי 2  פיטר מגנוס למפקח עבודה
, החל מיום י״ח בניסן התשמ״ג"  ולסגן מפקח עבודה ראשי 4

 (1 באפריל 1983).

 כ״א באדר ב׳ התשמ״ד (25 במרס 1984) אהרון אוזן
 (חמ 150—3) שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 202. 3 י״פ החש״ם,עמ׳ 979.

 2 י״פ התשל״ה, עמ׳ 2081. 4 י״פ התשמ״א, עמ׳ 880.

ים לקארים מדיהב י ו נ  הודעה על הרכב ועדת המי
 לפי חוק בתי־הדין הדתיים הדרוזיים,

 התשכ״ג—1962

 בהתאם לסעיף 11(א) לחוק בתי־הדין הדתיים הדרו
 זיים, התשכ״ג—1962 •י אני מודיע כי הרכב ועדת המי

 נויים לקאדים מד׳הב הוא כדלקמן:
 יוסף בורג, השר לעניני דתות — יושב ראש

 משה נסים, שר המשפטים — חבר
 שייח׳ אמין טריף, ראש בית הדין

 הדתי הדרוזי לערעורים — חבר
 שייח׳ כמאל מועדי, קאדי מד׳הב — חבר
 • שייח׳ לביב אבו רוכן, קאדי מד׳הב — חבר
 שייח׳ נור אלדין חלבי, קאדי מדיהב — חבר
 אמל נאסר אלדין, חבר הכנסת — חבר
 נזיה חלבי, עורך דין — חבר
 זייד בלעום — חבר

 כ״ג באדר ב׳ התשמ״ד (27 במרס 1984)
 (חמ 1185—3) יופף גודג

 השר לעניני דתות
 1 ס״ח התשכ״ג, עמ׳'20; התש״ם, עמ׳ 84.

 אכרזה על מופד חינוך רשמי
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה,
, ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני  התש״ט—1949 ג
 מכריז שמוסד החינוך הנקוב' להלן הוא מוסד חינוך רשמי

 לענין החוק האמור:

 מספר בית הספר: 62029.
 המקום: דימונה.

 שם המוסד: ״טללים״.
 המען: ת״ד 588, דימונה.
 הבעלות: מדינת ישראל.

 האכרזה על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי שפור
 סמה בילקוט הפרסומים 2301, התשל״ז, עמ׳ 940 — בטלה.

 כ״ה בשבט התשמ״יד (29 בינואר 1984)
 (המ 336—3) זבולון המד

 שר החינוך והתרבות
 תיקון טעות: פרט 2 לענין בית ספר מס׳ 62029 ״טללים״
 באכרזה על מוסד חינוך מוכר שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 3026, התשט׳׳ד, עמ׳ 1516 — יימחק.

 1 ם״ח התש״ט, עמ׳ 287.

 הודעה כדבר מינוי מועצת הרשות לשיקום האסיר
 לפי חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג—1983

 אני מודיע בזה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10
 ו־11 לחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג—1983 1
 (להלן — החוק), מינה נשיא המדינה ביום ז׳ בכסלו
 התשמ״ד (13 בנובמבר 1983) את מועצת הרשות לשיקום

 האסיר ואת יושב־הראש שלה, כלהלן:

 מינוייפ על פי פעיר 10(ב)(1) לחוק:
 בן־ציון רובין — יושב־ראש המועצה

 ראובן אלבז . א^רהם חזן
 אברהם אמיר יעל חסין
 מנחם אמיר חיה כהן

 שושנה ארבלי־אלמוזלינו חרות לפיד
 שאול בן־שמחון עטאללה מנצור

 יעקב ברנס יעקב נוימן
 צבי ברנזון צבי סגל

 יעקב גרשפלד רעיה רטיק
 גדעון ויתקין ישראל רפאלי

 מאיר חובב ויקי שירן
 מינויים לפי פעיף 10(ב)(2) לחוק:

 נציב בתי הסוהר
 המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

 המנהל הכללי שיל משרד הפנים
 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 המנהל הכללי של שירות התעסוקה
 מנהל האגף לשירותי תקון במשרד העבודה והרווחה ־

 ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 49.

יסן הת־שמ״ד, 19.4.1984 1997  ילקוט הפרסומים 3045, י״ז בי



 הודעה כדבר תיאופ פכומיפ

 לפי חדק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975
 אני מודיע, כי הסכום הנקוב בסעיף 31(2) לחוק
 מס ערך מוסף, התשלי׳ו—1975 י, תואם כאמור בסעיף
 128 (א) לחוק, ולפי זה הסכום יהיה 487,300 שקלים החל

 ביום כ״ח באדר ב׳ התשמי׳ד (1 באפריל 1984).

 כ״ט באדר ב׳ התשמ״ד (2 באפריל 1984)
 (המ 518—3) מרדכי פרקת

 מנהל המכס ומע״מ

 1 סייח התשל״ו, עמי 52; התשל״ט, עמ׳ 52.

 הודעה פרבר תיאום פ בומים
 לפי תקנוה מס ערך מוסף, התשל״ו—1976

 אני מודיע, כי הסכומים הנקובים בתקנה 13א לתקנות
 מס ערך מוסף, התשל״ו—1976 !, תואמו כאמור בתקנה
 האמורה, ולפי זה, החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד
 (1 באפריל 1984), הסכום הנקוב בתקנת משנה (א)
 שובה ל־110,000 שקלים והסכום הנקוב בתקנת משנה

 (ב(1) ו־(2).שונה ל־20,500 שקלים..

 כ״ט באדר ב׳ התשמ״ד (2 באפריל 1984)
 (חמ 518—3) מרדכי בדקת

 מנהל המכס ומע״מ

 1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590; י״פ התשמ״ד, עמי 1060.

 הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל

 לפי פקודת זכיונות החשמל

 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת
, ולפי סעיפים 23 ו־24 לזכיון שניתן 1  זכיונות החשמל
 לחברת החשמל לישראל בעי׳מ, המובא בחלק א׳ של
 התוספת לפקודה, ולאחר התייעצות עם הרשות הלאומית
 לאנרגיה, אישר שר האנרגיה והתשתית להברה האמורה,
 על פי בקשתה, תעריפים חדשים אשר יחולו על צריכת
 החשמל החל ביום י׳ באדר א׳ התשמ״ד (13 בפברואר

.(1984 

 התעריפים החדשים כוללים תוספת אחידה של 14%
 על בל מרכיבי התעריפים, תשלומים קבועים, תשלומים
 בעד ביקוש מירבי שנתי ותשלומים בעד הקוט״ש, אשר
 חלו על צריכת החשמל החל ביום כ״ו בטבת התשנד׳ד
 (1 בינואר 1984) ואשר הודעה בדבר אישורם פורסמה

 בילקוט הפרסומים 3035, התשמ״ד, עמי 1796.

 ט״ז באדר ב׳ התשמ״ד (20 במרס 1984)
 (חמ 306—3) י׳ חופי

 המנהל הכללי של
 י חברת החשמל לישראל בע״מ

 1 חוקי א״י, כרך א/ עמ׳ 604.

 הודעה על הצורך למנות קאדים מדיהב
 לפי חוק בתי־חדין הדתיים הדרוזיים,

 התשכ״ג—1962
 בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק בתי־הדין הדתיים הדרו
, אני מודיע על הצורך למנות שלו  זיים, התשכ׳׳ג~1962 ב

 שה קאדים מד׳הב.

 כ״ו באדר ב׳ התשמ״ד (30 במרס 1984)
 (חמ 1185—3) יופף כודג

 . השר לעניני דתות
 1 ס״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 20; התש״ם, עמי 84.

 מינוי ממקח על התעבורה
 לפי פקודת התעבורה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1
 אני מודיע כי מיניתי את צבי יולוביץ למפקח על
 התעבורה במחוזות חיפה והצפון מיום כ״ח באדר ב׳

 התשמ״ד (1 באפריל 1984).
 כ״ה באדר ב׳ התשמ״ד (29 במרס 1984) חיים קורפו

 (חמ 641—3) שר התחבורה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 7, עמ׳ 173.

י ו נ  מי
 לפי פקודת התעבורה

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת
, מיניתי את רפי בן חור למנהל אגף הרישוי  התעבורה1

 במשרד התחבורה.
 ההודעה בדבר מינויו של עוזי לנדאו לממלא מקום
 מנהל אגף הרישוי, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2776,

 התשמ״ב, עמ׳ 728 — בטלה.
 כ״ה באדר ב׳ התשמ״ד (29 במרס 1984) חייפ קורפו

 (חמ 641—3) שר התחבורה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 7, עמי 173.

 הודעה בדבר בחינות

 לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״די-1965

 בהתאם לתקנות 19 ו־20 לתקנות סוכני המכס,
 התשכ״ה—1965 / אני מודיע כי בהודעה בדבר בחינות
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 3032, התשמ״ד, עמ׳ 1739,
 בסעיף 2 במקדם ״שני, כ״ג בתמוז התשמ״ד (23 ביולי
 1984)״ יבוא ״חמישי, י׳יט בתמוז התשמ״ד (19 ביולי

 1984)״.

 א׳ בניסן התשמ״ד (3 באפריל 1984) מרדכי ברקת
̂-3) מנהל המכס דמע׳׳מ  (חמ 69

 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1307; התשל״ה, עמ׳ 617.

יסן התשמ״ד, 19.4.1984 ט הפרסומים 3045, י״ז בנ לקו  1998 י



 על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס
 האמור לפרטיו, להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה
 שבוי המעיד על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות המוע

 צה, ת׳׳ד 635, ירושלים מיקוד 91006.
 נבחן שבקשתו לגשת לבחינות בעיים חלק א׳, ביניים
/ וסופיות חלק א׳, לא תימצא במזכירות המועצה  חלק ב
 עד יום כ״ח בניסן התשמ״ד (30 באפריל 1984), לא

 יורשה לגשת לבחינות אלה.
 נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות חלק ב׳ לא
 תימצא במזכירות •המועצה עד יום כי׳פ באייר התשמ״ד

 (31 במאי 1984), לא יורשה לגשת לבחינות אלה.
 תוצאות בחינות סופיות חלק ב׳ של מועד חורף 1983
 יישלחו"לנבחנים תוך 4 שבועות מיום פרסום הודעה זו.
 האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א׳,
 ביניים חלק ב׳ וסופיות חלק א׳ היא 790 שקלים לכל
 נושא ולבחינה סופית חלק ב׳ היא 1580 שקלים לכל

 נושא.

 תשומת לכ הנבחניפ:
 1. אין בתשלום האגדה ללא המצאת הטופס למזכירות

 המועצה, כדי להיחשב הרשמה.
 2. שאלוני הבחינות יהיו בשפה העברית, אולם״ לנוחות
 נבחנים, עולים חדשים, תורגמו לשפה האנגלית בחי
 נות סופיות חלק א׳ בנושאים: דיני תאגידים, דיני

 מסחר ועבודה ודיני מסים.
 3. בבחינה סופית חלק א׳ בנושא דיני מסים רשאים
 הנבחנים להשתמש בנוסחי חוק ותקנות; החיקוקים

 שמותרים בשימוש בשעת הבחינה:
 (1) פקודת מס הכנסה ותקנות שלפיה;

 (2) חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963;
 (3) חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975;

 (4) חוק עידוד השקעות הון, התשי׳יט—1969;
 (5) חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט—1969;

 (6) חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי״ב—
;1952 

 (ד) חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה),
 התשמ״ב—1982.

 4. בהתאם לתקנות רואי חשבון (תיקון), התשמי׳ד—
 1984, שפורסמו בקובץ התקנות' 4596 מיום י״ח באדר
 א׳ התשמ׳׳ד (21 בפברואר 1984), הבחינה הסופית
 חלק ב׳, בכל נושא תימשך 4 שעות ולא תחולק לשני

 חלקים.
 5. נבחן שמסיבה מספקת נבצר ממנו לגשת לבחינה
 בנושא שנרשם לו, ונתקבלה במזכירות המועצה הו
 דעתו בכתב על כך לא יאוחר משבועיים לפני מועד
 הבחינה, או שהמציא תעודה רפואית או אישור מטעם
 צה״ל על העדרו מן הבחינה, תוך חודש מיום הב
 חינה או מיום שחרורו מהשירות בצה״ל, תוחזר לו

 אגרת הבחינה ששילם.

 א׳ בניסן התשמ״ד (3 באפריל 1984) מאיר גבאי
 (חמ 372—3) יושב ראש מועצת רואי חשבון

 חודעח עלי קיומ בחינות מועד אביב 1984
 לפי תקנות רואי חשבון, התשט׳׳ז—1955

 מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד
 אביב 1984 יתקיימו בתאריכים שלהלן:

 ז? תא ריר, הנושא

 בחינות כינייפ חלק א׳
 י״ד בםיון התשמ״ד מבוא לחשבונאות

 (14 ביוני 1984)
 מתמטיקה וחישובים מסחריים י״ב בסיון התשמ״ד

 (12 ביוני 1984)
 ידיעה מסחרית כללית י״ט בםיון התשמי׳ד

 (19 ביוני 1984)
 בחינות ביניים חלק כ׳

 מבוא לחשבונאות ניהולית

 מבוא לכלכלה ומשק ישראל

 יסודות ביקורת החשבונות

 יסודות המשפט

 בחינות פופיות חלק א׳

 סטטיסטיקה

 חשבונאות פיננסית

 דיני תאגידים

 דיני מסחר ועבודה

 י״ח בסיון התשמ״ד
 (18 ביוני 1984)

 י״ב בסיון התשמ״ד
 (12 ביוני 1984)

 כ״א בסיון התשמ״ד
 (21 ביוני 1984)

 ד׳ בסיון התשמי׳ד
 (4 ביוני 1984)

 ד׳ בסיון התשמ״ד
 (4 ביוני 1984)

 י׳׳ד בסיון התשמ״ד
 (14 ביוני 1984)

 י״ט בסידן התשמ׳׳ד
 (19 ביוני 1984)

 כ״א בסיון התשמ״ד
 (21 ביוני 1984)

 י״ח' בסיון התשמ״ד
 (18 ביוני 1984)

 כ״ז באייר התשמ״ד
 (29 במאי 1984)

 מינהל עסקי ומימון

 דיני מסים

 בחינות פופיות חלק כ׳
 ה׳ בתמוז התשמ״ד חשבונאות פיננסית מתקדמת

 (5 ביולי 1984)
 חשבונאות ניהולית מתקדמת ט׳ בתמוז התשמ״ד

 (9 ביולי 1984)
 ביקורת חשבונות ובעיות י״ב בתמוז התשמ״ד

 ביקורות מיוחדות (12 ביולי 1984)
 ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס

 שניתן להשיגו:
 במזכירות המועצה, רחוב הלל 6, ירושלים

 בלשכת רואי חשבון, רחוב מונטיפיורי 1, תל־אביב
 באוניברסיטה העברית בירושלים

 באוניברסיטאות תל־אביב, בר־אילן, חיפה ובן־גוריון
 במכללה למינחל ״ בתל־אביב

 בבית הפקיד בירושלים.
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 כל התובע לעצמו לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כד, בין מכות
 זכות ובין מהוד נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו
 פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש לשלוח לועדה —
 תוך חדשייפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרי
 שום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפר
 טת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום
 היתבע בכל סעיף וסעיף, ואם נתבעי• פיצויים מתוך
 נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים

 . מופחתים — ראיות התומכות בטענה בי ייגרם סבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוההת
 גוש 6599:

 חלקה השטה במ״ר היעוד

 171 בשלמות 5,174 שטח לבנין ציבורי
 172 בשלמות 1,635 שטח לבנין ציבורי

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכ
 נון ולבניה, רמת־השרון, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין

 בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״זז באדר ב׳ התשמ״ד (22 במרס 1984)
 (חמ 2—3) מנחמ שרפן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־השרון

 הודעה כדבר חצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוח זכויות לגוש רישום מס׳ 5577
 מודיעים (מדרום) — הוצג לעיון ביום כ״ד באדר ב׳
 התשמ״ד (28 במרס 1984) לתקופה של שלושים יום
 בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזורי הדרום, רחוב לוינ־
 סקי 76, קומה ד׳, תל־אביב, בלשכת הממונה על מחוז
 המרכז רמלה ובמשרד המועצה האזורית מודיעים ~ בני

 עטרות.

 כ״ד באדר ב׳ התשמ״ד (28 במרס 1984)
 יעהק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר רמלה

 צו תפיסת מקרקעין
 לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום,

 התש״י—1949

 אני מצווה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) ו־(ב)
 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י—
 11949 (להלן — החוק), על תפיסת המקרקעין המתוארים
 להלן והעמדתם לרשות משרד הבטהון, אגף בינוי ונכ

 סים.
 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק, אני מורה בזה מטעמים
 דחופים שאי מסירתו של הצו לבעלי המקרקעין או הבית

 או למחזיק בהם, לא תעכב את ביצועו.

 תיאור המקדקעיז:
 גוש 13210 חלק מחלקה 8 בשטה של 1800 מ״ר;
 גוש 13212 חלק מחלקה 17 בשטח של 1400 מ״ר; בהתאם
 למפה הנמצאת בתיק במינהל מחוז הצפון, משרד הפנים,

 נצרת עלית.
 בהתאם לסעיף 17 לחוק האמור, רשאי הרואה עצמו
 נפגע על ידי צו של הרשות המוסמכת, לערער עליו לפני
 ועדת ערעור תוך 14 ימים, מהיום שבו נמסר לו הצו או,
 אם לא נמסר לו הצו תוך 14 ימים מהיום בו הגיע הצו

 לידיעתו.

 את הערעור יש להגיש לועדת ערעור בכתב, בשני
 עותקים, ובהתאם לתקנות להסדר תפיסת מקרקעים בשעת
 חירום (סדרי ערעור) התש״י—1950 * לפי המען: ועדת
 ערעור לצורך חוק להסדר תפיסת מקרקעים, בית משפט

 השלום, צפת.

 כ״ה באדר א׳ התשמ״ד (28 בפברואר 1984)
 (חמ 138—3) יעראל קניג

 רשות מוסמכת למחוז הצפון
 1 ם״ח התש״י, עמ׳ 1.

 2 ק״ת התש״י, עמי 845.

 הודעה לפי סעיפיפ 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי םעיפימ 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—11965- ובהתאם לתכנית מיתאר 210א׳
 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1708, התשל״א, עמ׳ 1337, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון (להלן —
 הועדה) הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוע
 דה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי אין הועדה חייבת בתשלום
 פיצויים או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל רכי

 שת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הודעות לני ת1ק הת«ון והבניה/ התש3״ה-965ו
 מחה ירושלים

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוזי
 הבניה מ־93% המותרים ל־107%; ב) הוספת קומה
 מעל בנין קיים בן 2 קומות; ג) קביעת קווי בנין
 בהתאם לבנין הקיים; ד) קביעת קווי בנין למקלט;

 ה) קביעת בינוי בהתאם לנספח בינוי.
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקדמי, ירושלים ־
 הודעה כרכר כיטול הפקדת שינוי תכנית

 מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 134 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהוז־ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדה תכנית ביטול'הפקדת
 של שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מס׳ 36
 (תיקון מס׳ 1 לשנת 1957), לתכנית פ!יתאר של ירושלים״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים .בשינוי התכנית: ירושלים;
 גושים 30074, 30048, 30043.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: פיתוח השטח הכלול
 בתשריט למטרת מגורים ומסחר ביחד עם צורת הבינוי,
 הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים והתוויית דרכים וביטולן.

 כל המעונין בביטול שינוי התכנית רשאי לעיץ בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים׳ פתוחים

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול הפקדת שינוי התכנית,
 וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך
 חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש
 התנגדות לביטול שינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה.

 ט״ז באדר א׳ התשמ״ד (19 בפברואר 1984)
 ר׳ לוי״

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מהוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים
י תכניות מיתאר מקומיות  הודעה כרכר הפקדת שינוי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים,׳ ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדו ביחד עם התשריטים
 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 3318, שינוי מס׳ 9/83 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 2/83 לתכנית שיכון

 ציבורי 5/08/9״.
 ואלה •השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 קרית יובל, רחוב שטרן, מם׳ 8, 6, 4, 2 ; גוש
 30413, חלקות 98, 96, 95, 94, ורח׳ שטרן מס׳ 24,
 24א', 22, 20, 18, 18א', 16, 14, 12, 10, 26; גוש
 30415, חלקות 170, 167, 166, 163, 162, 161, 160,
 156,158, 155, 153, בין קואורדינטות אורך 129.416—
 128.950 וקואורדינטות רוחב; 167.260—166.975 —
 הבל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מגורים
 4-3 קומות מאזור רב קומות לאזור מגורים' מיוחד;
 ב) קביעת בינוי •לתוספת בניה אחידה לבנינים
 שברחוב שטרן ובהתאם לנספח הבינוי; ג) קביעת

 קווי בנין לתוספות הבניה שעל פי נספח הבינוי.

 (2) ״תכנית מס׳ 3102, שינוי מס׳ 1/83 לתכנית מס׳
 2825״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 שכונת גילה, חלק ממגרשים 9, 14 ו־15 שבתכנית
 •מס׳ 2825 (בנינים מס׳ 626, 625), בין קואורדינטות
ב ח  אורך 167.150^167.07 ובין קואורדינטות ת

 ש127.2—127.100.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת גובה
 קומות הבנינים 1 ו־11 שבנספח מס׳ 1 (בנינים 625
 ו־626), על ידי הוספת קומת מרתף למחסנים
 ולמרב״ק הג״א; ב) גובה הקומות יהיה — כמפורט

 בנספחים מס׳ 2 ו־3.

 (3) ״תכנית מם׳ 3370, שינוי מס׳ 24/83 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 שכונת כרם אברהם, רחוב מלאכי 27 פינת רחוב
 זכריה מס׳ 1, גוש 30082, חלקה 75, בין קואורדי
 נטות אורך 170.675—170.625 וקואורדינטות רוחב
 133.150—133.100 — הכל על־פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.
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 הזמנות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי יחשה. כל התובע טובת
 הנאה או המעונין בעזבון שאתת 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.

 ביום ו׳ באדר ב׳ התשמ״א (12 במרס 1981),
 המבקש: שמואל משה פבר.

 תיק 3172/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה קמתי חנה, שנפטרה בירושלים

 ביום כ׳ בםיון התשי׳׳ז(19 ביוני 1957),
 המבקשת: חיה תשתית.

 תיק 4355/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח מתתיהו מנשה, שנפטר בידו־

 שלים ביום ח׳ בחשון התשמ״ג (25 באוקטובר 1982),
 המבקשת: נורית מתתיהו.

 תיק 4396/התשמ״ד
 בענין ירושת,המנוח שלמה רצון, שנפטר בירושלים

 ביום טי׳ז באדר א׳ התשמ״ד (19 בפברואר 1984),
 המבקש: משה רצון.

 תיק 4468/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אהרון לוי, שנפטר בירושלים

 ביום כ׳׳א בשבט התשמ״ד (25 בינואר 1984),
 המבקש: רחמים לוי.

 תיק 4473/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח מכלוף דדון, שנפטר במושב

 אדרת ביום י״ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983),
 המבקש: משה דדון.

 תיק 4477/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה היה גיטלה קלר, שנפטרה

 בירושלים ביום ג׳ באדר ב׳ התשמ״ד (7 במרס 1984),
 המבקשת: רבקה ביטרמן.

 תיק 4484/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה אנט מדינה, שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״א באדר א׳ התשמי׳ד (24 בפברואר 1984),
 המבקש: שלום מדינה.

 תיק 4494/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יוסף פינסקי, שנפער בירושלים

 ביום ט״ו באדר ב׳ התשמ״ד (19 במרס 1984),
 המבקש: פינסקי נתן.

 רפאל הדפ־עדפ, המזכיר הראשי

 תיק 2787/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח רפאל זילברמן, שנפטר בירו

 שלים ביום י׳ בטבת התשמ״ד (16 בדצמבר 1983),
 המבקשת: איטה זילברמן.

 תיק 4135/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה גילה (גרצה) במברגד, שנפ

 טרה בחיפה ביום א׳ בשבט התשמ״ד (5 בינואר 1984),
 המבקש: שלמה במברגר.

 תיק 4136/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יצחק במברגר, שנפטר בגדרה

 ביום ל׳ באב התשמ״ג(9 באוגוסט 1983),
 המבקש: שלמה במברגר.

 תיק 4188/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יאיר מלחי, שנפטר בירושלים

 ביום ב׳ בשבט התשמ״ד (6 בינואר 1984),
 המבקשת: רחל מלחי.

 תיק 4199/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה ג׳ניה בינרט, שנפטרה בירו

 שלים ביום י״ד בחשון התשמי׳ד (21 באוקטובר 1983),
 המבקשת: ש׳ סזן.

 תיק 4317/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח בן אהרן משה, שנפטר בירו

 שלים ביום כ״ו בשבט התשמ״ד (30 בינואר 1984),
 המבקשת: בן אהרון רבקה.

 תיק 4347/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח דוד בכר, שנפטר בירושלים

 ביום כ׳׳ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983),
 המבקשת: צפורה בכר.

 תיק 4364/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה זרבניצר קלארה, שנפטרה

 בירושלים ביום ת׳ באדר ב׳ התשמ״ד (12 במרס 1984),
 המבקשת: שרה בן עמי.

 תיק 4361/התשמ״ד
 בענין ירושה המנוח יחזקאל פבר, שנפטר בחיפה,
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תור חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא פן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 11330/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוח אברהם הכימי, שנפטר בתל־

 אביב ביום כ׳ באדר א׳ התשמ״ד (23 •בפברואר 1984),
 המבקשת: שדה הכימי.

 תיק 11402/התשמ״ד
 בענק ירושת המנוח שבתאי לוי, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ה באלול התשמי׳ג (3 בספטמבר 1983),
 המבקשת: מרים לוי.

 תיק 11161/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אברהם צבי מוטיל, שנפטר .

 בתל־אביב ביום ב׳ בשבט התשמ״ג (16 בינואר 1983),
 המבקשת קלינה מוטיל.

 . תיק 11096/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח שמעון נדב, שנפטר בתל־אביב

 ביום ב׳ באייר התשל״ח (9 במאי 1978),
 המבקשת: ליאורה נדב.

 תיק 11323/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח נתן נויגרשל, שנפטר בנתניה

 ביום ו׳ באייר התשל״ו(6 במאי 1976),
 המבקשת: מרים נויגרשל.

 תיק 10984/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה המר סכר, שנפטרה בהוד־

 השרון ביום כ״ה בשבט התשמ״ד (29 בינואר 1984),
 המבקש: אהרן סכר.

 תיק 11163/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח עזרא סלאמא, שנפטר בפתח

 תקוה ביום ה׳ בתמוז התשמ׳׳ב (26 ביוני 1982),
 המבקשת נזימה םלאמא.

 תיק 8065/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יעקב סאמפירו, שנפטר ברמת גן

 ביום ו׳ בכסלו התשמ״ד (12 בדצמבר 1983),
 המבקשת: קלרה סאמפירו.

 תיק 11256/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה עמליה ענתמן, שנפטרה בגדרה

 ביום כ״ד בשבט התשמ״־ד (28 בינואר 1984),
 המבקשת: מרים גולדברג.

 תיק 11253/התשמ״ד
ה פישר, שנפטרה בצריפין  בענין ירושת המנוחה תז

 ביום ה׳ בתמוז התשכ״ה (5 ביולי 1965),
 המבקשת: םיזה ברוקנטל.

 תיק 11255/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה בלה אכנשטיין, שנפטרה

 בכפר־םבא ביום א׳ בטבת התשמ״ד (7 בדצמבר 1983),
 המבקש: שמעון אכנשטיין.

 תיק 11321/התשמ״ד
 בעניו ירושת המנוח עואד (עובדיה) אקדע, שנפטר
 בתל־אביב ביום כ״ו בשבט התשמ״ד (30 בינואר 1984),

 המבקש: יגאל תמוז.
 תיק 11097/התשמ״ד
 בעניו ירושת המנוחה מזל אשכנזי, שנפטרה בתל־

 אביב ביום ח׳ בשבט התשמ״ד (12 בינואר 1984),
 המבקשת: שלי כהן. י

 תיק 1134/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה לאה ברמן, שנפטרה בבת־ים

 ביום• י״ה באב התשמ״ג(28 ביולי 1983),
 המבקש: משה ברמן.

 תיק 11095/התשמ״ד
 בענין ירושת המנות דוד גבאי, 'שנפטר בבאר־יעקב

 ביום כ׳ באדר א׳ התשמ״ד (23 בפברואר 1984),
 המבקש: יהודה גבאי.

 תיק 11254/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוח גריגורי (צבי) גנדל, שנפטר
 בכפר־םבא ביום כ״ד בטבת התשמ״ד (28 בינואר 1984),

 המבקשת: אסתר גנדל.
 תיק 11165/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח משת זאב גרינשטיין, שנפטר
 בפתח תקוה ביום א׳ בחשון התשמ״ד (8 באוקטובר

,(1983 
 המבקשת: אסתר גרינישטיין. ־

 תיק 11401/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח' יוסף גליקמן, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ה באדר א׳ התשמ״ד (25 בפברואר 1984),
 המבקשת: רות גליקמן.

 תיק 11166/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יצחק מאיר אריה ורטהים,
 שנפטר בתל־אביב ביום י״ג באדר א׳ התשמ׳׳ד (16

,S4(19 בפברואר 
 המבקשת: צביה ורטהיים.

 תיק 1094 !/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה טטה זקבך, שנפטרה בגרמניה

 ביום ד׳ בחשון התשמ״ד (11 באוקטובר 1983),
 המבקש: מרדכי זקביך.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (ממשד) ו נ מ ז  ה

 ביום ד׳ בטבת התשל׳יה (14 בדצמבר 1977),
 המבקשת: נחמה רוזנבוים.

 תיק 11092/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יעקב ג׳ק רוזנברג, שנפטר

 ברמת גן ביום ג׳ בשבט התשמ״ד (7 בינואר 1984),
 המבקשת: לאה רוזנברג.

 תיק 11252/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה גוטלה רייטמן, שנפטרה בהוד־
 השרון ביום ט״ו באדר א׳ התשמ״ד (18 בפברואר 1984),

 המבקשת: מליה טוביאס.
 תיק 11322/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה סילביה רנצר, שבפטרה בבאר־

 שבע ביום ב׳ באדר א׳ התשמ״ד (5 בפברואר 1984),
 המבקשת: פלוריאן רנצר.

 עובדיה לד
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 תיק 11251/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אליהו פלה, שנפטר ברמת. גן

 ביום כ״ג בשבט התשמ״ד (26 בינואר 1984),
 המבקש: בנימין פלח.

 תיק 11093/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה ברינדל פרל, שנפטרה בגדרה

 ביום כ׳ בטבת התשמ׳׳ג (5 בינואר 1983),
 המבקש: צבי פרל.

 תיק 11164/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה ליזה ראובן, שנפטרה בבאר־

 יעקב ביום ט״ז בכסלו-התשמ׳׳ד (22 בנובמבר 1983),
 המבקש: מבורך רובין.

 תיק 11162/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח מרדכי רוזנבוים, שנפטר בגדרה

ת ו ב ו ח ר ורי ב ת הדין הרבני האז  בי
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע סובה
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 סענותיי תוך חמישה עשר מם מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתז בית הדין צו בסיב בעיניו.

 שנפטר בגדרה ביום כ״ח באלול התשמ״ב (16 בספטמבר
,(1982 

 המבקשות: אלמנתו ובתו.
 תיק 1876/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה קוסר חנה, שנפטרה ביוה ו׳

 באדר א׳ התשמ״ד (9 בפברואר 1984),
 המבקשים: בעלה ובתה.

 תיק 1920/התשמי׳ד
 בענין ירושת המנוח אקריש זימבול, שנפטר בבאר־

 יעקב ביום י׳ בטבת התשמ״ד (16 בדצמבר 1983),
 המבקשים: בעלה, בנה ובנותיה.

 תיק 1922/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח קרויטורו מטם, שנפטר בבאר־

 יעקב ביום ד׳ כשבט התשמ׳׳ד (18 בינואר 1984),
 המבקשים: אלמנתו ובתו.

 תיק 1977/התשמ״ד
 בענין יתשת המנוחה קוסטו לאה (לילה), שנפטרה
 בירושלים ביום י״ח באדר א׳ התשמ״ד (30 בפברואר

,(1984 
 המבקשים: בעלה, בניה ובתה.

 ח׳ גרנגיץ
 מפלא מקום המזכיר הראשי

 תיק 1990/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח כהן שלמה, שנפטר ברחובות

 ביום ב׳ בתמוז התשמ״ג(12 ביוני 1983),
 המבקשים: אלמנתו, 'בניו ובנותיו.

 תיק 2003/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח שמוקלד יצחק, שנפטר בבאר־

 יעקב ביום י׳ בטבת התשמ׳׳ד (16 בדצמבר 1983),
 המבקשות: בנותיו.

 תיק 2043/התשמ׳יד
 בענין ירושת המנוחה גרוס נלי, שנפטרה בירושלים

 ביום י״ג בשבט התשמ״ד (16 בינואר 1984),
 המבקשים: בניה.

 תיק 2045/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח שאשי חיים, שנפטר ברמת־גן

 ביום כ״ט בטבת התשמ״ד (4 בינואר 1984),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 2087/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח בן־הרוש יהושע, שנפטר בבאר־

 יעקב ביום א׳ באייר התשמ״ב (24 באפריל• 1982),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 1844/התשמ׳יד
 בענין ירושת המנוח פולק (סלומון) חיים שלום,
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 בתי הדין הרבדים האזוריים בצפת ובטבריה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובה
 הגאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדיו וימסור

 טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 571/התשמ״ד
 בענין ,ירושת המנוחה כהן סאל (סול), שנפטרה

 ביום י״ז באדר א׳ התשמ״ד (20 בפברואר 1984),
 המבקשים: בניה ובנותיה.

 תיק ד51/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח רפאל סיג, שנפטר ביום כ״ו

 באדר א׳ התשמ״א (2 במרס 1981),
 המבקשים: אלמנתו, בנו ובתו.

 תיק 500/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה רבקה ברשח, שנפטרה ביום

 כ״ג בשבט התשמ״ד (26 בינואר 1984),
 י המבקשים: בנה ובנותיה.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 488/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה זיניק־ברכה אלפרט, שנפטרה

 ביום ט״ז בסיון התשמ״ג(27 במאי 1983),
 המבקשים: ניר וגלית אלפרט.

 תיק 561/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח משה נחום,שנפטר ביום ח׳

 באדר ב׳ התשמ״ד (11 במרס 1984),
 המבקשת: גלו משה.

 תיק 564/התשמ׳יד
 בענין ירושת המנוח נחום מחלוף, שנפטר ביום י״ג

 בניסן התשמי׳ג(23 במרס 1983),
 המבקשים: בנו ובנותיו.

 בית־הדין הרבני האזורי בארישבע
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הגאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשית מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תוך חמישה עשר מם מיום פרסומ הזמנה זו, שאם לא כן יתו בית הדין צו כטוב בעיניו.

 ח׳ באדר התשמ״ג(21 בפברואר 1983),
 המבקשים: בנה ובתה.

 תיק 2793/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח נזרי דוד, שנפטר ביום כ״ד

 בכסלו התשמ״ד (30 בנובמבר 1983),
 המבקשים: אשתו, בנו ובתו,

 מיכאל כהן, המזכיר הראשי

 תיק 187 !/התשמי׳ד
 בעבין ירושת המנוח אוזן שלום, שנפטר ביום כ״ח

 בכסלו התשל״ה (12 בדצמבר 1974),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 2747/התשמ״ד
 בעניו ירושת המנוחה גרינברג צירלה, שנפטרה ביום

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
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 תור חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 באדר א׳ התשמ״ד (12 בפברואר 1984),
 המבקשים: בעלה, בניה ובנותיה.

 תיק 2721/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח דורפמן ודלף, שנפטר באשקלון

 ביום ג׳ באדר א׳ התשמ״ד (6 בפברואר 1984),
 המבקשת: אלמנתו.

 נפימ אדרי, המזכיר הראשי

 תיק 2632/התשמ״ד
 בעבין ירושת המנוח וקנין נסים, שנפטר באשקלון

 ביום ג׳ בטבת התשמ׳יד (9 בדצמבר 1983), .
 המבקשים: אלמנתו, אחיו ואחיותיו.

 תיק 2714/התשמ״ד
 בעניו ירושת המנוח פרץ רוחמה, שנפטרה ביום ט׳
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 הודעות מאת הכונס הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל [בוסת חדש]״ התש״ם—1980

 שם החייב ומענו: עדנאז מחמוד דיאב, ת״ז 3525318,
 13/302, עכו העתיקה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1823/66.
 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הרגל: 23 בנובמבר

.1966 
 תאריך ביטולו: 12 ביולי 1983.

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת־הרגל.

 שם החייב ומענו: סאיל םאלם, ת״ז 05018846, ואדיחמאס.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 444/83.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ד בסיון התשמ״ג
 (26 במאי 1983).

 תאריך ביטולו: ד׳ באדר ב׳ התשמ״ד (8 במרס 1984).
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

׳ יקותיאלי  י״ב באדר ב׳ התשמ״ד (16 במרס 1984) י
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי *
 הודעה על כוונה להגיש כקשה למתן צו ניהול

 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע),
 התשל״ח—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשלי׳ח—1978, ניתנת בזה הודעה כי
 בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
 בבאד־שבע, בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים
 הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו
 להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו רח׳ החלוץ 117,
 באר־שבע, כתב התנגדות, בשני עותקים, הנתמך בתצהיר
 ולפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים

 מיום פרסום הודעה זו.
 נפפי עזבונות

 שם הנפטר: סםפורטס סימון(שמעון) בן משה, באר־שבע.
 י״ח •באדר ב׳ התשמ״ד (22 במרס 1984) ׳נו׳ אנקור״שניר

 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעה על כוונה להגיש כקשה למתן צו ניהול
 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי, (סדרי דין וביצוע)

 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 המחוזי
 בחיפה בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
 להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
 לאפוטרופוס הכללי, במשרדו ברח׳ שמריהו לוין 3, חיפה,
 כתב התנגדות, בשני עותקים, הנתמך בתצהיר ולפרט בו
 את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום

 הודעה זו.

 הודעה על מינוי נאמן כמקום נאמו שהתפטר

 שם החייב, תיאורו ומענו: זכריה תבורי, ת״ז 1033013,
 סוכן ביטוח, מושב בקוע, ד״נ שמשון.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק המ׳ 1733/80.
 שם הנאמן שהתפטר: אברהם לנמן, ער׳ד, רחוב הלל 7,

 ירושלים.
 שם הנאמן החדש: צבי הניג, עו״ד, רחוב רמב״ן ד, ירו

 שלים.
 תאריך המינוי: ט״ו בטבת התשמ״ד (21.12.1983).

 י״א באדר א׳ התשמי׳ד (15 במרס 1984) ע׳ פלוס
 הכונס הרשמי

 בקשת הפטר

 שם :החייב, ומענו: חיים מוסרי, ת״ז 1092163, רה׳ שפירא
 11אי, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 1260/80.
 תאריך הדיון בבקשת ההפטר: כ״ד בניסן התשמ״ד
 (26.4.1984) בשעה 08.30, ברח׳ ויצמן 1, בתל־אביב.

 י״ד באדר התשמ״ג(27 בפברואר 1983)
 ח׳ כרב

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות כדבר כוונה להבריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אבו שדיד זייד, ת״ז 5579406,

 כפר סג׳ור.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 991/82.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ה בניסן התשמ״ד (20
 באפריל 1984).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, חזי שמריהו
 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ניסים בד־נוף, ת״ז 6417113,
 רמת ישי 76/2.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה׳ תיק אזרחי 510/83.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ח בניסן התשמ״ד (20

 באפריל 1984).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 הודעות על ביטול צווי קבלת נבפים ופשיטת רגל

 שם החייב, ומענו: מוחמד עומר; ת״ז 5376303, כפר ימה,
 די׳נ שומרון.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1876/81.
 תאריך צו קבלת הנכפים ופשיטת הרגל: 23 בנובמבר 1981.
 תאריך הביטול:: ו׳ בתשרי התשמ׳׳ד (13 בספטמבר 1983).

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
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 מעונות מ.פ.ש. כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה עלי אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש] שאסיפה כללית אחרונה של חברי
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.5.1984 בשעה 10.00 במשרדי
 המפרק, רח׳ שמריהו לוין 6, חיפה, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרק.
 צ׳ הדסי, מפרק

 חברת טכצ׳ניק דכ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 תודעה עלי אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החב־
 רות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, שאסיפה כללית
 אחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.5.1984
 בשעה 12.00 במשרד רואי חשבון חיימובסקי, גוליק
 ושות׳, רח׳ שלום עליכם׳ 28, תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח
 סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של ההברה ושל המפרקים.
 לב ארי נורה שבתי בבת

 מפרקים

 נפתלי ה׳ אלפנט בע״מ
 (בפירוק מרצון ע״י חברים)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של
 ההברה הנ״ל תתכנס ביום 20 במאי 1984 בשעה 10.00
 ברחוב רש״י 43, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל פיתק העסקים ומה עשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 משה כונצל׳ מפרק

 ״ביטוח לעפ״, פוכנויות לביטוח: כללי כעי׳מ
 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של החב
 רה הני׳ל התכנס ביום 30 במאי 1984, בשעה 10.00 ברחוב
 רמב״ם 15, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל פיתק העסקים ומה ־ עשה בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 זאב אפטרייכר, מפרק

 נכפי עזבונות
 שם הנפטר:

 לוציה מנדלםון, ת״ז 06932768 .
 לאת רוזנברג, יורשת 2/3 בעזבון המנוח שלום

 רוזנברג

 נכסי נעדדיפ שזהותם ידועה
 שם הנעדר:

 רזווצובר (נירן) נתן, הנה מלום, אברהם לוין, סמואל
 פרנק, סול מרקם, שור מרקם, בלה שפר — יורשת 1/5
 בעזבון המנוח שפר מיכאל, ת״ז 6260808, מורים וים,
 שמעון קסלר, א׳ י׳ בלוף, ליבר בנימין כהן, ישראל איזק
 מורגנשטרן, אטקה מרדכי מורגנשטרן, אברהם גולדשטיין,

 אברהם גולדשטיין, הרום שמואל כהן.

 י״ט באדר ב׳ התשמ״ד (23 במרס 1984)
 י׳ יקותיאלי

 סגן האפוטרופוס הכללי

 דיו וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי׳׳ד—1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק ב1ק ישראל, התשי״ד—1954 ג
 מתפרסם בזה דין וחשבה שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ט׳ בניסן

 התשמ״ד(11 באפריל 1984):
ם י י ? ש  א. סך כל המטבע במחזור 3

 ביום 1נ באפריל 1984 49,207,469,884.48
 ב. היתרה, ביום 4 באפריל 1984 47,607,097,955.69
 ג. העליה במשך השיבדע האחרון 1,600,371,928.79

 ד. הנכסים ביתתת מטבע חוץ וזהב 49,207,469,884.48

 י״א בניסן התשמ״ד (13 באפריל 1984)
 . ש׳ פירקיפ

 סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות הטודיעיפ ואין
 בפרפומן משופ מתן תעודה על נכונותן

 שפיגלד ברונט חכרה לייצור ומפחד 1965 כע׳ימ
 הודעה על אסיפת נושיפ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 323 לפקודת
 החברות [נוסה חדש], התשמ׳׳ג—1983, שאסיפת נושים
 בעניין פירוק מרצון של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 20.5.1984 בשעה 09.00 במשרדו של עו״ד צבי פשדצקי,

 רה׳ שיינקין 74, תל־אביב.

 כל הנושים מוזמנים בזה להופיע לאסיפה הנ׳יל.
 אריה קפלן שלמה פרונט

 מנהלים
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 ״קוקכקה כוכב״ מהנדסים וקכלניפ כע״מ
 הדדעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.5.1984 בשעה 10,00 במשרד
 החברה הנ״ל, רח׳ ברזילי ד, חיפה, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרק.
 חנוד קוקכקה, מפרק

. דויט׳ט מקרומין כע״מ  ק\

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 30.3.1984 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את אריה כספי וקרל יעקב דישון, תל־•

 אביב, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כנאמר
 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 אריח כפפי קרל יעקב דישון
 מפרקים

 ר.מ.כ. חברה לנכפיפ והשקעות בע״מ

 הודעה על פירוק חכרה מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המניו של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 28.3.19.84 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עו״ד אילן ש׳ שילה, רחוב אבן גבירול

 24א׳, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
 אילן ש׳ שילה, מפרק

 תיקון טעות דפוס
 בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, לענין תכנית ממ/44/534ג׳ — סביון,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2998, התשמ״ד, עמ׳ 800,

 בתוספת, במקום ״בגוש 6729״ צ״ל ״בגוש 22ל6״.

 חכרת אגרטל כע׳׳מ
 הודעה׳ על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, שאסיפה כללית
 אחרונה של החברים (או הנושים) של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 14.6.1984 בשעה 10.00, רה׳ יבנה 30, תל־
 אביב, לשם הגשת דו״ה סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה, וכדי
 לשמוע ביאורים. נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 הברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל כע״מ
 מפרק

 טוגה כע״מ
 דודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 26.3.1984, הוחלט לפרק
 את החברה בפירוק מרצון ולמנות את אוה דלאוני

 למפרקת ההברה.
 אוה דלאוני, מפרקת

 חכרת מנסרת יהלומים כלטמן ואח׳ כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 1.3.1984 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד יעקב בלטמן, רח׳ דיזנגוף 280אי, תל־

 אביב, למפרק ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושר, או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
 יעקב כלטמן, עו״ד, מפרק

 ״נתיכות״ חברה לפיתוח כע״מ

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 שהתכנסה ביום 30.3.1984 החליטה פה אהד לפרק את
 ההברה בפירוק מרצון ולמנות את אברהם שכטרמן, רח׳

 הגדוד העברי 14, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם
 בצירוף הוכחות במשך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו

 למפרק הנ״ל.
 נושה אשר לא יגיש את תביעתו עד לתאריך הנ״ל

 יהיה מהתובעים ואינם נענים.
 אכדדס שכטדמן, מפרק
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