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 ילקוט הפרסומים
 1 י בטבת התשנ״ו 4364 24 בדצמבר 1995
 עמוד

 הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים לפי
 חוק הנפט ג וסו

 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים של זני צמחים
 בספר הזכויות 1013

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים של זני

 צמחים בספר הזכויות 1013

 הודעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתון 4ו0ו

 מינוי חברה וממלאי מקום לחברים במועצה הארצית
 לתבנוןולבניה 1015
 מינוי חברים בוערה מקומית לתכנון ולבניה 5 ו0 ו

 הסמכה לפי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי

 טיסה) 1015

 הודעה ברבר קביעת מועד לבחירה רב עיר 1075

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 1016

 הודעה בדבר הצנת לוה זכויות במקרקעין 1017

 הודע1ת לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

 ולפי חוק התכנון והבניה 1017

 הודעות בתי הדין הרבניים 1022

 בקשה לפירוק חברה על ירי בית המשפט 23סו

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי 1023

 הודעות מאת הכונס הרשמי 1024

 דו־ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע 1025

 הודעות מאת הציבור 1025

 עמוד

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר 1004

 תיקון הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 1004

 מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות 04סו

 מינוי חבר ועדות ערעורים לפי חוק נכי המלחמה
 בנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים 1004

 מינוי חבר ועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
 ולפי חוק בתי דין מינהליים 4ססי

 מינוי חבר ועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים
 ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים 1004

 מינוי חבר וערדת ערעיד לפי חוק משפחות חיילים

 שנספו במערבה ולפי תוק בתי דין מינהליים 1004

 הודעה על מינוי מפקח על הביסות 5סס1

 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות
 הבראה ונופש 1005

 8^ח־עה על בטלות הוראות בצו הרהבה בענף החקלאות 1006

 הורעה על בטלות הוראה בצו הרחבה בענף החקלאות
 לעובדים בדירוג חדשיימינהלי 1006
 צו הרחבה בענף המוסכים 1006

 הודעות על הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות) 1010

 הורעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא
 צמוד הניתן לציבור - בתודש אוגוסט 1995 1011

 הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 (מם׳ 2 ומסי 13 1011



 מינוי חבר ועדות ערעורים
 לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי־ד-1954
 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב~1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף נ לחוק בכי המלחמה
(להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי  בנאצים, החשי־ד-1954י
 דין מינהליים, ההשנ־ב- 992וי, אני ממנה את עורכת דין

 נילי דמון כחברה בועדות ערעורים* לפי החוק.

 ו׳ בכסלו התשניו (29 בנובמבר 1995)

) דוד ליבאי 3 ־ 9 מ ' ח ) 

 שר המשפטים
 י סיח התשייד, עכר 76; התשל־ט, ענד 68.

 י ס*ח התשנ׳ב, עמי 90.
 * י״פ התשנ־ה, עמי 3703.

 מינוי חבר ועדות עררים
 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי־ז-1957
 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ־ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצינ•^
^ ך י  התשי׳־ז-957ו' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי ד

 מינהליים, התשנ־ב-1992נ, אני ממנה את עורכת דין נילי
 רמון לחברה בועדות עררים לפי החוק*.

 ד בכסלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)

) דוד ליבאי 5 ־ י 0 מ ° ח ) 

 שר המשפטים
 1 ס־ח התשי־ז, עם׳ 163: התשל־ח, עמי 212.

 1 ם־ח התשניב, עמי 90.

 נ י־פ התשנ־ה, עמ׳ 3703.

 מינוי חבר ועדות ערעור
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי־ט-1959

 ולפי חוק בתי דין מינהליים. התשניב-1992
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים
 ושיקום), התשי־ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק),
 וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ*ב-1992ב, אני ממנה
 את עורכת דין נילי רמץ כחברה בועדות ערעור לפי החוק

 הנ-ל1.

 ר בכסלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)

^ י א ב י ) דוד ל 5 ־ 5 מ " ח < 
 שר המשפטים

 י ס׳׳ת התשי־ט, עמ׳ 276.
 1 סייח התשנ״ב, עמי 90.

 1 י״פ התשנ״ה, עמי 3702.

 מינוי חבר ועדות ערעור
 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 (תגמולים ושיקום), התש־י-1950
 ולפי חוק בתי דין מינהלייס, התשנ״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים
 שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש־י-ס195' (להלן -

 י ס״ח התש־י, עכו 162.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41>ב^} לחוק־יסור: הממשלה',
 מודיעים בזה כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה
 כי השר יוסי שריד יכהן כממלא מקום השר לקליטת העליה
 מיום ד בכסלו התשניו (30 בנובמבר 1995) ער שובו טל

 השר לקליטת העליה לארץ.

 י׳ בכסלו התשנ׳־ו (3 בדצמבר 1995)

< שמואל הולנדי ג ־ מ " ח ) 

 מזכיר הממשלה
 י ס־ת התשכ־ח, עמי 226.

 תיקון הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי־א-1951

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחרק נכסי המדינה, התשי־א-
 1951', מודיעים בזה בי הממשלה החליטה לתקן את
 ההחלטה בדבר ההרשאות לנושאי משרות במשרד הבטח־ןנ,

 כלהלן:

 אחרי סעיף 141 יבוא:

 משרד הבטחון חדרה

 ־142. ראש היחידה ביחד עם חשב היחידה - עד
 לסכום של 840,000 שקלים חרשים;

 143, ראש יחידת רכש ביתד עם תשב היתירה - עד
 לסכום של 60,000 שקלים חדשים:

 144. ראש מדור רכש ביחד עם תשב היחידה - עד
 לסכום של 30,000 שקלים חדשים.׳

 י־ בכסלו־ התשנ־ו (3 בדצמבר 1995)

) שמואל הולנדי 5 ־ מ 9 ח < 
 מזכיר הממשלה

 י ס־ח התשי־א, עמ׳ 52.
 1 י״פ התשנ־ב, עמ־ 2917; התשנ־ה, עמ׳ 946; התשניו. עמ׳

.340 

 מינוי שופט בבית מש&ט לתביעות קטנות
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], ההשמ׳ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט (:נוסח
 משולב], התשמ*ד-1984', ובהסכמת נשיא בית המשפט
 העליון, אני ממנה את השופט בקיצבה ראובן דן למלא
 תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות עד יום י־ת

 בכסלו התשנ׳ז (29 בנובמבר 1996).

 השופט יישב בדין אף לאחר שעות העבודה הרגילות
 בבתי המשפט ויהיה זכאי לגמול לבל יום ישיבה בשיעור

 שייקבע מזמן לזמן.

 ר בכסלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)

) דוד ליבאי 3 ־ 6 מ 0 ח < 
 שר המשפטים

 1 ם־ח התשמ־ד, עמי 98ו.

 1004 ילקוט הפרסומים 4364, א׳ בטבת התשנ׳׳ו, 24,12.1995



 הבראה) יהיה החל מיום ו ביולי 1994 - 82ו שקלים
 חדש יס

 ב. סך זה כולל את תשלום המעימ בשיעור M״M שישולם
 לעובד בכפוף להמצאת קבלה, אם נהוג במפעל.

 3. החל ביום ו ביולי 1995 יעודכן מחיר יום הבראה ויהיה
 200 שקלים חדשים לבל יום הבראה (להלן - סכום

 כולל).

 מובהר כי הסכום הבולל יעודכן בבל אחד מהמועדים ו
 ביולי 1996 ו־1 ביולי 1997 בשיעור השינוי במדד

 המחירים לצרכן, לפי החישוב כמפורט להלן:

 א. ההל ביום 1 ביולי 996 ו 200 שקלים חרשים
 בצירוף מדד המחירים, ממדד חודש מאי 1995
 (המתפרסם ב־5ו ביוני 995ו) עד מרד חודש מאי

 1996 (המתפרסם ב־5ו ביוני 1996).

 ב. החל מיום 1 ביולי 1997 מחיר יום הבראה
 כאמור בסעיף א׳ לעיל בצירוף מדד המחירים
 המצטבר ממרד חודש מאי 1996 (המתפרסם ב־15
 ביוני 1996) ועד מדד חודש מאי 1997 (המתפרסם

 ב־15 ביוני 1997).

ל ביום 1 ביולי S199 מבוטלת חובת העובד להציג ח ה . 4 
 קבלה המעידה על תשלום מע־מ כאמור בסעיף 2ב להסכם

 זה.

 למען הסר ספק, מובהר בזאת בי לא ידרש עובד
 להוכיח או להראות בי שהה בבית הבראה או השתתף בבל
 צורת נופש אתרת בתנאי לתשלום הכולל של קצובת

 ההבראה, כפי שהוגדרו בכל מועד.

 5. הוראות הסבם זה אינן חלית על מעבידים ועובדיהם,
 שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי
 הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת

 קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

 6. א. קציבת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם
 כן נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף

 מעת לעת, לעובדים במשרה מלאה:

 עובד בנסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל -
 5 ימי הבראה;

 מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה
 במפעל - 6 ימי עבודה;

 מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה
 כמפעל - 7 ימי עבודה;

 מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה
 במפעל - 8 ימי עבודה;

 מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה
 במפעל - 9 ימי עבודה;

 מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל - 10 ימי
 עבודה.

 ב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עובד יהיה זכאי
 לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו
 הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמיר, יהיה זבאי גם

 לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

 החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהלייס, התשניב-992וב,
 אני ממנה את עורכת דין נילי רמון בחברה בוערות ערעור

 לפי החוקי.

 ו׳ בכסלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)

) דוד ליבאי ג ' נ 2 מ 1 ת < 
 שר המשפטים

 ס־ת התשנ־ב, עמי 90.
 1 י־פ התשנ־ה, עמ׳ 3703.

 הודעה על מינוי מפקח על הביטוח
 לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח
 על עסקי ביטוח. התשמ״א-ו198', מיניתי את דורון שורר

 למפקח על הביטוח במקום יאיר קריידמן*.

 אברהם (ביינה) שוחט
 שר האוצר

 כ״ח בתשון התשניו (21 בנובמבר 1995)
 (חמ 3-704)

 ס־ח התשמ־א, עמ־ 208.

 י*פ התשנ־ה, עמ׳ 2099.
1 

 עו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהועאות
 הבראה ונופש

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי־ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קבוציים,
 התשי־ז-1957', אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות
 ההסכם הקיבוצי הכללי (7009/95) שבין לשכת התיאום של
 הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המואנדים בה, לבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בא־׳י, האנף לאיגוד
 מקצועי, ביום ח• בשבט התשנ־ה (9 בינואר 1995) במפורט
 בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחילו על כל העובדים

 והמעבידים בישראל למעט -

 (1) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 באתזקתם;

 (2) עובדי *המשקם׳ חברה לתעסוקת קשישים ובעלי כושר
 גופני מוגבל בע־׳מ:

 )(3) עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים

 הקיבוציים החלים בשירות הציבירי:

 (4) עובדים ששכרם משתלם על־פי הצמדה להסכמי שכר
 בשירות הציבורי.

 תוספת

ת רחבו ת המו ראו  ההו

 מם־ הסעיף
 בהסכם

 2. א. גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה
 י והנופש של עובדיו לבל יום הבראה (להלן - מתיר יום

1 

 ס*ת התשי״ז, עבד 61.

 ילקוט הפרסומים 4364, א׳ בטבת התשנ־ו, 24.12.1995 1005



 ושיווק׳ שבסעיף ו להסכם הקיבוצי האמור בצו ההרחבה
 בענף החקלאות לעובדים בדירוג חודשי מינהלי2 -

 בטלות.

 אודה נמיר
 שרת העבודה והרווחה

 ו׳ בכסלו התשניו (29 בנובמבר 995ז)
 (חמ 3-107)

 י״פ התשנ־ה, עמי 2053.

 ו 1

1 

 עו הרחבה בענף המוסבים
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי־ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 ההשי־ז-ד195', אני מצווה לאמור;

 ו. תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הבללי,
 שנחתם בין איגוד המוסכים בישראל לבין ההסתדרות
 הכללית של העובדים באיי הסתדרות עובדי המתכת

 החשמל והאלקטרוניקה מיום כיז באלול התשניג (3
 בספטמבר 993ו), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציי
 הוא 7064/93, כמפורט בתוספת, וההוראות האמורי

 יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף המוסכים,
 למעט -

 (ו) עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו
 בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם•,

 (2) עיבדי חברת המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי
 כושר גופני מוגבל בעימ;

 (3) עוברים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 באחזקתם.

 2. הוראות סעיף קטן ד׳ לפרק 17 להסבם הקיבוצי האמור
 יחולו רק לגבי עובד ומעביד שפעלו לפי הוראות
 הסעיף הקטן האמור ער יום 31 באוגוסט 1996 ואולם
 אם מסר עובד למעבידו או מעביד לעובדו, אף לפני
 המועד האמור, הודעה בכתב על אי־הםבמתו להסדר
 לפי סעיף קטן ד׳ האמור - לא יחול עליהם סעיף קטן ד׳

 האמיר מיום מסירת ההודעה.

 תוספת 1
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 מסי הסעיף
 בהסכם

 פרק 1: הגדרות
 בהסכם זה מלים המתייחסות למין זכר כוונתן נם למין
 נקבה ומלים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר
 רבים ובן להיפך, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות

 הסכם זה.
 ״ההנהלה־ - הנהלת מוסך, בעל מוסך, או כל הבא מכוחה
 של הנהלת מוסך או מי שהוסמך על־ידה בכל דרך

 שהיא לשמש כבא־כוחה;

 ג. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה
 באופן יחסי לחלקיות המשרה.

 ד. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ,
 מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או

 נהוג מועד אחר במקום העבודה.
 ה. לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב
 העדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל העדרות אחרת

 בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
 7. א. עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם
 של יחסי עובד ומעביר, וזאת לגבי תקופה של ער
 שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את
 קצובת ההבראה עבור אותה תקופת במהלך עבודתו.

 ב. אין באמור בסעיף קטן א׳ זה ברי לפגוע בזכותו של
 עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

 ו׳ בכסלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)
״ אירה נמיר ־ י 0 מ ד ח ) 

 שרת העבודה והרווחה

 הודעה על בטלות הוראות בעו הרחבה בענף
 החקלאות

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי־ז-957ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו3 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-1957', אני מודיעה כי בהתאם להסבם קיבוצי כללי
 שנחתם ביום י־א באב התשנ־ה (7 באוגוסט 1995) בין
 התאחדות האיכרים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בארץ ישראל, האיגוד הארצי של הפועלים
 החקלאיים השכירים, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 הוא 7067/95, בטלות המלים •ומועצות שיווקי בצי ההרחבה
 בענף החקלאות/ וכן בסלות המלים יובן על מועצות
 השיווק במפורט לעיל־ שבסעיף 4א לתוספת לצו ההרחבה

 האמור.

 אודה נמיר
 שרת העבודה והרווחה

 ו׳ בבטלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)
 (חמ 3-107)

 ם׳׳ח התשי״ז, עמי 63.
 י״פ התשנ״ה, עמי 1600.

 הודעה על בטלות הוראה בעו הרחבה בענף
 החקלאות לעובדים בדירוג חדשיימינהלי

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי־ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-1957', אני מודיעה כי בהתאם להסבם קיבוצי כללי
 שנתתם ביום ייא באב התשנ־ה (7 באוגוסט 1995) בין
 התאחדות האיכרים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בא־י, האיגוד הארצי של הפועלים החקלאים
 השכירים, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 95/
 7067, המלים ״עובדים (עובדי כפיים) במועצות ייצור

 סייח התשי־ז, עמי 63. ס״ת התשי־ז, עמ׳ 63.
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 יהא להאריך את תקופת הנסיון של עובד ב*3 חורשים
 נוספים.

 ב. בתקופת הנסיון רשאי המעביר לפטר עובד בלי
 מתן סיבה. במשך השבועיים הראשונים יבול עובד להיות

 מפוטר גם בלי הודעה מוקדמת.
 ג. יפוטר עובד בתקופת הנסיון והתקופה המוארכת
 יקבל הח־עה מוקדמת של יום אחד לבל חודש עבודתו

 במוסך.
 ד. נשאר עובד לעבוד לאחר תקופת הנסיון, באמור
 לעיל, ייהנה מכל הזכויות הנובעות מהסכם זה לעובד קבוע

 מיום הכנסו לעבודה.

 פרק ד: סדרי עבודה
 א. שעות עבודה רגילות

 ו. שבוע עבודה הינו בן 45 שעות שבועיות.
 (א) במוסכים, שיעבדו 5 ימים בשבוע, יועסקו

 העובדים 5 ימים לפי 9 שעות ביום.
 (ב) במוסכים, שיעבדו 6 ימים בשבוע, יום עבודה

 רגיל הוא בן 8 שעות ויום ר בן 5 שעות.
 2. יום עבודה בערבי חג יהיה בן 5 שעות ויחושב לפי יום
 עבודה מלא כמקובל בבל מקום עבודה. שעות עבודה בחול

 המועד יהיו לפי הסיכום בין המעביד לעובדיו.

 פרק 8: תעריפי שכר משולב לעובדי מוסכים בכל המקעועות
 השונים במוסך

 שקלים חדשים שקלים חרשים
 דרגה לחודש דרגה לחודש

 ו 1,485 7 2.196
2,345 8 1,585 2 
2354 9 1,690 3 
3,000 10 1,805 4 
 5 1,929 ראש עוות 3.311
 6 2,056 מנהל עבודה 3,615

 הערה: על הסעיפים הנ־ל יתווספו תוספות שכר ותוספות
 יוקר החל ב־1 באוקטובר 1993.

 ב. עבודת חוץ
 עובר הנשלח לעבוד מחוץ למוסך ו/או מחוץ לעיר

 יוחזרו לו הוצאות הנסיעה והלינה, הבל לפי הענין.

 סכומי האש״ל הם כדלקמן וכפי שיעודכן מעת לעת:

 שקלים חדשים

 ארוחת בוקר 7.50
 ארותת צהריים 21.20

 ארוחת ערב 9.20
 ארוחת לילה 9.20

 סכומי האש־ל הניל נקבעו על סמך מדד מחירי
 ארוחות במסעדות ובבתי קפה של חודש יוני 1993 שהגיע

 ל־212,5 נקודות (לפי בסיס של שנת 1987).

 ־מוסך׳ - מקום עבודה וכל מוסך המעסיק עובדים שבירים
 בתיקונים ושירותים לכלי רכב וחלקיהם;

 *עובר־ - כל עובד המועסק במוסכים לרבות נוער עובר:

 ״נוער עובד־ - נער בגיל 15 עד 18 המועסק במוסך:

 ״חניך־ - כמשמעותו בחוק החניכות, התשי״ג-1953;

 ״עבורת יום־ - עבורה בתחום השעות 06.00 - 17.00;

 •משמרת שניה־ - עבודת בתחום השעות 14.00 - 22.00;

 ׳עבודת לילה־ - עבודה בתחום השעות 22.00 - 06.00;

 ־עבודת שבת וחג־ - עבודה בתחום השעות 6.00ו בערב
 שבת או חג עד שעה 18.00 במוצאי שבת בחורשים
 אוקטובר - מרם או עד השעה 20.00 בחודשים אפריל -

 ספטמבר;
 ׳שבוע עבודה־ - בן 5 או 6 ימים, כפי שנהוג או מוסכם

 בכל מוסך;
 יחודש־ - תקופה של חודש לפי הלוח האזרחי הנהוג

 במדינה;
 ישנת עבודה* - תקופת עבודה של 2ו חודשים לפי הלוח
 האזרחי הנהוג במדינה בולל החופשות בתשלום

 המוכרות על פי הדין או על פי הסכם זה:
 ״קופת חולים־ - קופת חולים של ההסתדרוח:

 ־תעודה רפואית־ - תעודה של רופא קופת תולים
 הכללית:

 ־מבטחים־ - מוסר לביטוח סוציאלי של העובדים באיי:
 *תוספת יוקר־ - תוספת היוקר המצטרפת לשכר המשולם
 לעוברים על־פי ההסכמים הנחתמים מעת לעת בין
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין

 ההסתדרות;
 ״שכר משולב* - שבר יסור משולב בצירוף כל ההוספות
 המשתלמות לעובר והם חלק בלתי נפרד משבדו(תוספת
 ותק, משפחה, תוספת מקצועית, תוספת מחלקתית או
 כל תוספת אחרת המוסכמת ע־י הצדדים להסכם זה);

 •שכר כוללי׳ - שכר משולב כולל שעות נוספות, פרמיות.
 מענקים וכוי, למעט החזר הוצאות.

 ב. שעות עבודה נוספות
 שעות עבודה, שמועסק בהן עובד לפי דרישת המעביד
 מעבר לשעות העבודה היומיות הרגילות, כאמור לעיל,
 נחשבות לשעות עבודה נוספות, וכן משתלמות בתוספת של
 6י25 מהשכר הבולל עבור השעתיים הראשונות, 50%
 מהשכר הכולל החל מהשעה הנוספת השלישית ועד חצות.
 החל מחצות ישלם המוסך לעובד שכר כולל של שתי שעות

 בעבור כל שעת עבורה.
 ג. משמרות

 במשמרת שניה - יהיו העובדים זכאים לתוספת של
 25% על שכרם בעבור כל משמרת כאמור לעיל.

 פרק 6: תקופת הנםיון

 א. בל עובר המתקבל לעבודה נחשב כעובד בנסיון
 במשך 6 החורשים הראשונים מיום בניסתו לעבודה. ניתן
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 מספר ימי חופשה
 בשנה ל־5 ימי
 עבורה בשבוע

 מספר ימי חופשה
 בשנה ל־6 ימי
 עבודה בשבוע

 שנות
 ותק

 ו 2ו ימי עבודה 10 ימי עבודה
 2 2ו ימי עבודה 0ז ימי עבודה
 3 13 ימי עבודה 11 ימי עבודה
 4 13 ימי עבודה 11 ימי עבורה
 5 14 ימי עבודה 12 ימי עבודה
 6 19 ימי עבודה 17 ימי עבורה
 7 9ז ימי עבודה 17 ימי עבודה
 8 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה
 9 ואילך 26 ימי עבודה 23 ימי עבודה

 ד. עוברים המקבלים פרמיות בנוסף לשכרם הקבוע,
 יהיה שכרם הרניל לעורך חישוב דמי חופשה כולל הפרמיות
 המשתלמות להם עבור יום עבורה רגיל, ובלבד שפרמיה
 בנ׳׳ל העולה על 30% של השכר הקבוע לא תובא במנין.
 פרמיות המשתלמות ליום עבורה רגיל פירושן, הפרמיה
 הממוצעת שקיבל עובר ב־0? הימים שלפני צאתו לחופשה

 תוך יום עבודה רגיל (ז־א ללא שעות נוספות).

 ה. נוער עד גיל 18, יקבל חופשה שנתית בתשלום
 בהתאם לחוק עבורת הנוער ילחוק חופשה שנתית (8ו ימים

 בשנה, כולל שבתות),

 ו. המעביד הוא הקובע את מועד חופשתו של העובר
 בהתאם לצרכי המוסך ובתיאום עם העובד.

 ז. יש לדאוג שהתופשה תהיה רצופה ולא לשיעורים
 פרט למקרה של הסבם מיוחד בין הצדדים ובהתאם לחוק (7

 ימים רציפים לפחות).

 ח. עיבדים בעלי זכית לחופשה, שמסיבות מחלה לא
 ייבלי לקבלה בתקיפת החיפשה, במוסכים בהם החופשה

 היא כללית, רשאים לקבלה אחרי שיבם לעבודה.

 ס. חלה עובר בתקופת חופשתו השנתית, תנתן לו
 מכסת החופשה המגיעה לו לאחר החלמתו: במקרה בנ־ל על
 העיבר לוזוריע למעביר על מחלתי ביים הראשון למחלתו.

 י. עובדים בעלי זכית חופשה, המפוטרים לפני
 שקיבלו את החופשה המגיעה להם רשאים לקבל פדיון
 חופשה על חשבון המוסך בעת הפיטורים, עבור בל הימים

 שהצטברו לזכותם במהלך תקופת עבודתם במוסך.

 יא. חישוב מכסת החופשה דלעיל הוא לשנת עבודה,
 ובאופן יחסי לחלקי שנה שמעל לשנת עבורה במוסך,

 בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית.

 פרק 12: תשלום דמי הבראה

 העובדים זכאים לתשלום דמי הבראה בשיעורים
 המפורטים להלן:

 עבור השנה הראשונה והשניה 5 ימי הבראה
 עבור השנה השלישית 6 ימי הבראה
 עביר השנה הרביעית ועד השנה השמינית 7 ימי הבראה
 עבור השנה התשיעית ועד השנה העשירית 8 ימי הבראה
 עבור השנה האחת עשרה 9 ימי הבראה
 עבור השנה השתיים עשרה ואילך 10 ימי הבראה

 ג. תוספת ותק
 לאחר שנת עבירה במוסך יקבל עובד תוספת יתק
 בשיעור של &<1 משכרו החודשי לכל שנת והק עד 30

 שנה.

 ד. תוספת יוקד

 תוספות היוקר המשתלמות עפ־י ההסכם הקיבוצי
 הכללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין
 ההסתדרות הכללית של העוברים באיי, ישולמו לעוברים

 במוסכים.

 ה. אופן התשלום
 1. התשלום לעובדים יהיה אחת לשבוע, אתת לשבועיים
 או אחת לחודש, בימים קבועים, ובהתאם לנהוג במוסך

 ובמסגרת החוק.
 2. המעביד רשאי לשלם אח שכר העבודה על ידי שיק או
 על ידי זיכוי חשבונו האישי של כל אחד מהעובדים, כפי
 שייקבע בהסכם בין המעביד לעובדים. עובד שיודיע בכתב
 כי רצונו ששכרו לא ישולם לו על ידי זיכוי חשבונו בבנק
 כנ־ל, יקבל את השכר באמצעות שיק על שמו, המעביד
 ימציא לעובד פירוט חשבון שכרו שהועבר לזכותו בבנק,

 בתלוש שכר מפורט לפחות אחת לחודש.

 פרק 9: ביטוח מחלה

 בכדי להבטיח את התשלום לעובדים במקרה מחלה
 ישלם המעביד ל־מבטחים־ 0/״2.5 משכר העבודה הבולל של

 העובד.

 פרק 0ו: דמי חגים

 בל עובר שעבד לפחות שלושה חודשים, יקבל תשלום
 מלא עבור 10 ימי חג:

 2 ימים
 1 יום

 2 ימים
 2 ימים

 ו יום
 ו יום

 ראש השנה
 יום הכיפורים

 סוכות
 פסח

 שביעות
 יום העצמאות

 יום נוסף על פי בחירת העובד.

 התשלום עבור ימי החג ישולם נם אם החג חל
 בשבת.

: חופשה שנתית ו  פרק ו
 א. עובד זמני אשר עבד במוסך עד 75 ימים ופו־טר או
 עזב את העבודת מרצונו תשולם לו תוך 9 ימים מיום נמר
 עבודתו, תמורת חופשה שנתית בשיעור של יום עבודה

 עבור כל חודש שעבד.

 ב. עובד הממשיך לעבוד במוסך למעלה מ־75 יום
 ועד שנה, יהא זכאי לחופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה

 שנתית, החשייא-951ו (להלן - החוק).

 נ. עובד העובד במוסך שנה ומעלה יהא זכאי
 לחופשה שנתיח כמפורט להלן:
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 העובדים עבור 8 שעות עבורה, מזה ישלם המעביד 0*6
 וינכה מהעובד *־5.5.

 ג. הנהלות המוסבים שיחליטו לבטח את עובדיהם
 בפנסיה מקיפה, ישלמו ל־מבטחיס־ רמי גמולים בשעור של
 17.5% משכרם המלא של העובדים עבור 8 שעות עבודה,

 מזה ישלם המעביד 2% ו וינכה מהעובד 5.5%.

 ד. הנהלות המוסכים שעשו או יעשר ביטוח
 אלטרנטיבי או קופות תגמולים - יבוא הדבר כמקום חובת
 בטוח בקרן פנסית יסור, או קרן פנסיה מקיפה, הבל לפי
 הענין, בתנאי שהעובד יחתום על כתב ויתור על פי הנוסח

 המצורף בזה (בספח ו). •

 ה. תשלום הנהלת המוסך לקרן פנסיה' מקיפה
 בשיעור *=6 משבר עבודה חודשי, יבואו במקום חובת
 תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 72%. לפי סעיף 14 לחוק

 פיצויי פיטורים, התשכ־ג-963ו.

 ו. הנהלת המוסך אשר תבחר לבטח את עובדיה בקרן
 פנסיה מקיפה, תוכל להפקיד השלמת פיצויים בקרן פיצויים
 של ־מבטחים־ או בל קופת גמל אחרת בשיעור 2 ושליש
 אחוז משכרו החודשי. תשלום הנהלת המוסך לקרן פיצויים
 כאמור, תבוא במקום חובח תשלום פיצויי פיטורים בשיעור

 28%, לפי סעיף 4 ו לחוק פיצויי פיטורים.

 ז. הנהלות המוסכים אשר חל עליהם % הסכם
 הצטרפות לקרן פנסית יסוד או מקיפה לפני התימת הסכם
 זה, יקבעו זכויות העוברים בהתאם לקבוע בהסכם

 הפנסיה.

 פיק 18: פיטוריס רגילים

 א. יש למנוע שרירות לב ביחס לפיטורי עוברים.

 ב. פיטורים רגילים של עוברים לאחר תקומת הנסיון,
 אפשריים מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת של 6 ימי
 עבורה לעוברים אשר עובדים עד מחצית השנה ויום נוסף
 לבל חורש מעל לחצי שנה, עד למכסימום של 12 ימי

 עבורה.

 נ. על אף האמור לעיל רשאי המעביר להפסיק
 עבודתו של עובד מפוטר עם מתן ההודעה המוקדמת ובלבד
 שישולמו לו רמי ההודעה המוקדמת בהתאם למספר הימים

 הנקובים בסעיף משנה ב׳ דלעיל.

 פדק 19: פיטורים מחמת צמצום בעבודה

 א. עובר שפוטר או עזב את המוסך מפאת צמצום
 בעבודה זכאי לקבל תעודה מתאימה בדבר תקופת עבודתו

 במוסך.

 כ. עוכרים שפוטרו מפאת צמצום בעבודה, שמורה
 להם הזכות לחזור לעבודה במוסך, במקרה של צורך
 בעובדים נוספים בזכויות מלאות. תוך 6 חודשים מיום

 הפיטורים.

 ג. חלו חילופי בעלים במוסך יהיה בעל המוסך
 היוצא חייב בבל תשלומי הפיצויים ותשלומים אחרים בגין

 כל תקופת העבודה של כל עובד במקום העבודה.

 מחיר יום ההבראה יהיה בהתאם לקבוע בהסכם שבין
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין האגף לאיגוד

 מקצועי וכפי שיהיה מעת לעת.

 תשלום ימי ההבראה יהיה סמוך, בכל האפשר, למועד
 תשלום המשכורת שבה משולמים רמי חופשה השנתיח,

 באחד מחודשי הקיץ (יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר).

 עובד שפוטר או התפטר לאחר יותר משנה לעבודתו,
 יקבל דמי הבראה יחסיים גם עבור חלקי השנה.

 פרק 15: הועאות נסיעה
 עוברים הנוסעים מביתם למקום העבודה ובחזרה יהיו
 זכאים להחזר הוצאות הנסיעה בפועל בתחבורה ציבורית
 בהתאם להסכם קיבוצי כללי שנחתם בין האגף לאיגוד
 מקצועי ולשכת התיאום מיום 12.8.1987, ובפי שיהיה מעת

 לעת.

 פרק 14: בטיחות בעבודה

 על המעסיקים והעוברים לנקוט בכל האמצעים
 שברשותם כרי למנוע תאונות בעבורה, בהתאם לדרישות

 החוק למניעת האונות עבודה,

 פרק 15: בגדי עבודה
 א. עובדים לאחר 6 חודשי עבודה במוסך יקבלו 2 חליפות
 עכורה ו־1 זוג נעלי עבודה פעם אחת בשנה על חשבון

 המוסך.

 ב. בגרי מגן וכדומה עתנו לעובדים בעבודות שייקבעו
 על־ידי המוסד לבטיחות וגהות.

 פרק 16: א. חופשת לידה
 ז. כל עובדת זכאית לחופשת לירה בהתאם לחוק.

 2. זכותה של העובדת להאריך את תופשת הלירה בהתאם
 לחוק בלי שתאבד זכויותיה ותפקידה במוסך.

 ב. ימי שמחה

 עובד קבוע שמתחתן יקבל חופשה מיוחדת בת 2 ימים;
 עובד כנ״ל שנולד לו בן/בת או שבנו/בתו מתחתן/נת יקבל
 חופשה מיוחדת בת ו יום. עבור ימי חופשה מיוחדת כנ־ל

 יהיה העובד זכאי לתשלום שכרו המשולב הרגיל.

 נ, ימי אבל

 עובד המקיים חוכת אבלות מטעמי דת או נוהג - ׳שבעה׳
 ואינו עובר באותם ימים (במות הורים, בן־זוג, אחים ואחיות
 וילדים) יהיה זכאי לתשלום שכרו ועבור ימי העבודה

 בפועל שנעדר בהם מהמפעל.

 פרק דו: קרן פגםיה ופיצויים

 א. הנהלות המוסבים יבטחו את עובדיהם בקרן
 פנסיה יסוד או בקרן פנסיה מקיפה של ־מבטחים* לפי

 בתירתם.

 ב. הנהלות המוסבים אשר יחליטו לבטח את
 עובדיהם בקרן פנסיית יסוד, ישלמו ל־מבטחים־ רמי גמולים
 כשעור הקבוע בתקנון שהינו 11.5% משכרם המלא של
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 5. ולראיה באתי על החתום:

 חתימה
 עד לחתימה

 אני תיז מאשר כי החבר קרא
 בנוכחותי את בתב הויתור וחתם עליו בפני.

 תאריך חתימה
ן בנובמבר 1995) י  ו׳ בכסלו התשנ־ו (

 אורה נמיר
 שרת העבודה והרווחה

 (חמ 5-107)

 פרק 22: פיצויי פיטורים
 שיעור פיצויי הפיטורים יהא בהתאם להוראות הסבם

 זה ולחוק פיצויי פיטורים על תקנותיו.

 התפטרות מהעבודה

 א. עובד שתקופת הנסיון שלו טרם נסתיימה, רשאי
 לעזוב את המוסך באותם חנאי ההודעה המוקדמת שבהם
 אפשר לפטרו. אחרי תקופת הנםיון רשאי העובד לעשות זאת

 מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת כנהוג במקרה פיטורים.

 פרק 23: הפסקות זמניות בעבודה

 במקרה של הכרח בהפסקה זמנית בעבודה כתוצאה
 מכח עליון -(דהיינו מסיבות שאינן תלויות במעביד), ידונו הרשאה

ה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (ערות) מ נ מ ת ב י פ ם כ ה ה י ע ב ל ה ל ו ה כ י ע ב ו ה י י ת פ ם ב י ד ד *  ה

 למצוא הסדר מתקבל על דעת הצדדים המעוניינים. עד *•ז
_ בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה ה מ ח ל י מ ל ״ ע ן ב ת ( י ת נ ה ע ש פ ו ל ח ן ע י ה ם י ן  י

ל ^ הפלילית (עדות), אני מרשה בזאת את עובדי המשרד ע ל ב ל ש ב י א מ ׳ , ל מ ש ת ח ק ם 3 ז , ן ן ו פ ט  ש

 לאיכות הסביבה ששמותיהם מפורטים להלן לערוך הקירות
 בקשר לעבירות על פקודת הנמלים [נוסת חדש], התשל״א-
 פרק 26: קרן ההשתלמות 1971', בקשר לתקנות 4!ב), 10, 11, 18, 19, 23 ער 28, 32, 33,
ש 38 והפרקים החמישי והששי לתקנות הנמלים (טעינה ד ו י ח ד י  א. הנהלות המוסכים יפרישו על חשבונן מ
0 ופריקה של שמנים), החשל־ו-1976ג. חוק החומרים ו ו % כ נ ן י כ ם ו י ד ב ו ע ל ה ל ש ל ו כ ם ה ר כ ש 0 מ . : ו % י ע ר ו ח  ב

י המסוכנים, החשנ־נ-41993. וחוק רישוי עסקים, החשכ-ח- ר ב ד ע ת ל ו מ ל ת ש ה י ה ] ר ק ך ל ב ו ע ל ה ה ש ד ו ב ע ר ה כ ש  מ

י יי 6  המוסכים. 8
. י , כמו כן אני מסמיך, בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק  לפקודה למניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש״ם- והכספים יעברו ללא ניכוי הוצאות לחשבון הקרן בבנק , , - , למניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ־נ-1983 , סעיף 9 ב. הגביה של כספי הקרן תיעשה עיי ־מבטחים״ ! ) . י

 במוסכם. , , 1
 1980, וסעיף 5(ד) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות
 יבשתיים, החשמ־ח-1988". את העובדים האמורים, אשר
 נספח ו מינו בירי השר לאיכות הסביבת למפקחים לפי אותם
 לכבוד קרן מבטחים, תל־אביב חוקים, לערוך חקירות ותיפושים כדי למנוע עבירות על

 החוקים האמורים או לגלותן:
 השם

 השם תעודת זהות
 מען

 אליק אדלר 050490382
ר בן דוד יצחק 054597083 ם י  מ

 ורבורג אלי 055456230
 בתב ויתור מלסטר אילן 48ו458וונ<
י גדעון בטלהיים 054026877 ל ל ם כ כ ס ם ה ת ח ל י נ י א ן  ה

ל יצחק קורוביצקי 051943553 ה ל ס [ י י ב ו ע ה ל י ס נ ת פ ח 1 נ ב ר ה ב ך  ב

 ^ שלמה כץ 058023946
 נמרוד אוטיץ 053024022
 והואיל ובהסכם הפנסיה ניחנה לי זכות הבחירה להצטרף עוז גדין 056737604
 לקרן שתבטיח את זכויות, בתחום הפנסיה, יוליק שומר 013452009
. אורי אופיר 057501207 .  והואיל ואני מבקש שלא להצטרף לקרן ׳מבטחים־, .

 אי לכך אני החתום מטה מצהיר בזה כלפיכם 1 חא״י, כרך א׳, עמ׳ 439.
 כדלקמן: נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 * סיח התשנ־ג, עמי 18. ו. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו * , . 1 ק״ת התשל״ו, עמי 568.
 2. אני מצהיר כי לא יהיו לי ו/או לבאים מכוחי 5 ס־ח התשכ־ת, עמ׳ 204.
 תביעוח כנגד ־מבטחים־ בכל הקשור ו/או הנובע מחברות * ס״ח התשמ־ג, עמי 110.

 בקרן פנסיה. 7 דיני מדינה ישראל, נוסח חדש 33, עמי 630.
 * ם־ח החשמ־ח, עמי 118.
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 השם תעודת זהות

 טופר דורון 21655595
 יוגב איציק 04198104
 יעקב יצחק 45750954
 יפת יניב 25412818
 כהן אליעזר 58619974
 כוכבי אמיר 22724082
 לארנם ביאליק 12222261
 לב אמיר 23731888
 לביא דוד 30628200
 ממן חיים 62902887
 מרום בני 28637577
 מדני יורם 02485743
 מרדכי ירון 57398620
 סמה יצחק 05956077
 סיוון אסף 28762391
 עמרני אייזיק 06506942
 פישמן עופר 24231649
 פרץ ליאון 27977362
 קורן יהושע 55595391
 רוטל שלום 7556 1467
 שר יצחק 16987349

 תוקפה של הרשאה זו עד יום ח׳ בטבת התשב״ו (31
 בדצמבר 995 ו), וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו

 האמורה.

 ז• בכסלו התשנ׳׳ו (50 בנובמבר 1995)

) משה שחל 3 ־ " מ ״ ח < 
 השר לבטחון פנים

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא •צמוד הניתן לעיבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות תוץ־בנקאיות. התשניג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
 התשנ־ג-1993י, אני מודיע ששיעור העלות הכוללת
 הממוצע לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחורש אוגוסט

 1995 היה 19.73 אחוזים. ;

 ה׳ בכסלו התשנ״ו (28 בנובמבר 1995)

) דוד גבע ג ־ ג 4 מ » ח ) 

 מנהל היחידה למידע ולדיווח
 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל
 ס״ח התשנינ, עמי 174.

 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים
 למוצרי נפט (2)

 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 !מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ*ג-1992

 וצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז׳׳ן), התשנ״גי992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 תוקפה של הרשאה זו עד יום ב׳ בטבת התשנ־ז (30
 בדצמבר 1996) ובל עוד מקבלי ההרשאה וההסמכה

 משמשים כתפקידם האמור לעיל.

 ז׳ בכסלו התשנ־ו (30 בנובמבר 1995)

) משה שחל 5 ־ 2 ל ם 9 ח ) 

 השר לבטחון פנים

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורת
 הפלילית (עדות)', אני מרשה את עובדי משרד החקלאות
 ופיתוח הכפר ששמותיהם מפורטים להלן, אשר מונו בידי
 שר התקלאות ופיתוח הכפר ומנהל השירותים הווטרינריים
 להיות מפקחים ומפקחי מקנה, כמשמעותם בפקודת מחלות
 בעלי חיים ננ1סח חרש], התשמ־ה-11985, פקודת הכלבת,
 1934', .חוק הגנת הצומח, התשט״ז-41956, וחוק הזרעים,
 התשט־ז-1956', לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על

 החיקוקים האמורים:

 השם תעודת זהות

 אביגדור מיכאל 25095118
 אל יוסף עמית 806ו0225
 אלוני רותם 58832924
 אלקרינאוי הליל 4ו557623
 אלקרנאוי עפיף 02529619
 אפשטיין איתן 25091760
 אסרף אריק 24938961
 אקוש שלומי 27857861
 ארנוב שבתאי 02401270
 בן בסט איתן 07298813
 בן צבי ספי 59598854
 בן שושן אבי 59661652
 בן לולו אליהו 24177222
 בן לולו שלומי 23615156
 בן שמעון יעקב 55971220
 בסט רון 24541286
 ברוך אברהם 69088003
 גפן זאב 05063562
 גיל ארז 22480149
 גראשי אלון 23998505
 גרום איתי 29689205
 דיין יעקב 22148472
 הרוש יעקב 23563554
 הראל רועי 25347899
 זיגלבויים בועז 02451375
 זעירא מרדכי 29578481
 חברוני אייל 24840936

 חק״י, ברך א', עמ׳ 439.
 ם״ה התשמ״ה, עמ־ 84.

 ע״ר 1934, תוס׳ ו, עמי 242.
 סיח התשט־ז, עמי 79.
 ס־ה התשט״ז, עמ׳ 97.
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 הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים
 למועדי נפט (ב)

 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למוצרי נפט/ התשנ־נ-992ו

 וצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בדן). התשנ־ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט), התשנ־ג-992ו', וסעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט בשער בזין), התשנ״ג-11992 (להלן - הצווים),
ו בדצמבר 995ו) ) ו י  אני קובע כי החל ביום ח׳ בכסלו התשנ

 המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

 חלק אי: מחירי במצרי נפט לצרכן בשקלים חדשים

 בנזין
 בנזין 96 נטול עופרת

 אוקטן 95 אוקטן

 א. מחיר לליטר בתחנה
 (כולל 17% מע־מ) 2.29 2.22
 ב. מחיר לליטר בתחנה באילת 1.96 1.90

 חלק בי: מחירים מרביים לכמצרי נפט בשער בז־ז
 (אינם כוללים בלו)

 בשקלים חדשים

 גז פחמימני מעובה, טימ 574.55
 גפים כחומר זינה, טימ 574.55
 נפטא בחומר זינה, ט*מ 433.89
 בנזין 91 אוקטן, ק״ל 405.48
 בנזין 96 אוקטן, ק*ל 442.75
 בנזין 91 נטול עופרת, ק־ל 420.35
 בנזיל 95 נטול עופרת, קיל 450.10
 דס־ל (קרוסין, נפט) במכליות, ק־ל 440.32
 דסיל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ק*ל 442.62
 דט־ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ט־מ 551.21
 סולר לתחבורה במכליות, 0.2% גפרית, ק׳׳ל 441.01
 סולר לתחבורה בהזרמה, %׳0.2 נפריח, ק״ל 443.95
 דלק להסקה במכליות, 0.2% גפרית, קיל 428.52
 מזוט קל במיבליות, קיל 352.76
 מזוט קל בהזרמה, טימ 364.90
 מזוט 1500, 2.0% גופרית, ט*מ 336.10
 מזוט 4000, 2.0% גופרית, ט*מ 325.26
 זפת 80/100, ט*מ 398.17
 זפת ה.ב״ ט*מ 336.10

 י קית התשנ־ג, עמי 258.

 1 ק־ת התשנ־ג, עמי 262.

 למוצרי נפט), התשנ*ג-992ו', וסעיף 2 לצו יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט בשער בזין), התשנ״ג-1992* (להלן - הצווים).
 אני קובע בי החל ביום ח׳ בחשון התשנ־ו(1 בנובמבר 1995)

 המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

 חלק אי: מחירי מוצרי נפט לצדכן בשקלים חדשים

 בנזין
 בנזין 96 נטול עופרת
 אוקטן 95 אוקטן

 א. מחיר לליטר בתחנה
 (כולל 17% מעימ) 2.27 2.20
 ב. מחיר לליטר בתחנה באילת 1.94 1.88

 חלק בי: מחירים מרביים למועדי נפט בשער בז־־ן
 (אינם כוללים בלו)

 בשקלים חדשים

 גז פחמימני מעובה, ט״מ 543.75
 נפ־מ כחומר זינה, טימ 548.75
 נפטא בחומר זינה, ט*מ 439.01
 בנזין 91 אוקטן, ק׳׳ל 386.60
 בנזין 96 אוקטן, ק״ל 423.51
 בנזין 91 נטול עופרת. ק־ל 401.17
 בנזין 95 נטול עופרת, ק׳׳ל 430.66
 דס׳׳ל (קרוםין, נפט) במכליות, ק־ל 412.04
 רט־ל (קרוטין, נפט) בהזרמה, ק־ל 414.19
 דס־ל (קרוסין, נפט) בהזרמה, ט־מ י 515.60
 סולר לתחבורה במכליות, 0.2% גפרית, ק״ל 413.45
 סולר לתחבורה, בהזרמה, 0.2% גפרית, ק־ל 416.20
 דלק להסקה במכליות, 0.2% נפדית, ק־ל 401.39
 מזוט קל במכליות, קיל 332.08
 כחוט קל בהזרמה, ט־מ 343.50
 מזוט 1500, 2.0% גופרית, ט׳׳מ 316.85
 מזוט 4000, 2.0% גופרית, ט־מ 306.85
 זפת 80/100, ט־מ 378.04
 זפת ה.ב״ ט־מ 316.85

 המחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים, כפי
 שתוקנו בהודעות קודמות, ישארו בתוקפם ללא שינוי.

 ח׳ בחשון התשניו (ז בנובמבר 1995)
 (חמ 52ו3-2) יוסף קוליץ

 מנהל מינהל הדלק
 במשרד האנרגיה והתשתית

 י ק״ת התשנ־ג, עמ׳ 258.

 ג ק־ת התשניג. עמי 262.

 1012 ילקוט הפרסומים 4364, א׳ בטבת התשנ׳־ו, 24.12.1995



 מס׳ הבקשה: 883/92 ו
 שם המבקש: גולדסטוק ברידינג לימיטד, אנגליה (עיי

 דנציגר, משק פרחים •רך, מושב משמר השבעה);
 שם המטפח: ד״ר ברי מבין, אנגליה:

 הגידול והזן: חרציח אויטה.

 מס־ הבקשה: 2086/93
 שם המבקש: אלסנר פאק יוננפלאנצן, גרמניה !עיי תעשיות

 ביולוגיות בעימ, קיבוץ בית העמק);
 שם המטפח: בריםטה הופמן, גרמניה:

 הגידול והזן: פלרגוניוס מיטצו.

 מם׳ הבקשה: 2249/94
 שם המבקש: אלסנר פאק יונפלאנצן, גרמניה (עיי תעשיות

 ביולוגיות בע*מ, קיבוץ בית העמק):
 שם המטפח: בריסטה הופמן, גרמניה;

 הגידול והזן: פלרגוניום פלורה (מלורה).

 מס׳ הבקשה: 2031/93
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד

 החקלאות, ת־ר 6, בית דנן:
 שם המטפח: ד פרנקל:

 הגידול והזן: עגבניה פריצירי.

 מם• הבקשה: 2032/93
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד

 החקלאות, ת־ד 6, בית דגן:
 שם המטפח: ר פרנקל:

 הגידול והזן: עגבניה פריפת.

 י־ב בכסלו התשניו (5 בדצמבר 1995)
נ ש־ בדלנד ~ 5 6 מ ' ת ) 

 רשם זכית מטפחים

 הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים
 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, החשל־ג-973ו

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זבות מטפחים של זני
 צמחים, התשל־נ-3ד19י, אני מודיע בזה כי החלטתי להעביר
 למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זבות

 מטפחים המפורטות להלן:

 מבקשה מסי 2449/95 עד מס׳ 2450/95:
 שם המבקש: םאנטורי לימיטד, יפן, על ידי מורהיים ניו

 פלאנט ב.וו״ הולנד;
 תאריך הבקשה: 21.11.1995;

 שם המטפח: י׳ מוראקאמי, יפן:
 שם הגידול: פטוניה.

 בקשה 2449/95
 השם המוצע לזן: סאנבלפי:

 תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע ארום־םנול A4ד 15^:
 ייחוד הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 המתירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים, כפי
 שתוקנו בהודעות קודמות, ישארו בתוקפם ללא שינוי.

 ח׳ בכסלו התשנ־ו (1 בדצמבר 1995)
 (חמ 52ו3-2) יוסף קוליץ

 מנהל מינהל הדלק
 במשרד האנרגיה והתשתית

 הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים
 לפי חוק הנפט, החשי־ב-952ו

 לפי סעיף 2ו לחוק הנפט, התשי*ב-952וי, אני מודיע
 על פקיעתם של ההיתרים המוקדמים:

 32ו/־צופר״ ביום י״א בכסלו התשנ־ו (4 בדצמבר
;(1995 

 33ז/־דימונה־ ביום י־א בכסלו התשנ״ו (4 בדצמבר
 995 ו).

 ייב בכסלו התשנ־ו (5 בדצמבר 1995)
מ יחזקאל דרוקמן ח  ן

 ממלא מקום הממונה על עניני הנפט

 םית התשי־ב, עמ׳ 322.

 הודעה בדבר רישום זבות מטפחים בספר
 הזכויות

 לפי חוק זבות מטפחים של זני צמחים, התשל־׳ג-3ל9ו
 אני מודיע בזה כי בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק
 זכוה מטפחים של זני צמחים. התשל־ג-973וי, רשמתי בספר

 הזכויות זכות מטפחים, כמפורט להלן:
 מס׳ הבקשה: 1597/90

 שם המבקש: פידס ביהר ב.דו״ הולנד (ע־י המועצה לייצור
 ולשיווק צמחי נוי, תל־אביב);

 שם המטפח: ג׳ ואן רר קנאף, הולנד:
 הגידול והזן: חרצית פומה.

 מס׳ הבקשה: 1721/91
 שם המבקש: פידס ביהר ב.וו״ הולנד [ע־י המועצה לייצור

 ולשיווק צמחי נוי, תל־אביב):
 שם המטפח: ג׳ ואן דר קנאף, הולנד;

 הגידול והזן: חרצית פנגלאו.

 מם׳ הבקשה: 1740/91
 שם המבקש: פידם ביהר ב.וו״ הולנד (עיי המועצה לייצור

 ולשיווק צמחי נוי, תל־אביב)-,
 שם המטפה: ג׳ ואן דר קנאף, הולנד:

 הגידול והזן: חרצית דארק אייס (טרגט).

 מם׳ הבקשה: 742/91ו
 שם המבקש: פידס ביהר ב.וו״ הולנד (ע־י המועצה לייצור

 ולשיווק צמתי נוי, תל־אביב):
 שם המטפח: ג׳ ואן דר קנאף. הולנד:

 הגידול והזן: חרצית רויאל טרגט.

 ס״ח התשל־ג, עמי 272; התשמ׳ר, עמי 23. ס*ת התשל־נ, עמי 272: התשמיד, עמי 23.
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 תיאור הזן ותכונותיו: מכונס; פרח כפול בקוטר בינוני, עלה
 כותרת בצבע צהוב 80 1-15*1;
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 2459/95
 השם המוצע לזן: אוליפאון:

 בינוי הין: אבולושן:
 תיאור הזן והכונוחיו: שיחי; פרח כפול בקוטר בינוני, עלה
 כוחרת בצבע ורוד ביסודו 1558 15־1?1 בקצה בצבע

 אדום 538:
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 2460/95
 השם המוצע לזן: אוליקרואט;

 כינוי הזן: פריאה:
 תיאור הזן ותכונוחיו: מכונס-, פרח בפול בקוטר גדול, עלה

; } ? ן  כותרת בצבע צהוב ביסודו 90 ^
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה: 2461/95
 תאריך הבקשה: 21.11.1995;

 שם המבקש: אוליג׳ רוזן ב.וו, הולנד, על ידי יוניברסל
 פלאנטס ס.א״ צרפת, על ידי המועצה לייצור ולשיווק

 צמחי נוי, רת׳ קפלן 2, תל־אביב;
 שם המטפח: היוברט וו. אוליג׳, הולנר:

 שם הנידול: ודר:
 השם המוצע לזן: אוליינול;

 כינוי הזן: לאריני;
 תיאיר הזן ותכונותיו: מכונם; פרח כפול בקיטר בינוני, עלה
1 בקצה בצבע  כותרת בצבע אדום ביסודו 530 5̂)

 סגול 570:
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מסי הבקשה: 2462/95
 תאריך הבקשה: 21.11.1995;

 שם המבקש: אוליג׳ רוזן ב.וו., הולנד, על ידי מייאן סטאר רוז
 ס.א״ צרפת, על ירי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי,

 רה׳ קפלן 2, תל־אביב;
 שם המטפח: היוברט וו. אוליג׳, הולנד;

 שם הגידול: ורד:
 השם המוצע לזן: אוליקרס־,
 כינוי הזן: סהרה דה מייאן:

 תיאור הזן ותכונותיו: מכונם: פרח בפול בקוטר בינוני, עלה
 כותרת בצבע לבן ס10 ^?1 עם צבע כתום 200:

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 י־ב בכסלו החשנ־ו (5 בדצמבר 1995)

) שלום ברלנד 5 ־ " מ 5 ח  נ

 רשם וכות מטפחים

 הורעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאיר ערןון
 לפי פקודת העתינית

 נמסרת בזה הודעה, כי -

 ביום 1׳ בניסן התשנ־ה (1 ביוני 1995) ניתן לדורומית,
 שווק פרסום והפקה בע־מ, מרכז רסקו, בית־שאן, רשיון מס׳

 בקשה 2450/95
 השם המוצע לזן: םאנבלבו:

;RHS 8IA תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע םגול־כחול 
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מם׳ 2451/95 עד מס׳ 2452/95:
 שם המבקש: סאנטורי לימיטד, יפן, על ידי מורהיים ניו

 פלאנט ב.וו., הולנד,•
 תאריך הבקשה: 21.11,1995;

 שם המטפח: יו. סאקאזאקי, יפן:
 שם הגידול: פטוניה.

 בקשה 2451/95
 השם המוצע לזן: סאנפאסט:.

RUS 61- תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע אדום־סגול 
D:68 

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

S 2452/9בקשה 
 השם המיצע לזן: סאנפאסט:

;RHS 8IA תיאור הזן ותכונותיו: פרח בצבע סגול־כחול 
 ייחוד הון: צירוף תבונותיו של הזן.

 מבקשה מ:ז׳ 2456/95 עד מסי 2457/95:
 שם המבקש: מייאן סטאר רוז ס.א., צרפת, על ידי המועצה

 לייצור ולשיווק צמחי נוי, רח׳ קפלן 2, תל-אביב:
 תאריך הבקשה: 21.11.1995;

 שם המטפח: אלאן אנטואן מייאן, צרפת:
 שם הגידול: ורד.

 בקשה 2456/95
 השם המוצע לזן: מייאקום:

 כינוי הזן: קלאודיה:
 היאור הזן ותכונותיו: מכונס; פרח כפול בקוטר בינוני, עלה

;RHS 36D כותרת בצבע ורוד בהיר 
 ייחוד הזן: צירוף תבונותיו של הזן.

 בקשה 2457/95
 השם המיצע לזן: מייביסמרנ׳;

 כינוי הזן: אלגאנם:
 תיאור הזן ותכונותיו: מכונס־, פרח כפול בקוטר נדול, עלה

;RHS 52D כותרת בצבע ורוד ביסודו 
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מם׳ 2458/95 עד מס׳ 2460/95:
 שם המבקש: אוליג־ רוזן ב.וו., הולנד, על ידי מייאן סטאר רוז
 ס.א., צרפת, על ידי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי,

 רה׳ קפלן 2, תל־אביב־,
 תאריך הבקשה: 21.11.1995:

 שם המטפח: היוברט וו. אולינ׳, הולנד:
 שם הגידול: ודד.

 בקשה 2458/95
 השם המוצע לזן: אוליג׳ט:

 כינוי הזן: ילו סקסס:
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 ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות
 חברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה-כפר

 שמריהו:

 דורון נרופר
 ראובן אדלר

 שרנא מילשטיין

 אלי לנדאו
 שמעון אור
 חיים פלד

 מנחם קליין

 מינויים של אבי נאמן1 ורן יגנס בחברים בועדה
 האמורה - בטל.

 ו׳ בכסלו התשנ־ו (29 בנובמבר 1995)

) עמרם קלעג׳י 3 ־ מ 7 ח  י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 י״פ התשין, עמי 3138,

 הסמכה
 לפי תקנות הטיס (הפעלת בלי טיס וכללי טיסה),

 התשמיב- 981 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות הטיס (הפעלת כלי
 טיס וכללי טיסה), התשמיב-981ו', אני מסמיך את כוכב הס
 למנהל לענין הקנה 66(ג) לתקנות האמורות, כל עוד הוא

 עובד מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה. י

 ההסמכה לבובב הס, שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2882, התשמ־ג, עמי 706 - בטלה.

 כיז בטבת ההשנ־ו (20 בנובמבר 1995)
 (חמ 299י-נ) ״,״״
 מנחם שדון

 ק־ת התשמ״ב, עמי 8; התשמיח, עמי 266. — ראש מנהל התעופה האזרחית

 הודעה בדבר קביעת מועד לבחירת רב עיר
 אשכנזי לנהריה

 לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשליה-1974
 ועדת הבחירות לרב עיר אשכנזי בנהריה מודיעה בי
 הבחירות לרב עיר אשכנזי בנהריה תתקיימנה ביום שלישי,
 א׳ באדר התשנ־ו (20 בפברואר 1996), בשעה 18.00, בבנין

 המועצה הדתית נהריה.

 תקנה 10 לתקנוח בחירות רבני עיר, התשל־ה-1974',
 קובעה כי מי שכשיר להיבחר ברב עיר רשאי להציג לועדת
 הבחירות את מועמדותו בכתב, לא יאוחר משבעה ימים
 לפני מועד הבחירוח, ובן רשאים שלושה מחברי האסיפה
 הכוחרח, לא יאוחר מהמועד האמור, להציג מועמד שיסכים

 לבך בכתב.

 בעלי כשירות רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב עיר
 נהריה ותשומת הלב מופנית לתקנה ג לתקנות האמורות.

 הקובעת את אלה הכשירים להיבתר לרב עיר.

 מועמדות, בצירוף מסמכי הכשירות בהתאם לתקנה 3,
 ניתן להגיש למזכיר הועדה מרדכי וקנין, המועצה הדתית

 1171, חתום ביר הממונה על מחוז הצפין, להוציא לאור
 עתון בשפה העברית והרוסית בשם -דורמית״, אשר ידון
 במידע כללי ופרסומים, ייערך בידי דוד בן לולו ויודפם

 בבית דפוס ״מדן׳, אזור התעשיה, ׳נצרת עילית.

 ביום כ־ז בסיון התשנ״ה (25 ביוני 1995) ניתן
 לאיברהים בושנאק. כפר מנדא, רשיון מסי 1172, חתום בידי
 הממונה על מחוז הצפון, להוציא לאור עתון כשפה הערבית
 בשם ׳לקי סיירתי׳, אשר ירון בנושאי האשה, תרבות. חברה.
 ייערך בידי איברהים בושנאק ויודפס בבית דפוס יאל

 הודאי, כפר מנרא.

 ביום כ־ז בסיון התשנ״ה (25 ביוני 1995) ניתן לחברת
 אל גליל לפרסום בע־מ, מגידל כרום. רשיון מסי 1173, חתום
 ביד הממונה על מחוז הצפון, להוציא לאור עתון בשפה
 הערבית בשם ״אל גליל״, אשר ידון בנושאים חברחיים,
 תרבותיים ועניני היום יום, ייערך בידי מנאע מוחמד סאלח

 ויודפם בבית דפוס -אל הדף׳, מגידל ברום.

 ו׳ בכסלו התשנ״ו (29 בנובמבר 1995)
( ג ־ י מ 5 ח ) 

 מנהל המינהל לרישוי ולשירותי
 חירום במשרד הפנים

 מינוי חברה וממלאי מקום לחברים במועצה
 הארצית לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 לפי סעיף 144 לחוק התכנון והבניה (חיקון מם׳ 43),
. ובתוקף סמכויות שר הפנים לפי סעיפים  התשניה-995וי
^ ו־48א(א) להוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו', ב ) 2 
, אני חוזר וממנה את דינה רציבסקי לחברת ג  שהואצלו לי
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה (להלן - המועצה
 הארעית! כבעלת הכשרה מקצועית בעניני תכנון ובניה ואת

 עפרה ליבנה ודור פילזר לממלאי מקומה.

 כמו כן, אני חוזר וממנה את דינה רציבסקי כממלאת
 מקום לנציגו של שר הפנים במועצה הארצית.

 מינוייהם של אהוד גבריאלי ודינה רציבםקי כממלאי
 מקום לבעל הכשרה מקצועית בעניני תכנון ובניה י

 בטלים.
 ו׳ בכסלו התשנ״ו (29 בנובמבר 1995)

) עמרם קלעג׳י ג ־ מ י ח  י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 י ס״ח התשנ־ה, עמ׳ 450.
 נ ס״ח התשכיה, עמי 307.

 1 י׳פ התשליא, עמ׳ 761.

 מינוי חברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הרצליה - כפר שמריהו

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-1965
 בתוקף סמבות שר הפנים לפי סעיפים 19(א*2) ו־ 21
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, שהועברה אליי, אני

 קית החשליה, עמ• 532.
 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 י־פ התשל־א, עמי 761.
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 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 הוך חודשיים 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 המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 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 ציבור שלמענם היא עומרח לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד אח

 החזקה בה.

 תיספח
 קרקע בפתח־תקוה, במפורט להלן -

 נוש 6372, ח״ח 0ל, בשטח 4,712 מ־ר לשצ״פ ז־960,ז
 מ״ר לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ד בכסלו התשנ־ו [7 בדצמבר 1995)
 (חמ 3-2) ,

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב־ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-1965י, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מסי פת/223ו/5ו, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4349, התשנ״ו, עמי 410, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 חוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אס ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצייים שהיא 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 ציבור שלמענם היא עומדת לדבשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 נהריה, בימים א׳-ה׳, בין השעות 09.00 ו־כ13.0. חוך המועד
 הקבוע בתקנה 10 האמורה.

 פרטים נוספים ניתן לקבל מן היושב ראש החתום
 מטה.

 ז׳ בכסלו התשנ־ו (30 בנובמבר 1995)
) דוד קדוש נ ־ ־ מ " ח ) 

 יושב ראש ועדת הבחירות לבחירת
 רב עיר אשכנזי לנהריה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו*90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ לד/
 530 (להלן - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3654, התשמ״ט, עמי 2811, מצהירה בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד (להלן - הועדה).
 בהתאם לסעיף 9ז לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכי ציבור),
 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת.
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בילקוט הפרסומים 33ז4, התשנ־ג. עמי 3861. חהיה לקניינה
 הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 קרקע בגוש 4012, ח״ח 43, ח״ח 76 (ח״ח 44 ישנה).
 המהווה מגרש בשטח של כ־000,ז מ״ר, לבנייני ציבור (מגרש

 מסי 207).

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית לוד
 וכל המעונין בדבר. רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ־ז בחשון התשנ־ו (20 בנובמבר 1995)
) מקסים ליי ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הוערה המקומית
 לתכנון ולבניה לוד

 י ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 ע״ר 943ו, חוסי ו, עמי 32.

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

 ולפי חוק התכנון והבניה. התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק חתכנו;
 והבניה. התשב״ה-1965'. דבהחאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מסי פת/276ו/4, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4118, התשנ־נ, עמי 3173, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה). הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור יכי היעדר, מוכנה לשאת

 ולתת על רבישח הקרקע האמורה.

 סייח התשכ״ה, עמי 307. ם־ח התשכ״ה, עמי 307.
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 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.
 תוס&ת

 קרקע בגוש 6393, פתח־תקוה, כמפורט להלן -
 . ח׳ח 4, בשטח 1,236 מ־ר שצ־פ ו־1,306 מ־ר דרך;

 ח״ח 5, בשטח 1וד מ־ר שצ״פ ו־2,016 מ״ר דרך;
 ח־ח 6, בשטח 422 מ״ר שצ־פ ו־ל1,60 מ־ר ררך:
 ח־ח 7, בשטח 428 מ־ר שצ־פ ו־ד86,ו מ־ר דרך:

 ח־ח 8, בשטח 7ד4,ו מ״ר שצ־פ ו־2ל5,0 מ״ר דרך;
 ח־ח 9, בשטח 1,094 מ־ר שצ״פ ו־4ל2,8 מ־ר דרך;
 ח״ח 10, בשטח 547 מ״ר שצ־פ ו־2,020 מ־ר דרך;
 ח־ח 11, בשטח 797 מ־ר שצ־פ ו־ 2.781 מיד דרך.

 העחק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 הקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י־ד בכסלו התשניו (7 בדצמבר 1995)

״ גיורא לב ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה בדבר העגת לוח הזכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ־ט-1969
 אני מודיע בי לוח הזכויות של גוש רישום מסי 11686/
 חיפה (חלק מגוש שומה מס׳ 10815/חיפה), נפת חיפה, הוצג
z לעיון היום, למשך שלושים יום, בלשבחי שברח• חורי 
 (מנדל הנביאים. קומה 13), חיפה, וכן הוצג בעירית חיפה
 ובלשכת הממונה על מתח חיפה, בית הממשלה, רח׳ חסן

 שוברי 11, חיפה.

 ז׳ בכסלו התשניו (30 בנובמבר 995 ו)
 מידים נביא

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר חיפה

 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה
 (הוראת שעה), התש״ן-1990

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשקלון
 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכנית

 מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 5(11) לחוק הליבי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התשץ-990ו, ובהתאם לסעיף
 117 לחוק התכנון והבניה, התשביה-1965, בדבר אישור
 תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת: ־תבנית מסי

 4/במ/92/ו, שינוי לתכנית מם׳ 4/במ/92י.

 תוםג׳ת
 קרקע בגוש 6371, פתח־תקוה, כמפורט להלן -

 ח־ח 3, בשטח 1,362 מ־ר שצ*פ ו־8ו2,7 מ־ר דרך:
r שצ־פ ו־־9ו2,9 מיר דרך: a 1,380 ח״ח 4, בשטח 

 ח־ח 6, בשטח 667 מ״ר שצ־פ ו־2,583 מ־ר דרך־,
 ח״ח 7, בשטח 672 מ״ר שצ״פ ו־2,244 מ־ר דרך,

 ח־ח 8, בשטח 1,370 מ*ר שצ־פ ו־4.257 מ־ר דרך:
 ח׳ח 38, בשטח 886 נדר שציפ ו־772 מ־ר דרך:

 ח׳ח 39, בשטח 917 מ־ר שצ־פ ו״2,808 מ־ר דרך:
 ח״ח 41, בשטח 661 מ־ר שצ־פ וי2,286 מ־ר דרך:

 ח־ח 43, בשטח 1,320 מ״ר שצ״פ ו־2,590 מ״ר דרך:
 חיה 50, בשטח 587 מ״ר שצ־פ 1־2,083 מ״ר דרך:

 ת־ח 331, בשטח 355 מ־ר שצ״פ 1,432-1 מ־ר דרך;
 ח״ח 332. בשטח 435 מ־ר שצ־פ ו־1,538 מ״ר דרך:
 ח־ח 344, בשטח 740 מ״ר שצ־פ ו־22ד,ו מ־ר דרך:
 ח״ח 345, בשטח 856 מ־ר שציפ ו־533,ו מ־ר דרך:

 חית 477, בשטח 1,360 מ״ר שצ־פ !־2,730 מ׳ר דרך.

 העתק התכניח מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י־ד בכסלו התשנ׳ו (7 בדצמבר 995ו)
 גיורא לב (חמ 3-2)

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתת־תקוה

 י ס־ח התשב״ה, עמ׳ 307.

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ פת/223ו/5ו, שהודעה ברבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4349, התשנ־ו, עמי 410, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־הקוה (להלן -
 הועדה), הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מובנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובח ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף

 ס־ח התשכ״ה, עמי 307.
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 לתכנון ובניה ירושלים, מופקרת תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ׳תכנית מסי 4977, שינוי

 מס׳ 1/95 לתכנית מיתאר מקומית מסי 3685א־.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכונת
 הר נוף, רח׳ הקבלן 45, מגרש מס׳ 2ו4א־ שעפ״י תכנית מסי
 3685אי, הבל עפ־י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול -

 גוש 30333, חלקה 20.

 עיקרי הוראות התכנית; א) קביעת בינוי לתוספת בניה
 לשם הרחבת רירה במפלס 2.90 •+, בהתאם לנספח הבינוי; ב)
 הקטנת מספר יחידות הדיור מ־17 ל־6ו, ע־י הפיכת שחי
 יחידות דיור ליחידת דיור אחת במפלס 2.90, הכל בהתאם
 לנספח הבינוי: נ) קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח
 חלקה 20 ל־3,619 מ־ר: ד) קביעת קווי בנין מרביים לתוספות

 הבניה באמור.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי לה1יש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז ירושלים, רה־ שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל•
 02-290222. המתנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי
 הועדה המקומית ירושלים, ככר ספרא ז, קומה 4, ירושלים,

 טלי 297678.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 י־ז בכסלו התשנ׳ו (10 בדצמבר 1995)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים

 מחוז המרכז
 מרחב חכנון מקומי פחת־תקוה

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מיחאר מקומית הנקראת: •חכנית מס׳ פת/12/1255,
 שינוי לתכניות מס׳ פת/2000, פת/1/1255, פת/במ/255וב, על

 היקוניהך.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה.
 עמישב, רה׳ עפת 64-76 - גוש 4048. ח״ח 62: גוש 7285,

 ח*ח 19, 62, 63.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעודי קרקע: א)
 משטח למגורים א׳ ומשטח לדרך משולבת לשצ״פ: ב)
 משב־צ, משטח למגורים א׳, משטח לדרך משולבת, משצ־פ
 ומשטח לדרך לשטח למגורים ג׳; ג) משטח לדרך, משטח
 למגורים א׳, משטח לדרך משולבת, משצ׳פ ומשב־ע לשטח

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון. נאוה
 אשקלון ב׳ (נוח אילן) - גוש 1230, ח־ח 15, 13, 12, 6: גוש
 1232, הלקוח 26, 15-22, 6, 4, 3, 30, 29, 36, 33, 34. ח״ח 15,
 12, 8. 7, 5, 2. 32, 28, 23, 35, 14; גוש 233«, חלקות 4ז, 13, 12,
 10, 9, 6, 5, 4, 20, 19, 18, 17, 16, ח״ח 15, 11, 8, 7, 5, 2, 1;
 גוש 1234, חלקות 36, 16, 5ז, 13, 12, 11, ח״ח 17-21, 14, 10,

 9, 8, 49, 47, 35; גוש 1239, ח״ח 23.
 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת
 שכונת מגורים בהיקף של 1,600 יחידות דיור, ע־י שינויים

 ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 הורעה על הפקרח החכנית פורסמה בעתונות ביום
 3.7.1995 ובילקוט הפרסומים 4319, התשנ־ה, עמי 60ב4.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשקלון, ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בארישבע

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התש׳ן-1990, ובהתאם לסעיף
 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור
 תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מסי

 5/במ/7/75, שינוי לתכנית מס׳ 5/במ/75י.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר־שבע. שב׳
 נוה מנחם - גוש כתף באר־שבע 9, חלקות ארעיות.

 עיקרי הוראות התבנית! הקמת אזור מסחרי, עיי איחוד
 וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעחעות ביום
 10.10.1995 ובילקוט הפרסומים 4351, התשנ״ה, עמ• 4721.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולהעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר־שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 הודעות לפי חוק־ התכנון והבניה,
 התשכ״ה-965 ו
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנו[ מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי
 תבנית מיתאר מקומית

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
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 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר הפקדת שינוי חכניח מיחאר מקומיח
 מם• לה/6/1000ו, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3456,
 התשמ״ז, עמי 1769, ובהודעה בדבר אישור שינוי תבנית
 מיתאר מקומית, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 3685,
 התשמיט, עמי 3796, במקום: ״בוש 4344, תלקות 13, 14, 15,

 17, 42״ צ־ל: גוש 4344, חלקות 13, 14, 15, 17, 19, 42־.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב חכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ־תכנית מם׳ בר/םו2, שימי

 לתכנית מס׳ 6/?ן־.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חבל יבנה - גוש
 182, חלקות 49. 50, 51, ח״ח 42, 43, 45, 46, 52.

 עיקרי הוראות החכניח: שינוי יעוד משטח חקלאי
 לשטח ציבורי פתיח לשימור אתר,

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי־יפ 4279,
 התשנ־ה, עמי 1717.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שורקות,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים
 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תכנית

 מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, ברבר איש1ר תכניה המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת; ׳תבנית מם׳ הצ/52/1/3,
 שינוי לתבניות מס׳ הצ/36/38ו, הצ/14/38, הצ/3/ו/29, הצ/

 36/1/3 והצ/37/1/3״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה, מגרשים
 2376-2380, 2471-2496 - גוש 8002, חלקות 234-229, 236-
-334 ,331 ,328-326 ,308 ,303-295 ,274-269 ,255-250 ,248 
 335, 353-347, 374-355, 393, ח״ח 228, 235, 305, 329. 339.

 פרטי פחוח: 2) קביעת השימושים המותרים: אזור מגורים נ׳,
 שטח פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח, דרבים והתווית דרבים;
 3) קביעת הוראוח בניה בשטח התכנית: 4) קביעח תנאים
 למתן היתר בניה בשטח התכנית: 5) קביעת שטחים על ירי

 זיקת הנאה לציבור; 6)'איחוד וחלוקה מהרש,
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4324,

 התשנ־ה, עמי 4238.

 התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח־
 הקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו, ברבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: •תכנית מם׳ פת/251ו/2א,

 שינוי לתכניות מם׳ פת/2000 ופת/ו2/125־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־הקוה,
 רחובוח שפינל, הראשונים - גוש 6379, חלקה 229.

 עיקרי הוראות התכניח: שינוי באחוזי הבניה עיי
 הוספת 22.66%, תוך: 11 הגדלת קרמת משרדים ראשונה, מעל
 שטתי קומות המסחר; 2) סגירת מרפסות קיימות בקומות

 משרדים 7, 6.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 6 ו45,
 התשנ־ה, עמי 3807.

 החכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח*
 תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תבנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, ברבר אישור תבניה המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכניח מם־ רח/8/1200ז,

 שינוי לתכנית מס׳ רח/1200י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳
 האמוראים, מגרשים 10-1, 11א, 11ב, ו1ג, 12, 13 - גוש

 3705, חלקות 186, 187.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקח חלקות למגרשים עפ־י
 הקיים בשטח.

 הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בייפ 4297,
 התשנ־ה, עבר 2765.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות,
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 לתחנת תידלוק ושירותי דרך מטיפוס נ׳ וקביעת הנחיות
 למתן היתרי בניה לפי הוראות התבנית.

 בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קריח הממשלה, נערת עילית 17000, טל׳
 508508־06. המתנגד ימציא העתק התנגדוחו למשרדי
 הועדה המקומית הגליל המרכזי, שווקים (השוק העירוני),

. 0 4 ־ 9 3 3  ה׳׳ד 4T243 ,3220, טלי 91 9

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי חצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסחמכה.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית

 מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף לוו לחוק התכנון
 והבניה. התשכ־ה-965ז, כדבר אישור תבנית המתווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראח: ־תכנית מס׳ ג/8161, שינוי

 לתכנית מס׳ נ/3404־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳דידה - גוש
 8543Í, ח־ח .84

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאזור תעשיה
 לתחנת תדלוק ומסחר; ב) קביעת הוראות בדבר פיתוח

 השטח: ג) קביעת הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4268,

 התשנ־ה, עמי 1032.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחחית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המרכזי, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי

 תבנית מפזרטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לחכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מעלת נפתלי, מופקדת תבנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ׳תכנית מס׳ ג/8559, שינוי לתבנית

 מס׳ ג/4758י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלותיתרשיחא
- חלקי גוש 8383ז.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משטה מבני ציבור,
 מבני מסחר, שטח ציבורי פתוח ושבילים לשטח למבני ציבור

 ושטח ציבורי פחוח.

 עיקרי הוראות התכנית: ו) שינוי זכויות הבניה בדי
 לאפשר תוספת חניה מקורה. מרפסות מקורות בקומת קרקע
 ובקומה עליונה באזורי המגורים בתחום התכנית, הכל
 בהתאם להוראות התכנית ולפרטים בנספח הבינוי: 2)
 קביעת בינוי לתוספת קולונדה (סתיו) וחניה מקורה באזור
 המסחרי; 2) קביעת קווי בנין בתחום התכנית: 4) קביעת

 הוראות וחנאי בניה בתחום התכנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4028,

 התשניב, עמ׳ 0וו4.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים
 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה. התשב־ה-965ו, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחת המרכז החליטה לבטל הפקדת תכנית מפורטת
 הנקראת: ••תבנית מס׳ הצ/15/1-6״, שהודעה עליה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 4055, התשנ־נ, עמי 330.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אליכין ־ גוש
 7922, חלקית 266-261. 270, 271, ח־ח 61- 71, 86-77, 112-93,

.282 ,281 ,280 ,165 ,126-117 
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת יע1רי קרקע והסדרת
 המרכז הקהילתי של תישוב, קביעת שטח לבניני ציבור,
 שטת ציבורי פתוח, שבילים להסדרה והרחבה של מרכז
 מסחרי, שטחי ספורט, שטח עיבורי משולב (המרכז האזרחי),

 מגרש למלאכה, ביטול דרך, חניה ציבורית.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכניה בימים ובשעוח
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י׳ בכסלו התשנ־ו (3 בדצמבר 1995)

 אהרון לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לחכנון ובניה הגליל המרכזי, מופקדת תכנית מפורטת

 הנקראת: ־תכנית מסי ג/8293י.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחף - גוש 19139,

 ח׳ח 14,

 עיקרי תוראות התכניח: שינוי יעוד מקרקע חקלאיח
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 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף סס ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, רח׳ הנשיאים, ת־ד 68, ,באר־שבע 84100, טלי
 07-296414. המתנגד ימציא תעתק התנגדותו למשרדי
 הועדת המקומית באר־שבע, ת״ר 15, באר־שבע 84100, טל•

 463666־ד0.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה .שינוי

 תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכיה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומיח
 לתכנון ובניה שמעונים, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ׳•תכנית מס׳ 8/223/02/7,
 שינוי לתכנית מיתאר 1/223/02/7 ולתכניות מפורטות 03/7/

 344 ו ־3/344/03/7".
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רהט, שכונח 18 -

 גוש 100231.
 עיקרי הוראות התכנית: הרתבת אזור מגורים אי, על
 ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הורעה זו ברשומוח, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז הדרום, דחי הנשיאים, ח־ד 68, בארישבע 84100, טלי
 296414־ל0. המתנגד ימציא העתק תתנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית שמעונים, חוות איבים, מועצה אזורית

 שער הנגב, ח״ד 50, טלי 899696־07.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט תנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי תבנית

 מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ 2/382/03/7, שינוי

 לתכנית מם־ 382/03/7״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורה, שבונה מם•

 3 - גוש 100013, חלקה 21.
 עיקרי הוראות התכנית: הקמת שטח לבניני ציבור, על
 ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנתיות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין׳ בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעונין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואת את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחחית לתכנון ובניה
 מחוז הצפון, קרית הממשלה. נצרת עילית 7000 ו, טלי
 508508־06. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית מעלה נפתלי, רח׳ הארזים 31ו, ת־ד 494,

 מעלות 24952, טלי 978030־04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.
 י׳ בכסלו התשנ״ו (3 בדצמבר 1995}

 מוטי דביר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תבנית מפורטת

 נמסרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשבית-965ו, בדבר אישור תבנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ׳׳תכנית מס׳ 7/102/03/2ו, שינוי

 לתבני1ת מם׳ 13/102/03/2 ו־10/102/03/2י.
 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: אילת, המע״ר -

 גוש 40002, ח־יח 49, 65.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בתכנון מע״ר, על ירי

 הגדרת יעודים חדשים וקביעת מגבלות והנחיות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בי״פ 4295,

 התשנ־׳ה, עמי 2729.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת,
 ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע
 הודעה בדבר הפקדת תבנית המהווה שינוי

 תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה באר־שבע, מופקדת תכנית המהווה שינוי
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ 55/117/03/5, שינוי

 לתכנית מסי 40/117/03/5׳,
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר־שבע, שכ׳

 י־א, רח׳ הרב הרצוג - גוש 38124.
 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין מ־5.0 ל־3.0,

 לכל הכיוונים.
 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
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 מחוז הדרום, רה׳ הנשיאים,.ת״ד 68, באר־שבע 34100, טלי
 07-296414. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המקומית שקמים, צומת ראם, ר־נ שקמים, טל־

.08-583501 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בכסלו התשנ״ו (3 בדצמבר 1995)

 שלום רנינו
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מתוז הדרום

 הודעות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי באריאל

 הודעות ]
 להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין, בתיקים המפורטים

 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 תיק 46/נ־ו
 בענין ירושת המנוחה אילנית דהן טייבי, שנפטרה ביום

 ט־ז באלול התשניה (11.9.1995/
 המבקש: שמעון דהן.

 חביבה ערגי, מזכירת בית הדין

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בי״פ 4321,
 התשנ־ה, עמי 4139.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום. וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שמעונים, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
 הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית

 מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעת, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-1965, בדבר אישור תכנית המהווה שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מם׳ 02/7י,220׳3,

 שינוי לתבנית מסי 220/01/7״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: שגיב (שגב שלום)
- גוש 39754: גוש 39755, ח־ח 7.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון חחנת תדלוק מדרגה גי,
 על ירי שינויים כיעורי קרקע וקביעח הנחיות ומגבלית

 בניה.
 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בי־פ 08^4,

 התשנ״ה, עמי 3431.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שמעונים, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
 הודעות

 להווי ידוע בי הונשו לבית הדין, בחיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 האריך

 מסי תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

» ו ה י ל  6753 שמעיה רפאל 1986 שמעיה א

 נסים אףת, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 0321 אביטבול מחם 25.895 טל מיחס
 5219 מיזןרזב רפי 28x95 מיארוב גדיה

 מרחב תכנון מקומי שקמים
 הודעה בדבר הפקרת תכנית המהווה שינוי

 תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחו־ית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה שקמים, מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
 מפורטת הנקראת: ״תכנית מסי 4/136/03/6, ׳;ינוי לתכניות

 מם׳ 136/03/6 1־1/136/03/6־.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ניר ישראל - גוש
 2672, ח־ח 27: גוש 2673, חלקות 3, 28, 45, ח־ח 46, 48: גוש

 2674, חלקוח 2. 30,- ח־ח 13, 31; גוש 2676, ח־ח 13.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 שכונות מגורים. על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת

 מגבלות והנחיות בניה.
 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות. למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
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 בית הדין הרבני האזרח בטבריה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה!

 תיק זד ז/שניו

 בענין ירושת המנוח מאיר אזולאי, שנפטר ביום א־
 בניסן התשנ״ה (4.1995. ו),

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות (המשך)

 שם המבקש
 האריך

 מס׳ תיק שם המטח הפגודה
 8810 נמדזקו מיכאל 995ו רבינוב דנאידה

 5596 סודן ליליה 1995 סחץ ולרימיר
 7256 ברם־ מנרלנה 95.זו0ו ברבר לודוביק
 5ו39 סחטה יעקב 1994 סויסה סוליקה

 אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בחופה

 תיק אזרחי 98/95
 בענין פקודת החברות (נוסח חרש], התשמ״ג־983ו,

 ובענין פירוק חברת בפיס ועץ בע־מ,

 והמבקש: מנדל יוסף, עיי ב־כ עו־ד אלי שחף, מרח׳
 הרעל 16. חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3 באוגוסט 995ז הונשה
 בקשה לכיח המשפט המחחי בחיפה לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני,ביח המשפט

 היושב בדין ביום 21 בינואר 1996 בשעה 09.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
 לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעעמו או באמעעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.

 אח ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר.
 באופן שחגיע לידיו לפי המען הנ־ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 14 בינואר 1996.

 לנושת או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלו שחף, עו־ד
 בא־ כוח המבקש

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי,

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן עו ניהול
 לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל־ח-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע/ התשל׳ח־1978, ניתנת בזה הודעה בי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל אדם הרועה
 להתנגד למתן העו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו
 ברח׳ חסן שוקרי 2, חיפה, כתב התנגדות בשני עותקים
 הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך

 שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 בית הדין הרבני האזורי בפתרדתקוה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הרין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן עווי ירושה:

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ו169 זלםר אדלינדז נח אבניה שמעונוביץ אילנה
 527ו אשר פרחה י־ר אוד ברה אשר אהרון
 1519 אשד אברהם ובי י־ד אייר נ־ד, אשי־ אהדק
 0201 טויביס צפורה ת אלול נ*ה זוטמן לאה

 7105 הורוביץ אריה ביד חשון נ־ו הורוביץ חנה
 7730 בנקו יוסף ב־ תשרי נ־ה *ןה זומר

̂יאן כיו אדר ב׳ נ־־ה אודלין יעקב  9762 אודלין ליג
 5915 בר משה סלים ד תמוז נ־ה ם־ משה אביבה
 7000 אונגר סימון ב־ אלול ניה ברסלבםקי בורים

 2314 כודוונובסקי
 תיאודור י־ד תשרי נץ קוחנובםקי זאב
 1643 אבסרדים יוסף ר תשרי נץ אבסדריס דור

 7625 גדים חממה א׳ תמח נ־ה נעמי לדנשטיין
 אי י מיער, מזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזרח ברחובות
 הודעות

 להווי ידוע בי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
 להלן. בקשות למתן צווי ירושה:

 תאריך
 מט תיק שם המוח הפטירה שם המבקש
 8011 זכריה יצחק כיח אל1ל נ״ה זכריה משה
 0611 פראג רחמים ד אלול נ־ה פראג נדרה
 5403 גדסי נסים כץ שבט נרו נדסי יוסף
 5820 ינאי זאב י־ד אלול נ־ה ינאי רות

 3985 עמרם סעחה ב־־ז תמוז נ׳א חסיד אביגיל
 8568 לוי יהודה א' כסלו נץ לד אוריאל

 0098 יוםילביץ שרה י־ג ניסן כרח ברקוביץ פירה

 ח• גתביץ, מזכיר ראשי

 ילקמז הפחשומים 4364, א׳ בטבת התשנץ, 24.12.1995 1023



 בבית המשפט המחוזי בבאד־שבע

 צו כינוס נכסים
 פר/6496, מסי 266/95

 שם החייב, תיאורו ומענו: סופרמן חיים, ת־ז 005035498,
 מובטל, נוה אשכול 689/2. שררות.

 בית המשפט המחוזי של: כאר־שבע, בת־א 1507/95 (פר/
.(6496 

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳ בתמח התשנ״ה (18.7.1995).
 בקשת חייב או נושה: בקשת נושה.

 תאריך צו כינוס נכסים: כ־ט בחשו[ התשניו (22.11.1995).
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: א׳ בשבט
 החשניו(22.1.1996), בשעה 10,00, במשרד הכונס הרשמי,

 שד׳ הנשיאים 11, מנדל שבע, באר־שבע.

 ביטול צווי כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל
 פר/6150, מם׳ 269/95

 שם החייב, תיאורו ומענו: *זח אריק, תיז 61144036, סוכן
 מכירו ח, רח׳ השלום 60אי, בא ר ־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת׳א 162/92 ז (פר/
.(6150 

 תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ט׳ז בסיון
 התשב״ב (17.6.1992).

 תאריך ביטול צו בינוס ופשיטת רגל: כ־ט בחשון התשנ־ו
^22.11.1995) 

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 פר/5900, מם׳ 271/95
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלפסי שמעון, ת׳׳ז 06272558-5,

 רפד, רחבת מולדת 6/17, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיא 600/90 (פר/

.(5900 
 תאריך מהן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כיד בטבת

 התשניב (31.12.1991).
 האריך ביטול צו כינוס ופשיטת רגל: ז׳ בכסלו התשנ־ו

.(29.11.1995) 
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי כשיטת הרגל.

 צו הפטר מהליכי כינוס הנכסים ופשיטת הרגל
 פר/6315, פר/6316, מס׳ 272/95

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: בחלון אברהם, תיז
 053605150, פועל נקיון: כתלון רותי, ת־ז 064815335,

 עקרת בית - רח׳ חנאי 4/1, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: בארישבע, ת־א 1420/92 (פר/5ו63),

 1421/92 (פר/6316).
 חאריך מתן צו כינוס נכסים והברזח פשיטח רגל: י״ט בחשון

 התשנ־נ (15.11.1992).
 תאריך מתן צו ההפטר מהליכי הכינוס ופשיטת הרגל: ו׳

 בכסלו התשנ״ו (29.11.1995).

 ה־ בכסלו התשנ־ו (28 בנובמבר 1995)

 ש׳ אנקוד־שניד
 סנן הכונס הרשמי

 נכסי עזבונות:
 1. נוסם מאיר בן משה, ת״ז 067836452:

 2. אבינון קלמן בן שלמה זלמן, ת״ז 00779969-5:
 3. ויינר זאב בן אנטולי, תיז 309297026;

 4. קולודנר יעקב בן יוסף, תיז 005388798:
 5. קולודנר חיה בת אברהם. ת׳ז 009908062:

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה:
 סלה לינד - יורשה בעזבון המנוח דור דוירמן, ח־ז

.0217508 
 ה׳ בכסלו התשנ׳׳ו (28 בנובמבר 1995)

 לבנה בד־עוז
 סגן האפוטריפיס הכללי

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 צו כינוס ואםיפה ראשונה
 פר/80ו9

 שם החייב ומענו: פלד ויקטור, ח״ז 52584778, רח׳ קק״ל 19,
 קרית־ביאליק.

 ביח המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 91/94.
 תאריך הגשת הבקשה: ייב בסיון התשניד (22.5.1994).
 תאריך מתן צו כינוס: לי בחשון התשנ־ו (23.11.1995).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ט באדר התשנ״ו
 (996י.0.3ו), בשעה 10.00, במשרד הבונם הרשמי, רח• חסן

 שוקרי 2, חיפה.

 הודעות על כוונה להבריז דבידנד ראשון
 פר/8600. ת־׳א 931/92, נצרת

 שמוח החייבים ומענם: אסרי מוחמר, ת״ז 55190243; אסדי
 פטמה, ח״ז 23485949-0 - רדד 32, דיר אליאסד.

 שם הנאמן ומענו: הבונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2. חיפד.
 סוג דבידנד: רגיל.

 פר/8678, ת־א 23/92, חיפה
 שם החייב, תיאורו ומענו: ברארנה עלי, ת״1 21058516, פועל,

 כפר עראבה.
 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 סוג דבידנד: רגיל.

 פר/36ד8, ת״א 36/92, נצרת
 שם החייב ומענו: עומרי עבד אלכרים, ת־ז 20649109, רת׳

 9ז7 6, נצרת,
 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 סוג דבידנד: רגיל.

 פר/8839, ח־א 150/92, חיפה
 שם החייב, תיאורו ומעני: אבגיל נסים, ת־ז 61803748, פקיר,

 שכונת השקדים, כפר חבור.
 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

 סוג דבירנד: רגיל.
 ה׳ בכסלו התשנ׳׳ו (28 בנובמבר 1995)

 לבנה בר־עוז
 סגן הכונס הרשמי
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 מסאי - מרה פיננםימ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח־פ 51-171182-2)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, בי ביום 5.12.1995 קיבלה החברה
 החלטות מיוחדות בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוי
 עו־ד אייל אלכסנדר רובין, מרח׳ מוזיר 3א׳, תל־אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יניש אח
 תביעותיו, בצירוף הובתותיו, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.

 אייל אלכסנדר רובין, עו־ד, המפרק

 אכסניה לנכסי תרבות והשכלה בע׳׳מ
 (ח׳פ 0־ 048471־ 51)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזאת הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן
 המניין של החברה הנ־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
החברה :  50.11.1995, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את

 מרצון ולמנוח את עויד אימיק לוי במפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחות, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה

 זו למשרד המפרק.

 כל נושה או ארם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו
 באמור תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אימיק לוי, עו״ד, מפרק

 פאטיו בע׳׳מ
 (ת״פ 51-091194-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנח בזאח הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה, שנועדה ונתכנסה בדין ביום 6.12.1995, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה פירוק מרצון ולמנות את
 יוסף מלומד, רו־ת, ת־ז 00860690-7, משד׳ רוטשילד 08ו, תל־

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למפרק.

 יוסף מלומד, רו־ח, המפרק

 אתא הירוקה בע״מ
 (ח׳יפ 51-181136-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
 ניתנת בזה הורעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הביל, שנועדה ונתכנסה בתוק ביום 20.11.1995,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון

 הודעות על כוונה להכריז דבידנד ראשון
 פר/6203, ת־א 1236/92, מם׳ 268/95

 שם החייב; ארמה פרוספר.
 מס׳ תעודת זהות: 068896521.

 המען: רח׳ יוספטל 748/1, אשדוד.
 משלח יד: מכונאי רכב.

 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, דרך הנשיאים 11, מנדל
 שבע, באר שבע.

 סוג הדבידנד: דין קדימה.

 פר/6196, ת־א 1220/92, מס׳ 270/95
 שם החייב: חנוך סולימני.

 תעודת זחוח: 050973924. .
 המען: רח׳ גרשום שלום 22, רמות, באר־שבע.

 משלח יד: שביר.
 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, דרך הנשיאים 11, מגדל

 שבע, באר־שבע.
 סוג הדבירנד: דין קדימה אי.

 י׳ב בכסלו החשנ־ו (5 בדצמבר 1995)

 ש׳ אנקוד-שניר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת בנק ישראל
 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, החשי־ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, החשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים׳ לעומתו בסיום העבודה ביום ו׳ בכסלו התשנ״ו

 (29 בנובמבר 995 ו):
 בשקלים חרשים

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 29 בנובמבר 1995 7,640,120,068.50
 ב. היתרה ביום 22 בנובמבר 1995 030.60, ו7,685,78

 ג. העלית או הירידה (-)
 , במשך השבוע האחרון 45,660,962.10-

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 7,640,120,068.50
 ז׳ בכסלו התשנ־ו (30 בנובמבר 1995)

 שלמה סירקיס
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 ס־ח התשי״ד, עמי 192.

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
 םמואל-רוזנבאומ-ברנשטיין 1993 בע׳׳מ

 (ח־פ 9־176510־51)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרח בזת הודעה, בי החברה הנ־ל סיימה אח
 פעילותה וקיבלה החלטה מיוחדת ביום 4.12.1995 על פירוק

 מרצון ומינוי מפרק.
 אשד רוזנבאום, המפרק

 ילקוט הפרסומים 4364, א׳ בטבת התשנ״ו, 24.12.1995 025 ו



 בל נושה שיש לו תביעות נבר החברה הנ־ל יגיש
 למפרקת הנ״ל את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך ו2 יום

 מיום פרסום הורעה זו.

 נושה או ארם אתר אשר לא יגיש את חביעוחיו באמור
 תוך המועד הנ־ל - יראו אותו כמוותר על חובו להברה.

 אדית תאומים, המפרקת

 קרט (1984) בע׳׳מ
 (ח״פ 51-103464-7)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], תתשמ״ג-1983, בי באסיפה כללית של
 החברה, שנועדה והתכנסה בדין ביום 12.11.1995 בתל־אביב,
 נתקבלה החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון על ידי החברים
 ומינוי עויד דוד נוטליב, משדי שאול המלך 8, תל־אביב,|
 למפרק החברה. !
 עבי יגרמן, מנהל

 מ.מ. וייס חברה לבנין ולהשקעות בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח*פ 51-060980-3)
 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, שאסיפה כללית
 אחרונה של החברה הניל תחבנס ביום 28.1.1996, בשעה
 10.00, במשרד באי כוחה של החברה עו־ד ברזלי-סגל-
 שחטמן, רח׳ הרברס סמואל 66, חררה, לשם הגשח דו־ח סופי
 של המפרק המראה כיעד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק

 ולהחליט ביצר לנהוג בפנקסים של החברה ושל המפרק.

 יעקב וייס, מפרק

 ולמנוח את בנימין דוידוב ואת שלמה בנימין, מרח•
 העצמאות 0ו, קרית־אתא 28000, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה יגיש את
 תביעוחיו, בצירוף הוכחותיו, למפרקים תוך 14 יום מיום

 פרסום הודעה זו.
 נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך

 המועד הניל - לא ייענה.
 שלמה בנימין בנימין דוידוב

 המפרקים

 נאות במרה בהרצליה בע׳׳מ
 (ח־פ 51-039646-8)

 הודעה על פירוק מדעון ומינ1י מפרק

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לפקודת החברות [נוסח
 חדש], תתשמ־ג-983ו, כי באסיפת כללית שלא מן המנין של
 החברה הניל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6.12.1995,
 נחקבלה החלסה מיוחדת לפרק את החברה פירוק מרצון
 ולמנוח אה אדיה האומים, מרח׳ אורי 6, תל־אביב, למפרקת

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש
 למפרקת הנ״ל את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך 21 יום

 מיום פרסום הודעה זו.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ־׳ל - יראו אוהו כמוותר על חובו לחברה.

 ארית תאומים, המפרקת

 נחלת מדרבי בע״מ
 (ח־פ 51-005754-0)

 הודעה על פירוק מרע1ן 1מינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, בתתאם לפקודת החברות [נוסח
 חדש], החשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ־ל, שנועדה ונחכנםה כהלכה במם 6.12.1995,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אה החברה פירוק מרצון
 ולמנות את ארית תאומים, מרח׳ אורי 6, תל־אביב, למפרקת

 החברה.

 026ו ילקוט הפרסומים 4364, א׳ בטבת התשב־ו, 24.12.1995
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