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 י״ג באיT התשמ׳׳ט 3659־ 18 במאי 1989

 עמוד

 הבריאות לפי חוק שידות.המדינה. 3070
3070 . . .  הודעה על תיקון היתר לעריכת הגרלה לפייזיק העונשין .
 הודעה על התליית רשיון לפי פקודת הרופאים.. 3070

 הודעה על בחידת ממלא סקום יושכ־דאש הכנסת לפי חוק
 יסוה הכנסת 3070
 החלשה בדבר הארכת מועד לפי חוק סימון מפלגות 3070

 ומדעות בדבר עדכון &זדרים מרביים למוצרי נסס לפי צו
 יציבות מחירים במצדכיט ובשירותים • . 3070

 הודעה בדבר ייחוד כמויות דבש ליצוא לפי צו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים 3072
3072 . . .  הודעה על אישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים .
 דו״ח בספי של בנק הדואר מלל מאון והסבון חוח והפסד.... 3073

 תוצאות הבהירות למועצת עידית כרמיאל לפי חוק הדמויות
 המקומיות *חירותה 3075
3075 . . .  תוצאות הנחירות למועצת עירית נתניה לפי החוק האמור .
 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 3077
 הודעות לפי חוק התכנה והבנייה. 3078
 הודעות בתי־.זמשפט 3081
 הודעות בחי הדץ הרבניים 3083
 גורעות לפי חוק הצהרות מתח. »30
 הודעות מאת הכונס הרשמי 3086
 הודעות מאת הגיבוד 3086
 הודעות מאת מק ישראל 3087
 דו׳׳ח חודשי מאת בנק ישראל 3088

 עפוד

 הודעה על מעד מנהל מרכז השקעות לפי חזק לעידוך
30« . . .  השקעות הון, «. .

 הורעה על מינוי חכדיס לוועד הנאמנים של תל־אביב־״פו לוד
 חוק נכסי נפקדים 3066

 תיקון הודעה בדבר כללים לעניין היתרים ל^םוס לפי חוק
3066 . . .  העונשין י .
3066 . . .  הודעות על שובו של שר לארץ לפי חוק יפוד: הממשלה .
3066 . . .  הדעה על קביעת ממלא מקום של שד לפי המק האמור .
3066 . . .  הודעה על.הצווד למנות שופט לפי חוק בתי המשפס.. .
3066 . . . . . . . . . . . . ד ו פ א  הודעה על מינוי שופט לפי החוק ה
י החוק האפוד 3067  הודעה על גמר כהונתו של שופט ל

 הדעה על הצזדך למנות שופס לביה יין אזורי לעמדה'לפי
 החזק האמור ולפי חוק בית הדין לעבודה 3067
3067 . . .  הודעה בדבר מינוי מפקחים לפי חוק העברות המינהליות .

 היתרים להעלאת מחירים לפי חוק ימות מחירים במצרכים
3867 . . .  ובשירותים .

 הלדעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית לסרקשוראות לפי חזק
 שדוח התעסוקה. ״ 3069

 הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית למלונאות לפי החיק
3069 . . .  האמור , .
 הורעה על מינוי ועדת מקצוע ארצית לדפוס לפי המק האמור.... 3069
 איש! ר לפי סעיף 5(» למק שעות עכורה ומנוחה 3069

 הודעות על אישור בדבר תשלומים לקופת גמל במקום פיצויי
 פיטורים 3069

 הודעה על כמו׳ ממלא מקוס המנהל הכללי של משרד



 ועי אידי שב ארצה כיוס ל׳ בניסן התשמ״ס(5 במאי *198).
ל׳ בניסן התשמ״ס(5 במאי 1989) י 1 

 ^1חמ 3-57) אליקימ רובינשטייך
 מזכיר הממשלה -

 הודעה על שובו של שד לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה, כי הש
 מוטה גור שב ארצה ביום ל׳ בניסן התשמ׳׳ס(5 במאי 1989).

 ל׳ בניסן התשמ׳׳ט«5 במאי 1989)
 >חמ 3-57) אליקיפ רובינשטיין

 , מוכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממל» מקים של שר ־•
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41>בא1) לחוק יסוד: הממשלה׳, מודיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר המדע והפי
 תוח יכהן כממלא מקום שר הבריאות עיום ב׳ מייד התשמ׳ע מ

 ממד 1989), עד שובו של שד המדע והפיתוח לארץ.
 ב׳ באייר התשמ׳׳ט(7 במאי 1989)

 >חמ 57־־3) אליקיפ דוביגשטיין
 במכיר הממשלה

 י פרח התשב״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על דמנודך•למנות שופט .
 לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולבי התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7>א) לחוק בתי המשפט !נוסח משולבי
 התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי יש צורך למנות שופטי של בית

 משפט-שלום. י -•
 העדה; השופט שיתמנה -

 (1) יכהן בבתי משפט השלום במחוזות תל־אביב והמרבה
 (2) ימלא תפקיד של שופט,בבית המשפט ממומי ויטפל בעברות

ת קטנות;  תעבורה ובתבי̂ז
 (3) יכהן אף בשעות אחרי הצהדיע י יי

 כ״ב בניסן התשמ״ט(27 באפריל 1989)
 *חמ 3-60) דן מרידוד

. שר המשפטים . . 

 י ס״ח התשמ״ר, עמ׳ 198.

 הודעה על מיניי שופט
 לפי חוק בתי המשפט מוסוז משולבג התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק י בתי המשפט ונוסח משולב!,
 התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק

 הודעה על מינוי מנהל מרכז השקעות
 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

 מודיעים בזה כי, בהתאם לסעיף 7 לחוק עידוד השקעות הון,
 התשי״מ-1959י, ממתה הממשלה את משה טרי למנהל מרכז

 ההשקעות.
 כ׳׳ס מיק התשמ׳׳ט *3 במאי 1989)

 >חמ 3-506)

 אליקיפ דוביגשטיץ
 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשי׳׳ט, עמי 234; התשל׳׳ד, עמ׳ 264; התשמי׳ו. עמ׳ 135.

 הודעה על ממד הבדים לוועד הנאמנים
 של תל־אביב-יפו

 לסי חוק נכסי נפקדים, התש׳׳י-1950
 בהתאם לסעיף 29כ׳ לחוק נכסי נפקדים התשי׳י-ס^׳, מד

 דיעיס בזה כמ
 (1) הממשלה מינתה את ראםם נאשף, יחיא חסן, מרעי ורסמי
 ביאפרי, להיות חברים בוועד הנאמנים של תליאגיב־יסו לת

 קופה של שנה אחת;
 (2) הממשלה ביטלה את מיבדיס של האנשים שהודעה עליה פוו-

 סמה בילקוט הפרסומים 3160, התשמ׳׳ה, עכל 1402.

 אליגןיפ רוכינשטיין
 מזכיר הממשלה

 כייס בניסן התשס׳׳ט(4 במאי 1989)
 (חמ 3-73)

 ס״ח התש״י, עמ׳ 6« התשכ׳־ה, עמ׳ 58.

 1 ס־ח החשמ׳׳ד, עמי 198.

 תיקון הודעה בדבר כללים לענת היתרים לפרםופ
 לפי חוק העונשין, התשל־ז-1977

 מודיעים כזה כי בהודעה בדבר כללים לענת היתרים לפר
 סום, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2097, התשל״ה, עמ׳ 1316, במ

 קום רשימת השרים המופיעה בסעיף 009 בהודעה ימא;
 ״ה) שר המשפטים - יושב ראש .

 (2) בגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות;
 (3) שר הביטחון;

 (4) השר משה נסים.״
 כ״ס בניp התשמ״ס(4 במאי 1989)

 (חמ 3-731)
 אליקיפ. רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לאת
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים כזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה, כי השר

 3066 ילקוס הפרסומים 3659, ייג באייר התשס׳׳ט, 8.5.1989!



«״1¿ כאגף המכס ומע״מ במשרד האוצר, להיות מפקחים לגני , 
 זזעברות המינהליות המפורטות בסימן א׳ לחלק השני של התוספת
 לתקנות העניות המינהליווז(קנס מיגהלי - חיקוקי מסיש, התש־

 >דז-1987י.

 כ׳ באייר התשמ׳׳ט«7 במאי 989»
 «חמ $גמ-ג<

 שמעון פרם
 שר האוצר

 י ק׳׳ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 906.

 היתר להעלאת מחיריהן של קופסאות םח
 לפי חוק יציבות מהירים במצרכים לשירותים(הוראת שעהז,

 התשמ״ו-1965

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים וגשירותיס(הודאת שעה), התשכדו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהן של קופסאות פח, המסווגות בפרט
 מכס 3.10.2000; בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים
 ומם קנייה על טובין; התשנרט-989ה, בשיעור שאמו עולה על 7.1

 אחוזים מעל מחיריהם׳ הקובעים.

 צומו מצרכים שונים לצדו של פרם מכס כאמור, יחולו
 הדראנת ההיתר לגכי אותו מצדך שצוין בו בלבד.

 תהילתו של היתר זה ביום כ׳ באייר התשמ״ט (25 במאי
•0989 

 כ׳־ז מיפן התשמ׳׳ס(2 במאי 1989)
 «חמ 3-1979)

 אריאל שתן שמעון פרפ
 שד התעשייה והמסחר .שר האוצר

 י ס׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.
 * ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ״ט, עמ׳ 97.

 היתר להעלאת מחיריהן של אלקטרודות לריתוך
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו ^פי סעיף 7(אא2< לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), התשמ״ו-11985, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהן של אלקטרודות לריתוך, המסווגות
 בפרט מכס 83.11 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים
 ומס קנייה על טובין, התשמ״ט-1989*, מעל מחיריהן הקובעים,

 כשיעור שאינו עולה על 6 אחוזים.

 צומו מצרכים שונים לצדו של פרט מכס כאמור, יחולו
 הודאות ההיתר לגבי אותו מצדו שצוין בו בלבד.

 ׳ סייח התשמ׳יו, עמ׳ 2.
 1 ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ״ט, עמ׳ 97.

 האפוד וכהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי און ידין סימור,
 שדפס של בית משפם שלום ורשם בית המשפם המחוזי בבאר*שנז3,
 כהוכםתו, לכהונה בפועל כשופט נמו המשפט המחוזי כנאד׳שנע,
 era פיו מדיד התשמ׳׳ס(! במאי 1989) עד or ג׳ בסבת הזזש״ן

 «3 בדצמבר 41989
 כ״ב מיפן התשפדס«27 באפריל 1989)

 פזמ 13-60

 דן הרידוד
 שר המשפטים

 הודעה על כסר כהונתו של שו8מ
 לפי חוק כתי המשפט ומסח משולט, המשמ״ד-*198

 בהתאם לסעיף 22 לחוק כתי המשפטי ןמםח משולבי
 התשמ״ד-*8»*, אני מודיע על גמר כהונתו של אהתן כהן, שזפס
 של נית משפט שלום, ביזם כיה מיפו התשמיש מ3 באפריל 41989

 ר באייד התשפ־ט « במד 989»
 «זס 3-60)

 דן מרידזר
 שר הממגסיפ

 י ס״ח התשמ״ד, עמי 195.

 אזורי לעבודה
 לפי חיק גיו* היין למצודה; משל׳ט-969ו

 זלפי חוק בתי המשפט mroi משולבי התשמ״ו-984ו
 .בהתא• לםעיף 4 לחוק ביון הדין לעמדה, התשכ*ט-1969י,
י המשפט ןגוסח משזלט, התשמ״ד-1984י, אני  זלםעיף 07» לחוק גו

 מודיע כי יש צויד למנות raw לבית דין אזורי לעבודה.
 העדה: השופט שיתמנה יכהן בביתי הדין האזורי לעמדה

 מגדת וייסע לבית הדין האזורי לעמדה בחיפה, לפי הצורך.
 ג׳ באייד התשמ״ט « כמאי 9*19)

(3-1563 m 

 דן מרידוד
 שר המשפעים

 י ס״ח התשכ׳׳ם, עמ׳ 70.
 י פיח התשמ?י, עמ׳ 198.

 מינוי מפקחים
 לפי חוק העברות המינהליוח, התשמ״ו-1985

 בתוקף פממתי לפי סעיף 605 לחוק העברות המינהליזת,
 התשמ״ו-1985י, אני ממנה את בעלי התפקיד של ראש ענף

 י 0־ח התשמ־׳ו, עמי 31.

 ילקום הפרסומים 1659, י־ג באייר התשמ־ס,«18.5.19 3067



 ב׳ והמסווגים בפרסי מכס המצוינים לצדם בסוד א׳, מעל מחירי
 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על השיעור הנקוב לצדם בסוד

 בהיתר זה -
 ״תעדיף המכס* - התוססת הראשונה לצו תעריף המכס

 פםידיס וסס קנייה על סובין, התשמ*ס־׳1989ז;

 ״פרה מכפ״ - מספרו של הפרס בתעריף המכם.

 צוין כהיתר זה שסו של מצרך לצדו של פרט מכס) יו
 הודאות ההיתר לגבי אותו מצרן• בלבד.

 נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הוו־
 ההיתר לגבי אותו מצדו במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצו

 חמילחו של היתר זה ביום ג׳ באייר החשמ״ס ז8 במאי 89

 סורג׳
 שיעור ההעלאה באמי

 סיד א׳ סוד ב׳
 פרס 09871 ממדך

 «094 תה .9,2
 6(184 שוקולד 5.0

 6(184 אנקת קקאו או
 אבקת קקאו המכילה סוכר 4.5

 ב״ס מיפן התשנו׳ט(4 מאי 989»
(5-1979 

 אריאל שזדון
 שד התעשייה והמסחר

 שמעון
מ ד  ש

̂התמפ׳׳ט, ענד 97.  * ק׳׳ת-שיעורי מק׳יח 98* 

 היתר להעלאת מחירי שירותי בזק מסוימים
 לפי חוק יציבות מודדים מצרכים ונשידותי0->הוראת ש?

 התשמ״ז-1985

 כתוקף סמכותנו לפי מעיף 7(אא2) לחוק לצינות מ
 במצרכים ובשידוודם(הודאת שעה), התשמ*1985-1׳, אנו $
 5י מותר ל"מלך, חבדה ישראלית לתקשורת בע״מ, להעלי

 התשלומים נער שירותים על פי סעיף 17 לחוק
 התשכדב-982וי, הכרוכים מספקת ציוד קצה וחיבורו נשיעו
 23 אחוזים מעל מחירם הקובע, ולגבי שירותים הכוונים נ
 מודמים וכן שירותים למיישדיט ומצנרים - בשיעור של 64 ן

 מעל מחירם הקובע.

 תחילתו של היתר זה ביום ליו מיפן התשמ״ם(2 נמאי י

 כ־׳ז מישן התשמ״ט(2 במאי 1989)
 (חמ 3-1744)

 שמעי
 שדו

 גדיעקבי
 שר התקשורת

 תחילתו של היתד זה ביום כ־ג באייר התשמ״ט (28 נמאי
.(1989 

 כ״ט בניסן התשמ״ס(4 במאי 1989)
 (חמ 3-1979)

 ארייול שדון שסמון סמ
 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 היתד להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מהירים במצרכים ובשירותים והודאת שעה),

 התשמ׳׳ו-1985
 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) למק ימות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), התשמ״ו-985ו׳, אגו קובעים
 כי מותר להעלות *מ מחיריהם של המצרכים המפורטים למין כסוד
 ב׳ והמסווגים בפרטי מכס המצוינים לצדם בטור אי, מעל מחיריהם
 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על השיעור הנקוב לצדם בסוד גי.

 בהיתר זה -
 ״תעריף המכס״ - התוספת הראשונה לצו העדיף המכס והי

 מודים ומס קנייה על טוכין, התשמ״ט-1989י;
 ״פרט מכס• - מספרו של הפרט כתעריף הממ4

 צוין בהיתר זה שמו של מצרך לצדו'של פרט מכם, יחולו
 הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך בלבד.

 נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו הודאות
 ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן.
 תחילתו של היתר זה ביום ג׳ באייר התשמ׳׳ט(8 במאי 41989

 סוד ג׳
 שיעור ההעלאה באקזדס

 סיר א׳ סור ב׳
 פרס דימכם מזצרך

 11.01 קמח תופח 6&
 19.03 איטריזת ומוצרי פססה 8.7

 19.05 לחם להוגיו, לרבות חלות
 מחוקות, לחמניות או פיתוח 10.4

 כ׳׳ט מיסן התשמ״ס(4 במאי 1989)
 «חמ 3-1979)

 אריאל שדון
 שד התעשייה והמסחר

 שמעון פרפ
 שר האוגר

 י ס״ח התשגרו, עסי 2.
 * ס׳׳ח התשמ״ב, עני 218.

 י ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
̂מ, עמ׳ 97.  * ק״ת-י״עודי מק׳׳ח 698, התשמי

 היתד להעלאת מחירים
 לפי חוק קדמת מודדים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה),

 התשנרו-1985
 בתוקף סמכותנו לפי מדף 7(אא2< לחוק ימות מחירים
 במצרכים ובשירותים(הוראת שעה4 התשהרו-1985״, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן כטור

 ם׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 3068 ילקוט הפרסימיס 59«. י־ג באייר התשמ״ט,«



 אישור לסי פעי!: 5(אץ
 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5>א< לחוק שעות עבודה ומנוחה,
 התשי״א-! 193 י, אני מאשר לעניין ומעיף האמור את ההסכמים

 הקיבוציים הבאים:
 (1) הסכם קיבוצי מיוחד(70/89) שבץ תיקרה - תיקרות אקוס־
 סיות (1984) בע״ס לבין.גציגות העובדים מיום ה׳ בחשמ

•Ami התשמ״ח(28 באוקםוכר 
ש שיממן - מוצרי סיכה  (2) הסכם קיבוצי מיוחד (136/89) ש
 וכימיקלים בע״מ ל3ץ ההסתדרות הבלל*ת של העובדים בא׳׳י,
 מעצת פועלי הוד השדון, מיזם ר גאנ התשכיזו«20 ביולי

*1988 
 m הסכם קיבוצי מיוחד(137/89) שבץ אומן בע״מ לבין ההסתד
 רות הצללית של העודים בא״י, מועצת פועלי אור יהודיה

 מיום ב׳ כסלו התשמ״ס(11 גנובנעד 41988
 ליו מיפן התשמ״ע 11 במאי 1989)

(3-363 $m 

 יצחק שמיד
 שר העבודה והרווחה

 י סי׳ח הי/שיי*. עמי 04« התשל־א, עמ׳ 63.

 אישור בדבר תשלומים לקופת גמל
 ,. במקום פיצויי פיטורים

 לפי חוק פיצויי פיקודיוהתשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי העיף 14 לחוק.פיצויי פיטורים,
 התשכ"ג-1963י, אני מאש־ כי תשלומי קרן השומר הצעיר בע״מ
 למקפת, מרכז לפנסיה ולתגמולים בע׳׳מ, בעד פקידיה, יבואו במקום

 פיצויי פיטורים. -.. <
 כ׳׳ו:מיפן התשמ״פ(1 ממי 1989)

 (חמ 3-300)

 יצחק שמיר
 . שר העבודה והרווחה

 י ס׳׳ח התשכ־ג,:עמ׳ 136.

 אישור בדבר תשלומיפ לקופת גמל
 במ^ס פיצויי אזורים

 לפי חוק פיצויי פיטורי* התשכ״ג-19$3
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,
 התשכ־ג-1963י, אני מאשר כי תשלומי המחלקה הטמית של
 קיבוצי השומר. הצעיד כע״מ למקפת - מרכז לפנסיה ולתגמולים
 בע״מ ולגדיש, עפת תגמולים ליד מק הפועלים בע־מ, בעד עובי

 הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית לטרקטוראות
 לפי חוק שירות התעסוקה, התשי״ס-1959

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 49(א) לחוק שירות
 התעסוקה״ .התשי״ט-1959י, מיניתי ועדת מקצוע אזורית

 לטרקטוראות בהרכב הבא:
 חיים סל יושכ ראשן.

 חיים בן משולם -. נצץג מעבידימ.
 משה םבטח נציג עובדים.

 כ״ה בניסן התשמ׳׳ס (30 באפריל 1989)
 >חמ 3-300) יצחק שמיד

 שר העבודה והרווחה

 י ס״ח התשי״ט, עמ׳ 32.

 הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית למלונאות
 לפי חוק שידות התעסוקד״ התשי׳׳ס-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף **א) לחיק שירדת התעסוקה,
 .התשי״ס~1959י, אני מסנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן

 לוועדת מקצוע אזורית למלונאות למחוז חיפה
 כץ משה יושב ראש •

 אסולין מסף •י• • נציג מעבידים י
 ;ידאו קםל נציג מעבידים •

 שטרק ארוץ • ־ נציג עובדים י
 חיים ויסמן נציג עובדים

 מען הוועדה: משדד העבודה והרווחה, דדן־ העצמאות 82,
 חיפה.

 כ־ה בנלסן התשמ׳׳ט(30 באפריל 1989)
 (חמ 3-300)

 יצחק שמיר
 . שד העבודה והרווחה

 י ס״ח התשי׳׳ט, עמי 32.

 הודעה על מינוי ועדת מקצועי ארצית לדפוס
 • •"לפי חוקי שירותי•התעסוקה, התשי׳׳ט-1959

 . אני מודיע שבתוק״ סמכותי לפי סעיף 49>או לחוק שירות
 התעסוקה, התשי״ס־-1959י, מיניתי ועדת מקצוע ארצית איפוס בה

 רכב הבא:
 אברהם םנה־אוד משב ראש

 יופי •כהן• י נציג מעבידים:
 מאיר גזלדשטיץ נציג עובדים.

 כ״ה בניסן התשמ׳׳ט(30 באפריל 1989)
 >חמ 3-300) * יצחק שמיר

 שר העבודה והרווחה

 ם״ח התשי״ס, עמ׳ 32. ס״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 136.

ד מתשמ״ס, 18.5.1989 5069  ילקיס הפרסומים 3659, ־־נ סו



 הודעה על בחירת ממלא מקום יושב״דאש המסת
 לפי חוק יסוד: הכנםת

 מודיעים מה כי לפי סעיף 20א־ לחוק יסוד: המסתי, בחרה
 ועדת הכנסת נסק יושרראש הכנסת עובדיה עלי כממלא מקומו
 של יושב ראש הכנסת מיום לס בניסן התשמ׳׳מ(4 במאי 1989) עד

 שומ של יושב ראש המסת לארץ.
 כיח מיסן התשפדס(5 ממאי 1989)

 >חמ 3-22)

 שמואל יעקבפון
 מזכיר הכנסת

 י ס״ח התשי״ט, עמ׳ 69.

 החלמה בדבר הארכת מועד
 לפי חזק מימון מפלגות, התשל״ג-973ו

 בהתאם לסעיף 10») לחוק מימון מפלגות התשל״ג-1973י
 (להלן - החוק), ולפי כקשת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים
 של מנסת אמריך עד יום ג׳ מיון התשמ״ט(6 ביוני 1989) את
 מוועד האחרון. שבו על מבע• המדינה למסור ליושב ראש הכנסת
 דין וחשבת על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות, לפי סעיף
 10(0 לחוק - לתקופת המידות למסת זד12, ולפי סעיף 10(0
 לחוק - לתקופה שכדום 1 באפריל 1988 ער יום 30 בנובמבר 1988.

 י״ג מיםן החשכיס(18 באפריל 1989)
 «חמ 3-66)

 אברהם שוחט
 יושב״דאש ועדת מספיק

 י ם״ח התשל׳׳ג, עמ׳ 52: התשל״ה, עמ׳ 4» התשמ׳׳ב, יעמ׳ 84•

 הודעה(מסי 8 לשנת ומשמיט)
 בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נםט

 לפי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(מחירים מרביים
 למוצרי נפס4 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו יציבות מחירים במצרכים
 ובשירותים (מודדים מרביים למוצרי נפט), התשמ״ח-1988י, אני
 קובע כי מחל ביום י״ב מיסן התשמ׳׳ס(17 באפריל 1989) המחירים

 המרביים של מוצרי תפס הס כספורט להלן:
 בשקלים חושים

 1. מזק: 91 אוקטן 96 אוקטן
 א. מחיר לליטר בתחנה וכולל מע״מ) 0.92 1.02

 ב. מחיר ל*000ז אטר כמתקן -
 (לא סלל מע״מ< 721.10 811.98

 ג. מחיר לליטר בתחנה באילת 0.80 0.89

 י ק׳׳ת התשמ׳׳ח, עמי 1002.

 דיה, יבואו במקום פיצויי פיטורים.
 כ׳׳ו מיסן התשמ׳׳ם(1 במאי 0989

 >חמ 3-300)

 יצמק שמיד
 שד העמדה והרווחה

 מינוי ממלא מ^ם הנמהל מ^לי של משרד הבריאות
 לפי חוק שירות המדינה(מינויים), התשי״ט-1959

 בתוקף סממתי לפי סעיף 12 לחוק שידות המדינה(ממדים),
 התשי״ט-959«1, ולאחד התייעצות עם נציג שידות המדינה, אני
ד משה משיח, ראש ש׳ךמד אשפת, את מילוי  מטיל מה על ד
 תפקיד המנהל הכללי של משרד הבריאות מיום ם׳ באייר התשמ״ס

 (14 במאי 989!) עד יום ט׳־ו מייד התשמ׳׳ט(20 ממד 41989
 בי באייר החשמ׳׳ט(7 במאי 1989)

 וחמ 3-56)

 יעק3 צור
 שר הבריאות

 י ס׳׳ח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה על תי^ן היתר לעריכת הגדלה
 לפי חוק העונשין, התשל״ז-;197

 בתוקף סמכותי׳ לפי סעיף 31ו(אא!ו לחוק העונשין,
 התשל״ז-7;19נ, אני מודיע כי בהיתר.מם׳ 145 מיתן לחברת
 שטראום שיווק מרמי במקום ״15 במרס 1969 ד30 באפריל 989ד

 יבוא ״14 באפריל 1989 ד6 ביוני 1989׳־¿
 כ״ב מיסן התשמ׳׳ס(27 באפריל 989»

 «חמ 3-831)
 יעקב ליפשיין

 המנהל הכללי של משרד האוצר

 י י״פ התש־־ל, עמ־,1502.
 ־ ס״ח התשל־ז, עמ׳ 226*

 י י׳׳פ התשמ־ט, עמ׳ 2543.

 הודעה על התליית רשיון
 לפי פקודת הרופאים ןנוםח חדש!, התשל״ז-1976

 בתוקף סמכדד לפי סעיף 37 לפקודת הרופאים ומסח חדשו,
 התשל״ז-1976י, אני מודה על ביטולו של רשיון מם׳ ךר/5777

 לעסוק ברפואה שניתן לד״ר יצחק כהן, ת״ז 981650(4
 כ־׳ו בניסן התשמיש (1 בטאי 1989) -

 (חמ 3-166)
 יוחפ לס

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 י תני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, ענד 594.

 ©307 ילקוס הפרסומים 3659, י־ג באייר הןשמ־־ס, 9»8.5.1ו



 נמדדים מרביים למוצרי נפט יישארו בתוקפם ללא שינוי.

0 9 8 ן התשמ״ט(16 באפריל 9 ס י  י־א מ
 (חס 3-2152)

ן גלבוע  שמעו
 מנהל מינהל הדלק

 במשרד האנרגיה והתשתית

 הודעה(מו 9 לעמת התשמ׳׳מ)
 בדבר עדכון מחיריה מרביים למוצרי •יגפמי:

ו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(מחירים מרביים  לפי צ
 למוצרי נפס), התשמ׳ח־1968

 בתוקף פפפותי לפי׳ סעיף 4 לצו יציבות מתירים במצרכים
 ובשירותים ומחירים סרביים למוצרי 021), התשנמ)־־1988*« אני
» הסחירים 9 8 םן התשמ״ס(1 במאי 9 ו מי  קובע מ החל ביום ר

 המרביים של מוצרי הנפט הם כמפורס להלן!

 נשקלים חרשים

 בשקלים חדשים

: 91 אוקטן 96 אוקטן ן י  1. מז

דד לליסר בתחנה(מלל מע״מ) 1.00 1.09  x מו

872.85 79047 

0.95 

310.82 

335.70 

21.30 

22,17 

5.07 

259.52 
 באשדוד 260.12

246.82 

0.87 

 ב. סחיר ל־1000 לימד במתקן
ל מע־מ< ל  (לא מ

 J סחיר לליטר בתחנה באילת

 2. גז:
לל מע״מ)  (במתקן המבדה לא כו

 : ,בחומו־ זעה למעשיות הפסחבימיזת(ש׳׳מ)

* ט פ  4 נ
ל מע״מ) ל  (כמחסן הוזכרה לא מ

 כחומרידנה לתעשיות-הפפחכ״מיזת(ס״מ

 4. מ נפש מעובד-

ל מע״מ) ל ן לא מ מ  (כנף! מ

 * מכל המכיל 12 ק׳׳ג

 ב. סכל המכיל 12.5 ק־ג

 ג. באמצעות מונה המחיר למטר מעוקב

 5. מזוט קל:
ל מע־מ) ל  ממחסן החברה(לא מ

 * המחיר לי1000 לישרים בחיפה

 ב. מחיר לטי׳מ בחיפה ובאשדוד בהזרמה

 4 מזוט כבד ־1500, 2.7% גופרית:
ל מע׳׳מ) ל  >במח6ן החברה לא מ

 א. מחיר לט־מ למפעל
יד מעל 25,090 גדמ:  הצי

314.59 

339.78 

20.78 

2 U S 

4.95 

 בחיפה 256.50
 "באשדוד 256.90

243.50 

209.9t בחיפה 
 באשדוד 8^212

 בחיפה 229.11
 באשדוד 229.72

19840 

 מזיעה בהזרמה 201.82
 בחיפה 204.24
- באשדוד 204.84

 בחיפה 222.10
 באשדוד 222.69

 2. גה
ל פע״מ) ל  (במתקן החכרה לא מ

ה לתעשיות הפמרוכימיות (ט׳ימ)  כחוסר מ
 3. נפטא:

ל מע״מ) ל  (במחסן החברה לא מ
 כחומר דנה לתעשיית הפטרוכימיות(ט*מ)

פפ מעובה:  4 גז ג
ל מזלמ) ל  (בכית הצרכן לא מ

ל 12 ק־ג  א. מכל הנעי

 ב. מכל המכיל 123 ק׳׳ג

 ג. באמצעות מזנה, המחיר למסד מעוקב
 5. מזוט קל:

 (במחסן החברה לא כולל מע׳׳מ)

 א. הסחיר ל״מא14 ליטרים

 ב. מחיר לס״מ בחיפה ובאשדוד בהזרמה

ד ־1500, 2.7% גופרית:  4 מזוט מ

ל מע״מ). ל  (במחסן החברה לא מ

ד לס׳׳מ למפעל ד  * מ
 , הצורן־ מעל 25,000 ?דכ3

 ב. מחידלפ״מ למפעל אחו?

 J מזוט כבד ״4000, 2.7% גופרית:
ל מע׳׳מ) ל  (המדד כמחסן החברה לא מ

 x מחיר לסימ לחברת החשמל

׳מ: ל 00^25ט׳ ע מ ד י צ ה ל ע פ פ ל -  ב

 ג. מחיר לט־מ למפעל אחר:

 בחיפה 216.60

 י ק׳־ת התשמ־ת, עמ־ 1002.

 8. זפת(אספלט*
ל מע״מ) ל ן החברה לא מ מ מ  '(המחיד מ

ד לט״מ מ  : א. ה
 ל־40/50, 60/70, 80/100 279.16

 ג סחיר לס׳׳מ

ג 5 241.98 ד  ל־ה־ב 3 ו

ד למ׳׳מ בלתי מנושף 241.98 ח 4 מ  ׳

ר עדכון מ  *1 המודדים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בהודעות כ

3071 W.5.1969 ,ילקיס הפרמבדס י$«, י־׳ג באייר התסמ׳־ט 



 הודעה בדבר ייחוד כמויות דגש ליצוא
 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייצור דבש ומכירתו),

 התשל״ז-1977

 מכוח סמכותה לפי סעיף 13 לצו הפיקוח על מצרכים ושירד
 תיפ(ייצור דבש ומכירתו), התשל*ז-1977י, החליטה המועצה ליי
 צור ולשיווק של דבש לייחד דבש ליצוא בכמות של 6 ק׳׳ג מכל

 דבוריה לשנת רדייה 1989.
 כ״ב בניסן התשמ״ס«27 באפריל 1989)

 (חמ 3-853)

 ישראל איטקין
 יושב־ראש המועצה לייצור ולשיווק של דבש

 י ק־ת התשל׳׳ז, עמי 2236; התשמ׳׳ג, עמ׳ 1308.

 הודעה על אישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף 42(ג< לחוק ההגבלים העסקיים, התש*
 מ״ח-1988י, אני מודיע כי ביום ו' באדר ב׳ התשמ״ט 131 במרס
 1989) החליטה המועצה בתיק הע״431 - רמכר תעשיות מדן בע׳׳מ,
 לאשר את ההסדר הכובל הנוגע לשיווק בלעדי של מוצרי מאפה
 באמצעות בתי עסק שיתקשרו ׳אתה לתקופה של 3 שנים מיום

 ההחלטה האמורה.

 ההחלמה וממורה פתוחה לעיון הציבור במשרד התעשייה
 והמסחר, רחוכ אגרון 30, חדר מס׳ 42, ירושלים.

 כ־ח בניסן התשמ׳׳ט(3 במאי 1989)
 >חמ 3-41)

 זאב גלמוד
 הממונה על ההגבלים העסקיים

 י ס׳׳ח התשמ״וז, עמ׳ 128.

 כשקליס חדשים

 באשדוד 219.57
 ב. מחד לטייפ למפעל אחה

 בחיפה 235.80
 באשדוד 236.41

 ;. מזוט כבד ״4000, 2.7% גופרית:
 (המחיר במחסן החכרה לא כולל מע״מ)

M206 א מחיו־ לט׳ימ לחברת החשמל. 
 ב. למפעל הצורך מעל 25,000 ס״מ

 בחיפה בהזרמה 209.49
 בחיפה 211.92
 באשדוד 230.52

 ג. מחיר לט״מ למפעל אהה
 בחיפה 229.78
 באשדוד 230.37

 8. זפת (אספלט):
 (המחיר במומן החברה לא מלל מע״מ)

 א. מחיר לס״מ
 ל*40/50, 60/70, 80/100 285.30

 ב. מודד לט־מ
 ל־־ה״ב 3 ה״ב 5 248.71
 ג. מחיר ?1ט״מ בלתי מנושף 71&24
 9. המחירים של יתד מוצרי הנפט שנקבעו בהודעות בדבר עדמן

 מחירים מרביים למוצרי נפט יישארו בתוקפם ללא שינוי.
 כ׳׳ה בניסן התשמ״מ (30 באפריל 1989)

 (חמ 13-2152

 שמעון גלבוע
 מנהל םינהל הדלק

 כמשרד האנרגיה והתשתית

 3072 ילקוס הפרסונדם 3659, י׳׳ג מדיר התשמיש, 18.5.1989



 דו״ח בפפי של במן הדואר בולל מאזן וחשבון מוח והספד
 לפי סעיף 16 לחוק בנק הדואר, התשי״א-1951י

 מאזן ליום 31 במרס 1988
 31 במרס 1988 31 במרס 1987 11 במרס »196 31 במרס 1987
 שקלים חדשים שקלים חדשים שקלים חדשים עקליס חדשיס

 קרן שמודח 79,331,302 •63,643,460
 םיןדתוונ לפי דרישה

 16327,329 9,220352 חש׳ פילוקיס!
 61,777345 92381378 בפסבע ישראלי:

 1,365,951 1,773,119 משרדי ממשלה י־ 629,156361 "389,532,719
 6,175,465 2,424,460 מוסדות 31322,035 "47,476,731

 85365,810 106,300,109 מקים 24,433 4,601
 לקוחות אחרים 9,027,414 6,536388

443,550,939 670^10,743 
 77397 73349 כמטבע.חרן 6,175,485 2,424,460

445,975,419 676,186J28 M37388 9,949337 
 10327,734 6,510,737 חיפכון ׳׳רגיל׳׳ . 41327 40,317

 חיפמן ׳׳אסירים׳׳ 483,366 408,629
- i ,׳ י 1 676,712321 446,4:4,365

 •יקתוות גועגיוון חיסכון מאושתת
 $52,566,950 חיסכון ״עו1ז רציף״ 1,397,076 1,321,247

 v 115,707,466 65302,265 חיסכון ירב תכליתי״ 2*496,9 763,233
 418*666,274 *403,396315 חיסכון ״חידוש" 1,450,953 1,456,656

 352,271 חיסכון ״עתיר למחמד״ 62,270 23,682
 וךסכון ׳׳עתיר צמוד דולר׳׳ 77,401 65,652

352,271 

 2,478,266 "2,469,095 חיסכון ״עתיר חידוש מיוחד״ • 651382 661,955
 חיסכון ״עתיר תשואת חמשו״ 727,687 507,908
 תבניות חיסכון אחדות 16,294 20,688

4,821,021 4360,505 
 חשבונות אחרים 5,674373 "5,589,180

520^78,026 764,798,501 520378326 766,798,501 

 מזומנים
 מזומנים בקופות בתי־רואר(מלל

ץ סניפים)  כספים בהעברה נ
 המחאות לגבייה

 בבנקים
 במק ישראל - במסכעיחוץ

 השלוות מכספי תבניות חיספון
 פיקדונות באוצר

 איגרות־חוב של ממשלת ישראל

 פיקדונות אח ריפ ממגר
 נחשי״מרכזי

 בחש׳ פיקדון קבוע

 רשות הדואר

 חשבונות אחריפ

 הותאם מחדש. ״ מוץ מחדש.



 31 נפרס •87«

 שקלים חדשים

 דדה דווה ומסד לשנה שגסת״מר, ביים 31 במים 1988
1488 0103 31 

 שקלים ז1שלס
 הכנסות:

 רבית מפיקדונות באוצר:
 מפיקדון קבוע באוצר 11352322 10,414,295
 מחש׳ מדכזי באוצר 3,124,580 4,304,929

14,719,154 14,956302 
 רבית מחשבונות ערש בבנקים 24,719 58,169

 רבית והפרשי הצמדה על השקעות באיגרות־זזוב
 סל ממשלת ישראל מכספי תכניות חיסכון 1306,340 933,716«!

 אגדות, עמלות ועוד:
 אגדות על תקבולים ותשלומים מלקוחות וממפקידים 34,239,947 06,725^28

 עמלות משירותי הטלפון ומשירותים
3,745300 -  אחרים של חברת בוק ומשרד התקשורת

18,738 -  אגרות על המחאות וגוביינא
 עמלות מיוחדות (שירותי ניהול חשבונות ועוד) 246,537 295323

 הכנסות שונות 113380 55,181
32321367 54304X164 
 סך־הכל הכנסות 51,187325 52386^49

 הוצאות:
- 343  הוצאות תפעול לרשות הדואר,• 8368)
-  חיוב הוצאות ע״י משדד התקשורת 496*581

 הוצאות אחרות 176308 473324
 רנית, הפרשי הצמדה ומענקים על

 פיקדונות בתכניות חיסכון מאושרות 856329 1325,215
 רבית והפרשי הצמדה על כספי חיסכון ״אסירים־, 64362 73,302

 רבית על כספי חיסכון ״רגיל״ 2320 1,602
 השתתפות בהוצאות שיחתי הדואר ואגפים

 אחרים של משרד התקשורת 16,120300
3305,386 -  השתתפות בהוצאות מימן בחברת בוק
 קבלני איסוף מאזנים וקבלני כוח אדם . - 1,931307

821,458 -  קבלני מיכון וניקוב
3357371 -  משכורת, שכד־עבודה והוצאות נלוות

631,589. -  הדפסות וצרכי משרד
 רכישת ציוד, שכירתו והחזקתו, הובלה, ־

 החזקת משרדים, ביטוח כספים ועוד 1,921,980
 םך־הכל הוצאות 35399,983 29363334
 עודף הכנסות בשנת־החשכון 15387,842 19369352

 העברה לקרן שמורה 15,487,842 19369352

 י הותאם מחרש.
- הסכומים נקבעו בגובה ההכנסות מאגרות ועמלות.

 (חמ 3-714¡
מאכמ ׳  י

 יושב ראש מועצת בנק הדואר
 י׳ אלמוג

ק הדואר  מנהל מ

 3074 •לקוס הפרסומי• «36, י״ג מדיד הת׳€מ״ס, 5.1989.»!



 אותיות כתר הרשימה מסי הקולות

 אמת מפלגת העטרה הישראלית ומפ׳׳ם 6
 כ הדח דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי 1
 כי הרשימה העצמאית למען כרמיאל 3
 מחל הליכוד . 3

 ז. שמות האנשים שנכחדו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה
 (1< מרשימת אמת מפלגת העכורה הישראלית ומפ״מ

 1. עדיאלרר
 2. אבינועם קיסר

 3. עזרא פיק
 4. וחל תירוש

 5. אלכסנדר פלד
 6. שמעון בנדלר

 (2) מרשימת כ חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי:
 1. יעקב סופר

 (» מרשימת כי הרשימה העצמאית למען כרמיאל:
 1. גיורארוזנטל
 2. שמואל פדדר

 3. שדה חן
 >4< מרשימת מחל הליכוד:

 1. עמוםעתני
 2. איון שמלה

 3. מאיר נהודאי
 ח. הודעתי בדבר תוצאות הבחירות למועצת עידית כרמיאל שפוי

 רסמה בילקוט הפרסומים 3649 מיום 14.4.1969 - בטלה.
 י׳׳ג באייר התשמ״מ(18 במאי 1989)

 (חמ 3-2150)
 קטלאן גפים

 פקיד הבחירות לעדית כרמיאל

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת
 עירית גתגיה

 לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ׳׳ה-1965
 בהתאם לסעיף 73(ה< לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ״ה-1965י, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת
 עידית נתניה שקוימו ביום כ׳׳ג באדר א׳ התשמ׳ס (28 נפברואר
י ששונו בהחלטת בית המשפט המחוזי כתל־אכיב־יפו  1989) מ

 מיום 8.5.1989 בתיק ע.ש. 3/0/89.
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 '1. אמת - המערך.
 2. בעד - חדת דתית מלוכדת מפד״ל-דגל התורה נאמני

 היהדות החרדית, פאג׳׳י.
 $. גל - חדת דתית תורתית לקיתם חינוך, בריאות

 ורווחה ובלתי מפלגתיים.

 י ם׳׳ח התשב׳׳ה, עמ׳ 248.

3075 

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת
 עיריית כרמיאל

 'לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ־ה-1965
 בהתאם לםזדף 73(זז< לחוק הרשויות המקומיות (בחירות^
 התשכ״ה-65?1י, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת
 עירית.כרמיאל שקוימו ביום כ״ג באדר א׳ התשמ׳׳ט(28 בפברואר
 1989) כפי ששונו בהחלטת בית,המשפט; המחחי בחיפה מיום

 27.4.1989 בתיק ע.ב. 16/89.
 א. אושרו רשימות המועמדים ס^זלן:

 1. אוגת - מפלגת העבודה הישראלית ומפ׳׳פ.
 2־ ב - חדת דתית לאובדת המזרחי הפועל המזרחי.

 3. ד - למען משפחות העי.
 הרשימה להמשך קידומה של כרמיאל•

י ־  י
.4 

-'מ ־־ הרשימה העצמאית למען כרמיאל. .5 
 6. מחל - הליכוד.

. ־ צומת התנועה להתחדשות ציונית ובלתי  7. ז
 מפלגתית.

 ח ־ התנועה לזכויות •ממרח ולשלום מפלגת
 המרכז.

 9. שם - התאחדות הספרדים שומרי תודה.
 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1. אמת מפלגת העמדה הישראלית ומפ״ם עם
 ב חדת דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי.

 ב. הממד ,המלל של המחרים שהצביע• בתחום וישות
 המקומית 8407
 4 המספר: הכולל של הקולות הכשרים 7961
 ד. המספר וזמלל של הקולות-הפסולים 446

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת "מרשימות
 המועמדים:

 אותיות עינד הרשימה מם׳ הקולות

 &זת מפלגת העבודה הישראלית ומפ״ם 2739
 ב חזית דתית לאומית המזחזי הפועל המזרחי 721
 ד למען משפחות זהבי 285
 יך הרשימה להמשך קידומה של כרמיאל 304

 כי הרשימה העצמאית למען כרמיאל 1631
 מחל הליכוד 1799

 ץ •צומת התנועה להתחדשות ציוגית ובלתי
- מפלגתית .• 223

 ח התנועה לזכויות האזרח ולשלום מפלגת המר־
 מ 215
 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה 44

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת'מרשימות המועמדים:

 י ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 248.

 ילקוט הפרסומים 3659, י״ג באייר התשמיש, 8.5.1989נ



 מס־
 אותיות כינוי הרעיפה הקולות

 אמת המערך 4
 בעד חדת דתית מלוכדת םפד״ל-תל התורה נאמני

 היהדות ההדדית, פאג״י 2
 גל חזית דתית תח־תית לקידום חינוך, בריאות ורווחה

 ובלתי מפלגתיים 3
 חד למען תושבי נתניה 2
 חי תנועת אהבת ישראל 1
 ד יש מפנה בנתניה תנועה בלתי מפלגתית 1
 מחל הליכוד 7

 ת רצ התנועה לזכויות האזרח ולשלום-
 המרכז-שינוי-ל׳׳ע ו
 שס תנועת שס נתניה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 (1) מרשימת אמת
 המערך:

 1. זק עמר 3. בולםש אפרים אליעזר
 .0 שמואל קליינד 4 מאיר בושקילה

 >2ו מרשימת בעד חזית דתית מלוכדת מפד׳ל-דגל התורה
 נאמני היהדות החרדית, פאג׳׳י:

 1. מנחם ודים
 2. עודד עומך

 31) מרשימת גל חזית דתית תורתית לקידום חינוך, בריאות
 ורווחה ובלתי מפלגתיים:

 1. סימון שר
 2. מרדכי שרייבר
 3. צדוק זונבבליק

 «14 מרשימת דוד למען תושבי נתניה
 1. דוד אנזלביץ

 2. שמואל אדלשטיץ
 (5) מרשימת הי תנועת אהבת ישראל:

 1. אליהו סעדה
 (6< מרשימת ד יש מפנה בנתניה תנועה בלתי מפלגתית:

 ו. שמעון שםרן
 71) מרשימת מחל הליכוד:

 1. יואל אלראי
 2. דוד אורן

 3. יצחק מ גד
 4. אלון אלרואי

 5. משה קליך
 6. יורם זנו

 7. שמעון סגל
 (8) מרשימת רן דצ התנועה לזכויות האזרח

- למען תושבי נתניה.  A חד

- תנועת אהבת ישראל.  5. חי
- יש מפנה מתניה תנועה בלתי מפלגתית.  6. יד

- אתגר.  7. כנ
- תנועה למען עובדי נתניה מיסודה של מפס  & ם

 ובלתי מפלגתיים.
- הליכוד.  9. מחל

- רצ התנועה אכרות האזרח  10. רן
 ולשלום-המרכז-שינוי-ל׳׳ע.

- תנועת שס נתניה.  11. שס
 12. ת - תחיה.

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי מדדות:
 1. אמת המערך עפ

 דן רצ התנועה לזמיות האזרח
 ולשלום-המרכז-שיגוי-ל׳׳ע

 2. בעד חזית דתית מלוכדת מפד״ל-דגל התורה נאמני
 היהדות החרדית, פאג״י.עם

 שס תנועת שס נתניה
 3. גל חדת דתית תורתית לקיחם חינוך,.בריאות ורווחה

 ובלתי מפלגתיים עם
 חי תנועת אהבת ישראל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
 המקומית 46166
 ג. המספר המלל של הקולות הכשרים 43465
 ד. המספד המלל של הקולות הפסולים 2701

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 מס׳
 אותיות כינוי הרשעיה הקולות

 אמת המערך 8083
 בעד חדת דתית מלוכדת מפד״ל-דגל התורה נאמני

 היהדות החרדית, פאג׳׳י 4742
 גל חזית דתית תורתית לקידום חינוך, בריאות ורווחה

 ובלתי מפלגתיים י 5151
 דוד למען תושבי נתניה 2976

-  קי י תנועת אהבת ישראל 648 ו
 יך יש מפנה בנתניה תנועה בלתי מפלגתית 1620
 מ אתגר 1163

 מ . תנועה למען עובדי נתניה מיסודה של מפם
 ובלתי מפלגתיים 657

 מחל הליכוד 12702
 רן רצ התנועה לזמיות האזרח ולשלום-

 המדכז־זשינוי-לי׳ע 1512
 שס תנועת שס נתניה 2933
 ת תחיה 278
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימת המועסדימ
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 הודעה לפי סעיןז 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צינור/ 1943

- - - -- -ולעי חוק התכטן והבנייה התשכ״ה-1965 _ __.

 כתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והמיידי
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תמית ׳ל׳ - שטחים מעבר ל״רקוף,
 שהודעה בדבר אישורה פורפמה בילקוט הפרסומים 278, התשי״ג,
 עמ׳ 371 רתמיתמם׳ 888, שינוי מל 1 לשנת 1964, לתכנית
 מתאר מקומית יל׳ - גושים 6650 ו־6651 בשלמותם, וחלקי גושים
 3627 3629 3645 6647,6646, 6648׳׳, שהודעה בדבר אישורה
ה  פורסמה בילקוט הפרסומים 1522, התשה׳ס, עמי 1328, מצהירה מ
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו(להלן - הוועדה^
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי צימר/ 943!«
 (להלן - הפקוחה מ הקרקע המתוארת בתוספת חמד ביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 3 ד7 לפקודה מלקוט הפרסומים
ל  3183, התשמ״זז, עמי 1838, תהיה לקנךנה הגמור והמוחלט ש

 עירית תל־אביב־יפו מיום פרסום הודעה'זו ברשומות.

 תוספת
 חלקה 1 בגוש 6651, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מז׳תחס מ

 בצבע חום.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה, שד׳ בן־גוריזן 38
 ובאגף נכסים ומשק של העיריה, כיכר מלכי ישראל, תל־אכץדיפו,

 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העכורה הרגילות.

 כ׳׳ה מיסן התשמ׳׳ט (30 באפריל 1989)
 (חמ 3-4)

 שלמה להט
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו

 י ס׳ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 * עייר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לסי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי צימר/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

 בשקף סממתה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ 2205״ (להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 692¿
 התשמ׳׳א, עמ׳ 1088, מצהירה מה הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה נצרת(להלן - הוועדה/ בהתאם לסעיף,19 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת אשד ביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 5
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3184, התשמ״ה, עמ׳ 1857, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית נצרת מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 י םיח התשב׳׳ה, עמ׳ 307.
 1 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 ולשלום-המדכז־שינוי-ל׳׳ע:
 1, פייט אלכסנדר א

 (9) מרשימת שם תנועת שם נתניה ;

 1. יונתן נתן כהן
 2. חיים וקנין

 י״ג באייר התשמ׳׳ט(18 במאי 1989)
 (חמ 3-2150) גלמי משה

 פקיד הבחירות לעירית נתניה

 הודעה לסי מעיפיס 5 ויד
 לפקודת הקרקעות(דמשה לצרכי צימד/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1%5

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״די-1965י, ובהתאמ-ל׳׳תמית מס׳ 2764, שינוי תכנית מתאר
 מקומית״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה מלקוט הפרסומים 3598,
 התשמ״ט, עמ׳ 436 (להלן - התכנית/מוסרת מה הוועדה המקומית
 לתכנת ולבנייה ירושלים (להלן - הוועדה) הודעה, מ הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצדכי צימר, וכי הוו7ר

 דה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה•

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו*
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תזך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זי 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 לסעיפיה! את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם־

 מם הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כך נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האממ־ה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצדכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה םת־ה בזה שכל ארס המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בד״
 תומת

 גוש 31072, חלקי חלקות 94¿ 321 303 304, .305, 306; גוש 8
 כפר עקב, חלקי חלקות 163, 164, 165; גוש 18 כפר עקב, חלקי
 חלקות 59,56,57,56,53,47, 31 2 3 4 3 5 3 147,145. שטח כץ
 קואורדינטות אורך 170.750-171.150 ובין קואורדינטות תחב
 143.000-142.500 כמסומן בצבעים ירוק, סגול בהיר, אדום וחול

 בתשריט התכנית המאושרת.
 העתק תשחט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעירית יחש־
 לים וכל המעוניץ בדבר רשאי לעיין מ בשעות העמדה הרגילות.

 י׳׳ג בניסן התשמ״ט (18 באפריל 1989)
 «חמ 3-2)

 ט׳קולק
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתמון ולמייה ירושלים

 ! ס־ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
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 לדרך, מתעשייה לתחנת תדלוק ומתעשייה ליחידה מסחרית;
 ב) קביעת מגבלות בנייה ג) חלוקת מגרשים 260 + 248; גז
ץ מגרשים 260 + 248 למגרש 249; ד)  שינד גבול מגרש כ

 שינוי בקו בניין.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 1166, מגרשים

 49¿ 260 + 248 - אזור תעשייה הצפוני, אשקלון.
 הזרעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3535, התשמ״ח, עמי 1171.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 165/03/4, שינוי מס׳ 20 א׳".

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משצ׳׳פ לשטח
 מסחרי בתחום הטיילת; ב) שינוי מתחום מתקנים לשירותי
 רחצה לשסח מסחר בתחום הטיילת; ג) משביל להולכי רגל
 (טיילות) לשטח מסחרי בתחום הטיילת; ד) שינוי מחוף רחצה
 לתחום מתקנים ושירותי רועה ה) קביעת •מגמת הבינוי וד

 כויות בנייה ו) סימון זכות מעבר לציבור בשטח פרטי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 1940, חלקי
 חלקות 3¿ 35, 38 - חוף הי* אשקלון.

 הודעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3471, התשמ״ז, עמ׳ 2381.

 השינויים האמורים, בצודה שאישרה אותם הוועדה המחוזית,
 ביחד עם התשדיטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרה הוועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 אשקלון, וכל המעוניץ רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובששת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון
 תיקון טעות

ת מפורטת מם׳ י מ ת  כהודעה בדבר הפקדת ״שינוי מפי 3א׳ ל
 171/03/4״, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3627 התשמיש, עמ׳

,1616 
 במקום ״גוש 3099״, צ׳׳ל 'גוש 3019״.

 כל המעוניין.בשינד התכנית, לגבי השטח שתיאורו מתוקן
 כאמור לעיל, רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים ובשעות שהמשר*

 דים האמורים לעיל פתוחים לקהל.
 כל המעוניין בקרקע, מניין או בכל עניין תכנוני אחר, לגבי
 השטח שתיאורו מתוקן כאמור לעיל, הרואה עצמו נפגעי על־ידי
 שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לפי סעיף 100 לחוק רשאי תוך
 חודשיים מיש פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיד המאמת

 את העובדות שעליק היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם למדף 89 לחוק התכנון ומנייה,
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז

 תופפת
 גוש 16524, חלקי חלקות 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 29, 30, 31,

.122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,49 ,41 ,40 ,32 
 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנת
 ולבנייה נצרת, וכל המעונ״ן בדבר רשאי לעיין בו בשעות העמדה

 הרגילות.
 ו׳ בניסן.התשמ״ט (11 באפריל 1989)

« 1  (חמ 4
 תוסיק זיאד

 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנת ולבנייה נצרת

 הודעות לפי חוק. התכנון והבןייה,
 התשב״ה-965ו
 'מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשדוד
 הודעה בדבר הפקדתי שמוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מס׳ 32 לתכנית מפורטת מם׳ 03/3/

 104״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת הנחיות בנייה למגרש
 מסי 116, קביעת מספר יחידות הדיור, אחוד הבנייה המותרים, קור

 בניין ומס׳ הקומות•
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 2076, חלקה
 24, מגרשים 144, 143, 165, 164, 168, 169, 170, 117, 116, 171,

 172 - רובע די, אשדוד.
 בל המעוניין בשינוי התכנית דשאי לעיין מ ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 בל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל ענת תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע עליידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לפי סעיף 100
 לחוק רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה.
 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי אשקלון
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ׳׳ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנת ולבנייה מחוז הדרום
 החליטה, כאישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטת אלה

 (1) "תכנית מפורטת מס׳ 4 106/03, שינוי מס׳ 30׳׳.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור תעשייה
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 חודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

עומר.  72S38 38571 ,38570 ,38569 38565 ,38564 -י

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
ל פתוחים לקהל.  בימים ובשעות ww ו •ע האמורים לעי

ת תכנוני אחר הרואה נ ת או בכל ע מ  כל המעונת בקרקע, ב
ל הזכאי לפי סעיף 100 כן כ נוי התמית, ו  עצמו נפגע על־ידי שי
ת ו ברשעו ל הודעה ז ך חודשיים מיום פרסומה ש  לחוק רשאי תו
 להגיש התנגדות לשינוי התמית במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה.

י ומהיר המאמת ת ל ב  התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ו
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר ביטול הפקדת שינוי תמית מפורטת
ן והבנייה, ה הודעה, בהתאם לסע^ף 135 לזעק התמו  נמסות מ
יה nito הדרום ן ולמי ו מ ת י הוועדה המחוזית ל  התשכ״ה־965ו, ב
ת י מ  החליפה בישיבתה מיום 173.1989 לכשל הפקדת שינוי ת
 הנקרא ״שיגר מם׳ 12 לתכנית מפורטת מם׳ 105/03/24״, שהודעה
ל הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 3587, התשמ״ט, עמ׳ 139.  ע

 מרחב תכנון מקומי מחו! הדרוס

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מתאר מקומית
 נמסרת מההודעה, בהתאם לםזלף 89 לחוק התכנון והבנייה,
י הוועדה המחוזית לתכגון ולבנייה מחת ד ד מ י מ  התשכ״ה-1965, כ
ת ולבנייה מחה הרדום מ ת  הדרש ובמשרדי הוועדה המקומית ל
ת מתאר הנקראת י מ  הופקדה, ביחד עם התשריט המצידף אליה, ת

 "תבנית מחאו־ מקומית מסי 163/02/11״.

י יעוד קרקע חקלאית לשטח  עיקרי הוראות התכנית: שמו
 למתקני טיהור לשפכים ביתיים וערכת תוואי שידות לתוואי הנדסי

 ודרך שירות שישרתו את היישוב מיתר.

- נחל חברון, 1 0 0 0 0  ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש !
 מיתר.

ש בימים ל ש ת בה ללא ת ע ל המעונת ־בתכנית רשאי ל  ב
 ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהל.

ת או בכל עניין תכנוני אחר הרואה מ  כל המעונת בקרקע, ב
 עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי לפי סעיף 100 לחוק
ו ברשומות להגיש ל הודעה ז ר חודשיים סיום פרסומה ש י תו מ  ח

ת במשדרי הוועדה המקומית האמורה.  התנגדות לתמי

 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות וכליתי תצודו־ המאמת
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונש

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמה והבנייה,
י במשרדי התעדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז  התשכ״ה-1965, כ

יה באר שבע ן ולמי ו מ ת  הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית ל
מ ל  הופקדו שינויי תכניות מפורטות א

ת מפורטת מסי 113/03/5״.  >1) ״שינוי סס־ 30 א׳ לתמי

ו ז טי יעוד משצ׳׳פ לאז מ א) שי י מ ת נוי ה  עיקרי הוראות שי
 מסחרי ומאחד מסחרי ושפ״פ לשצ״פ(בעקבות שינוי מיקומו

ל הקיוסק}! 43 קניעת הנחיות מייה.  ש

ד כ ש 38081 - ש ו  ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: ג
ן גדולי ישראל/ ד יעלים «  נה ה׳, ש

מ ״^ינוי מם׳ 9« לתכנית מפורטת מם׳ 140/03/5״.  נ

5 לשני מגרשים ! ש ר נוי התכנית: חלוקת מ  עיקרי הוראות שי
ד* י ם בתכליות ובהנחיות מי י ד מ  מ

וש 38080 חלקה  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית; ג
י ט י ר פ , רח׳ ש 1 (חלק) - שמנה ד ! 

ש ל ש ז wo ללא ת י ע ות רשאי ל ת בשינויי התמי מ ע מ ל ה  כ
 כימים ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהלי

ת תכנתי אחר הרואה נ ל ע ת או מ מ ל המעונת בקרקע, ב  כ
י סעיף 100 . פ  עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי ל
ו ברשומות ך חודשיים מיום פרסומה של הודעה ז  לחוק רשאי תו
י הוועדה המקומית ד מ מ  להגיש התנגדות לשינויי הו7כנית ב

 האפורה..

 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
 את העוברות לעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עומד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,  נמסרת מ
יה מחת ת ולמי מ ת י במשרדי התעדה המחודת ל  התשכ־ה-1965, כ
 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת זלמייה עומר הופקד,
ת הנקרא ״שינת מס׳ י מ 0 התשריט המצורף אליו, שינוי ת  ביחד ע

 50 לתבנית מפורטת מסי 102/03/14׳.

 עיקרי הוראזת שינוי התמית: א< יצירת מסגרת תכנונית
ל תקניות מדידה מעודכנות של אגף המדידות וכן על  הפבופסת ע
ת מתאר ותכ ו ת וחלקות פנימיות במגרשים לפי תמי י גמלו  עדמנ
ל שאושרו עד להפקדת תכנית זה ב< קביעת ־ ית מפורטת מ  נ
י קרקע שלא אושרו בתבניות המפורטות הקודמות ד  שינויים מעו
דש א׳ ו ד משטח ציבורי פתוח לאזור מג עו  במפורט להלן: 1) שינוי י
* מ  ולשטח לבנייני צימר, 2) שיגוי יעוד מאזור מגורים א׳ לשטח ל
ני ציבור ולשביליט להולכי רגל, 3) שינוי יעוד משביל להולכי י  י
ל עם גישה מוטורית שרוחבה מ ש י פתוח ל מד ל ששטח צי ג  ר
 המינימלי יהיה 3 מי, 4) שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור
 מנוחם א׳ ושביל להולמ דגל, 5< שינת קו בנית צדי מ־3 מ׳ ל*0 מ'

ם משותפים כמגרשים חד״משפחתיים(מצב קיש). י ת מ  ל

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 38563,

 ילקוס הפרסומים 3659, י־ג באייר התשמ׳׳ט, 8.5.1989( 3079



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה־965ו

 (2) ״שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מם׳ 176/03/6״.
 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) תכנון מחדש של היישוב
 ויצירת תנאים נאותים לתושבים לפי שינויים כיעורי הקרקע
 לשימושים שונים בהתאם למצב הקיים ופיתוח היישוב בעתיד;
 כ) ביטול דרכים קיינמז! והתוויית דרכים חדשות; ג) קביעת
 הודאות בנייה שונות לכתי מגידי* מכני ציבור, מבני משק
 ותעשייה באזורים בהם הבנייה סותרת; ד) ביטול חלוקה קיי*

 מת וקביעת חלוקה חדשה.
 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התבנית: נושים 2902-2901

- קיבוץ עין צורי*
ץ בהם ללא תשלום י ע  כל המעוניץ בשינויי התבניות דשאי ל

 בימים ובשעווז שהמשרדים האמורים לעיל ומוחים לקהל.
 בל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל ענת תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על־ידי שערי התכניות, ומ כל הזכאי לפי סעיף 100
 לחזק רשאי תוך חודשיים פיוס פרסומה של הורעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשערי התכניות במשרדי הוועדה המקומית

 האמורה
 התנגדות תוגש ככתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת

 את העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שקמים
 הודעזז בדבר ביטול הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 135 לחוק התכנון והבנייד״
 התשכ״ה-1965, כי התערה המחודת לתכנת ולבנייה מחת הדרוס
 החליטה בישיבתה מיום 17.4.1989 לבטל הפקדת ׳תמית מפורשת
 מס׳ 75/03/6״, שהודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים
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 מרחב תמת מקומי תמר״רמת״נגב
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת.בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמון ולמייה מחת
 הדרום ובמשרדי המערה המקומית אמנת ולבנייה תמר״רמת־נגב
 הופקר, ביומי עם התשריט המצרף אליו, שימי תמית מתאר הנקרא
 ־שינוי מס׳ 4 לתכנית מתאר מקומית מס׳ 101/02/10 - כרייה

 פוספטים אורון-ציף.
 עיקרי הוראות שינוי הו7מיו7: הבטחת עתודות קרקע לניצול .
 אוצח־ת הטבע באזור תור בקרה והגנה על ערכי הטבע והנוף מ.
 להשגת מטרה זו מגדירה התכנית את שימושי הקרקע השוני*
 רמות הבקרה והשימור הנדרשות בהם והגדלת התפעל והפיתוח.
 ואלה הס השטחים הכלולים כשינוי התכנית: חלקי גושים
 39057, 39058, 39068 - מועצה אזורית תמר־דמת־נגב ערבה

 ולמנה.
 כל המעוניץ בשינוי התמית רשאי לעיין מ ללא תשלוט

 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית שמעונים הופקדו, מחד עם
 התשריטים המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלה

 (1) ״תמית מפורטת מם׳ 318/03/7א׳״.
 עיקרי הוראות התמית: 1) הקצאת שסח לשמנת מגורי*
 חלוקתו למגרשי מייה פרטית, איתור מוסדות ציבור הדרו־
 שי* השטחים הציבוריים המוחי* התוויית רשת דרכי*
 רוחב הדרכים ומרווחי הבנייה ביחס לדרכים כמסומן בתשדימ
 2) קביעת הגבלות ותנאים לפיתוח בשטח התמית כמפורט

 בטבלת השימושים והמגבלות המצורפת לתמית.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלק מגוש 100083 - שכד
 נה מם׳ 3 יישוב בדואי ערוער.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 373/03/7״.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת יעודי הקרקע לצורך יצירת
 שכונת מגורים כשטח התחום על־ידי גמל התמית; קביעת
 מגרשים למוסדות צימר, לשטחים ציבוריים מזוהים ולנד
 גורי* קביעת מגבלות מייד, בשטח התכנית; התוויית דרכים

 בשטח התמית וקביעת מרוהזי בנייה בשטחים אלד*
 ואלה השטחים הכלולים בתמית: שמנה מס׳ 30 יישוב בדואי

 מייפה
 כל המעוניין ־בתבנית! דשאי לעיץ בהן ללא תשלום ממיס

 ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהל.
 כל המעונת בקרקע, במת או בכל ענת תמוני אחד הרואה
 עצמו נפגע על־ידי התמיות, וס כל הזכאי לפי סעיף 100 לחוק
 דשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו כרשימות להגיש

 התנגדות לתמיות במשרדי הוועדה המקומית האמורה
 התנגדות תזגש בכתב בפירוט הנמקות ובלתי תצהיר המאמת

 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שקמים
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התמון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמת ולמייה מחה
 הדרוס ובמשרדי הוועדה המקומית לתמת ולמייה שקמים הופקדו,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליה* שינויי תמתת מפורטות

 אלה
 (!) ״שינוי מס׳ 5 לתמית מפורטת מסי 122/03/6״.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מדרך לאזוד
 מלאכה, למתקן הנדסי ולשטח ציבורי פתוה ב) שינת יעוד
 מאזור מלאכה למתקן הנדסי, לדרך ולשטח ציבורי פתוה ג)
 שינוי חלוקה קיימת, איחוד מגרשים וחלוקתם מחדש ד)

 קביעת אזור מלאכה זעירה ומגבלות בנייה בי.
 ^ ואלה השטחים הכלולים בשינר בתכנית: גושים 201¿ 202¿

 2241 - מרמ יואב, צומת ראם.

 3080 ילקוט הפרסומים 3659, י־ג גא״ד התשמ־ס, 18.5.1989



 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ החיק שם המנוח הפטמה

 צוואתו
 2763/89 חזה קמחי 26.9.87 טילדה כסבי.

 2764/89 שושנה נולד 28.11.87 תמר גרינשסיץ
 2765/89 יצחק גולו־ 2.239

 2766/89 שבתי שמעה 19.6.88 שבתאי לוי
 2767/89 שבתי פחדיה 20338 י

 2770/89 נסים ניטימוב 18.1.89 פנמה ניםימוב
 2771/89 מאיר מדם 3.438 שרה-פאיס
 2772/89 דרקו משה 12.3.89 ברקו מאץ*

 2777/89 חד יהושע 13.2.72 אהרון סעידה
 2787/89 קורק שושנה 12.139 טייק רינה
 2788/89 רבאח םלימה 27338 רוקח יצחק

 2791/89 צימדמן מרק(מאיר) 26.339 צימרפן נדזשדה
 (מזמרי)

 2792/89 הנס פליקס שטיאסנו 26.339 ברמה לוי
 2795/89 מרקו חסון 21.1238 אנטהזמון

צי 7.12.88 עמי בן ארצי  2797/89 יהודית בן *1
 2798/89 דניאל זאבי 213.89 מנשה זאבי

 2799/89 •יוסף סיני 9338 ;חנה סיני
 2803/89 שרה וממד 13.10.88 לזד ויסנו־

 2804/89 חנה חס 14.1138 סולומון חט
 2806/89 גסנר קלמן קארל 14,439 ציליארליד

 2808/89 פרלה אפשטיין 7.2.89 אסתר אזולאי
 2811/89 סחר עובדיה 22.339 מזרחי לאה

 2812/89 אלטראס האוריקה 19.3.89 אלסואס יצחק
 2813/89 יצחק סבאן 15.7.87 מנטה סבאן

 2815/89 אילנה הלךנבוש 24.1138 פנחס חאמנט
 2817/89 מריה גרץ 18.12.85 קרן קיימת לישראל

 2820/89 ראובן טרי 8.931 יטה טרי
 2823/89 מרדכי קוזלובסקי 23.3.89 חוהקוזלובסקי

 2823/89 פולק בדונו 23.339 גרדהסוכלר
 2824/89 דוחםיה אורסולה

 קידשנו־ 13337 מרים ס בדוד
 2826/89 משה ברבדה 9.239 בניהו ברברה

ד פנחס 20.1238 וינד סוניה  2829/89 ד
 2830/89 .קפלן בת שבע 9.9.88 קפלן יצחק
 2833/89 חד גרד יפה 1.4.89 אסתר יפה
 2834/89 צימטפישל 11.437 לוי רגינה
 2835/89 אהובה בדנשטיץ 10.239 דוד חקח

 2837/89 זאב לשצינסקי 30.339 יצחק לשצינסקי
 2843/89 זילבדשץ הרצליה 14.239 יאיד לבני

 2847/89 שפטיאנובםקי נחמן
 (נאור) 20.1137 בתר סוניה

 2850/89 וילהלס(זאב) אלמד 26.139 שרה לאה אלמד
 2852/89 יצחק אשכנד 33.77 ליאון חרוב

 2855/89 צבי נג׳י י 22.2.86 צבי נעמי
 2858/89 וולף יואבים מאיר 23.339 עירית עמית

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-965ו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים לעיל פתוחים לקהל.
 כל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל עניץ תכנוני אחר הרומז
 עצמו נפגע על־ידי שינויי התכנית, וכן כל הזכאי לפי סעיף 100
 לחוק רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרח הוועדה המקומית

 האמורה.

 התנגדות תוגש בכתב בפירוט הנמקות ובלץר תצהיר המאמת
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ׳׳ט בניסן התשמ׳׳ט (4 במאי 1989)

 שלופדנינו
 יושב־ראש הוועדה המחודת
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

 הודעות בתי המשפע
 בית המשפיט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי.
 מנהלי עזברן

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או'לצו יחשה או למינד

 י מנהל עזבץ.

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 מיכאל יעקבי
 נחמה כהנא
 שושנה כוסי

 רנהוילר
 אלרואי נחום
 אסנת גליקזם
 'כרמי מרדכי

 דוד. סלומון .
 להדר(נרפלד) זהבה

 סימה פרץ
 ברוטשטיץ לוא״ס

 (אליעזר)
 .צוקרמן אייל

 קוגופ דב.
 תמרי ישי י

 אביבה שכנאי
 מאיר ישעיהו

 משה(תמיר) מרים
 (מרי)

 טלקר גירושה

4.339 
21.3.85 
3.3.89 

4.10.86 
10.6.87 
19.3.89 
9.7.86 

26.8.87 
22.11.87 
22.12.88 
20.339 

26.2.89 
7.4.88 

19.239 
26.3.89 
27.7.88 

24.1138 

2.4.88 

 טוביה שפר
 משה כהנא

 שמואל בוסי
 לודויג וילר

 סברדלוב נחמה
 אליוסף נתן

 דניאל. א׳ שפנר
 אטי סלומון
 ג׳קוב פוטש

 פרץ דוד יצחק
 ברוטשיין ישראל

 חיים.יכין
 קוגוט יוסף

 רחל דבורה תמרי
 חיה טבעון

 ישעיהו עזרא
 אנקר גיטלה

 צוואות
1600/89 
2728/89 
2734/89 
2736/89 
2737/89 
2740/89 
2743/89 
2744/89 
2745/89 
2746/89 
2749/89 

2752/8? 
2753/89 
2756/89 
2758/89 
2759/89 
2760/89 

 2761/89 טלקר דוד
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 בי. 1 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו תאריך
 הודעות (המשך) סס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 תאריד ירושות

 2782/89 קמיל דוד 1335 קמיל חנה מס׳ התיק שם המנוח ומסירה שם המבקש קמיל דוד קמיל חנה
 מס׳ התיק שם המבקש

י כרמן  צוואות 2783/89 שרה גוטמן(בדמן) 17.6.86 מ
 14.339 2784/89 פרד ברמן 14.437

 קנרגיל שרגא
14.437 2784/89 

 2865/89 שויצל מתיה 14.1134 אילנה גור 2785/89 קרנגל יוסף 14.11.69 קנרגיל שרגא 2859/89 דבורזדדורה רפפורס 14.339 חד נבו
 2870/89 חיים פרבר 2338 אדירפריצור 2786/89 אח חיים 5.139 אסרן״רקסוריה ,

 2871/89 עלמה חנה כהן • 15.439 עינה מדן 2789/89 גריםרו אדנסמינה 7.3.89 גחסח ולדימיר
 2874/89 יצחק דידל 21.11.86 חוה דידל 2790/89 ראובן שדה 18.8.88 יגהק ראובן
 2880/89 משה אג8״יש 26.336 רקטודיה אפרים 2793/89 משה פולק 1.439 נחמה פולק,

 2884/89 מיקלוש מיכאל. ברגמן 27333 בלה ברגמן 2794/89 שלמה גינזבודג 30.339 אלה גינזכורג
 2885/89 פרידדיד ברייט 22.239 שולמית כדיי ט 2796/89 ויולט יונםי 16.1034 אכהרם יונםי .

 2887/89 דגוביץ קלרה 17338 קפולסקי שמואל 2800/89 ברזלי מאיר 18.2.89 ישראל ברזלי
 2888/89 קפולסקי יצחק 20338 2801/89 זק אלקלעי 7.239 פרידה אלקלעי

 2889/89 בהןמכלוף 13.235 גו׳זפין(מםפינה) 2802/89 אסתרקרבל 12337 יעקב קדבל
 2892/89 משה שמשון 25.339 תמר שמשון 2805/89 חבויד זינרל 5.139 בלה ריבויד
 2893/89 סולומון אחיקה 23.1234 סולומון יעל 2807/89 אברהם כלום 27.1133 רחל בלום.

 2895/89 יעקב מושקוביץ 21.239 חזה מושקוביץ 2809/89 מנדל שפירא 4.1234 שפTא אבדהס־בר
 2899/89 שושנה קפלן 24333 שמשון קפלן 2810/89 אבהרם אלטו־ 11.4.89 מיכאל אלתר

 2814/89 יעקבציפל 4.2.89 חנה ציפל
 שושנה קפלן

 ירושות 2816/89 חנה נובק 23.4.88 מרדכי נובק
 2765/89 יצחק גולד 2.239 תמרגדינשטיין 2818/89 שרה אינחצקי 4.1.89 משה אינדיצקי .

 2787/89 קודק שושנה 12.1.89 אלפסי משה 2819/89 דניאלס דוד מסף 1.6.78 אודה דניאלס
 33/89 אברהם סגל 10.1236 יצחק אורפז 2821/89 משה שלוש 1.2.68 שלוש אהרון

 2730/89 רחמים סופר 9338[ חנה סופר 2825/89 כהן גליה 29.9.88 כהן סלם
 2731/89 ליחה פלדנקרייז 12.436 רבקה פלדנקרייז 2828/89 גסנר שמואל 18.1238 גסנר חנה

 2735/89 פנחס סניטוכסקי 27.139 יחדה מיטובסקי 2832/89 שבתי אליאב 26.538 דבורה אליאב .
 2738/89 מרגלית חגיבי 19.239 מנה(חנ׳בי) מדל 2836/89 חלפון עודד 20.1238 חלפון פלורנס

 2739/89 זיגר אדיה 13.1237 שרה צעדי 2838/89 ג׳ורג׳י לד 5.338 לד פזדת
 2741/89 צבי הירש 30333 ניב ורסקי רחל 2839/89 גורגיה לוי 6.6.70

 2742/89 הירש זאב 253.77 אלמה הירש 2840/89 ציוקלר ריסה 17.10.88 סולומון אלה פאולה
 2747/89 ביה בחן־ 28.1.88 עמנואל בחן־ 2841/89 אהרון זקיף 22.3.89 חנה חורש
 2750/89 נגיב צראף 16.339 מרלן צראף 2842/89 זקיף רחל 26.333 חנה חודש

 2751/89 מריםמילשטיין 1.1234 יצחק מילשטיין 2844/89 אפרים נחמני 8.239 לאה איטקין י
 2754/89 תחר נעימה 29.4.88 תחר דאוד 2845/89 יעקב לבקוביץ 16.339 לאהלבנקרזן

 2755/89 ליברמן לייב אריה 7339 ליברמן אירן 2846/89 חיים רדה 31.135 אבי שושן
 89 2757 גרמכדג צליק 8.239 גרנות סילבי 2848/89 קרלשטדט אדיה 18.6.63 מי קריאל

 2762/89 פיכק צילה 27.139 פיבק שרגא 2849/89 טודביץ ריבה 26.3.89 סודביץיעקב
 2768/89 שלומית אסוררי 20.1137 .חד אסודרי 2851/89 איוון סרבג׳יסקי 21.433 מריה כריסטה

 2769/89 מרדכי אורביטל 3.2.89 אסתר אורביטל איליאבה
 2773/89 יעקב טשיאנורף 24.132 אליהו אדן 2853/89 כדר לוי חד 20.3.89 כדרלויעזמה

 2774/89 שלום זוננקלר 23.239 יתה זוננקלר 2854/89 דהןנאגי 7.239 דהן מאיר
 2775/89 רוסו גדה 22.1135 רוסו דוד 2856/89 וסרשטיין שלום 7.6.79 וםדשסיין אריה

 89׳2776 חסו יהודה 2.737 ,רוסו דוד 2857/89 יקואל משה 2.439 גרזס בלה
 2778/89 עופו־ יצחק לוי 28.139 חנה לוי 2860/89 יהודית מנחם־ילין 31.130 ליאורה תזן
 89 2779 קליינבוים לאה 28.12.78 דני קליינבוים 2861/89 יצחק ניסנזון 14.3.89 שרה ניסנזון
 89 2780 שאול הלן 13436 קמול ת יצחק 2862/89 יעקב ינאי 14.139 צפורה מאי
 89 2781 שאול סבתינו 26.536 2863/89 נאמן רון 1.4.89 נאמן יעקב
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 מס׳ התיק תאריך
 התשמ״ס שם המנוון הפטירה שם המבקש

 11228 מרציאל צפורה כ״א בטבת כרס שולה
 מונקוביצקי
 11210 משעלי רחל ג׳ באדר ב׳ מ׳׳מ חנה אמיתי
 11219 פופרדוד י״ב באדר ב׳ מ׳׳ט צלח סופר

 11211 עמית יעל כ׳נ בתמוז ביד רפאל עמית
 11222 פיטר ושקה שאזל י״בבטבתמ״ט סימה פיטרושקה
 11223 קוצר מיסה י׳׳בבשבסמ׳׳ט יהודית עמיהוד

 11229 קרויטורו רפאל דבשבטמ׳׳ה נסי קרויטורו
 11225 רוסנבדג אפחד י 2*25.2,19 רות גולדשטיין

 11224 חמברגיחזםיאל. י׳יג באלול
 11220 שמואל ישראל ר מיסן מ״ט אהובה שמואל

 11230 פרנסים קרן י ל׳מבמ״ח רהטה בראוו
 מהמנהל היחידה לעזמנות דרושות

 פרבריה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 גית הדין הרמי האזורי בבאר־שבע
 הודעות

 להווי ידזזר בי הוגשו לבית הדין, בתיקים ׳המפורטים להלן,
 בקשות למתן צוד יחשה

 שם המבקש
 תאויד

 הפטירה
 מס׳ התיק

 התש&״ט פס המנוח
 הרשקוביץ לאיפולדכ׳׳ג בארד ב׳ מיס ציגלר אברהם
 סעדה ג׳אן כ׳׳ה באדר ב׳ מ״ט סעדה אבהרס
 זילברמן לייבה ב׳ באדר א' מ־׳ד דלברטן לאה
 עמדי יחזקאל ט׳׳ז מדר ב׳ מ״ס עזורי רבקה

 כ״ג בניסן מ׳׳ח אוחיון אילנה
 מיכאל כהן. מזכיר ראשי

 אוחיון אברהם

3310 
3362 
¿311 
3438 

 התמדת

3711 

 בית הדיו הרבני האזורי בטבריה
 י הודעות

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

 תיק הס׳ 480/התשמ־ט
 בעניץ ירושת המנוח חנגה עבד, שנפטר ביום כ״א באדר ב׳

 התשמ׳׳ס(28.3.1989¿
 המבקשים: אשתו, מו ומותיו.

 תיק מם׳ 511/התשמ״ט
 מניין ירושת המוח כהן פרסי שמעון, שנפטר ביום ו בכסלו

 התש׳׳ר(16.11.1969),
 הםבקשמ3 מלו ומותיו.

 שלמה דירי, מזכיר ראשי

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 תאריך
 מסי התיק שס המנוח הפטירה שם המבקש

 22.12.88 גילה נאור
 30.338 גרוס רחל שפרה
 19.339 שמילוביציאנה
 8.2.89 שהראבני אסתר

 5.1036 יצחק קהלי
 16,2.68 יעקב גרינשטיין
 10.3.88 יוסף סימן טוב

 23439 זהבה אמר
 16.239 שדה ברדראן סטרה

 17.4.89 שמעון שיסחמ
 4,439 יצחק דעני

 17.11.42 יהושע זלימסקי
 ואח׳

 30.1238 אסתר לוי
 19439 אברהם יעקב

 12.11.88 סופת חנה
 26.10.88 מושה פופטולוב
 21.536 משהפוסטולוכ

 1.12.52. סלודוזתבור
 17.11.63 אורנה ורסנו
 28338 אורנה ורסנו

 14.538 אביבה אדיאלי
 2.433 נחושתן זאב

 ר׳ שטרגברג״אליעז. רשמת

 רגינה הופמן
 םינשטיץ סולומון
 שמילוביצי זלמן
 שהראמי עזרא

 בהלי יהודית
 לאה גרינשסיין

 יוסף טלעת
 דוד אמר

 ברדדאן סטרה מורד
 אדלה עדינה שיטריפ

 אסתרדעאני
 אלטר זלימסקי

 דיפאטלר
 ויחניה יעקב
 טופחץ אליים

 פוטסולוב פאולה
 פוספולוב שמחה

 חזי צרפתי
 נדרה מועלם

 סלמאן מועלם
 אריה ויםלר

 נחושתן צפורה

 ירושות
2864/89 
2866/89 
2867/69 
2668/89 
2869/89 
2872/89 
2873/69 
2875/89 
2876/69 
2877/89 
2878/89 
2881/89 

2862/69 
2686/89 
2663/89 
2^90/89 
2891/89 
2894/89 
2896/89 
2897/89 
2898/69 
2900/69 

 הודעות נהי הדין הרבניים
 בית הדין הרמי האזורי בתל־אביב־יפו

 הודעות
 להור ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צור יחשה:
 מס׳ התיק תאדיד

 החשמ״ס שם׳ המנוח הפטירה שם המבקש

 11212 אגמי נזלי א׳ בתמוז מ׳׳ח יעקב אגמי
 11216 הרצנשטיץ אסתר כ׳ באב מ׳ה מתתיהו הרן

 11221 וינטר טובה י׳׳ב בניסן מ־ט גילה ארו
 11207 טחן חנן' כ־ באדר ב׳ מ־ס עדה טחן

 11214 טייקין פיודור י׳׳ג בסיון מ״ה חנהטייקין
 11209 יעקב פרלה י׳ באדר ב׳ ניט אברהם בדאדרת

 11226 יצהקי חד , כ׳׳ח בשבט מ׳׳ם יפה יצחקי
 11227 כהן אהובה כ׳׳ב באדר נ׳ מ״ט רפאל כהן

 11213 לוינגר יפה גרז מיסן מ׳־ס יומה סולומון
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל׳יה-978ו

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 46/89

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובעניין: הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
 להלן,

 והמבקש: צבי בכמן, ת׳׳ז 711641, רח׳ ארלוזורוב 3, תל אביב,
 ע׳׳י' ב׳׳כ עו״ד ירון ורד, רח׳ המליץ 18, תל אביב 63295.

 מדעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותם של נספיישנות השואה המפורטים להלן,
 שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט ידץ בבקשה הנ״ל

 ביום 11.9.1989 בשעה 09.00.
 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

 התאריך הידוע
 האחרון שבו
 מקום סמדימ הנעדרים היו

 עם הנעדר, מקום רגיל וירה! בחיים והמקום
 ותאדיר לידתו אחתן התעסקות שבו נמצאו

 אברהם בכמן, פשמישל, חנווני שנת 1939,
 בריצ׳ה, פולין, פולין בעל חנות פשמישל, פולין *

1869 
 איטה בכמן, פשמישל, עקרת בית שנת 1939,

 ניצנקוביצ׳ה, פולין, פולין פשמישל, פולין
1876 

 יהושע בכמן, ,פשמישל, חנווני שנת 1939,
 פשמישל, פולין, פולין פשמישל, פולין

1901 
 אסתר בכמן, פשמישל, לא עבדה שנת 1939,

 פשמישל, פולץ, פולין פשמישל, פוליו
1906 

 תזה בכמן, פשמישל, לא עבדה שנת 1939,
 פשמישל, פולין, פולין פשמישל, פולין

1906 
 אזרחותם: פולנית.

 השם והמען של בן משפחתם הקרוב ביותר: צבי בכמן, רח׳
 ארלוזורוב 3, תל אביב ־ נן ואח.

 הנספים כולם-תושבי פשמישל, פולין. בשנת 1939, עפ
 פלישת הגרמנים לפולין היו הנספים בפשמישל, לא הספיקו

 להימלט ונספו בולם.

 בל מי שיש לו ידיעות.על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאו לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון וביו בעל פה לפני
 בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל ארם מעוניין הרוצה להתנגד

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 40/89

 בענת: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ונעניק: הצהדת מותם של נספי שנות השואה המפזדםים
 להלן,

 והמבקשת: םבינה בדאון, סלינ* קליפורניה ע׳׳י ב״כ עו׳׳ד בך
 ציון צנעני, רה׳ גאולה 5,׳ רחובות 76111.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוד בירוש
 לים בבקשה להצהיד על מותם של נםפי שנות השואה המפורטים
 להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט דון בבקשה

 הדל בץם 11.9.1989 בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרות המבקשת:

 מקום מנורים מקום מגורים
 וגיל ידוע אחרון התעסקות

 שם הנעדר,
 מקום לידתו

 מ/אריך לידתו

 מרקוס קליינברגר ברלץ, ־ סרנו, בעל בימ׳׳ם
 נולד בפולין גרמניה פולץ לטבק

 ב־54.1886
 ארנולר קליינברגר ברלץ, טדנו, פועל

 נולד בגרמניה גרמניה פולין
22.11.1915? 

 אזרחותם; פולנית.
 התאריך הידוע לאחחנה שבו נראה היה שהנעדרים היו בחיים
 והמקום שבו נמצאו אמ תאריו אחרון שבו נראו אינו ידוע׳ אד ידוע
 מניצולי שואה, שהם נראו לאחרונה בטרנוב בפולין, שם נרצחו על־

 די הנאצים.
 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: סכינה

 ־בראון, םלינס, קליפורניה.

 סימנים אחרים: אץ.

 כל כי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאןילנית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה לפני
 בית המשפט במועד הנקוב לעיל וכל אדם מעונת הרוצה להתנגד
 להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, •אם
 בעצמו ואם ע״י בא כוחו וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על דיו שבה פורטו טעמי ההתנ•
 גדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של
 ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית

 המשפט כטוב בעיניו.

 אליהו צ׳ בן־זמרה. רשם
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ת-1978

 6, התעסקות•* תלמידה.
 ;. התאריך האחרון עבו נראתה בחיים ודה אפריל 1942.
 כל מי שיש לו דיעות על הנספים הנ׳׳ל, מתבקש מה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובץ בעל פה לפני
 מת המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונת הדובה להתנגד
 להצהרת המתת יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם
 בעצמו ואם על ידי בא מחו וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשמעה שניתנה על ידיו, שבה פורטו טעמי ההחנ׳
 גרות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של
 ישראל שבה יפדם את פעמי זמזתנגחת, ־שאם לא p יחליט מת

 המשפט. כטוב בעיניו.
 אליהו צ׳ p זמרד* רשם

 בבית המשפט ה&חוזי בירושלים
 תיק הצהרות מתת 48/89

 בעניין־. חוק הצהרות מתת, התשל׳׳ח-1978,
 ובעת: מהרת מותם של נפפי השואה המפורטים להלן,

 והמבקשים: a צבי. מנים גלזמן, ת׳׳ז 507622, רח׳ האחים
 טרבס 0¿ רחובות; 2) רות אילת, רח׳ דנ קלת 11, רחומת, זרי ב׳׳כ

 ערד מרים ליפשיץ, רח׳ פנקס 24, תל־אנינ 32661
 הודעה

 להור ידוע בי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי מדוש־
 ליס מקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט דת בבקשה

 הנ״ל מום 11.9.1989 בשעה 09.00.
 תה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקשימ

 שם הנעדר, מקום לדתו, תאריך הלידה, התעסקות: 1) אתי
 דסנבך, דולינה, גליציה, פולין, 1933 בערך, קטינה: 2) אברהם
 פרידמן* גליציה, פולק, 1913, שוחט; 3) סושה פרידמן, גליציה,
 פולץ, לא דוע, עקרת בית, אשתו של נספה 2; 4) לאה פרידמן,
 גליציה פולץ, 1935, בת קטינה של נספה ,ג׳ 5) מלכה פרידמן,
 גליציד״ פולין, 1936, בת קטינה של נספה 2; 6) גצל פרדמן,
 גליציה פולץ, 1937, בן קטין של נספה .3 7) אהה פרדמן,
 גליציה פולין, 1914, רמ8< יטי פרידמן(ברגמן), גליציה פולין, לא

 דוע, עקרת מת, אשתו של נספה 7.

 מקום מגורים רניל ודוע אחרת: 1) דולינה, גליציה, פולק;
 8-2) סלומץ׳, גליציה פולץ.

 המקש האחרון הידוע שבו נראו בחיימ 1< חלינה, גליציה
 פולין; 2-8) סלומץ׳, גליצד, פולץ, בשנת 1940; 7-8) מחנה ענודה

 ויניקי ליד העיר לבוב בשנת 1941.
 אזרחות הנספים: פולנית.

 השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותה 1) צמ
 מניס גלזמן, דחי האחים טרבם 20, רחומת; 2) תת אילת, רח׳ דב

 להצהרת המוות יתייצב לפני מת המשפט במועד הנקוב לעיל,«1
י בא מחו וינמק את התנגדותו, או ימסור למת  בעצמו ואס על ד
 המשפט הצהרה בשבועה ׳מיתנה על ידיו, שבה פורטו טעמיההתנ״
 גדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי של
 ישךאל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא מ יחליט מת

 המשפט כטוב בעיניו.

 אליהו צי גן זמרה. רשם

 בכית המשפט ד&זזוזי בירושלים
 תיק הצהרות מתת 47/89

 בענת: חזק הצהרות מתת, התשל"ח-1978,
 ובענת: הצהרת מותם של הנספים פנחס אוםס ומלכה אוסט,
 והמבקש משה אוסט, רה׳ בך גורית 3¿ הד השרון, ע״י ב׳׳כ

 ערד רבקה שזז* דחי משאבים 4, הוד השדון.
 מדעה

 להור דוע מ המבקש פנה אל מת המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותם של הנספים הנ׳׳ל שנעלמו בזמן השואה
 מדידה לאנצוט בפולין ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט דון

 בבקשה מ׳׳ל בתם 41.9.1989 כשעה 3930
 תה תיאורם לפי הצהרת המבקש;

 א. פנחס אוסט
 1. קרוביו: ברור אוטם, דחי אלוף חד 90, רמת גן; צפורה
 פומרנץ, רח׳ קפלנסקי 30, גבעתיים; יעקב אוסט, רח׳
 העמק 2, הוד השרת: אפרים אוסט, רח׳ מנחם,6, הוד

 השרון! משה אופס, חי מ גוחת 73, הוד השחן.
 2. נולד ב־23.5.1915 בלאנצוס, פולין.

 3. מק1ס. מגורת הרגיל היה בלאגצוש, פולין.
 4 מקום מגוריו האחרזן היה פלאנצוט, פולין.

 5. אזרחות שלבית.
 3 הו7עסקות! חפר בהכשרה.

 7. התאריך האחרון שבו נראה בחיים היה אפריל 1942.
 ב. מלכה אופס . .

 1. קרוביה בחך אופס, רח׳ אלוף חד 90, רמת גן; צפורה
 פזסרנץ, רח׳ קפלנסקי 30 גבעתיימ יעקב אוסס, רח׳
 העמק 2, הוד השית; אפרים אופס, רח׳ מנחם 3 הוד

 השרת; משה אוסט, רח׳ בן גורית 73, הד השרון.
 2. נולדה ב־15.8.1917 בלאנצוט, פולץ.

 3. מקום מגוריה הרגיל היה בלאנצוט, פולץ.
 4. מקום מגוריה האחרת היה בלאנצוט, פולץ.

 5. אזרחות פולנית.
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 שם החברה: כל עץ מפעלי נגרות מרמ - בפירוק.
 ח״פ: 2י108063־51.

 מעז משרדה הרשומ דה׳ מבוא מיון 12/3, קדית גת.
 תאריו מתן צו הפיחי? 8.3.1989.

 מועד אפפת הנושים הראשונה 23.10.1989, בשעה 11.30, מגדל
 שבע, דרך הנשיאים 11, באר שבע.

 מועד אספת המשתתפים הראשונה 23.10.1989, כשעה 0(104,
 מגדל שבע, דדן־ הנשיאים 11, באר שבע.

 כיס בניסן התשמ״ט(4 כסאי 1989)

 שי אגקהרישגיד
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות אלה מתפרסמות באוזדיימ המודיעיס
 ואץ בפרסומן משוס מתו תעודה על נכמזתן

 מרה מספר 596/18 גחלת עליזה בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אפפה כללית סופית
ל החברה הנ׳׳ל  ניתנת בזה הודעה, כי אפפה כללית אחרונה ש
 תתכנס ביום 18.7.1989 בשעה 11.00 במשרד עו׳יד י׳ גווניצקי
ל ח סופי ש ר  ושות׳, רח׳ מונטיפיורי 39, תל אביב, לשם הגשת ד
י החב־ פ כ  המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו מ
 דה, זכד לשמזע ביאורים נוספים מאת המפרק, ולהחלים כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל הםפרק.

ק ר  ירוחם מזרניאןי. מ

 קמפיאס כגוש 6044 בע׳׳מ
 הודעה על אפפה כללית

ל ת ש מ  ניתנת בזאת הודעה, כי באספה כללית שלא מן ה
 החברה שנתמסה ביום 16.2.1989 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
 את החברה מרצה ולמנות את עוד אליהו שסה, רחוב אבן גבידול

 52, תל־אביב, למפרק החברה
 כל נושה שיש לו תביעות נגד הועדה הדל יגיש את תביעו־
 תיו בצירוף הוכחותיו תור 24 מם מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ׳׳ל.
׳ל  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו תוך המועד מ׳

- לא ייענה.
 שטרן אליהו׳ מפרק

 הרצליה סוכנות לביטוח בע״מ
 (כפירוק מרצון)

 הודעה על אפפה כללית
 ניתנת בזאת הודעה שאספה כללית שלא מן המניץ של החב־
 רה תתקיים ביום 17.7.1989 בשעה 16.00 במשרדו של עוד צבי

 דחן, רח׳ אחווה 102, רעננה.

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל״ח-978ו

 קלת 11, רחובות.
 סימנים אחרים: אץ.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ׳׳ל מתבקש להמציאן
 לבית המשפט בין בכתב עד יום הדיון ובץ בעל פה לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל וכל אדם מעונת הרוצה להתנגד
 להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם
 בעצמו ואם על־ידי בא־־כוזזו, רנמק את התנגדותו, או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על דיו שבה יפורטו טעמי ההתנ״
י נציג דיפאמטי או קונסולרי של  גדות, או ימסור הודעה מנ
 ישראל שבה ימיט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית

 המשפט בסזב בעעיו.

 אליהו צי פןימנרה. רשם

 הודעות מאת הכונס הדשמי
 פקדת פשיטת הרגל [נוסח חדשו, התש״ם-1980

 הודעה על צו כינוס :כסיה והכרזת פשיטת רגל
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: מטורי מריס, ח״ז 33074736
 עתרת לגננת; מטדי מאיר, ת״ן 4289387-5, קנא מיץ, אשק־

 לון, גבעת ציון 605/4.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת־א 314/88

 תארד הגשת הבקשה כ׳ בכסלו התשמ״ט(29.11.1988).
 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ט

.(5.4.1989) 
 תאריך אספת נושים, המקום והשעה י״ד בחשון התשץ
 (12.11.1989¿ 1030, מגדל שבע, קומה גי, שד׳ הנשיאים 11,

 באד שבע.

 הודעה על ביטול צו כמזס והכרזת םשישת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: אוזן מורים, ת״ז 3401309 טייח, דחי בזל

 69, באר שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת״א 642/75.

 תאריו מתן צו פשיטת דגל: ט׳׳ו באדר א׳ התשמ׳׳ו(16.2.1976¿
 תאריו ביטול צו פשיטת רגל: ר בשבט התשמ׳׳ט(12.1.1989).

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 הודעות בדבר מתן סירוק ומועד אספות
 נושיפ ומשתתפים

 שם החברה: מפעלי פיתוח והספקה - בפירוק.
 ח׳׳פ: 51-0187990.

 מען משרדה הרשום: מאפיית דגן, דימונה
 תאריך מתן צו הפירוק: 23.3.1989.

 מועד אספת הנושים הראשונה 22.10.1989, בשעה 11.30, מגדל
 שבע, דרו הנשיאים 11, באר שבע.

 מועד אספת המשתתפים הראשונה: 22.10.1989, בשעה 10.00,
 מגדל שבע, דדן־ הנשיאים 11, באר שבע.
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 כשקלים הרשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום 19.4.1989 2,346,390,334.58
 ב. היתרה ביום 12.4.1989 2,289,534,889.99
 ג. העלייה או הידידה (-) במשך השבוע האחרון 56,855,444.59
 ד. מכסים ביתרות מטבע חח חהב 2,346,390,334.58

 ס׳׳ו בניסן התשמ׳׳ט(20 באפריל 1989)

 שלמה סידקיט
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 י דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד־1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954, מתפרסם
 בזה דין והשגה שבועי על המחזור, המטבע והנכסים המוחזקים
 לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ח מיםן התשמ׳׳ט(3 במאי 1989).
 . • בשקלים חדשים

 א. סו כל המטבע במחזור ביום 3.5.1989 2,313,540,264.06
 ב. היתרה במם 26.4.1989 2,320,798,339.84
 ג. העלייה או הידיוה(-) במשו השבוע האחרון 7,258,075.78-
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ חהכ 2,313,540,264.06

 כ׳׳ח בניסן התשמ׳׳ט (3 במאי 1989)

 שלמה פידקיפ
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954.

 לפי סעיף*58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954, מתפרסם
 מה דין וחשבון שבועי על המחזור, המטבע והנכסים המוחזקים
 לעומתו בסיום העבודה במם ד באייר התשמ״ט (9 במאי 1989¿
 בשקלים חדשים

 א. סן• כל המטבע במחזור ביום 9.5.1989 2,359,498,055.39
 ב. היתרה ביום 3.5.1989 2,313,540,264.06
 ג. העלייה או הידידה (-< במשך השבוע האחרון 45,957,791.33
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ חהב 2,359,498,055.39

 ה׳ באייר התשמ׳׳ט (10 במאי 1989)

 שלמה סידקיס
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 על סדר המם: מנוס אספה כללית ?!שם קבלת החלטה מיוחדת
 בדבר חיסולה הסופי קל החברה.

 במסגרת אותה אספה כללית מפית ימח לפני הנוכחים דו־ח
 המפרק המדאה מגד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
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 מרק וזמנו, מפרק

 אמנון דוזגשטין ושיווי בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת מוז הודעה, שנאספה כללית יוצאת מן הכלל של החב־
 רה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה מום 4 .במאי 1989 הוחלט על
 פירוק החברה מרצון ועל מינוי ח!־ שוהם, שד׳ רוטשילד 43, תל
 אביב, ,ואשר רהנבלום, ערד, רח׳ ישראלים 3 תל אביב, למפדקי

 החברה.
 על יכל הנושים להגיש תביעותיהם למפרקים;לפי הכתובת

 מ״ל תוך 21 ימים מתאריו פרסש הח־עה זו.
 דוד שוהם, אשר רחנבלום

 המפרקים

 הודעות מאת בנק *שואל
 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק מק ישראל, התשי־ד-1954
 לפי סעיף 58(1) לחוק מק ישראל, התשי"ד-1954, מתפרסם
 מה דין והשמן שמעי על המחזור, המטבע והנכסים המוחזקים
 לעומתו בסמם העמדה במם ז׳ בניסן התשכדט(12 באפריל 1989).
 בשקלים חרשים

 א. סך כל המטבע במחזור במם 12.4.1989 2,289,534389.99
 ב. ודתרה במם 5.4.1989 2,210,252,540.27
 נ. העלייה או הירידה(-) במשך• השבוע האחרון 79,282,349.72
 ר. הנכסים ביתרות מטבע חח וזהב 2,289,534389.99

 ז׳ בניסן התשמ׳׳ט(1,2 באמייל 1989)

 שלמה פירקיפ
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק מק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי׳׳ד-1954, מתפרסם
 בזה דין וחשבון שבועי על המחזור, המטבע והנכסים המשזקים
 לעומתו ׳בסיום העמדה ביום י׳׳ד בניסן התשמ׳׳ט (19 באפריל

.(1989 
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 דין וחשבון על נכסי בנק ישראל והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום פ״ד באדר ב׳ התשמ׳׳ט (31 במרס 1989)
 (מיליוני שקלים חדשים)

 31 במרס 1989 31 במרס 1989
 שטרי כטף ומעות במחזור 2,169

 התחייבויות לחוץ לארץ
 תביעות כלפי חוץ לארץ

 זהכ, מטבע חוץ וניירות
 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו 250

 חשבונות קרן המטבע הבינלאומית
10,711 
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 • ערך במטבע חוץ

 נכסים אחרים במטבע חוץ
 10,712 והתחייבויות אחרות כלפי חוץ לארץ 61

311 

2,423 
3,554 

 פיקדונות הממשלה והמוסדות הלאומיים
 במטבע חוץ

 במטבע מקומי

9,048 
 אשראי לממשלה

 חוב ארוך מועד

5,977 

5,585 
3,716 

 פיקדונות של תאגידים בנקאיים בישראל
 במטבע חוץ

 כנגד. פיקדונות תושב־פיצויים
 כנגד פיקדונות תושכ-אחרים

1,261 

873 
388 

 הלוואות
 מוניטריות

 אחרות

 ניירות ערך
 סחירים 825 כנגד פיקדונות לא־תושב 1,167

10,468 
 935 פיקדונות •של תאגידיפ בנקאיים בישראל

 בלתי סחירים 110

 ־ במטבע מקומי 2,007
 י פיקדונות אחדים 67

 חשבונות אחרים 462 חשבונות אחרים 1,099
 חון הבנק יקוץ שמורה 320

22,418 22,418 

 השער היציג של דולר ארה״ב׳ לתאריך המאזן הוא: 1.8195 שקלים חדשים (ליום 28 בפברואר 1989; 1.7870 שקלים חדשים).




