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 המחוזי בתל־אביב, מיום ה׳ באלול התשמ״ד (2 בספ־
 סמבר 1984) ער יום ז׳ באדר התשמ״ה (28 בפברואר

.(1935 

 ד׳ בתמוז התשמ״ד (4 ביולי 1984)
 >חמ 60—3) משה נסיפ

 שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופמ
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 !,
 א:י מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור,
 ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את בלהה
 גילאור, שופטת של בית משפט שלום ורשמת בית המשפט
 המחוזי בחיפה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט
 המחוזי בחיפה, מיום ה׳ באלול התשמ״ד (2 בספטמבר

 1984) עד יום ז׳ באדר התשמ״ה (28 בפברואר 1985).
 ד׳ בתמוז התשמ״ד (4 ביולי 1984)

 (חמ 60—3) משזז נפיפ
 שר המשפטים

 1 סייח התשי״ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופמ
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 !,
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור,
 ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את אליהו
 צ׳ בךזמרה, שופט של בית משפט שלום ורשם בית
 המשפט המחוזי בירושלים, לכהונה בפועל כשופט של
 בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום א׳ בתמוז התשמ׳׳ד
 (1 ביולי 1984) עד יום י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני

. (1985 
 כ״ט בםיון התשמ״ד (29 ביוני 1984)

 (חמ 60—3) משה נפיפ
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשי׳׳ג, עמ׳ 149.

י שופטיפ ו נ  הודעה על מי
-לפי חדק השופטים, התשי״ג—1953

,  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 ג
 אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 4
 לחוק־יסוד: השפיטה, התשמ״ד—1984 -, מינה את אמנון
 הומינר, את דוד חשין ואת יעקב שמעוני לשופטים של
 בית משפט שלום, החל מיום כ״ט בסיון התשמ״ד (29

 ביוני 1984).

ט בסיון התשמ״ד (29 ביוני 1984)  כ׳;
 (חמ 60—:) מעה נסים

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ ®1.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 8ד.

עת 3זמל8 מקומו של שר - הודעה על קבי
 לפי הוק־יסוד: הממשלה

, 1  בהתאם לסע־ף 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 ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי

 1984) עד שובו של שר התעשיה והמסחר לארץ.

 י׳ בתמוז התשמ״ד (10 ביולי 1984)
 (חמ 57—3) מיכאל ניר

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על איישור ת3נית מית^ר ארצית
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 / אישרה הממשלה תכ
 נית מיתאר ארצית לדרכים מס׳ ת/מ/א/3 (שינוי מס׳ 2).

 י׳׳ב בתמוז זיתשמ״ד (12 ביולי 1984)
 (המ 697—3) מיכאל ניר

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הורעה בדבר הכרה כתוספת קבועה
 לפי חוק שירות המדינה (גימלאות)

 [נוסח משולב], התש׳׳ל—1970
 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק
 שירות המדינה (גימלאדת) [נוסח משולב], התש״ל—
, החליטה הממשלה להכיר, ההל מיום כ״ח באדר  1970 ג
 ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984), ב״תוספת מבצעית מיו
 חדת״ המשולמת לבעלי תפקידים בשירות הבטחון הכללי
 ובמוסד למודיעין ולתפקידים מ־וחדים, כתוספת קבועה
 לצרכי גימלאות לשאיריו של בעל תפקיד כאמור שהתו

 ספת שולמה לו בפועל בעת שנפטר.

 י״ב בתמוז התשמ״ד (12 ביולי 1984)
 (חמ 292—3) בייכאל ניד

 ממלא מקום מזכיר הממשלה
 ב ס״ה התש״ל, עמ׳ 65.

 הודעת על מינויי שופט

 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953
 בהתאם לסעיף ־25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953ז,
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור,
 ובהסכמת נשיא בית המשפט העלייז, מיניתי את עמום
 זמיר נשיא של בית משפט שלום ורשם בית המשפט
 המחוזי בתל־אביב, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט

 1 ס״ח התשיי׳ג, עמי 149.
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 מינוי *זשב ראש לבית הדין הכללי לתביעות

 לפי פקודת. הפיצויים (הגנה), 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(4) לפקודת הפיצויים
 (הגנה), (»•19 יםעיך 17א לחוק השופטים, התשי׳׳ג—
 1953 ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
 אבי מבעה את משה שלגי, שופט (דימ׳) של בית משבט
 מחוזי, למשב ראש נוסף לבית הדין הכללי לתביעות,
 מיום ט״ו בתמוז התשמ׳יד (15 ביולי 1984) כר יום י״ט

 בטבת התשמ׳׳ו (31 בדצמבד 1985).

 מינוי יושכי ראש וחברים לבית הדין לתביעות כל
 ליות שפורסם בילקוט הפרסומים 2165, התשל״ו, עמ׳

 472, יתוקן לפי זה.

 י״א בתמוז התשמ׳׳ד (11 ביולי 1984)
 (חמ 1572—3) משה גפימ •
 שר המשפטים

 1 עייר• 1940, ת01׳ !, עמ׳ 93; ס״ח התש״י, עמי 262.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 149; התשל״ח, עמי 22.

 מינוי חברי בית יין למשמעת
 לפי צו שירות המדינה (משמעת) (שירות

 הבמחדו הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים
 מיוחדים), התשל״ט—1979

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) ו־(ד) לצו שירות
 המדינה (משמעת) (שירות הב טחון הכללי והמוסד למו
, ולאחר  דיעין ולתפקידים מיוחדים), התשל״ט—1979 ב
 התייעצות עם ראש הממשלה, אני ממנה את הרשומים
 להלן, לחברים בבית הדין למשמעת לתקופה של המש
 שנים, החל ביום כ״א באב התשמ׳׳ד (19 באוגוסט 1984).

 אריה פלמן
 ישראל הרן
 אלפרד עיני

 מאיר בר־אורידן

 ברשימת היחידות:
 אריאל הנרי

 נחמן טל
 עמוס מנור
 מנחם גבות

 ברשימת המשפטנים:
 יצחק שבתאי, שוטט בית משפט מחוזי

 עורך דין שמואל מוריה

 השופט יצחק שבתאי יהיה אב בית הדין, עורך דין
 שמואל מוריה יהיה ממלא מקומו.

 י״ז בתמוז התשמ״ד (17 ביולי 1984)
 (חט 1282—3) משה גהיפ

 שר המשפטים
 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1750.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 !,
 אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 4
, מינה אח אהרן  לחוק־יםוד: השפיטה, התשמ׳יד—1984 2
 מלמד להיות שופט של בית משפט מחוזי, החל מיום

 כ״ט במיון התשמ״ד (29 ביוני 1984).

 כ״ט בסמן התשמ״ד (29 ביוני 1984) משה נםיפ
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 2 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 78.

 הודעה על הצורך למנות שועט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק השופטים, התשי״ג—
, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט בית משפט  1953 ג

 מחוזי.

 ט״ז בתמוז התשמ״ד (17 ביולי 1984)
 (חמ 60—3) משה נפיפ

 שר המשפטים

: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המ ה ר ע  ה
 חוזי בבאר־שבע.

 1 ס״ח התשי׳׳ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי שופטיט לפית משפם
 לעכיניפ מקומיים

 לפי חדק בתי המשפט, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ת(א) לחוק בתי המשפט,
 התשי״ז—1957 •י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
 אני ממנה את דוד חשין, שופט של בית משפט שלום
 ואת יעקב שמעוני, שופט של בית משפט שלום, למלא

 תפק׳־ד של שופטי בית משפט לענינים מקומיים.

 תוקף המינוי הוא עד יום א׳ בניסן התשמ׳יז (31
 במרס 1987).

 כל שופט כאמור יכהן בבית משפט השלום, בבית
 המשפט לענינים מקומיים או בשניהם, במועדים ובמקו
 מות כפי שיקבע נשיא בית משפט השלום שבאזור

 שיפוטו מכהן השופט.
 ההודעה על מינוי שופטי בית משפט לענינים מקו
 מיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 3035, התשמ״ד, עמי

 1792, תתוקן לפי זה.
 ד׳ בתמוז התשמ״ד (4 ביולי 1984) מי&ה נפיפ

 >חמ 1653—3) שר המשפטים
 1 סייח התשי״ז, עמ׳ 148; התשמ״ד, עמ׳ 82, עמ׳ 145

 ועמי 150.

 ילקוט ה5רסומים 3079, כ״ו גתמוז התשמ׳׳ד, 26.7.1984 2975



 אישור הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציפור

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי הוראת סעיף 110 לחוק המקר
, אני מאשר כי המקרקעין המתו  קעין׳ התשכ״ט—1969 2
 ארים בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין רחו
 בות כמקרקעי יעוד המהווים דרכים, חדלו לשמש ליעודם
 וייהפכו בשלמותם, למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תופפת
 שטח החלקת

 נוש חלקה במטרים רבועים

2,925 9 1302 
3,436 16 1302 
1,755 26 1302 
5,395 43 1302 
1,866 46 1302 
4,142 65 1302 

680 66 1302 
638 23 1303 

6,513 32 1303 
769 78 1303 
322 86 1303 

4,369 94 1303 
4,241 95 1303 

380 108 1303 
4,757 17 1308 
1,939 27 1386 
1,336 14 1409 

262 14 1410 
3,561 15 1410 
8,686 19 1415 
2,366 20 1415 
4,029 45 1416 

903 47 1416 
4,862 22 1424 
4,260 24 1424 

278 49 1270 
177 58 1270 
576 65 1423 

2,369 66 1423 
336 89 1423 

 ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984) משה נפיפ
 (חמ 242—3) שר המשפטים

 1 ס״ה התשכ״ט, עמ׳ 259.

ד הבריפ לבית הדיו למשמעת דנ  . נ
 של עובדי המדינה

 • לפי חוק שירות המדינה (משמעת),
 התשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה
 (משמעת), התשכ״ג—1963 *, ובהתייעצות עם שר האוצר,
 אני .ממנה אתי דב ברקוביץ. לחבר בית הדין למשמעת
 של עובדי המדינה, ברשימת הסתדרות עובדי המדינה,

 מיום כ״ט בניסן התשמ״ד (1 במאי 1984).

 כ״ט בניסן התשמ״ד (1 במאי 1984) , משה נפים
 (חמ 1282—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 50.

 י • מינוי הבריפ לבית הדין למשמעת
 של עובדי מהוראה

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת),
 החשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה
 (נממעת), התשב״ג—1963,י, ובהתייעצות עם שר האוצר;
 אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן, לחברי
ו׳ בתמוז  בית הדין למשמעתי שיל •1עובדיי ההוראה,־ איום'

 התשמ״ד (6 ביולי 1984):

 ברשימת הסתדרות המדדים:
 דליה איציק ליאה ניסן י

 אילנה זרמדן

 הי: בתמוז התשמ״ד (5 ביולי• 1984) . משה נפיפ ־
 (חמ 1282—3) שר המשפטים

• ם״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 50; זזתשמ״ב, עמ׳ 20• 1 1 

 אישור הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
 הר״זכ״ט—1969 !, אני מאשר כי חלק •של מקרקעין,
 המתואר בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 פתח־־תקדה, כמקרקעי יעוד המהווים דרך, חדל לשמש

 ליעודו וייהפך למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תופפת
 /ההלקיבמ׳״ר מטפי־ •החלקת

 שטה החלקה שחדל לעוי״עו הארעית
 גוש הלקה במ״ר ליעודו בזזכנית

3 260 801 425 6428 

 ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984)
 (חמ 242—3) משה• נפיפ

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

2 ילקוט הפרסומים 3079, כ״ו בתמוז זזתשמ״ד, 26.7,1984 9 7 6 



 הודעה בדבר הרכב מועצת בתי העלמין
 היהודיים בירושלים והנהלתה

 לפי תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים
 בירושלים, התשכ״ז—1967

 בהתאם לתקנה 6 לתקנות מועצת בתי העלמין היהו
 דיים בירושלים, התעוכ״ז—1967 אני מודיע כי הרכב

 המועצה וההנהלה הוא כמפורט להלן:

 יוסף כהן
 שלמה. לקס

 אהרן מזרחי
 ברוך מרגלית

 ראובן נקב
 דוד סיטון

 ישראל פוליקמן
 הרב יהושע פולק

 מאיר פרוש
 דב קהת

 הרב שלום דב קובלסקי
 שמחה בונם קליין

 שכנא רותם
 הרב יצחק רלב״ג

 גבריאל רצאבי
 אליהו שיר

 ער׳ד מאיר שכטר

 הרב יהושע פולק
 הרבי שלום דב קובלסקי

 הרב שלום קובלםקי
 הרב יצחק רלב״ג

 א. המועצה:

 הרב משה אידלמן
 עקיבא אזולאי

 שבתאי אלפייה
 רפאל באלווא

 יעקב בורנשטיין
 דוד בן לולו

 הרב מנצור בן שמעון
 דוד ברגמן

 שלמה גילה
 מ׳ גלבשטיין
 יעקב גר ונר

 ציון גרמי
 מאיר דהן
 זלמן דרוק

 משה עקיבא דרוק
 משה. וידר

 יוסף ויטלסון
 ורנר זילברשטיין

 ב. ההנהלה:

 הרב משה אידלמן
 דוד ברגמן
 משת וידר

 יוסף ויטלסון
 אהרן מזרחי

 ההודעה בדבר הרכב מועצת בתי העלמין היהודיים
 בירושלים והנהלתה 2 — בטלה.

 יופף בודנ
 השר לעניני דתות

 י׳ בתמוז התשמ״ד (10 ביולי 1984)
 (חמ 1792—3)

 ג ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 134.
 2 י״פ התשכ״ח, עמ׳ 1255; התש״ל, עמי 1546.

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

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי
 המדינה, התשי״א—1951-י, הרשיתי את בנימין נתניהו,
 מאיר רוזן, דן הלפרין ואת גד ארבל, ביחד ולחוד,
 לחתום בשם המדינה על הסכם הלוואה עם הבנק הפד
 ראלי למימון של ארצות הברית, בסכום שלא יעלה על

 250 מיליון דולר.
 ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984)

̂-3) יגאל כהךאורגד  (חמ 9
 שר האוצר

 1 ס״ח התשי׳׳א, עמ׳ 52.

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

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי
 המדינה, התשיי׳א—1951 הרשיתי את מיכאל בן־ארי
 ואפרים זמרן, יהד ולחוד, לחתום בשם המדינה על הסכם
 הלוואה עם הבנק לשיקום פרנקפורט על המיץ, בסכום

 של עשרים מיליון מרקים גרמניים.
 ד׳ בתמוז התשמ׳׳ד (4 ביולי 1984) יגאל כתן־אורגד

 (חמ 9—3) שר האוצר
 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.

 מינוי חכר במועצה המייעצת
 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

 (שמאי רכב), התש׳׳ם—1980
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לצו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש׳׳ם—1-1980, אני
 ממנה את ד״ר עמוס הרמן לחבר המועצה המייעצת,

 כנציג הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.

 מינויו של בצלאל טאומן 2 — בטל.
 ב׳ בתמוז התשמ״ד (2 ביולי 1984) חיים קורפו

 (חמ 641—3) שר התחבורה

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2182; התשמ״ג עמי 1783.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 518,

 מינוי מפקח על התעבורה
 לפי פקודת התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה
 אני ממנה את מתיה עינב למפקח על התעבורה למחוזות
 תל־אביב והמרכז, מיום י״ג בתמוז התשמי׳ד (13 ביולי
 1984) עד יום כ״ב באב התשמ״ד (20 באוגוסט 1984)

 (לתקופת העדרה של אידית מידו).

 י״ב בתמוז התשמ״ד (12 ביולי 1984) חיים הודפו
 (חמ 83—3) שר התחבורה

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח הדש 7, עמי 173.
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 אהרן שיבדל•
 מאיר שלזינגר

 יופו* כוח:
 השר לעביבי דתות

 שעלבים — חמישה חברים:
 דוד אמסלם
 יואל נחמיה

 שמואל עמנואל
 י״ב בסיון התשמי׳ד׳ (12 ביוני

 (חפ 140—3)

 הודעה כרכר הרכב מועצה דתית. בית שמש
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים
 [נוסח משולב], התשל״א—1971

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדה היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א—1971 !,
 קבעתי שהמועצה הדתית בית שמש תורכב מאחד־עשר

 חברים בהרכב כדלהלן:

 אליהו חליווא
 שלום ינון
 יוסף כהן

 שלום פדידה
 אברהם עמר

 ראובן אדרעי
 חיים אלעזרי
 אלי בן לולו
 עזיז בן לולו
 סמי בן עדי

 זאב גרוס

 יומף בורג
 השר לעניבי דתות

 י׳ בתמוז התשמ״ד (10 ביולי 1984)
 (חמ 140—3)

 1 סייח התשל״א, עמ׳ 130.

 הודעה בדבר מתן רשיונות מנהתיפ ומקומפ
 לפי חוק הטיס, 1927

,  בתוקף םמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק הטיס, 1927 1
 אני מודיע כי ביום י׳׳ב בסיון התשמ׳׳ד (12 ביוני 1984)
 הענקתי רשיונות הפעלת מנחתים ומקומם כמפורט להלן:

 בעל הרשיון
 מקוט המנחת

 בנ׳׳צ

 מעוז חיים 201210 על ניר, אגודה חקלאי
 שיתופית חקלאית

 בע״מ (להלן —
 על ניר)

 נירים 095083 על ניר חקלאי
 תימן 123075 על ניר רגיל
 הוריקן הוף 211254 הוף גולן, זעיר

 גולן צפון שירותי תיירות
 וקיט בע״מ (להלן

 — חוף גולן)
 הוריקן הוף 211244 חוף גולן זעיר

 גולן דרום
-מועצה אזורית רגיל  עין יהב 35(16930

 ערבה, מרכז ספיר

 י״ב בסימ התשמ״ד (12 ביוני 1984) חייב קורפד
 (חמ 569—3) שר התחבורה

 1 חוקי א״י, כרך ג׳, עמ׳ 2551; התשל״ב, עמ׳ 148.

 הודעה כרכר הרכב מועצות דתיות
 לפי חדק שירדתי הדת היהודיים
 [נוסח משולב], התשלי׳א—1971

 אבי מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א—1971!,
 קבעתי שהמועצה הדתית בכל אחד מהמקומות המפורטים
 להלן, תהיה במספר החברים ובהרכב המפורט בצד כל

 אחד מהם:

 אברהם שמעוני
 משה שצמן

 בלפוריה. — חמישה חברים:
 שלמה בן עזר

 נסים גטנוי
 עמנואל הררי

 בני ראם — חמישה חברים:
 נחמן אשלג שלום חדד

 שלום בואר יחיאל צנחני
 חיים גלזרמן

 כפר חב״ד — חמישה חברים:
 שמעון בקרמן משה ליפש
 אלעזר גלבשטיין מנחם לרר

 מנשה חדד

 כפר יהושע — חמישה חברים:
 מנחם ליפשיץ
 אליעזר שלומי

 איזק לזר
 בפתלי קלפנר

 דוד שטרן

 פסח עולמי
 יצחק עופר

 אשר סופר
 אברהם שמואל

 מיכאל סויסה
 יחיאל פרץ
 שלמה פרץ

 יוסף בניהו
 י יעקב וידלר

 יעקב יזרעאלי

 צפריה ~ שבעה חברים:
 זלמן אנגרמן

 משה אפשטיין
 דוד דוידוביץ
 אברהם טויבר

 שבי ציון — חמישה חברים:
 מנחם ברלינר

 שמואל טרסבר
 יהודה. נויגבאור

 שובה — חמישה חברים:
 יוסף אלמושניבו

 יצחק כחלון
 בסים כחלון

 שלומי — שבעה חברים:
 אלברט דר

 יהודה. ואקנין
 בסים מגירה
 יצחק מלכה

 ם״ח התשל״א, עמ׳ 130.

 2978 ילקוט הפרסומים 3079, ב״ו בתמה התשמ״ד, 26,7.1984



 שקלים
 לחודש,

 ליום לפי 26 ימים

 עוכרים מאומנים כייצור כללי
 א 590 15,340
 ב 651 16,926
 ג 711 18,486
 ד 771 20,046
 ה 831 21,606
22;880 880 1 
 ז 929 24,128
 ח 976 25,376
 ט 1,024 26,624

 עובדים מקצועיים ביציקה וממים מרותכ
20,072 T72 א 
 ב 817 21,242
 ג 866 22,816
 ד 909 23,634
 ד. 990 25,740
 ו 1,074 27,924
 ז 1,139 29,614
 ח 1,199 31,174
 ט 1,271 33,046
 י 1,361 35,386
 יא 1,443 37,518
 יב 1,542 40,092

ם ממי  עובדים מאומנים ביציקה, נפחות ו
 א 593 15,418
 ב 662 17,212
 ג 729 18,954
 ד 785 20,410
 ה 847 22,022
 ו 890 23,140
 ז 905 23,530
 ח 955 24,830
 ט 997 25,922
 י 1,045 27,170

ד ושירותים ו ע  אלקטרמיקה — י
 א 613 15,938
 ב 703 18,278
 ג 740 19,240
 ד 834 21,684
 ה 926 24,076
 ו 1,008 26,208
 ז 1,055 27,430
 ח 1,178 30,628
 ט 1,214 31,564
33,462 1,287 

 צו הרהכה כענף החשמל, המתכת והאלקטרוניקה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז—1957 אבי מצווה כי תורחב תחולתן של
 הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין התאחדות
 התעשיינים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העוב
 דים בא׳׳י הסתדרות עובדיי המתכת והחשמל והאלקטרו
 ניקה, מיום כ״א בחשון התשמ״ד (28 באוקטובר 1983)
 ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7131/83, כמ
 פורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל
 העובדים והמעבידים בישראל בענף המתכת, החשמל

 והאלקטרוניקה, בתעשיה ובמלאכה, למעט:

 1. עובדים שתנאי עבודחם הוסדרו בהסכמים קיבוציים,
 ומעבידיהם;

 2. עובדי חברת המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר
 גופני מוגבל בע״מ:

 3. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה• משתתף

 באחזקתם.

 תופפת
ת ו ב ח ר ו מ ה , ת ו א ר ו ה  ה

 תקפו של ההסכם הקיבוצי הכללי בענף המתכת,
, יוארך בשינויים הבאים:  החשמל והאלקטרוניקה 2

 מס׳ •הסעיף
 כהסכם

 ד. שכר עבודה — הסעיף יבוטל ובמקומו יבוא:
 ״א. עובדים מקצועיים בענפי המתכת — כללי

 ׳שקלים
 י לחודש,

 הדרגה ליום לפי 26 ימים

 א 729 18,954
 ב 771 20,046
 ג 819 21,294
 •ד 862 22,412
 ה 940 24,440
 ו 1,006 26,156
 ז 1,078 28,028
 ח 1,151 29,926
 ט 1,223 31,798
 ל 1,313 34,138

 יא 1,398 36,348
 יב 1,482 38,532
 יג 1,585 41,210

 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 67.

 2 י׳׳פ התשל״ט, עמי 1640.
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 צו הדחכה כענף המרצפות
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
, אני מצווה כי תורחב תחולת? של הור  התשי״ז—1957 ג
 אות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין התאחדות
 התעשיינים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העוב
 דים בא״י, הסתדרות פועלי הבנין מיום ט׳׳ז בטבת
 התשמי׳ד (22 בדצמבר 1983) ומספרו בפנקס ההסכמים
 הקיבוציים ־וא 7007/84, כמפורט בהוספת, ובי ההוראות
 האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל

 בענף המרצפות בתעשיה. ובמלאכה, למעט:

 1. עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים
 קיבוציים ומעבידיהם;

 2. עובדי חברת המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר
 גופני מוגבל בע״מ;

 3. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 באחזקתם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

2  תקפו של ההסכם הקיבוצי הכללי בענף המרצפות
 יוארך בשינויים הבאים:

 1. תעריף שכר העבודה יבוטל ובמקומו יבוא:
 ״תעריפי שכר כענף המרצפות
 הסכומים ליום עבודה רגיל:

 בשקלים

 א. ביציקה, פיזור והורדה 900
 ב. בהכנה 847
 ג. בליטוש, מריחה ופיזור 782

 ד. פועלים כלתי מקצועיים
 בכניסה 600
 אחרי שנה 638
 אחרי שנתיים 673
 אחרי 3 שנים 712
 אחרי 4 שנים 753
 אחרי 5 שנים 815

 ה. תופפת אשת
 ליום 6.06

 לחודש 156.66

 1 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 2 י״פ התשלי׳ט, עמי 1281.

 שקלים
 לחודש,

 הדרגה ליום לפי 26 ימימ

 ו. אלקטדונאיפ בתפקידי פיתוח, תכנון ופקדה

 א 845 21,970
 ב 920 23,920
 ג 1,017 26,442
 ד 1,070 27,820
 ה 1,166 30,316
 ו 1,251 32,526
 ז 1,311 34,097
 ח 1,396 36,296
 ט 1,466 38,116
 י 1,557 40,482

 תנאי המעבר מדרגה לדרגה בדרגות השכר הגבוהות של
 העובדים:

 המעבר לדרגות אלה לא יהיה אוטומטי כי אם מבוסס
 על רמה מקצועית נאותה, מעוגן בקריטריונים וכפוף

 להתקדמותו האישית של העובד במקצועו.

 ז. (א) התאמת תעריפי השכר לשכר המשולב בפו
 על ו/או יישום תעריפי השכר החדשים במפעלים לא

 תגרום בכל מקרה לעליית שכר כלשהי.

 (ב) פרמיה מדודה שחושבה על בסיס התעריף הקו
 דם תותאם לבסיס התעריף ההדש מבלי לגרום לתוספת

 הכנסה.

 (ג) עובד אשר שכרו התעריפי הנוכחי נמצא בין
 שתי דרגות בהתאם לתעריף זה, יכול להתקדם לדרגת
 השכר הקרובה, בתעריף זה במסגרת קידום אישי כמקובל

 במפעל.

 ה. תעריפי השכר כוללים בתוכם את השכר המשולם
 בפועל לעובד בשל יום עבודה רגיל או חודש עבודה
 רגיל, למעט תוספות המשולמות לעובד בגין ביצוע
 עבודה מיוחדת או בגין ביצוע עבודה בתנאים מיוחדים
 או בנסיבות מיוחדות, תוספת וותק, תוספת משפחה,

 פרמיות בשל פריון עבודה.

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקר ה ר ע  ה
 ותוספות שכר החל מחודש דצמבר 1983.״

 י״א בםיון התשמ״ד .(11 ביוני 1984)

 (חמ 107—3)
 אהרון אוזן

 שר העבודה והרוותה

 2980 ילקוט הפרסומים 3079, כ״ו בתמה התשמ״ד, 26.7.1984



 צו הרחבה לנערים עובדים ולחניכים
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי׳׳ז—1957 ג, אני מצודה כי תורחב תחולתן של הור
 אות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין התאחדות
 התעשיינים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העוב
 דים בא״י והסתדרות הנוער העובד והלומד מיום י״ט
 בשבט התשמ״ד (23 בינואר 1984) ושמספרו בפנקס•
 ההסכמים הקיבוציים הוא 7009/84, כמפורט בתוספת,
 וכי ההוראות האמורות יחולו על כל הנערים העובדים
 והחניכים ומעבידיהם בתעשיה ובמלאכה בישראל, למעט
 נערים עובדים וחניכים שתנאי עבודתם הוסדרו או

 יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 תופפת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 מס׳ המעיף
 בהסכם

 ״4. מעפר למעמד חדשי
 הנערים והחניכים יעברו למעמד חדשי לאתר תקופת
 המתנה בהתאם למקובל בכל מפעל לגבי העובדים

 הבוגרים.״
 י״א בסידן התשמ״ד (11 ביוני 1984)

 (חמ 107—3) אהרון אוזן
 שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 צו הרחבה לנוער עובד ולחניכים כענף המתכת,
 החשמל והאלקטרוניקה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבו
, אני מצווה כי תורחב תחולת  ציים, התשי״ז—1957 ג
 הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין התאחדות התעשיי
 נים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים
 בא״י, וההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד
 שנחתם ביום י״ט בשבט התשמ״ד (23 בינואר 1984)
 ושמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7010/84,
 כמפורט בתוספת, וכי ההוראות המורחבות יחולו על כל
 החניכים והנערים העובדים ומעבידיהם בתעשיה ובמ
 לאכה בישראל, בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה,
 למעט חניכים ונערים עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו

 או יוסדרו בהסכמים קיבוציים, ומעבידיהם.

 תופפת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

2 יוארך ף  תקפו של ־ההסכם הקיבוצי הכללי בענ
 בשינויים הבאים:

 התעריפים המפורטים בסעיפים 3, 4, 5, 6 ו־7 יבוטלו
 ובמקומם יבואו תעריפים אלה:

 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 2 י״פ התש״ם, עמ׳ 1175.

 בשקלים

 ו. תופפת ודתי,

 אחרי שנה 2.60
 אחרי שנתיים 5.26
 אחרי 3 שנים 7.82

 אחרי 4 שנים 10.40
 אחרי 5 שנים 13.04
 אחרי 6 שנים 14.31
 אחרי 7 שנים 16.06
 אחרי 8 שנים 18.69
 אחרי 9 שבים 21.26
 אחרי 10 שבים 24.26
 אחרי 11 שנים 29.58
 אחרי 12 שנים 34.63
 אחרי 13 שנים 39.87
 אחרי 14 שנים 45.61
 אחרי 15 שנים 50.75
 אחרי 16 שנים 58.16
 אחרי 17 שנים 61.15
 אחרי 18 שנים 66.79
 אחרי 19 שנים 74.65
 אחרי 20 שבים 76.58

 תופפות מיוחדות — התמחות
 אחרי 5 שנים 13.72
 אחרי 8 שנים 17.29
 אחרי 10 שבים 18.87
 אחרי 13 שנים 21.73
 אחרי 16 שבים 26.55
 אחרי 18 שנים 34.70
 אחרי 20 שבים 52.04

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תופפות ה ר ע  ה
 יוקר ותוספות שכר החל מחודש דצמבר 1983.

 5, התאמת תעריפי שכר זאת לא תגרום לעליית שכר
 כלשהיא גם אם ההתאמה תגרום לשינוי בהפרשיות

 השכר בין עובד לעובד באותו מקום עבודה.

 9. עובד אשר שכרו התעריפי הנוכחי נמצא בין שתי
 דרגות בהתאם לתעריף זה, יוכל להתקדם לדרגת
 השכר הקרובה בתעריף זה לשכרו התעריפי, לא

 יאוחר מ־6 חדשים מיום פרסום צד הרחבה זה.״

 י״א בסיון התשמ״ד (11 ביוני 1984)
 (חמ 107—3) אהרוז אוזן

 שר העבודה והרווחה

 ילקוט הפרסומי:: 3079, כ״ו בתמוז התשמ״ד, 26.7.1984 2981



 א. לגבי הניבים ליום עבודה בן 7 שעות ושבוע
 עבודה בן 40 שעות:

 ב. לגבי נוער עובד (לא חניכים) בייצור ועבודות
 העזר ליום עבודה בן 8 שעות.

 על התעריפים האמורים יש להוסיף תוספת יוקר
 ותוספות שכר ההל בחודש דצמבר 4983

 2. הציונים המופיעים בטבלאות השכר הנוגעות לחני
 כים, חינם הערכות משותפות ומשוקללות של המפעל
 ובית הספר על החניך בעבודה ובמקצועות השונים

 הקשורים לעבודת החניכים.
 3. בוגרי מסגרות החניכות המשולבת (שעמדו במבחנים
 של משרד העבודה) דהיינו: 3 ימי עבודה ו־3 ימי
 לימודים וכן בתי הספר התעשיתיים, ישובצו לאחר
 סיום בית הספר בדרגה ג׳ של תעריף השכר לעוב
 דים מקצועיים בענפי המתכת — הכללי (בהתאם
 להסכם הקיבוצי הכללי לתעשיית המתכת החשמל

 והאלקטרוניקה. מיום 28.10.1983).״
 י״א בסיון התשמ״ד (11 ביוני 1984) אהרון אוזן

 (חמ 107—3) שר העבודה והרווחה

פפת יוקר  צו הרהבה כדבר תו
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז—1957 !, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הור
 אות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של
 הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העוב
 דים בא״י, האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום ט״ו
 באייר התשמ״ד (17 במאי 1984) ומספרו בפנקס ההסכ
 מים הקיבוציים הוא 7052/84, וכי ההוראות האמורות

 יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

 1. עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או
 יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי;

 2. עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם
 נקבע במפורש כי לא יחול שינוי בשכרם עקב
 תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות

 ומעבידיהם;

 3. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 באחזקתם.
ת 3 ס ו  מס׳ הסעיף ת

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  בהסכם ה
 5. במשכורת חודש מאי 1984 תשולם תוספת יוקר בשי
 עור של 12%, והיתרה — בשיעור של 4.5%, תשולם

 במשכורת חודש יוני 1984:
 תקרת תוספת היוקר למשכורת מאי 1984 היא 165,235

 שקלים לחודש או 6,609.40 שקלים ליום.

 ב׳ בתמוז התשמ״ד (2 ביולי 1984) אהרון אוזו
 (חמ 107—3) שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 מם׳ הסעיף
 בהסכם

 ״3. מכלה א׳ —
 שכר עבודה לחניכים במכונאות, חרטות, חשמלאות

 ומסגרות (פרט למבנים):
 ה תקופת עד צייז ציונים ציונים
 חדשים 6 8—7 10—9

 בכניסה 360 360 360
 לאחר 6 382 382 382
 לאחר 12 416 436 456
 לאחר 18 456 495 530
 לאחר 24 530 560 605
 לאחר 30 605 640 665
 לאחר 36 665 695 720

 4. מכלה כ׳ —
 שכר עבודה במסגרות מבנים (קונסטרוקציות ומוצ

 רים לבנין):
 בכניסה 372 372 372
 לאחר 6 410 410 410
 לאחר 12 450 470 490
 לאחר 18 520 550 570
 לאחר 24 610 635 660
 לאחר 30 711 735 773

 5. טכלה ג׳ —
 שכר עבודה לחניכים בבתי יציקה:

 בכניסה 410 410 410
 לאחר 6 440 440 440
 לאחו־ 12 480 490 500
 לאחר 18 530 550 560
 לאחר 24 590 615 635
 לאחר 30 660 690 710
 לאחר 36 740 770 800

 6. מכלה ד׳ —
 שכר עבודה לחניכים בריתוך (מועסקים אך ורק

 בריתוך):
 בכניסה 450 450 450
 לאחר 6 520 520 520
 לאחר 12 600 610 640
 לאחר 8 1 695 730 780

 7. טבלה זדי —
 שכר עבודה לנוער בייצור ובעבודות עזר בענף

 המתכת (לא חניכים):
 בכניסה 560
 לאחר 6 600
 לאחר 12 663
 לאחר 18 715
 לאחר 24 771

: ת ו ר ע  ה
 1. התעריפים האמורים לעיל מתייחסים לשכר משולב

 יומי בשקלים:

 2982 ילקומ הפרסומים 3079, כ״ו בתמוז התש«׳׳ד, 26.7.1984



 צו הרהבה בדבר השתתפות ־המעביד
 כהוצאות נפיעה לעבודה וממנה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 להוק הסכמים קיבוציים,
, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הור  התשי׳׳ז—1957 ג
 אות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של
 הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה לבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, האגף לאיגוד
 מקצועי, שנחתם ביום כ״ו באייר התשמ״ד (28 במאי
 1984) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7054/84,
 כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום י״ג
 באייר התשמ׳׳ד (15 במאי 1984) על כל העובדים והמע
 בידים בישראל למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו
 או יוסדרו בהסכמים קיבוציים, ומעבידיהם, ולמעט עוב
 דים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים

 במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

 תופפת

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ד ו ה  ה
 «ס׳ הסעיף

 בהסכם

 2. שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה עד ל־180.44
 שקלים ליום עבודה.

 3. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו,
 זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד המכסימום
 האמור בסעיף 2, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
 בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה.

 כדי להגיע למקום עבודתו.

 4. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר בסיעה. מוזל
 באוטובוס ציבורי ממקום מגורי העובד למקום עבו
 דתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם

 קיים כרטיס כזה.

 5. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי
 להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו
 בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 2
 גם 'בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב: לנסוע
 באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות

 כדי להגיע למקום עבודתו.

 6. החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על
 חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד
 בלבד, לעבודה או ממנה, יהיה זכאי עד למחצית

 הסכומים האמורים.

 ד. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא, איבו זכאי
 להחזר הוצאות הנסיעה בעד תקופת העדרותו,

 ב׳ בתמוז התשמ׳׳ד (2 ביולי 1984)
 (חמ 107—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 •צו הרחבה בדבר השתתפות -המעביד
 בהוצאות הבראה ונופש

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז—1957 *, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הור
 אות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין לשכת התיאום
 של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה,
 לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, האגף
 לאיגוד מקצועי מיום כ״ו באייר התשמ״ד (28 במאי
 1984)׳- ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7053/84
 (להלן — ההסכם המורחב), כמפורט בתוספת, וכי ההוד־
 אותיהאמורות יחולו מיום א׳ בסידן התשמ׳׳ד (1 ביוני

 1984) על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

 1. עובדים ומעבידים שחל עליהם הסכם קיבוצי בדבר
 השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש שנחתם

 לאחר יום חתימתו של ההסכם המורחב;

 2. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 באחזקתם.

ף תופפת י ע ם ׳ ה ם  מ

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  בהסכם ה

,  .2 בהתאם להוראות סעיף 4 להסכם מיום 8.10.1980 2
 גובה ההשתתפות שיל המפעל בהוצאות ההבראה
 והבופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן — מחיר

 יום הבראה) יהיה 401.38;3 שקלים.
 3. עובדים שיבלו את חופשתם בבתי הבראה של קופת
 חולים או בצורות בופש מוכרות אחרות (כגון: הש
 תתפות בטיול, שכירת חדר לנופש ומבוחה במקומות
 קיט) יהיו זכאים להשתתפות המפעל בגובה מחיר

 יום הבראה.

 A עובדים אשר ישהו בבתי הבראה וישלמו מחיר גבוה
 מסך השתתפות המעסיק, כאמור לעיל, וימציאו על
 כך אישור למעסיקים על פי דרישתם, יהיו זכאים

 לתוספת של 10% למהיר יום הבראה.

 5. עובד אשר ישלם מע״מ על דמי ההבראה וימציא
 קבלת על כך, יהיה זכאי גם להחזר תשלום בשיעור
 המע״מ על מחיר יום הבראה, באם ינהג העובד על
 פי האמור בסעיף 4 דלעיל — להחזר שיעור המע״מ

 על מחיר יום הבראה בתוספת של עד 10%.

 6. בהתאם לסעיף 9 להסכם הרב־שנתי, הוראות הסכם
 זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם שלגביהם
 בקבעה השתתפות בדמי הבראה על ידי תשלומי

 המעביד לקרן דמי הבראה או קרן כיוצא בזה.

 בי בתמוז התשמ״ד (2 ביולי 1984)
 (חמ 107—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה.
 1 ס׳׳ח התשי״ז, עמ׳ 63.

- י״פ התשמ״א, עמ׳ 924.
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 ידם ההוצאה: כ״ח בסיון התשמ״ד (28 ביוני 1984).
 סר כל שוויה הנקוב: שלרש מאות מיליון שקלים.

 מועדי פדיון הקרן והריבית: איגרות החוב ייפדו
 בשלמותן ביום ה׳ בתמוז התש״ נ (28 ביוני 1990)
 בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, לפי הברירה
 הקבועה. בתקנה 88(1) לתקנות; אולם ניתן יהיה
 לפדותן פדיון מוקדם החל ביזם א׳ בתמוז התשמ״ז
 (28 ביוני 1987) לפי הברירה הקבועה בתקנה

 8(א)(2) לתקנות.

 (4) סדרה מס׳ 5340.
 סוג הסדרה: סוג ״מירון״ אשר תנאיו בקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״מירון״), התש״מ—

.41980 

 יום ההוצאה: ב״ט באייר התשמ״ד (31 במאי 1984).

 סך כל שוויה הנקוב: אלף מיליון שקלים.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שבתיים ביום 31 במאי וב־30 בנובמבר של כל
 שנה, החל ביום ו׳ בכסלו התשמ״ה (30 בנובמבר

.(1984 

 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשנים־עשר
 שיעורים שנתיים רצופים החל ביום י״א בסידן
 התשב״ג (31 בנלאי 1993) ; בשנים 2002—1993 ייפדו
 כל שנה 8% מסכום איגרות החוב, בשבת 2003
 ייפדו 10% מסכרם איגרות החוב ובשנת 2004 תיפדה

 יתרת סכום איגרות החוב.

 י״ב בתמוז התשמ״ד (12 ביולי 1984)
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

 משנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 4 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1764.

 הודעה בדבר בהירת סגן לראש ולמועצה
 המקומית מעיליא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
 הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 28(א) להדק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהרנתם), התשל״ה—975! !,
 נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת המועצה המקומית
 מעיליא שהתקיימה ביום י״ט באדר ב׳ התשמ׳־ד (23 במרס
 1984) נבחר חנא הופיק קסים לסגן ראש המועצה לפי

 סעיף 15 לחדק האמור.

 כ״ה בסיון התשמ״ד (28 ביוני 1984)
 (חמ 743—3) חייפ קוהרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ה התשל״ה, עמ׳ 211; י״פ התשל׳׳ט, עמי 982.

 הודעה ברבר הוצאת םדרדת של איגרות חוב

 לפי חוק מילווה. המדינה, התשל״ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר
 לפי סעיף 6 לחוק מילווה. המדינה, התשל״ט—11979

 שהועברה אלי, קבעתי לגבי איגרות חדב מילווה המריבה,
 התשל״ט—1979, כמפורט להלן, עניינים אלה:

 (1) סדרה מס׳ 5156.
 סוג הסדרה: סוג ״כרמל״ אשר תנאיו בקבעו בתק
 נות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״),

.  התשל״ט—1979 2
 יום ההוצאה: כ״ו בשבט התשמ״ד (30 בינואר 1984).
 סך כל שוויה הנקוב: אלפיים וחמש מאות מיליון

 שקלים.
 מועדי תשלדם הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 30 ביולי וב־30 בינואר של כל
 שנה, החל ביום א׳ באב התשמ״ד (30 ביולי 1984).
 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשנים עשר
 שיעורים שנתיים רצופים החל ביום ד׳ בשבט
 התש״נ (30 בינואר 1990). בשנים 1990—1999 ייפדו
 כל שנה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת 2000
 ייפדד 10% מסכדם איגרות החוב ובשנת 2001

 תיפדה יתרת סכום איגרות החדב.

 (2) סדרה מס׳ 5161.
 סוג הסדרה: סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״), התשל״ט—

.21979 
 יום ההוצאה: כ״ח בסיון התשמ״ד (28 ביוני 1984).
 סך כל שוויה הנקוב: ארבעת אלפים מיליון שקלים.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי־שנתיים ביום 28 ביוני וב־28 בדצמבר של כל
 שנה, החל בידם ד׳ בטבת התשמ״ה (28 בדצמבר

.(1984 
 מועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשנים עשר
 שיעדריס שנתיים רצופים החל ביום ה׳ בתמוז
 התש״נ (28 ביוני 1990). בשנים 1999—1990 ייפדו
 כל שנה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת 2000
 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 2001

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (4) סדרה מס׳ 8136.
 סוג הסדרה: סוג ״כנען״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כנען״), התשמ״א—

 31982 (להלן — התקנות).

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1551.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 793; ת״ט התשמ׳יד, עם׳ 1598.
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 מינוי חברים בועדה המקומית לתכנון ולפניה
 קריות

 לפי חוק התבניז והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפגים, לפי סעיפים 19(א)(2)
 ו־21 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 / שהועברה
, אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן,  אלי 2

 לחברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות:

 הרצל שחורי
 אפרים דרורי
 אברהם שבת

 צבי קרלינר
 משה גושן

 בנימין שנל
 בנימין ברנבוים

, של נחמן בירנבוים 4  מינוייהם של בנימין אפרת 3
5 בועדה האמורה —  ושל פרץ שיפמן ובנימין פסרמן

 בטלים.

 כ״ד באדר ב׳ התשמ״ד (28 במרס 1984)
 (חמ 7—3) חיים קוהרפהך

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 י״פ התשל״א, עמי 761.

 3 י״פ התש׳׳ל, עמ׳ 2194.

 * י״פ התשל״ג, עמ׳ 1001.
 & י״פ התשל״ד, עמ׳ 2244.

 הודעה בדבר מינוי חברים בועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2)
 ו־21 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 שהועברה
, אני ממינה את האנשים ששמותיהם מפורטים 2 י  אל
 להלן, לחברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון:

 מורד עמאש
 מוםא חסדיה

 עזי נמירובסקי

 ישי שיבובסקי
 שלום ברזילי

 מרדכי קירמאיר
 שלום שבתאי

 מינויים של אלי עמר, משה לאואר, יעקב דורון,
 דוד ילין, בנימין שרון ומרדכי רובינשטיין 3 בועדה

 האמורה — בטל.

 א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984)
 (חמ 7—3) חיים קוכרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 מינוי חכר כועדה המקומית •לתכנון ולבניה
 עידון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965
 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2)
 ו־21 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—11965, שהועברה
, אני ממנה את מוחמד יונס לחבר בועדה המקומית  אלי 2

 לתכנון ולבניה עירון.

 מינויו של אחמד מסרווה מיום י״ט באדר התשמ״ג
 (4 במרס 1983) בועדה האמורה — בטל.

 כ״ד באדר ב׳ התשמ׳׳ד (28 במרס 1984)
 (חמ 7—3) חיים קוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 3 י״פ התשל״א, עמי 761.

 הודעה בדבר מינוי חבר וממלא מקום בועדה
ולבניה עידון  המקדמית לתכנון 1

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה—965!
 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2),
 21 ו־48א לחוק התכברן והבניה, התשכ״ה—1965 שהו
, אני ממנה. את סמיר דרויש לחבר בועדה  עברה אלי 2
 המקומית לתכנון ולבניה עירון, ואה עבד אל לטיף

 מוחמד מואסי כממלא מקומו.

 מינויו של עבד אל לטיף מואסי מיום י״ט באדר
 התשמ״ג (4 במרס 1983) כחבר בועדה האמורה, ושל

 אסמעאיל אבו־מוח כממלא מקומו — בטל.

 א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984)
 (חמ 7—3) חיים קוכרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ס״ת התשכ״ה, עמי 307.

 2 י״פ התשל״א, עמי 761.

 מינוי חבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רכס 1הכרמל

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965
 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19 (א)(2)
 ו־21 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 •י, שהועברה
, אני ממנה את רושדי חלבי לחבר בועדה המקומית  אלי 3

 לתכנון ולבניה רכס הכרמל.
 מינויו של צאלח ווהבי 3 בועדה האמורה. — בטל.

 כ״ד באדר ב׳ התשמ״ד (28 במרס 1984)
 (חמ 7—3) חיים קוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 י״פ התשל״א, עמי 761.

 3 י״פ התש״ם, עמי 719.

 1 ס״ה התשכ״ה, עמי 307.

 ~ י״פ התשל״א, עמ׳ 761.
 3 י״פ התשמ״ב, עמי 85.
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 הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל
 לפי פקודת זכיובות החשמל

 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 2 לפקודת
, ולפי סעיפים 23 ו־24 לזכיון שניתן  זכיונות החשמל ג
 להברת החשמל לישראל בעי׳מ, המובא בחלק א׳ של
 התוספת לפקודה, ולאחר התייעצות עם הרשות הלאומית
 לאנרגיה, אישר שר האנרגיה והתשתית לחברה האמורה,

 על פי בקשתה —

 (1) תעריפים חדשים אשר יחולו על צריכת החשמל
 החל ביום ל׳ בניסן התשמ״ד (2 במאי 1984).

 התעריפים תחדש י ם כוללים תוספת אחידה של 9%
 על כל מרכיבי התעריפים, תשלומים קבועים, תשלומים
 בעד ביקוש מרבי שנתי ותשלומים בעד הקוט״ש, אשר
 חלו על צריכת החשמל החל ביום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ד
 (29 במרס 1984) ואשר הודעה בדבר אישורם פורסמה

 בילקוט הפרסומים 3062, התשמ״ד, עמי 2642.

, בסופו יבוא: 2  (2) בסעיף 15(ג) לתוספת
 ״השעות הנקובות לעיל מבוססות על מצב בו השעון
 הנהוג בישראל מקדים בשתי שעות את שעון גריביץ׳;
 עם שינוי בשעון הנהוג בישראל לעומת שעון גריניץ׳,

 ישונו השעות האמורות בהתאם.״
 כ״ח באייר התשמ״ד (30 במאי 1984)

 (חמ 306—3) י׳ חופי
 המנהל הכללי של חברת החשמל

 לישראל בע״מ
 1 הוקי א״י, כרך א/ עמ׳ 604.

 י י״פ התשמי׳ד, עמ׳ 1833 ו־1326.

 הודעה בדבר דחיית דיווח ותשלום הממ
 לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116, לחוק מס ערך מוסף,
 התשל״ו—1975 1 (להלן — החוק), אבי מורה בזה לאמור:

 1. עסקה שחייבים לדווח עליה בדדה התקופתי שיש
 להגישו ביום ט״ו בתמוז התשפ״ד (15 ביולי 1984)
 ולשלם את המס המגיע עם הגשת הדו״ח האמור,
 ידווח עליה בדו״ח התקופתי• שיש להגישו בידם י״ז
 באב התשמ״ד (15 באוגוסט 1984), והמס המגיע

 ישולם עם הגשתו.

 2. בהודעה זו, ״עסקה״• — עסקה כמשמעותה בתקבה
, אם  6ו(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו—1976 2
 שולם סכום על חשבון התמורה, כולה או מקצתה,

 לפני מועד החיוב על פי פרק ר לחוק.

 3. תחילתה של הודעה זו ביום ט״ו בתמוז התשמ״ד
 (15 ביולי 1984).

 ט״ו בתמוז התשמ״ד (15 ביולי 1984) מרדכי ברקת
 (חמ 236—3) מנהל המכס ומע״מ

 1 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52; ד׳תשל״ט, עמ׳ 52.

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590; התשמ׳׳ד, עמ׳ 1060 (1418).

 הודעה בדבר מינוי ממלאי מקום לחברים בועדה
 המקומית לתכנון ולבניה השומרון

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2),
, שהו  21 ו־48א לחוק התכגח והבניה, התשכ״ה—1965 ג
, אני ממנת את האנשים ששמותיהם מפורטים  עברה אלי 2
 להלן, לממלאי מקדם לחברים בועדה המקומית לתכנון

 ולבניה השומרון:

 יהודה זמרוני — ממלא מקום של ישי שיבובפקי
 אילן פורת — ממלא מקום של שלום ברזילי

 יעקב דורון — ממלא מקום של מרדכי קירמאיר
 יעקב אדרי — ממלא מקום של שלום שבתאי

 עבד מואסי — מפלא מקום של מורד עמאש
 עומר בגאב — ממלא מקום של מוםא הםדייא
 שלום ורד — מלא מקום של עזי נמיתבםקי

 א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984)
 (תמ 7—3) חייפ קוגרפקי

 המנהל הכללי של משר דהפנים

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

י פקיד רישום ו נ  הודעה בדבר מי
 לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965

 אני מודיע בזה שבתוקף הסכמות לפי סעיף 4 לחוק
 מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965 1 שהועברה אלי 2

 מיניתי את סגן מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים
 לפקיד רישום.

 י״א בתמוז התשמ״ד (11 ביולי 1984)
 (חמ 1402—3) חיים קוכדפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 270; התש״ל, עמ׳ 62.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.

 הודעה בדבר מינוי פקיד רישום
 לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965

 אני מודיע בזה שבתוקף הסמכות לפי סעיף 4 לחוק
,  מרשם האוכלוסין, התשכ״ה—1965 1 שהועברה אלי 2
 מיניתי את בוהני המסמכים בלשכות האזוריות למינהד
 אוכלוסין, לפקידי רישום לצורך חתימה על תעודות לידה
 ופטירה. ;

 י׳ בתמוז התשמ״ד (10 ביולי 1984)
 (חמ 1402—3) חייט קוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 270; התש״ל, עמ׳ 62.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.
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 ת״י 20 — מנורות חשמל ממרס 1982, כפי שתוקן בגליו־
 נות תיקון מספטמבר 1982 ומדצמבר 1983, על־ידי

 פרסום גליון תיקון מם׳ 4;
 ת׳׳י 907 — תנורי גז לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול
 ולצליה מיולי 1976, כפי שתוקן בגליונות תיקון
 מנובמבר 1977 וטנובמבר 1981, על ידי פרסום גליון

 תיקון מס׳ 3.

 התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפר־

 סומים 2223, התשל״ו, עמי• 1871.

 ט״ו בסיון התשמ״ד (15 ביוני 1984)
) טריפ מילר t o n 96—3) 

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 אכרזה על •החלפתו של תקן רשמי

 לפי חוק התקנים, התשי׳׳ג—1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8>ד׳) לחוק התקנים,
 התשי׳׳ג—1953 1 (להלן — החוק), באישור הממונה על
 התקינה ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו
 לפי סעיף 8(ה) לחוק, אני מודיעה כי מכון התקנים

 הישראלי החליף את התקן הרשמי שלהלן:

 ת׳׳י 572 — סימון הוראות טיפול במוצרי טקסטיל והל
 בשה, מפברואר 1970; במקומו בא:

 ת״י 572 — סימון הוראות טיפול במוצרי טקסטיל והל
 בשה.

 התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפר

 סומים 2223, התשל״ו, עמי 1871.
 ט״ו בסיון התשמ״ד (15 ביוני 1984)

 (חמ 96—3) מריפ מילר
 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי'

 1 ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.

 הורעה כרכר הצגת •לוחות זכויות:
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳
 3130,3133 לכיש—הוצגו לעיון ביום כי׳ז בסיון חתשמ׳׳ד
 (27 ביוני 1984) לתקופה של שלושים יום, בלשכת
 פקיד הסדר המקרעין אזורי הדרום, רחוב לוינםקי 76,
 קומה די, תל־אביב, בלשכת מינהל נפת אשקלון, המרכז

 הנפתי אשקלון ובמשרד המועצה האזורית לכיש.

 כ״ז בסיון התשמ׳׳ד (27 ביוני 1984)
 יצחק גכאיי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר אשקלון

 כיטולי אכרזה על הפסקה כמתן שירותים
 לפי פקודת הבנקאות, 1941

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8טז לפקודת הבנקאות,
 1941/ אבי מבטלת בזה את האכרזה מיום י״ז בתמוז
 התשמ״ד (17 ביולי 1984), על ההפסקה במתן שירותים

.  על ידי סביפים מםויימים בבנק לאומי לישראל בע״מ 2

 תוקף הביטול הוא מיום י״ט בתמוז התשמ״ד (19
 ביולי 1984).

 י״ט בתמוז התשמ״ד (19 ביולי 1984)
 (תמ 777—3) גליה מאור

 המפקחת על הבנקים,

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1, עמ׳ 85•, סייח התשל״ו, עמי 210;

 התשמ״א, עמ׳ 241.
 2 י״פ התשמ״ד, עמי 2911.

 הודעה
 לפי היתד הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 3),

 התשמ׳׳ד—1984
 בהתאם לסעיף 2 (1) (א)(1) להיתר הפיקוח על
 המטבע (תיקון מס׳ 3), התשמ׳׳ד—1984 אני מודיע

 כי קבעתי לענין המניף האמור כדלקמן:

: א ו ב י י ה ג ו  1. ס
 ציוד השקעה וכך רכב: מנועי מבל סוג שהוא.

: ם י ק פ י ס א ר ש  2. א
 (א) תקופתו — התקופה הממוצעת לפרעון׳ האשראי
 היא 30 חדשי׳ם או יותר, מיום קבלת הדוקומנטים;
 (ב) סכומו — 75 אחתים מערך הטובין המיובאים

 פו״ב״ או יותר;
: ר ח י א א ר ש  3. א

 (א) סוג האשראי — אשראי במטבע חוץ שקיבל
 תושב ישראל מבנק סוחר מוסמך, המיועד למימון
 יבוא הטובין, והפטור מתקרות האשראי הבנקאי

 במטבע חוץ, ובלבד שנתקיימו תנאי הפטור;

 (ב) סכומו — 75 אחוזים מערך ייבוא הטוביין פו׳׳ב,
 או יותר.

 ב׳יה בתמוז התשימ׳׳ד (25 ביולי 1984) י׳ פרוג
 המפקח על מטגע חוץ

 1 ק״ת התשמ״ד, עמי 2061.

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

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב)ו־8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג—1953 1 (להלן — החוק), באישור הממונה על
 התקינה ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו
 לפי סעיף 8(ה) לחוק, אני מודיעה כי מכון התקנים

 הישראלי שיבה את התקן הרשמי שלהלן:

 1 סייח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

 ילקוט הפרסומים 3079, כ״ו בתמוז התשמ״ד, 26.7.1984 2987



 30155; המספרים החדשים של חלקות 32, 116 בגוש
 30138, הם: 118, 124, 127) וכמסומן בצבעים: חול

 ואדום בתשריט התכנית המאושרת.

, 2 ) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0 1 0 ) 
, 1 ,P9 ,P8 ,P7 ,P6 ,P5 ,P4 ,P3 ,P2 , P 0 1 1 

V i ,P17 ,P16 ,P15 ,P13 ,P12 ,P11 ,2,מגר V 
, וכמסומן בצבעים הול, אדום, 3 V  שים: 23 , ,1 ,
 חום מתוחם בקו חום כהה, ירוק, רוק עם קווים

 אלכסוניים בטוש שחור, בתשריטי התכניות.

 (3) מגרשים: מם׳ צ—1, צ—2, צ—3, וכן דרך מס׳ 2,
 דרך מס׳ 6, דרך מס׳ 7, דרך מס׳ 9 ודרך מס׳ 14,
 וכמםומן בצבעים אדום וירוק בתשריט התכנית

 המאושרת.

 (4) חלק מחלקה 63 בגוש 30173, וכמסומו בצבעים חול
 בתשריט התכנית המאושרת.

 העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי הועדה
 בעירית ירושלים וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם

 בשעות העבודה הרגילות.

 כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984)
 (חמ 2—3) טדי קולק

 יושב ראש הועד־ המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים

 הודעת לפי םעיפיט 5 1-1
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל־ אביב!־ יפו (להלן — הועדה), לפי סעיפים
,  189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״הי~1965 1

 ובהתאם לתכניות המפורטות להלן:

 (1) תכניה בנין ערים מס׳ ״ל״ — שטחים מעבר
 לירקון, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 278, התשי״ג, עמי 671, ותכנית בנין ערים מם׳
 685 — תיקון מס׳ 2 לשנת 1960 של תכנית מיתאר ״ל״ —
 שטחים מעבר לירקון, גוש 6630, חלקי חלקות 10—13,
 35, 184, 185, 187, 188, 196, 197; גוש 6649, חלקי חלקות
 17, 92, 93, 107, 108, שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים• 992, התשכ״ב, עמ׳ 1203 ;

 (2) תכנית בנין ערים מם׳ 479, תיקון מס׳ 1 לשנת
 1956 של תכנית מיתאר יפו, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 603, התשי״ח, עמ׳ 1086,
 ותכנית בנין ערים מפורטת מס׳ 666 — חלק מתכנית
 מיתאר מס׳ 479, תיקון מס׳ 1 לשנת 1956 של תכנית
 מיתאר יפו, גושים וחלקי גושים 7022, 7026, 7027 , 7028,
,7044 ,7036 ,7035 ,7034 , 7032 , ( A , B ) 7030 ,7029 
 שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1030,

 התשכ״ג, עמ׳ 1740.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה לפי פעיפימ 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולב
 ניה, ירושלים (להלן — הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965-י, ובהתאם לתכניות

 המפורטות להלן:

 (1) ״תכנית מס׳ 3166, שינוי תכנית מיתאר מקו
 מית״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 3020, התשמ״ד, עמי 1424;
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 1541א׳ — שינוי
 מם׳ 1/76 לתכנית מיתאר לרובע מגורים גבעת שפירא
 ירושלים״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2958, התשמ״ג, עמי 2862, ובהתאם ל״תכנית מס׳
 2704אי, שינוי מס׳ 1/81 לתכנית מס׳ 1541א׳ ושינוי מס׳
 1/81 לתכנית מפורטת מם׳ 1615״, שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3021, התשמ״ד, עמ׳ 1434;

 (3) תכנית מפורטת מס׳ 1885 אי, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2037, התשל״ד,

 עמ׳ 2119;

 (4) ״תכנית מס׳ 3239, שינוי מס׳ 40/82 לתכנית
 מיתאר מקומית לירושלים״, שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3021, התשמ״ד, עמ׳ 1435.

 נמסרה בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה — תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשו
 מות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
 בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקר
 קעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 את החזקה בה.

 תופפת
 (1) חלק מחלקות 23, 31, 70 בגוש 30107; חלקות בשל
 מות 1, 20, 45, 52 , 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93,
 חלק מחלקות 2, 3, 4, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 36,
,77 ,76 , 75 ,72 ,66 , 62 ,60 , 59 , 53 ,48 ,47 ,46 
 78, 87, 88, 89. 94 בגוש 30137; הדק מחלקות 3,
 30, 32, 54, 61, 113, 114, 115, 116 בגוש 30138;

 חלק מחלקות 3, 40,7, 42, חלקה 55 בשלמות בגוש

 1 ס״ח ההשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (2) תכנית בנין עיר של תל־אביב 1927 (תיקון),
 1938, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בע״ר 1939, תוס׳

 2, עמ׳ 372.

 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לעירית תל־אביב־יפו (להלן — העיריה), לחלו
 טין לצדכי ציבור וכי אין העיריה חייבת בתשלום פיצויים
 או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בגין רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הגאה כלשהן כקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין מכוח זכות ובין
 מתוך נימוק כי ייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
 פיצויים מופחתים, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו
 או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום — אם
 ישנו — בפנקסי רישום המקרעיז, והודעה המפרטת
 לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע, וכן חישוב הסכום
 הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצויים מתוך
 נימוק שייגרם סבל אס לא ישולמו פיצויים או פיצויים
 מופחתים — ראיות התומכות בטענה כי ייגרם טבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע האמורה, הואיל והיא דרושה באופן
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה,
 והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 (1) הלקים מחלקה 74 בגוש 6902, בשטח של ב־16 מ״ר.
 (2) חלקים מחלקה 41 בגוש 7078, בשטח של כ־13 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית,
 שד׳ בן־גוריון 68, ובאגף נכסים ומשיק של העיריה, ככר
 מלכי ישראל, תל־אביב־יפו, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין

 בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984)
 (חמ 2—3) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תל־אביב־יפו

 י תיקון טעות
 בהודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכי
 שה לצרכי ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2829, התשם״ב, עמי 2342, בתוספת, בגוש 6129, השורה

 השלישית: ״1, 1697, 160״ — תימחק.

 כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984)
 (חמ 2—3) שלמה להמ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תל־אביב־יפו

 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לעירית תל־אביב־יפו (להלן — העיריה), לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי העידיה מוכנה לישא וליתן על רכישת
!$••;  הקרקע האמורה. . •־'

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשו
 מות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
 בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקר
 קעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא

 תובע, וכן חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזת הודעה, כי העירית מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע האמורה, הואיל והיא דרושה באופן
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה,
 והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה,

 תופפת

 (1) הלקות 311 בגוש 6649 בשלמות (מקודם חלקים
 מחלקה 13 בגוש 6630).

 (2) חלקים מחלקה 12 בגוש שומה 7027 בשטח של
 כ־610 מ״ר.

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה המקומית,
 שד׳ בן גוריון 68, ובאגף נכסים ומשק של העיריה,
 ככר מלכי ישראל, תל־אביב־יפו, וכל מעונין בדבר זכאי

 לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 'ט״ז באייר התשמי״ד (18 במאי 1984)
 (חמ 2—3) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תל־אביב־יפו

 הודעה לפי מעיפים 5 ויד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תל־אבייב־יפו (להלן — הועדה), לפי סעיפים
,  189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 ג

 ובהתאם לתכניות המפורטות להלן:

 (1) תכנית מפורטת מם׳ 887, שינוי מס׳ 1 לשנת
 1961 לתכנית מפורטת מס׳ 1927 (תיקון), 1938, גדם,
 שהודעה בדביר׳ אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1341,

 התשכ״ז, עמ׳ 989;

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרעין
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה, בי העיריה מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה
 מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד

 את החזקה בה.

 תופפת

 (1) חלקים מחלקה 285 בגוש 6628, בשטח של כ־150
 מ״ר.

 (2) חלקים מחלקה 6 בגוש 6992, בשטה של כ־2560 מ״ר.

 (3) חלקים מחלקה 38 (מקודם חלקה 5) בגוש 6337,
 בשטח של כ־1800 מ״ר. בנוסף לשטח של כ־6,100
 מ׳׳ר שבגינו פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 1899, התשל״ג, עמי
 1134, ושטח של 50 מ׳׳ר שבגינו פורסמה הודעה
 לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים

 2354, התשל׳׳ז, עמ׳ 2109.

 (4) חטיבות קרקע בתל־אביב־יפו המהוות חלקים מחל
 קות:

 שטה החלקה עטה׳ !להפקעה
 גוש חלקה במ״ר במ׳׳ר

 6991 44 14,772 ב־4,000 1
 6991 45 4,877 ב־2,500 2

 7064 1 81,010 כ־180 3

 1 בנוסף להפקעות בשטח של כ־4,750 כדר שב

 גינן פורסמו הודעות לפי סעיפים 5 ו־7 בי״פ
 2943, התשמ׳׳ג, עמ׳ 2406, ובי״פ ©29, התשמ׳׳ד,

 עמ׳ 181;

 2 בנוסף להפקעת שטה של כ־800 מ״ר שבגינו

 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויד בי״פ 2389,
 התשל״ח, עמ׳ 435;

 3 בנוסף להפקעת שטח של כ־6,150 מ״ר שבגינו

 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד בי׳׳פ 1941,
 התשל״ג, עמי 2253.

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה, שד׳ בן
 גוריון 68, ובאגף נכסים ומשק של העיריה, ככר מלכי
 ישראל, תל־אביב־־פו, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין

 בהם בשעות העבודה הרגילות.

 כ״א בסיון התשמ״ד (21 ביוני 1984)
 (חמ 2—3) יגאל גריפל!

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, תל־אביב־יפו

 הודעה לפי פעיפימ 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל-אביב-יפו (להלן — הועדה), לפי סעיפים
,  189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 1

 ובהתאם לתכניות המפורטות להלן:

 (1) תכנית מס׳ 2022 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1979
 לתכנית מפורטת מס׳ 729 תל־אביב, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2726, התשמ״א, עמ׳

;2168 
 (2) תכנית בנין ערים מס׳ 432, תיקון מס׳ 1 לשנת
 1955 של תכנית מיתאר יפו — הועדה המקומית ורשות
 הפיתוח, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 782, התש׳׳ד, עמ׳ 1977, ותכנית מס׳ 720 תיקון מס׳
 1 לשנת 1963 של תכנית מיתאר לדרום יפו, מס׳ 432
 (תיקון מס׳ 1 לשנת 1955 של תכנית מיתאר יפו), גושים
 וחלקי גושים 6987—6989, 6991—6944, 7024, 7054, 7061,
 7074 , 7076, 7089, 7073, 7049, 7840, 7044, 7057, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1520, התשכ״ט,
 עמ׳ 1266, ותכנית מפורטת מס׳ 1300, דרך לתנועה
 מהירה ואפיק מי שטפונות, גדש 7057, הלקות 16—18,
 28, חלקי חלקות 3, 4, 7, 8, 15, 23, 26, 27, 29; גוש
24̂, חלקי הלקות 2, 5—27, 29, 31 ;  6955, חלקות 1, 3-
 גוש 6955 חלקות 2, חלקי חלקות 1, 3, 12, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1977, התשל״ד,

 עמ׳ 556;

 (3) תכנית מם׳ 985 שינוי מס׳ 1 לשנת 1969 לתכנית
 מפורטת מס׳ 757, גוש 6336, חלקי חלקות 3 (מס׳ חדש
 220) : גוש 6337, חלקי חלקות 4—8 ; גוש 6338, חלקי
 חלקות 2, 3, 7, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1750, התשל״א, עמ׳ 2510;

 (4) תכנית מפורטת מס׳ 1134 — חלק מתכנית מית־
 אר מם׳ 432 — יפו ב׳, חלקי גושים 6991—6994 , 6998,
 7055—7057 , 7064, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביל
 קוט הפרסומים 1912, התשל״ג, עמי 1546 (להלן —

 התכניות).

 נמסרת בזת הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לעירית תל־אביב־יפו (להלן — העיריה) לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמר זכות או טובת הנאה כשלהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות —
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האמורה בצירוף ראיות להיזרק תביעתי שיכללו את

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הזמנות בתי המשפמ

י בירושלים ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדבר היום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזגון •

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או
 ל^ו ירושה או למינוי מנהל עזבו!. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו

 תת־ ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

 שם המבקש
 תאריו־

 שם המבקש 88׳ התיק שם המנוח הפסידה
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה

 554/84 שלום מנטור 7.4.58 בכור מנםדר
 צוואות 555/84 רומה, מבםור 30.5.69 בבור מנסור צוואות

 553/84 אסתר גיבאלי 17.5.84 מרים הררי 559/84 יהודית ויבגורד 20.4.84 אנבל מלצר
 556/84 אלכסנדר 560/84 זינגר לאה 14.2.84 שמואל זינגר

 מאידהופד 6.6.84 אניטה פישר 561/84 וינבאק אברהם 8.6.83 ברכה ברבע
 557/81 אהרן ריקני 20.7.82 נחום (ריקני) 562/84 ועקנין אסתר 14.6.82 ז׳קלין חזות

 ירקוני 564/84 אברהם אילנברג 16.6.84 רות בן אליעזר
 558/84 רומינצקי צציליה 20.6.84 רומיגצקי ליאון 567/84 אליהו יצחק בנזימן 15.6.84 ויזל הדסה

 566/84 מורים אלחדיף 28.6.72 שרה לכמן 568/84 רוזה םדגר 1941 טיאה ליבטאג
 570/84 יוסף אור 4.4.84 חנה אני אדר 569/84 ברונשטיין זאב 18.2.84 ברוגשטיין

 577/84 שמואל ליבטמן 23.2.84 ציונה ארגוב שמואל
 579/84 יגאל ידין 28.6.84 ליטל ידין 573/84 אסתר קדוש 83;6.2 שמעון קדוש

 586/84 פולק הלנה 25.5.84 פולק חנן 576/84 אדלידה (עדה)
 584/84 כהן נסים 17.5.84 כהן רחל מבדלזון 14.11.83 מיכל רות הכט

 589/84 שלמה צדוק 6.8.83 משה צדוק 578/84 עדיקא מדים 14.10.83 עדיקא חיים
 591/84 רחל כובשי 6.6.84 בנימין שמעון 580/84 פרידמן צבי 8.6.84 שמעון פרידמן

 595/84 ליליאן פרידמן 3.4.84 יהודה גולן 582/84 אורנה כהן 1.2.84 מריס כהן
 598/84 מריס ילין־ 1&.9.5 האפוטרופוס 583/84 בן לולו מזל 27.5.84 אבוהעירה מרסל

 שטקליס הכללי 588/84 כהן סלטנת 7.3.84 כהן אבנר
 605/84 שלמה (סידני) 590/84 גבריאל תלורה 4.6.84 אירית גבריאלי

 דודלי 16.10.83 אסתר לי 592/84 דחה פריאר 2.4.84 מעיין לבדוי
 596/84 גרשון רטר 22.1.81 סיליה הריסון

 ירושות 597/84 יום טוב תדפחה 6.5.84 יום טוב יצחק ירושות
 549/84 אסקין מרים 8.10.83 רויטלמן אנה 604/84 רג׳ינה פתאל 15.5.84 איתן אילתי

 550/84 אםקין אליהו • 25.2.84 רויטלמן אנה 606/34 פרידה (שיינדל) 14.6.84 שמואל נחמיה
 551/84 נחמני אבא 15.1.76 שאול נחמני בר בר

 552/84 נחמני גרציה 21.4.84 רפאל נחמני
 א׳׳צ בן־זמרה, רשם
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות כדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או
 לצו ירושה או למינוי מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב

 התנגדותו תור ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

 שם תמבקש
 תאריך

 שם המבקש מם׳ התיק שם ממנוח הפסידה
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 1861/84 ליטנר שלמה 5.7.83 סמואלס גרינברג
 צוואות שמואל אתל

 3540/84 שטיין רחל־רות 28.5.84 שטיין אמנון 2630/84 סולניצקי יויינה 11.4.84 םמואל גרינברגר
 3543/84 שבתאי בלומה 8.5.82 שבתאי מנדל 3624/84 וורונקר יהודית 27.5.83 זיידל במניה

 3544/84 חרלוב בתיה 29.4.84 חרלוב עודד 3625/84 גולד חיה אסתר 16.2.81 טירשל ישעיהו
 3545/84 ויסמן רחל 7.4.84 אודבין בנימין 3627/84 סודוביץ איזידור 2.6.84 סודוביץ קוטה

 3546/84 עפר אלישע 14.4.84 עפר גדעון 3629/84 חיות טיז׳ה
 3555/84 לויט פייטר 11.2.83 לויט פניר (שטינברג רינה) 21.12.74 גולן מנחם

 3558/83 רודוק נחום 24.4.84 ר ודוק מינה 3631/84 פופיסקי שלמה 19.10.74 בורשטין עידית
 3560/84 מרדיקס אברהם 29.12.83 מרדיקס חיים 3635/84 וישניאק ריבה 9.4.84 האפוטרופוס

 3563/84 צבי רוכמן 22.3.77 סם גרטשטיין הכללי
 3564/84 פלד מלכה 3.6.84 משה פלדמן 3637/84 שבסאי ברוס 9.8.83 דן אודן בתיה
 3568/84 לייזר ברל 8.5.84 לייזר ברטה 3638/84 פוירמן פאול 7.7.79 פוירמן הרברט

 3571/84 סושיצקי יהודה 14.4.84 סושיצקי צפורה 3646/84 מזרחי יעקב 10.3.84 מרדכי דני
 3575/84 בלוד גינטר 12.5.84 בלוך הני 3650/84 אנדר הלר 21.5.84 אנדר יעקב

 2613/84 ח זין שרה 19.3.84 אבינדב בלה אריה
 3576/84 רכאח מסעוד 10,9.83 רוקח בנימין 3651/84 שטרן יונתן 18.2.84 שטרן רחל

 3580/84 שפיבק דניאל 3657/84 פסטרנק צבי 1.5.82 פסטרנק ויזל
 טדאוש 11.5.84 שפיבק נינה לאה

 3581/84 נוימן דוד 5.4.84 נוימן חנה 3659/84 תמרוב יפה 4.6.84 אלעזרוב ברכה
 3584/84 יעקובי דניאל 9.4.84 יעקובי יצחק 3666/84 זליגר אדנםט 14.5.84 גולדשטיין ג׳נט

 3585/84 פרץ נסים 8.5.84 פרץ פורטונה 3667/84 ליזרוביץ מרים 27.1.84 ליזרוביץ ישראל
 3586/84 דחבש סעידה 6.1.83 סירי ציונה 2204/84 גרינשפן(פלדר־ 15.4.84 רז יעל וגלזר

 2037/83. קוגל מטלה 28.12.82 קוגל שמואל בלום) רחל מרים ענת
 3592/84 הלבני שלום 6.5.84 הלבני אמנון 3673/84 ברכות משה• 31.5.83 הורוביץ ישעיהו

 3599/84 קלפר יהושע 25.2.84 קלפו־ ריבה 3675/84 אובלוז׳ינר ראובן 22.5.84 יוסף מרים
 (רבקה) 3688/84 בלומנפלד הירש

 3600/84 סגלסון יניד. 1.4.84 רוזן כרמלה מלכה 18.5.84 וילמוש שרה
 3601/84 לאפציק יעקב 4.5.94 יושקביצ׳וס 3677/84 סלדז׳יק מרק 16.5.84 סימוני יורם

 אליזבט מרדכי יאנוש
 3602/84 בלצברג יצהק• 19.4.84 בלצברג טאובה 3695/84 איליאייב מישאל 24.3.83 אלאייב רפאל
 3604/84 וישינגרד חיה 3.7.83 וישינגרד שרגא 3701/84 ליבוביץ בתזה 22.7.80 ליבוביץ דוד

 3606/84 קולניק יצחק 23.4.84 רן גלה 3712/84 כרמי יחיאל ישראל 27.4.84 כרמי חיה שרה
 3608/84 נדלר חיים 12.6.84 נדלר פרומה 1194/84 ירמיהו יוכבד 30.10.82 ירמיהו שלום

 3609/84 אוגולניק יוסף 22.4.84 אוגולניק אהובה 3714/84 טורצ׳ינסקי איזידור 1.3.84 טורצ׳ינסקי הנה
 3610/84 סגל בצלאל 4.6.84 רז גאולה 3716/84 ששון כמונה

 3611/84 קיסמן פרידה (קמונה) 30.4.62 טוני נגרי ן
 (פליציה) 27.5.84 להר ליאונרד 3722/84 י בנימיני נחמה 10.5.84 נחמה רופין

 3612/84 פישםן ישראל 9.11.83 פישמן בת־שבע 3725/84 חיים חייט 20.5.84 חייט יוספינה
 3613/84 בלכמן בלומה 10.6.84 סנדובסקי סמי 3726/84 לוי אברהם 10.5.84 פרידמן דוד

 (סמואל) 3710/84 בלומנטל רגינה 8.3.84 שוויצר משה
 3619/84 גינסברגר שרה 11.3.84 ציק יחיאל 3727/84 אמויאל אברהם 6.6.84 אמיויאל אלי

 3623/84 בלומן אלימלך 12,1.84 פינק מרים | 3731/84 שרה שנטוב 14.4.84 יצחק שם־טוב
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 גית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוון מפטירת

 3828/84 מינם יהודה 23.10.83 מינם מרדכי
 3311/84 מנטין משה 24.5.84 מנטין שרה.
 3830/84 רבין הלל 164.84 רבץ. פניה

 ירושות
 3566/84 קרצ׳ר אברהם גרשון 25.9.68 קולדון פנינה
 3567/84 קרצ׳ר מרגליה 25.12.82 קרלדון פנינה

 3569/84 ויקסבלאוט משה 19.4.84 גרוסו חנה
 יוסף צפורה

 3570/84 מייזל שמואל 3.5.84 אריה מייזל
 3572/84 גרינגהוז רוזה 9.5.83 גרינגהוז שטעון

 3573/84 סרנגה א׳ רון 23.4.84 סרנגה אלברט
 3574/84 פרצוב ביינום 144.73 פרצובהרמן

 3577/84 גורטנברג שמואל 19.4.84 גורטנברג בלומה
 7080/83 פינקלשטיין דוד 19.4.83 יעקב פארי ,
 (פינקלשטיין)
 3578/84 סלינז שלמה 12.1.84 רודיטי ריבה

 3579/84 כהן מלבינה 27.4.84 כהן בריש
 3582/84 בנינו יונה 27.8.83 בניבו לטיפה

 3583/84 פישל סולומון 25.12.82 פישל בטי

 3587/84 גלנצשפיגל שמואל 14.5.84 גלנצשפיגל אניה.

 3588/84 אטיאס חיים 24.5.63 אטיאס בצלאל
 3589/84 ברנס בדקוסה 6.2.83 ברנס משה
 3590/84 אברויה שבתאי 15.3.84 בתקס יונה

 3591/84 גוזלן מכלוף 6.10.80 גולי משה
 3593/84 ברטלר קלרה 17.11.83 ברטלר אלון

ת אהרן 8.5.84 שמואלביץ בלה  3594/84 שמול ב
 3595/84 יערי מינה (מימון 21.11.66 פרידמן גדיי

 אביבה) ג׳נברה
 3596/84 זגלמן רבקה 22.9.83 זגלמן יגאל

 3598/84 אפפלבאום יצחק 29.2.84 אפפלבאום ליאה
 3603/84 קתשינסקי מרים 15.3.84 קדם עזרא

 3605/84 יהלום (דיאמנט)
 רחל מיטל 22.4.84 יהלום מאיר

 3607/84 זקסלר גולדה אוגניה 31.1.62 וקסלר נתנאל
 3614/84 גרוסמן חנה 1.2.81 דנציגר נילי

 3615/84 מזרחי בסים 25.11.83 מזרחי אסתר
 3616/84 וייס ישראל 10.5.84 וייס שרה

 3704/83 קרייזל שרה 19.5.83 כרמי שלמה
 3617/84 ויבבאדם ביילה שרה 5.6.84 וינבאום שלמה
 3618/84 ויבבאום יחזקאל 5.6.84 וינבאום שלמה

 3620/84 םקציו סופיה 8.6,82 הירש איטה
 3621/84 םולניצע (סולניקה) 26.11.64 סולניצה

 שמואל (םולניקה)
 הרשל (צבי דב<

 ע׳ זמיר, רשפ

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפסידה

 צוואות

ן מסיה 30.5.84 בר־אור אברהם  3737/84 קמי
 3738/84 יהניוק רוזה 5.1.84 מיניה יחביוק

 3739/84 פנחס בגל 11.5.84 פאולה בגל
 3741/84 מרגרט רומן 28.5.84 יצחק גליקמן

 4&/3744 מאויר ברובשטיין 1.12.83 משה ברובשטיין
 3745/84 יוכבד ברובשטיין 25.5.84 משה ברובשטיין

 3748/84 רוזברויך גואטה 9.6.84 גדעון קדפט
 2604/84 רודולףי פרטיאבו 20.4.84 פניבה זוסמן

 3752/83 מבדלביץ טירה 15.5.84 חיים(מנדלביץ)
 מולד

 3755/84 מנחם סגל 7.4.84 רחל סגל
 3757/84 מליכון שיינין 25.5.84 מליכון שיינין

 משה! לאה
 3758/84 סלאח ציון עקרי 17.12.80 זנדה עקרי

 3759/84 פני ברכות 9.5.84 ישעיהו הורוביץ
 3760/84 גרטרודה מריה הכטר 14.5.84 הרברט הכטר

 3767/84 לבלי אופנהיים 1.6.84 שושנה רזי
 אופבהימר

 3768/84 פינה(יוספינה) כהן 16.4.84 ראובן מיבץ •
 3769/84 זהבה ליבליך 19.8.80 ישראל גלבוע

 3770/84 צ׳ישנובר שושנה 30.4.84 משה. טמבור
 3771/84 לבהרד יצחק 7.6.84 עדינה לבהרד

 3774/84 נתן אופיר 84..24.1 חדוה אופיר
 3776/84 אוםטשינסקי אפרים 4.5.84 דבורה קרבי

 3779/84 בורגר זולטאן 12.3.84 בורגר אילנה
 3781/84 פלץ יצחק 25.5.84 אופק יונה

 7208/83 מרגרט וודבורן
 שלדסברג 4.3.83 דן שלבר

 3794/84 שרף איזבל לילה 11.6.84 וולף מילדרד
 סונדרה

 3786/84 ברזני יעקב 14.6.84 צבי בר (ברזני)
 3787/84 מרון אריה 1.6.84 מרון יצחק

 3795/84 קלמוני יצחק 4.10.81 קלמוני מינה
 3796/84 סולומון אדיט 1.5.84 סולומון יצחק

 3801/84 אינגסטר(יונגסטר) 16.4.84 החברה לנאמנות
 יהושע של בל״ ל

 3802/84 פלוטניצקי טובה 23.3.84 לוטן יצחק
 3805/84 אוניקובסקי חיים 10.4.83 אוניקובסקי חוה

 (אוח)
 3813/84 וושצ׳ין גבריאלה 7.4.84 אירנה סביר

 3817/84 כהן יהודה 30.11.78 כהן מרים
 3814/84 אלכסנברג יוסף 17.5.84 אלכסנברג אריה

 3823/84 בואנה־וידה אמה 10.5.84 בואינה־וידה
 אליעזר
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ת הכונס הרשמי א ת מ ו ע ד  מ

 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסה הדש], התש״פ—1980

י נאמנים וצווי הכרזת חייבים ו נ  הודעות על מי
 כפושטי רגל

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1) אלון שצקי, מנהל
 חברות; 2) רון שצקי, מנהל חברות; 3) טוני שצקי,
 מנהל הברות; 4) משה שצקי, מנהל חברות — רה׳

 פראג 5א׳, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפד, תיקים אזרחיים:

.2414—17/83 
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ז׳ בסיון התשמ״ד

 (7 ביוני 1984).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יואנס ליבוביץ, עו׳׳ד, רח׳ נצח

 ישראל 19, תל־אביי.
ן התשמ׳יד (ד ביוני 1984). ו  תאריך המינוי: ז/בסי

 שם החייב, תיאורו ומענו: עמי הראל, ת״ז 336403, חק
 לאי, עין ורד, תל־מונד.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 6349/83.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ג בסיון התשמ״ד

 (13 ביוני 1984).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: גיל עד חריש, עו״ד, רח׳

 • זמנהוף 24, תל־אביב.
 תאריך המינוי: י״ג בסיון התשמ״ד (13 ביוני 1984).

 כקשת שהדור

 שם החייב ומענו: שמואל פרץ, ת״ז 0255514, רח׳ בן־
 גוריון, פרדס רובין 5/3, גבעת־שמואל.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אם־ב־יפו, ת. א. 1121/78.
 תאריך הדיון בבקשת השחרור: כ״ב באלול הת־־^מ״ד (9נ
 בספטמבר 1984), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי

 בתל־אביב, דחי דצמז 1, תל־אביב.

 הודעה על ביטול צו קכלת נכסים

 שם החייב, תיאורו ומענו: אבדרי נבר, ת״ז 6718897,
 סוחר, רח׳ קדושי קהיר 11, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, ת.א. 2197/77.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים: ה׳ בכסלו החשל׳׳ח (15

 בנובמבר 1977).
 סיבה הביטול: פשרה עם הנושים.

 תאריך הביטול: כ״א באייר התשמ׳יד (23 במאי 1934).

 כ״ח בםיון התשמ״ד (28 ביוני 1984)
 ח׳ גרה

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות ןנדםח הדש], התשמ״ג—983ז

 הודעה כרכר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
ן קדימה בלבד  כדי

 שם החברה: דפוס שושני בעי׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ הבנאי 16, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 1127/81.
 היום האחרת לקבלת הוכחות: כ״ז בתמוז התשמ״ד (27

 ביולי 1984).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: עזדיאל ברק, עו״ד, רח׳ נצח

 ישראל 22, תל־אביב.

 הודעות על שחרור מפרקים

 שם החברה: פיטר בלום בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ סוקולוב 27, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחזזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 1132/82.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: רפאל פאוסט, עו׳יד, רחוב

 הלסינקי 3, תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ז באייר התשמ״ד (29 במאי 1984).

 שם החברה: מטויה ישראלית לחוטי כותנה דקים בע״מ —
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ הרצל 4, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 1794/63.

 שם המפרק, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן־
 יהודה 14, תל־אביב.

 תאריך השחרור: ז׳ בסיון התשמ״ד (7 ביוני 1984).
 ו

 שם החברה: החברה הישראלית לגידול ופיתוח טבק
 בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ לילינבלום 29, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 3457/60.

 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: ז׳ בסיון התשמ״ד (7 ביוני 1984).

 שם החברה: צבעטקם בע״מ — בפירוק.
 מזין המשרד הרשום: רח׳ מונסיפיורי 9, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 1301/59.
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בךיהודה 14, תל־

 אביב.

 תאריך השחרור: י׳ בםיון התשמ״ד (10 ביוני 1984).

 כ״ח בםיון התשמ״ד (28 ביוני 1984)
 ח׳ כרפ

 סגן הכונס הרשמי
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 הודעות אאל מתפרשמות על אתריות הט־דיעימ ואץ
 כשרעיטן משוט מתן תעודה על בפתותן

 עזבון אלימלך כיקוכםקיי

 ועזבון הינדה ביקובפקי

 הודעה לעי סעיף 99 לחו? הירושה
 / התשכ״ת—1%5

 לפי צו בית המשפט המחוזי תל־אביב־יפו בתיקי
 עזבונות 6199/83 ו־2028/82 נתמניתי כמנהל עזבון בנכסי

 המנוחיס אלימלך ביקובסקי והינדה ביקובםקי.

 אני מזמין בזה את נושי העזבונות הנ״ל להודיעני
 על תביעותיהם בכתב, תוך 90 יום מיום פרסום הודעה
 זו, לפי המען: משה אורנשטיץ, ערד, מנהל העזבון,

 רה׳ יהודה הלוי 61, תל־אביב.

 ט׳ אודנשטיין, עו״ד,
 מנהל העזבון

 נעמי הג״מ בעי׳מ

 הודעה על פירוק ההפרה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 •המניין של החברה הנ׳יל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 3.7.1984, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון, למנות את יחזקאל סהר, רה׳ הזורע 77, כפר

 שמריהו, למפרק החברה.

 כל בושה שיש ליו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, תוך 14 יום מיום פרסום

 הודעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.

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

 יחזקאל• סהר, מפרק

 נכפי יצהק ואלפה פילברברג בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המבין של החברה, הג״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 17.6.1984 בתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את יחיאל אנגלרד, רחוב גליקסון 9, תל־

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 15 יום מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 יחיאל אנגלדד, מפרק

ת הכונס הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל [נופח חדש!, התש״ג*-1980

 הודעות על כיטול צווי קכלת נכפים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: יהודה ארז, ת״ז 0280507,

 מקרין קולנוע, רח׳ אימבר 4, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת.א. 3867/70.

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ז בתשרי
 התשל׳יא (27 באוקטובר 1970).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: י׳׳ז באדר ב׳ התשמ׳׳ד (21 במרס 1984).

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם אבני, ת״ז 6456259,
 סוחר, רה׳ הכנסת 10, הרצליה, אצל משפחת רוזנברג.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 260/83.
 תאריך הצו לקבלת הבכסים ופשיטת הרגל: י׳ בניסן

 התשמ׳׳ג (24 במרס 1983).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לבושים.

 תאריך הביטול: כ״ב באייר התשמ״ד (24 במאי 1984).

 שם החייב, תיאות ומענו: מיכאל הפטקה, ת״ז 0853333,
 סוחר, רח׳ ביאליק 49, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 2197/77.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ה׳ בטבת
 התשל״ח (15 בדצמבר 1977); כיד באייר התשל״ח

 (31 במאי 1978).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: כ״א באייר התשמ״ד (23 במאי 1984).

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד גבאי, תי׳ז 6579058, חייט,
 כביש השבעה 37, רמלה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 153/67.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ח בטבת

 התשכ״ז (10 בינואר 1967).
 טיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: ז׳ בםיון התשמ״ד (7 ביוני 1984).

 כ״ז באייר התשמ״ד (29 במאי 1984) ח׳ פרפ
 סגן הכונס הרשמי

 דין ותשכון שכוש־
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-ל1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי׳׳ד—954! !,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 זהנכםים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ח

 בתמוז התשמ׳׳ד (18 ביולי 1984):

° י ^י ש  א. סך כל המטבע במחזור ב
 ביום 18 ביולי 1984 73,120,602,503.24
 ב. היתרה ביום 11 ביולי 1984 72,598,929,463.50

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 521,673,039.74
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 73,120,602,503.24

 י״ט בתמוז התשמ״ד (19 ביולי 1984) ש׳ סירקיפ
 טגן מנהל מחלקת המטבע

 ילקוט הפרסומיש 3079, כ״ו בתמוז התשמ״וי, 26.7.1984 2995



 שרף את מינץ בע״מ
 (בפירוק מרצון}

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנועדה. ונתכנסה כהלכה ביום
 29.6.1983 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה
 מרצון ולמנות את עו״ד א׳ הלדנברג, רחוב סוטין 28,

 תל־אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב׳׳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.

 אליעזר הלדנברג, עו״ד, מפרק

ט  נכ&י משפחה (הכרוש 12־ פכיון) כע״
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן
ן של החברה הב״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום י מ  ה
 20.6.1984 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עו״ד נסים דותן, רח׳ סוקולוב 39,

 חולון, 58256, למפרק החברה.
 כד 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 כאמור

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
 נסים דותן, עו״ד, מפרק

 קדניקו חברה להפצה כע״מ
תק החברה מרצון  הודעה על פי

 ניתנה בזה הודעה, כי באסיפה. כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ׳-ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 23 במאי 1984, נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את מרטין פולק, רח׳ אדפנהיימר 16,

 תל־אביב, למפרק יחיד של 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.

 נוסה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
 תלד המ־עד הנ״ל — לא ייענה.

 מרמץ פולק, מפרק

 תיקון מעות דפוס
 בהודע־ בדבר רשימת נוטריונ־ם מורשים לפי חוק
 הבוטרידנים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3061, התשמ״ד,
 עמ׳ 2526, במקום ״אריאלי בן־אדם״ צ״ל ״אריאל בך

 אדם״-

 ילקוט דפרכוציפ 3079, כ״ו גהמוז התשמ״ד, 26.7.1984

 דפוס להב כעי׳מ
 (בפירוק. מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 13.6.1984 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה
 מרצון ולמנות את עד״ד אליעזר הלדנברג, רח׳ סדטין 28,

 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.

 אליעזר הלנדברג, עו״ד, מפרק

 • עזבון המנוחה אסתר פרברניק
 הודעה לפי פעיף 99 לחוק הירושה׳

 התשכ״ה—1965

 בתור מנהלת עזבון המנוחה אסתר סרברניק מרמת־
 גן, מזמינה אני את נושי העזבון להודיעני על תביעו
 תיהם בכתב, תוך 3 חדשים מיום פרסום הודעה יזו,
 לפי המען: דעה גרוסיויגל, עו״ד, מבהלת העזבון, רח׳

 נחלת בנימין 52, תל־אביב.
 דעה גרופ־ויגד, ער׳ד

 • מבהלת העזבון

מ  מסגריה נהורה בע״
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 323 לפקודת
 החברות [נוסת חדש], התשמ׳יג—1983, כי אסיפת נושים
 של החברה הנ״ל לצורך מינוי מפרקים תתקיים ביום
 19.8.1984 בשעה 10.00 במשרדי עו״ד הדסה בךיעקב,

 רח׳ לוי אשכול 82, קיראון.
 בשם החברה

 הדפה כ״־יעקפ׳ עו״ד

מ ״ ע  משפחת שמיאפגי לחקלאות ב
 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנתקיימה ביום 19.6.1984
 נתקבלה החלפה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את פרנץ שטיאםני, כרם הזיתים 29, סביון, למפרק

 ההברה.
 כל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 30 יום מיום פרסום

 הודעה זו.
 לא ידונו בתביעות שיוגשו אהרי תאריך זה.

 פרנץ שטייאשני, מפרק
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