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 מדעה בדבר רשימות המועמדים לכנסת השתיםיעעדה לפ*
» * * * * * * * * * * *  מק הבחירות למסת *
 הודעה במר התקשר ויקת בין רשעות המועמדים לכנסת לפי



 רשימות המועמדים לכנסת השתים-עשרה
 * לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ס - 1969

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ס ־ 11969,
 מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנסת השתים-עשרה כפי שאושרו:

 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה ושם פרסי
 אות הרשימה: אמת 34 גור אפרים

 הכינוי: המערך 35 מסאלחה נואף
 36 מירום חגי
 > 1 פרס שמעון 37 כהן רענן

 2 רבי ן יצחק 38 ג ולדמן מיכה
 3 נבון יצחק 39 סולודר עדנה
 4 קיסר ישראל 40 טרי ף סאלח
 5 ויצמן עזר 41 עמר שלמה

 6 הלל שלמה 42 פיינבלום אפרים
 7 ברעם עוזי 43 לקט יחיאל

 8 שחל משה 44 בר-ציון >וםף
 9 נמיר אורה 45 אלישיב יצחק
 10 ארבלי אלמוזלינו שושנה 46 כרכבי נלי
 11 י עקבי גד 47 אריאב מנחם
 12 צור יעקב 48 ונגר ברוך
 13 גור מרדכי 49 בהט שמואל
 14 רמו ן חיים 50 נסים זכריה

 15 כץ עוז אברהם 51 לוי דוד
 16 ליבאי דוד 52 זינגר אפרים
 17 בר-לב חיים 53 אלםפקטור שרה

 18 פרץ עמיר 54 הוד מרדכי
 19 אדרי רפאל 55 גרפו נקל דב
 20 אליאב אריה >לובה) 56 בוחבוט שלמה

 21 בורג אברהם 57 גל יעקב
 22 שוחט אברהם 58 גלעד מנחם

 23 שטרית שמעו ן 59 בולמש אפרים
 24 חריש מיכאל 60 סויםה ימין
 25 בן אליעזר בנימי ן 61 יהודה דורון

 26 די י ן אלי 62 שרעבי יקותיאל
 27 ארד נאוה 63 שורר דורון

 28 ביילי ן יוסף 64 אבו רביעה יונס
 29 גל גדליהו 65 לנגר ליאורה
 30 וייס שבח 66 ידלין אהרון
 31 בן מנחם אליהו 67 פרי ישעיהו
 32 בר זהר מיכאל 68 אור אורי

 33 זיםמן עמנואל 69 דניאל יוחנן
 1 0״ח התשכ״ט, עמי 103.
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה ושם פרטי
 70 סרוסי מיכאל 114: סמילנםקי יזהר ג

 71 קידר אטיאס חנתיה 115 בן אהרן יצחק
 72 מרציאנו סעדיה ^ 116 צדוק חיים
 73 אלמקים ברוך 117 קולק טדי

 74 שיאו ן דיין יעל 118 קציר אפרים
 75 שפי יעקב

 76 פירון מיכאל
 77 צדקה יוסף אות הרשימה: ב

 78 בן שמחון שאול הכינוי: מפד״ל חזית דתית
 79 אוברקוביץ י ורם המזרחי ־ הפועל וז

 80 הורביץ יוסף
 81 פרנקל שמואל 1 שאקי אבנר חי
 82 בר שביט שלמה 2 המר זבולון
 83 בר לביא רפאל 3 פורת חנן
 84 ארן יעל 4 ביבי יגאל
 85 ברנס חיים 5 לוי יצחק

 86 שרפמן דפנה 6 בן צור שמריהו
 87 אבן טוב גייוךא 7 חיבנר יהודית

 88 בר לבב יצחק 8 דנינו דוד
 89 גוטמן יחיאל 9 מלמך אברהם
 90' קופמן אהוד 10 לוי בועז

 91 שפירא ליבאי ניצה 11 צדוק עזריאל
 92 גרבלר מלכה 12 שטרן אברהם

 93 גבריאלי אילן 13 לנגנטהאל נחום
 94 אבי גיא חביבה 14 אבטבי אליעזר

 95 כדור רפעאת 15 אזרד מאיר
 96 אםדי חוסי ן 16 לוי שלום

 97 מאירי י וסף 17 שפר אליעזר
 98 י וספסל סנטה 18 משורר שרה ׳

 99 שרם נסים ו יי 19 רפלד מרדכי יצחק
 100 פרישטדט רבקה . 20 הנדל צבי

 101 יער אפרים 21 פליקם יהודה
 102 אביטן שלמה 22 שטטמן משה
 103 גז מטילדה 23 סופר יעקב
 104 כהן חיה 24 בסו ק נחמה

 105 לב רות 25 בובליל צוריאל
 106 פרץ יצחק 26 מרמורשטיין אברהם

 107 אלון יונה 27 צהר יורם
 108 נחמיאס אהרן 28 גל שילה
 109 אמיר יעקב ז יאק 29 דיעי גד

 110 זכאי יחזקאל 30 סולוםינםקי ניסן
 111 הכהן מנחם 31 מלכה נ יסים
 112 לוין שלום 32 מאיר חיים

 113 משל ירוחם 33 הר נוי מאיר

 ילקוס השרסמיש 4588 י׳־ב נחשון החשמיס, 23.10-1988 147

/ 



 שם משפחה ישם פרש* »0 מטפחה ושם פרסי
 78 ברח״ד אברהם

 79 גרפ* >ש>
 80 מוםא מנשה

 81 דיטמן >הושע
 82 שבת דוד

 83 חוברה משה
 84 מיבסקי משה

 85 קולה אשר-זליג
 86 כהן מנחם

 87 לוזון מאיר
 88 כהנא משה שמואל

 89 שנקר דוד
 90 ברון אברהם
 91 מסיקה גרשון
 92 אלבז נסים
 93 קארו אליהו

 94 בורשטיין שלום פנחס
 95 שוחטמן אליאב
 96 הלברטל מאיר

 97 נריח רחל
 98 כהן יצחק

 99 נדיבי חיים
 100 כהן שלום

 101 אריאל יעקב
 102 צוקרמן אברהם

 103 קרונה משה
 104 מנדלביץ יוסף
 106 זואריץ פריגיה 105 קדרי מנחם צבי

 107 דמארי שלמה
 108 שטרן-קטן שרה
 109 דרוקמן חיים

 110 רפל דב
 111 שפירא יוסף

 112 םנהדראי גולדין טובה
 113 נריה משה צבי
 114 ורהפטיג זרח

 115 בורג שלמה יוסף
 אות הרשימה: ג

 הכיגוי: יהדות התורה המאוחדת -
 אגודת ישראל
 1 פלדמן משה זאב

 2 פרוש מנחם

u0.19t.23 ,0ילקמ דמרסדסי4588 י״ב בחשן הוממ״ט 

 34 פומרנץ אברהם
 35 בן-לולו אליהו

 36 וםרמן יחיאל מאיר
 37 ראובן רוברט

 38 גרינבלום מנחם
 39 מעתוק אהרן

 40 שוגרמן אמנון אהרן
 41 וייס הלל

 42 רכטמן מרים
 43 בדיחי אברהם

 44 מדן יעקב
 45 דובדבני אברהם צבי

 46 סוליםן אברהם
 47 בוקאי שלמה

 48 רוזנבלט ראובן
 49 קליין משה
 50 בריגה יצחק

 51 כפיר יוסף יואל
 52 ששר רחל

 53 אי ובי מוםא
 54 דני נו שמואל
 55 מוחה שלום

 56 עזריאלי ישראל זאב
 57 ז יכרמן יעקב
 58 ז ולדן יהודה
 59 אזולאי שלום

 60 ביננפלד אליעזר
 61 ג•רפי אבשלום

 62 גונן נחמה
 63 דהן משה

 64 בוארון ברוך
 65 פרידמן בנימין
 66 וקנין מרדכי
 67 דרבלין רפאל
 68 שמואלי צבי
 69 כהן ינון
 70 פרץ משה

 71 דאר יחיאל
 72 אברהם נסים

 73 מימון ברוריה
 74 הורוביץ שרון
 75 אולמן שמעון
 76 אליצור אורי
 77 עפרי אריה
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושנו פרסי
 3 ורדי גר אברהם 47 ווים אברהם

 4 הלפרס שמואל 48 רושגולד אברהם צבי
 5 מזרחי אליעזר 49 אורבך שלמה זלמן

 6 הלחמי דוד 50 בר אור יעקב
 7 רבינוביץ אברהם 51 טםלר אליעזר

 8 לוריא מאיר 52 רבינוביץ לייבוש
 9 קצנלנבוגן יעקב 53 לינדנבוים ישראל
 10 וולצר ברוך 54 עננבוים מתתיהו
 11 ברזילי שלום 55 בלזם אפרים יעקב

 12 שטיצברג שמחה 56 גוטםמן אהרן
 13 גולדמן גדליהו משה 57 חזן משה
 14 בן ישי משה 58 לו י מנדל

 15 ווי זניצר יוסף 59¿ ו י נברג משה
 16 ברגר ראובן > 60 וולצר יעקב
 17 ברנשטיין מנחם 61 , םמוטני חיים
 18 שוורץ עזריאל 62 שטרן אברהם
 1$ זילברשלג ישראל 63 גי גר מרדכי
2 מיירנץ מרדכי 64 קרוב משה 0 
2 וויספיש מרדכי מאיר 65 שכטר דב 1 

-22 שפירא משה מרק 66 לבין יעקב
 :2 הרשקוביץ אפרים 67 מרגליות משה
-2 גרוכבסקי אלחנן ראובן 68 שרי יבר מנחם
 25 גינזבורג שלמה 69 קלי ימן אשר

 26 שוורץ זאב 70 הורן אברהם מרדכי
 27 שמרלר יעקב 71 גרי ן שלמה

 28 אדלר בן ציון 72 גרנביץ יגאל
 29 וירניק צבי אשר 73 קמי נר אברהם מרדכי

 30 פרנקל דוד 74 וייסברג משה
 .31 כץ צבי 75 רוזנטל אברהם
 32 יוסקוביץ פנחס מנחם 76 ברכר שמואל

 33 פישמן זאב 77 קורנפלד אהרן
 34 קורן יהודה 78 מילר חיים

 35 ויזניצר צבי 79 אנםבכר יונה
 36 גולדקנופף יצחק יששכר 80 ויזל יצחק ברוך
 37 וידיםלבסקי שלמה 81 שלומוביץ שלמה
 38 ויסברג אלתר חיים 82 גרינברגר ישראל

 39 לוריא צבי 83 סלומון יוסף
 40 לוי אליהו מרדכי 84 קורניצר חיים זליג

 41 פולק אליהו 85 ינקוביץ זאב
 42 רבינוביץ דב 86 קורניצר אהרן
 43 גרלדפריינד משח שמואל 87 הלחמי מאיר
 44 הרשקוביץ דוד 88 פולק ברוך
 45 כהן קובלסקי ראובן 89 לי נצר שלמה

 46 ברגמן שמעון
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 שם משפחה ושם פרטי »0 משפחה ומם פרס*
 90 נהרי משולם 28 צינוביץ חן רחל

 91 שטוקהמר שמואל אבישי 29 חלבי פייםל
 92 הורוביץ פנחס 30 דהרי צביקה
 93 בליסנטל משה 31 אילון יזהר
 94 לודמיר מרדכי דוד 32 אלטורי סמי
 95 גולדקנופף יהודה אריה 33 גורן יהושע

 96 שטיינמץ זליג 34 יעקובםון אלכסנדר
 97 זוננפלד שלמה זלמן 35 סאסי ישראל
 98 אירנשטיין משה 36 מכנם עדה

 99 גרום שלמח יעקב 37 םקלר בנימין
 38 בלייר אברהם יעקב

 39 רוזובסקי ורדה
 אות הרשימה: הן $ 40 רוסמנש אברהם

 הכי גוי: תנועת המרכז - שינוי 41 גרבי גיל
 (שינוי - ל״ע - המרכז הליברלי) 42 פיביש בן ציון

 43 בלק ישראל
 44 סנדק רון

 1 רובינשטיין אמנון 45 כספי יחזקאל
 2 פורז-פוזמנטיר אברהם 46 רצאבי אהוד
 3 ניר צבי 47 מרדכי חנניה

 4 עטשי זיידאן 48 גורן יוסף דוד
 5 בקר משה 49 גוטמן ישראל
 6 גלאובך אליעזר 50 תמיר דניאל
 7 שגיא משה 51 כהן שמחה
 8 וינבוים ישראל 52 יוסף דוד

 9 טאוסיג מיכאל 53 בר מגן אמנון
 10 עשהאל חיים 54 מגירה מרדכי
 11 פ ולי שוק כרמלה• 55 קלי נגר משה

 12 זרצקי יצחק 56 בן עמי .מרדכי
 13 אוחנונה מרק 57 מונטג דן
 14 ערער שושנה 58 יבור נועם
 15 קספו טוביה 59 ממן ארנון
 16 רז גור גד שרגא 60 בקימר יעקב
 17 מליסדורף צפרירה 61 חקלאי אברהם
 18 חסון צבי 62 מאירי יהושע

 19 שחר דניאל 63 יעבץ צבי
 20 אלגרסי ציון 64 רוטשילד דוד יגאל
 21 ניר שמשון 65 גוטשסי י ן מיכאל
 22 שפיגל זיגמונט 66 דיאמנד אברהם

 23 ברימן מאיר 67 צור נירה
 24 יורים מיכאל 68 אגבאריה םעיד'

 25 מוהנא שריף 69 חפץ דב
 26 לינדנבלט נחום 70 מנהיים יעקב
 27 קרן ירון יעקב 71 גול שמואל

8tw.23.10 ,15& ילקוס מיסמדס 3588, ייב נחשון ודזשמ״ס 
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 »0 מספחת וסם פרס• »0 מספחת ושם פר•*
 72 חסון רות 116 קול משח

 73 כספי בנו
 74 פרקש אדריאן אות הרשימה: ו

 76 חוגג ירדה ולשוויון - המפלגה 75 אייזנר רודי מכינוי: חזית דמוקרשית לשלום
 77 םחאגגהבסאס חקומונ יססית מישראלית (רק׳״ח) ;
 78 רוזן אברהם פגתרים שחורים; וחוג* ?יגור

 79 קיגוט אברהם יהודים וערבים
 80 יונס ויקטור 1 וילנר מאיר
 81 שניצר דב 2 סובי תופיק

 82 קרויסנר שמשון יעקב 3 ביטון שלום-צירלי
 83 לרנר מריאן 4 זיאד תופיק
 84 זהבי משה 5 מחאמיד האשם
 85 אדלהייש אריה 6 ,גפאע מוחמד

 86 שחר אשר 7 גוזינסקי תמר
 87 רוזן דורון 8 ג*ובראן סאלם
 88 עסאף אדםון 9 גונן בנימין

 89 ברש יעקב 10 חאג' יחיא עבד אלגי ואד
 90 כנף יהודה 11 עברי מוחמד
 91 מנור רינה 12 ח יורי סמירה
 92 אוניקובםקי פרץ 13 שחאדה שחאדה
 93 ביראני עלי 14 אלגזי מרים

 94 נוי יהויקים 15 אלעוברה חסי ן
 95 שנפלד בני 16 חאגי וליד

 96 מאיר עקיבא-דוד 17 עבד אל חי טארק
 97 כהן צדק נחמן 18 יחיא סאלח
 98 שלגי אילן 19 כליפה מנשה
 99 ליבה ברקו 20 סנעאללה עלי
 אלטמן קלמן
 אלטמן קלמן 100 שוורץ חוה 21 חג'אזי עבאס
 101 ארדו ן מיכאל 22 חג'אזי עבאס
 102 שניצר צבי 23 מורקוס נימר

 103 מלכה רפאל 24 אבו עיסה עבד אל חםיד
 104 חמדאן מוניר 25 מלמד אברהם

 105 אליעד נסים 26 גוז״נסקי יורם
 106 גורלניק ישראל 27 שקר נסים

 107 עמירב משח 28 קסיס אליאס
 108 נאות יהודית 29 בן-יונה שלמה
 109 מיוחס גיורא 30 נעאמנה פדל
 110 ברון ישראל 31 מתאני חסן

 111 גולדברג עזרא 32 שרו נ י סובי צפורה
 112 ברקאי יצחק 33 חיסיב רג״א
 113 ארהרד גדעון 34 מנאע מוחמד
 114 ארצי יצחק 35 שלום שמואל

 115 ברמן יצחק 36 ברבי צ״רלי שלום
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 סם משפחה וסם פרסי 019 מטפחה (00 פרטי
 37 פוראני פתחי 81 עמל אסכנדר

 38 נםאר יונס 82 אבו רחמון אדיב
 39 גביש יפה 83 פיסקו־ רון פטר

 40 חיוטבא חסן 84 סעדי עומר
 41 אבו עקל גייהאד 85 שביסה תגריד

 42 מנםור ראגיי 86 ברגר תמר
 43 ברכה ניסן 87 חורש ששון
 44 כיאל עפיף 88 אלגזי יוסף
 45 שמלי שלמה 89 חכים סאמיה
 46 יחייה זוהיר 90 נאסור םלמן
 47 אבו ראם בות״ינח 91 קצב אברהם
 48 פרו י י נד מרדכי דוד 92 מרעי יוסף

 49 ברקה סעיד 93 אגבאריה עפו
 50 ח'ורי רמזי. 94 סויד נאיף

 51 ברבי עליזה 95 עמית יחיאל !
 52 דיאב סוהייל 96 סעד אחמד

 53 חסיב אחמד 97 דו י ירי מרואן
 54 וילנר דורון 98 אבו אל הי י ג יא עאדל

 55 סרור יוסף 99 מעדי ג'מאל
 56 סלים סאלח 100 פיילר רולף לייזר

 57 מחמיד מוחמד 101 שביסה גאז י
 58 אליעזר נסים 102 מוגרבי אברהים
 59 עזון מוחסד 103 גירגיורה מונעם

 60 חוריה שפיק 104 גבאי אנואר
 61 פי נס יורי 105 חיורי גיראיסי ראמז

 62 שחאדה נאהדה 106 מנדיל מרי
 63 טאהא מוחמד 107 כרכבי זאהי
 64 סנדלר אדה 108 כנאנה אסעד
 65 אבן ברי שחדה 109 בשארה חסן

 66 דביט עיסא 110 אירגה יהושע
 67 חני ן דב (בוריס) 111 חביב עבד אללטיף

 68 מחמיד מחמוד 112 לנגר פליציה
 69 עאמר עולה 113 זידאן מוחמד

 70 עםאקלה מג י יד 114 יתד מחמד
 71 םולודר יהודית 115 בורשטיין דוד

 72 מחול עיסאם 116 חני ן דוד
 73 אבו יונס פיסל 117 טרביה ג'מאל
 74 כסיף עפר 118 לוביץ׳ רות
 75 ביאדםה אברהים 119 חביבי אמיל

 76 מחמד מוריד
 77 בדר נאזם אות הרשימה: ז

 78 םפיא בורים הכינוי: הכח השקס
 79 הובישי עאדל

 80 טפירו סימן טוב 1 סנהי דוד
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 »0 מספחת וסם פרסי סם משפחה וסם פרסי
 46 רוזנברג חגית

 47 בנדל גיל
 48 חסי ן לאה

 49 נגר בנימין
 50 רחימי אלברט

 51 איזנברג עזריאל
 52 שריג יהושוע

 53 שמם יעל
 54 גולן יואב
 55 דורון ליאת
 6̂ אברג״ל שלמה
 57 מרילי דוד
 58 סיני יובל

 59 פידלמן אינה
 60 פרידמן יהודה
 61 גלנצר אפרת
 62 יוגב ניר

 63 ניסים ציון
 64 אריאל נחום
 65 סוראל עדי
 66 כהנא דן

 67 אםסלם בנינה
 68 שורץ שמואל
 69 וידר יגאל

 70 שסראוס אבנר
 71 ונטורה משה
 72 משה אברהם

 73 אוירבאך תמר
 74 חורוני מרגלית
 75 דיאמנט יצחק

 76 סי ון אקל (יחזקאל}
 77 שפירא משה יעקב

 78 פרבר שרון
 79 אונגר בנימין זאב

 80 שרלין לאה

 אות הרשימה: זכ
 הכינוי: אחדות - למען
 ויקשור תייר

 לכנסת

 1 תייר הטי (ויקטור)

 2 גרוס יעקב
 3 שבתאי מרדכי
 4 היבנר דליה
 5 שביט בנימין
 6 שור גיורא

 7 פלונסקי מרים
 8 מזרחי עזרא
 9 משח לבנה

 10 מתתיהו אליהו
 11 שרלין לידה
 12 חסין אליעזר
 13 מרילי הדרה

 14 לוי דן
 15 גרוס שליה
 16 שורץ ניסן
 17 רמות חנה
 18 ברץ שמואל

 19 חי וורו ני אבנר
 20 אלקלעי שמואל
 21 ברקאי עליזה
 22 ניב נפתלי

 23 חייס דניאל
 24 שרלין גד

 25 בושקניץ דן
 26 רנן הלל

 27 נעימי אלה
 28 שרלין מרדכי

 29 נקש שרה
 30 סופר צדוק
 31 גלעד עמי
 32 קסטל דוד

 33 רוזנברגר מרדכי
 34 בראו ן קסטל תמר

 35 רובין יעל
 36 בן ישי)דוד
 37 כהן שמואל
 38 לוי חנה
 39 ניב עודד

 40 שלום אופירה
 41 רוטשטיין נחום

 42 נעימי יעקב
 43 מזר אלון
 44 ידיד יצחק

 45 , גאולה אוריאל
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 00 משפחה 001 פרט* 00 משפתה 001 פרט*
 36 מלכיאן אפר>ם
 37 אגמון גמליאל

 38 נירל דפנה
 39 נתן יחזקאל
 40 טז יהושע

 41 בר לב חיים
 42 ארזי אברהם

 43 כץ דוד
 44 חלמיש עדנה
 45 גבעתי אליהו
 46 עמר בת שבע
 47 מרדכי דוד
 48 ניסן רבקה
 49 שמיר דוד
 50 חלו י דוד
 51 חירם אנה
 52 ליבנה עמי

 53 איצקוביץ רחל
 54 בן צור בנימין

 55 גרא צבי
 56 חרותי יעקב

 57 כצנלםון רבקה
 58 י וספי דב
 59 שילוח צבי

 אות הרשימה: סיף
 הכינו*: *0* ־ יחד שבס* ישראל

 1 בן שלמה שמעון
 2 בן אברהם חיים

 3 מלמד יוסף
 4 יצחק הלו י פנחס

 5 ביטון חביב
 6 בן שלמה יעקב

 אות הרשימה: סע
 הכינוי: דרך ארץ

 1 אורבך טל נפתלי דב
 2 קבלאן נביל

 3 אורבי נ ו גיינו
 4 נאסר עבלה

 אות הרשימה: זעמ
 חכ*נוי: תרשיש
 1. דוו יק משה

 אות מרשימת: ס
 תכ*גו«: מולדת
 1 זאבי רחבעם

 2 שפרינצק יאיר
 3 לפיד עכסח
 4 קולר יוסף
 5 רסקי גדעון
 6 כרוז זאב

 7 בבי וף עופר
 8 בליטנטל עדן
 9 העברי אופיר
 10 ירום אורי
 11 אימן משה

 12 יחזקאל יעקב
 13 דוידור מרק

 14 יחזקאלי אברהם
 16 בלינסק* ישראל 15 יכין עזרא
 17 זפרן זאב

 18 אובםישצר לב
 19 שליט דב

 20 לדרמן ישראל
 21 ביטנםקי אליעזר

 22 תמיר נועם
 23 אליאב הרצל
 24 אבן אליהו

 25 בן יוסף (הגר)משה
 26 קורן חיים

 27 כתם אופיר י וסף
 28 בוגסלובםקי ויקטור

 30 אזואלום עמרם 29 ניסן חיה
 31 שור הלל

 32 זכאי יעקב
 33 צאירי בנימין

 34 גרוס מאיר
 35 בן אברהם יהושע
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 00 משפחה 001 פרס• 00 משפחת 001 פרס*
 5 סוסא ג׳מאל 22 אולםרש אהוד
 6 חלאילח עבד 23 ל>ו אוריאל
 7 פדול מחמד 24 עלי עובדיה
 25 רייסר מיכאל

 26 ויינשסיין אריאל
 אות הרשימה: *ענ 27 ריבלין ראובן

 תכינו*? התאחדות התימנים בישראל 28 כחן יגאל , ^
 י ״ 29 פרח יהודה ^

 1 מנצורה סאלם מלכם 30 איתן מיכאל
 2 נחום ישראל י 31 מצא יהושע

 3 מנצור חיים 32 גולדברג יוסף
 4 בר כוכבא אביגיל 33 גדות גדעון
 5 . עפר* ציון 34 שילגסקי דב
 6 בלק אורית 35 גרופר פסח
 7 קעסבי שמריחו 36 לנדאו עוז*
 8 מדמוני דוד יחיאל 37 הנגב* צחי
 9 מנחם רבקה 38 עמור שאול
 10 חנגרי תמר לוי 39 דורון שרה
 40 שובל זלמן
 , 41 שגיא יהושע

 אות הרשימה: מחל 42 קלי*נר מיכאל
 חכינו*: תליפוד 43 קופמן חיים

 44 לבגת-חניג לימור
 1 שמיר יצחק 45 קולס אליעזר

 2 לוי דוד 46 כץ ישראל
 3 מודעי יצחק 47 רום משה

 4 שרון אריאל 48 עזריאל דניאל
 5 ארנם משה 49 מנע דוד

 6 הורביץ יגאל 50 גלזר תעסה מרים
 7 נסים משח 51 רצון מיכאל
 8 קצב משה 52 ליפקה משה

 9 נתניהו בנימין 53 הירשזון אברהם
 10 שריר אברהם 54 לנדאו אלי
 11 מגן דוד 55 פרלוק חיים

 12 אבוחצירא אהרון 56 נסראלדין אםל
 13 בגין זאב בנימין 57 קרםרמן רחל
 14 תיכון דן 58 קעטבי יצחק
 16 בן אלישר אליהו 60 אלקרא איוב 15 מרידוד דן 59 מוללה מחמד
 17 פת גדעון 61 פאפו אהרן
 18 שמאי יעקב 62 דואק רפי

 19 מילוא רון 63 בארי ידידיה
 20 גולדשטיין פנחס 64 רו נאי אברהם י
 21 קורפו חיים 65 רבדל אריאלה
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 »0 משפחה וסם פרסי סם משפחה וסם פרסי
 66 בן גד יצחק 110 בהן ז״אן
 67 הגואל דוד 111 ננר יצחק

 68 מור דוד 112 כהן םגורי חיים
 69 אורן אורי 113 טייכמן חיים
 70 אוזן אנדרה 114 לבני איתן
 71 נוף עקיבא 115 דקל מיכאל

 72 אסולין גד 116 סבידור מנחם
 73 פיצ״חדזה שלום 117 שוסטק אליעזר

 74 לבנוני שלמה 118 קלינגהופר.יצחק
 75 טל שלמה 119 בדר יוחנן

 76 מקוב הרצל
 77. י ואל אברהם

 78 ברז ני יונה אות מרשימת: מי
 79 מועלם עזרא תכינו•: מימד ־ מחנח

 80 בדיאן אליקים (גוסטאב) ממרכזי מדתי
 81 טרי משה 1 עמיסל יחודה
 82 בן לולו שלמה 2 ריפל חיים
 83 רמתי סימה 3 אילן סובה

 84 מימון משה 4 רוזנברג שלום
 85 . רגר יצחק 5 מלצר שרה

 86 קרמר אריה 6 בר-אשר משה
 87 נרודצקי יעקב 7 מי נצר אוריאל שמואל

 88 ורקר יעקב 8 ביטון שמעון
 89 אנגל חייכמן שרה 9 אחיטוב יוסף
 90 איגלר צבי 10 דדו ן מרדכי

 91 זקם ישמעון 11 קראום אלירז חיה
 92 שהרבאני ויקטור 12 אורבך ישראל י וסף

 93 אייפרמן ארנון יהודה 13 פריבם ישעיהו
 94 שמיר חיה 14 ברויאר מרדכי

 95 פינקלשטיין רובין 15 או נא משה
 96 שראל נתן שמעון

 97 ירושלמי עליזה אות הרשימה: מעש
 98 מזרחי יוסף חכינו•: תנועת למען מושבי

 99 פלץ ישראל ערי פיתוח ושכונות
 100 גלסמן אלכסנדר 1 נעים רענן

 101 מלר ירדנה 2 אוחנה שמואל
 102 פםטרנק אליהו 3 אדר שמעון

 103 אילו ז יוסף 4 מור יוסף שמעון
 104 דנון דוד 5 לוי שלמה
 105 אורבך יהושע 6 חפץ דוד

 106 כהן שלום 7 בן אריה אוריאל
 107 אלוש שלמה 8 זינו איליה

 108 ידיד מנחם 9 בר מזל יחיאל
 109 שטרן דוד 10 גרשון יצחק
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 ש0 משפחה ושם פרסי »0 משפחה 091 פרסי
 11 פרץ גבריאל 36 נחתומי טובה
 12 חפץ מאיר 37 שאפעי חלמי
̂נחום  13 ביסון שמעון 38 סולן 
 14 בר חן נסים 39 עמוס משה
 40 סםולר משה

 בר חן נסים
 אות תרשימה: : מפס 41 עזאיזה סלמאן
 הכינוי: מפ״ם * מפלגת מפועלים 42 גרינשפון ישי

 המאוחדת ובלתי מפלגתיים 43 אבני שלי
 44 7בארי צבי

 1 צבן יאיר 45 אמויאל חייס
 2 אורון חיים 46 זהבי חיים

 3 פארם חסי י ן 47 ז ועבי מונקז
 4 סרטני אמירה 48 רון שולמית
 5 יציב גדי 49 רובל צבי

 6 גילאון אילן 50 פינקלשסיין מוני
 7 גרוב פנחס פיני 51 חילדסהיים פסי
 8 מרציאגו יוסף 52 בן שטרית דב
 9 רם(פורמן) גיורא 53 קדמון שמואל

 10 םלאלחח מופרג• 54 חמזה עבד
 11 רון שושנה 55 שחר שולמית ,
 12 דורון שרה 56 מיכאלי מיכל

 13 זהר-עמיר עליזה 57 ילוז ראובן רוברט
 14 וילן אבשלום 58 סולימן עבד אל מג״יד

 15 חורי יוסף 59 חייט ערן
 16 אלמליח מישל מאיר 60 צוקר אריה

 17 רגב אילן 61 אלקסלסי הנרי
 18 י וסף םבח 62 שגיא ששושנה
 19 קרטס-אנטר עמית 63 חגי ן פנחס
 20 רחיים אבו סאלם מחמוד 64 חאג׳ אנואר

 21 פינקרפלד אורי 65 חיימוביץ עוזי
 22 סלומון יעל 66 בן יהונתן יוסף

 23 זריזי זאב 67 עירון חיה
 24 סולומון יוסף 68 קרן זיגי

 25 כנעאן ג ימאל 69 מורג ולדמיר
 26 ורהפטיג מרדכי 70 אלי וסף ירון

 27 אטלס צבי 71 רוג מאיר
 28 מוואםי אדריס 72 סרביה קאםמ

 29 פולק מוניקה-רבקה 73 גל דן
 30 אלקבץ שלמה 74 קרני יוסף

 31 שטרנפלד אריה 75 ריפסין יהודה
 32 פלג דניאל 76 מואסי לוטפי
 33 יוריה לבן 77 שחורי חיים
 34 לזרוביץ אליעזר 78 מרלא יהודה
 35 הופמן טל 79 דוד מרסדס
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפתח וסם פרסי
 80 ריאן סומל עמאו־ אות הרשימה: ע

 81 ניימן חנה הכינוי: המפלגה הדמוקרסית
 82 גרוספלד יעקב הערבית

 83 רון אמרי
 84 שיינגרום ברוך 1 דראושה עבד-אלוהאב

 85 גורן ישעיהו 2 אבו עםבה אחמד
 86 סלאמה יוסף 3 אלסאנע שלב
 87 רוזנר מנחם 4 חוסי י ן פהד

 88 וילן גרשון 5 אבו גוש מוחמד
 89 טרי י ני ן רן 6 עומרי מחמוד
 90 מםארווי פאטמח 7 אגבריה מוחמד
 91 אסא יצחק 8 נאסור רושדי
 92 אפרתי עםירם 9 אליאס פאלח
 93 ריפתין נעמי 10 מנצור ראיד
 94 אחיעזרא אברהם 11 עותימן עומר

 95 ברוורמן שרה 12 תיתי חסן
 96 באואר יהודה 13 אבוליל אחמד
 97 שדי אור שלמה 14 זבארקה סעיד
 98 שפירא אלישע 15 מרזוק גימיל
 99 עמאר משה 16 מוראד וליד
 100 גפן מארק 17 חליחל ח׳דרה
 101 פלג דב 18 חלבי פדלאללה

 102 רבי ן עזרא 19 כבוב עבד
 103 קובלנוב לאה 20 ג'בארי ן ג'אבר

 104 רטיג רעיה-צביה 21 אבו סוילם מוחמד
 105 יונס מחמוד 22 םועאד האיל
 106 זיילוני אפרים 23 קודסי ריאד

 107 פלד נתן 24 אבו ריא עדנאן
 108 ארז חנן 25 מחאגינה מחילוף

 109 בר ניר דב 26 חיסיב באדרה
 110 חמיס ודאד 27 מריסאת אחמד
 111 אבידן שמעון 28 מחאג׳נה טלאל
 112 טרי י ני ן נתן 29 אמארה םלאח
 113 אלעטאונה מוםא 30 עודה עומר

 114 שנקר אברהם 31 נאסר אלדין ג יעפר
 115 חלמי מאיר 32 זיאדנה חיליל
 116 גרנות אלעזר 33 עומרי מחמוד

 117 שם-טוב ויקטיר 34 סאלח חימים מוחמד
 118 חזן יעקב אריה 35 חסן פתחי

 36 עודה אללה סעיד
 חזן יעקב אריה

 37 עליאן נואל
 38 דראושה פאוזי
 39 עזאם מוחמד
 40 קדורה כאמל
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 »0 מספחת יס0 פרסי סס מספחת ושם פרסי
 41 עבאסי מוסטפא 85 , מרעי מוחמר

 42 עבדאלחליס ואסף 86 חנדקלו מוח״אלדין
 43 נסאו־ סמי ר 87 מנסור סמיח

 44 עתאמלה אחמד 88 אגבריה עזאלדין
 45 זטמה חמד 89 גינאים אבראחים

 46 איוב ואיל 90 זיאדאת חסן
 47 גיבילי עיד 91 עומרי ג*מאל
 48 ז י נח מוחםד 92 סואעד עותמן

 49 שחאדה עבדאלרחמן 93 סאלח עבאס מוחמר
 50 עודה פדיל 94 זבדה מוחמר

 51 משאר־קה מ ו חמד 95 בוקאעי אבראהים
 52 עלי חסן 96 חג1אז י עבד-אלמג״יד

 53 חדאד אדיב 97 ג•בארה מאחר
 54 דראושה ח*אלד 98 חואגח אחמד

 55 אבו נםרה זוהיר 99 פודה עבדאלרחמן
 56 עודח אללה אחמד 100 ותד סיף אלדי ן
 57 אבוסריח עמאד 101 ז ועבי סלימאן

 58 סלים עיד 102 עודח סאלח
 59 חסן עיםאם 103 סרחאן י וסף
 60 אל האג• מוחמד 104 חםניה יוגס

 61 אבו ראם עבדאלוהאב 105 אבוםהיבאן מוסא
 62 סלימאן עאדל 106 סאהא אמארה חידר

 63 ח״רבט פואד 107 יזבק מחמוד
̂ל  64 אסעיפאן ח״אלד 108 אבונםאר אמ
 65 דאהוד מוסספא 109 דראושה נאיל
 66 מנםור מתעב 110 מוראד אחמד

 67 פאהום עז י ז 111 חביב אללה מחמוד
 68 אבוליל פייםל 112 פאהום תיםיר
 69 עואודה מוחמר 113 יוסף אניס

 70 אשתי ו י זיאד 114 אלעטאונה זוקאן
 71 חביבאללה מחמוד 115 דרו יש זיאד

 72 זעאתרה סמיר 116 מואסי עבדאלראוף
 73 דלאשה עלי 117 עבאם אחמד

 74 אכתילאת מחמוד 118 עזאיזה אסעד
 75 אלפאר אליאס

 76 אבו אחמד נאדר אות מרשימת: ענף
 77 מטר ג*מיל הכינוי: תנועת לאו״ד ־

 78 מוסא זיאד לב אחד ורות חדשת בראשות
 79 אסדי אבראהים יעקב חסדאי

 80 סלימאן חמד
 81 חישיב סלים 1 חםדאי יעקב

 82 יונס כוכב 2 בן-יהודה ישעיה
 83 שבלי נירוז 3 יהושפט-רונן ברכה

 84 והב סאלח 4 שמש אילנה
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 שם משפחה ושם פרט* שם משפחה ושם פרסי
 33 כהן מרדכי

 34 לבנון-ויספיש מרדכי יצחק
 35 לבין יעקב יצחק
 36 לבל בנימי ן דוד

 37 לוי יצחק
 38 לחובר משה

 39 מונק גבריאל
 40 מונק משה יצחק

 41 מילגרוד יוסף אליעזר
 42 מילצקי אהרון נחום

 43 מישקובסקי אברהם יצחק
 44 מן יהודה אלעזר
 45 נבנצל חיים ברוך

 46 םטפנסקי יעקב
 47 פולק אברהם יצחק

 48 פיין מאיר
 49 פיונטאק אריה יצחק

 50 . פישר יצחק
 51 פישר לזר

 52 פלישמן צבי דב
 53 פרידמן יוסף
 54 ציולק חנניה

 55 קארפ משה שלום
 56 קורלנסקי יוסף אליקים

 57 קליין משה
 58 קליין משה חיים

 59 קצבורג דוד
 60 קראם ירחמיאל

 61 קרליץ מרדכי אליהו
 62 רוט צבי אליעזר

 63 רוט אליהו
 64 ריין אברהם
 65 שוראץ צבי

 66 שולזינגר אלעזר
 67 שולמן שמחה שמואל

 68 שוראץ מנחם
 69 שטיגליץ משה
 70 שטנצל שלמה
 71 שטרן שלמה
 72 שנק גבריאל
 73 סגל שמואל

 74 ישראלי יאיר ישראל

 ילקה! הפרממים 3388« י׳׳ב בחעון התעמ״ס, 23.104988

 5 בוסק אריה
 6 אטיאם חי ים
 7 וימן יעקב
 8 שיף יוסף
 9 גילת יעקב

 10 בוגנים רפאל
 11 אבלס משה
 אות הרשימה: עץ

 הכינוי: אגודת החרדים ־
 דגל התודה
 1 רביץ אברהם

 2 גפני משה רפאל
 3 ברילנט חיים צבי יוסף

 4 כהנוביץ שלום זלמן
 5 גנם ישראל
 6 אםאס אליהו
 7 צמל אפרים
 8 לסקר מרדכי
 9 ברוק ז וסף

 11 אדלר נתן 10 שלזינגר משה
 12 אזולאי דניאל

 13 אנדורםקי חיים עמנואל
 14 בורשטיין.משה

 15 בלוי מרדכי זאב
 16 ברוורםן ברוך
 17 ברוכי יעקב

 18 גולדמן ירוחם פישל
 19 גרליץ מנחם מנדל

 20 דורלכר דוד
 21 דייטש אברהם בן ציון
 22 ויינגורט מרדכי מנחם

 23 ובר אברהם מאיר
 24 ויםלובםקי אברהם ישעיהו

 25 וינגרטן יוסף
 26 וייס ברוך

 27 ויסברגר מאיר
 28 זיכרמן ישראל שמעון

 29 זיק יעקב
 30 זיק יצחק

 31 ינובםקי אברהם ישעיהו
 32 ישראלי בצלאל



 שם משפחה ושם פרס* שם משפחה וסם פרסי
 41 אבו שחאדה חסן

 42 חבק*ן זמיר
 43 טאהא אחמד
 44 גדיש פטר
 45 מטר אחמד
 46 ד1אק יוסף
 47 גנאים פלאח

 48 פרידקין מינה
 49 אברהים סמיח
 50 אמיתי הדסה
 51 סמארה מדחת

 52 ציטרין בן-ציון
 53 בדארנה חוסי ן

 54 ססי יעקב
 55 חדאד אסכנדר
 56 פוטרמן רונית
 57 מסארווה עומר
 58 פילבסקי גיא
 59 עטאללה אמיל

 60 גבאי״ברעם ימימה
 61 גבארין וגדי

 62 כץ יוחאי
 63 חביב אללה מאג*ד

 64 וייס רו ן
 66 מזרחי אליהו 65 עואד ז יאד
 67 בדר מחמוד
 68 פרבר שרה
 69 תאיה יוסף

 70 סגולי אירית
 71 מסאד נהאל

 72 גנאור אביטל
 73 סו י יד אבראהים
 74 בליכפלד גילה

 75 חסן מוחמד
 76 לובי ץ רחל

 78 ריטר עמרי 77 אבו חג ילה אמי ן י
 79 כתאני רשיד

 80 לוי דרור קרול
 81 םעאבנה עבדול קאדר

 82 ענבר נחום
 83 חוסי ן סעיד
 84 אמיתי ייתם

 אות הרשימה: פ
 הכינוי: הרשימה המתקדמת

 לשלום
 1 מיעארי מוחמד
 2 פלד מתתיהו

 3 אבו אל עסל ריאח
 4 יונס בדר

 5 הנגבי חיים נסים
 6 בקר דליה

 7 ג׳ברי ן חסן ,
 8 ברד יוסף

 10 קלר אדם נפתלי 9 דרו יש אחמד
 11 מנצור אחמד
 12 סגל חגית
 13 נסאר אחמד

 14 ארנון .יהודה
 15 שחאדה עז*ז
 16 רו ז י ן יהושע
 17 מח*ול גסאן
 18 לרמן חוה

 19 מסאלחה מוסטפא
 20 שביט יפתח

 21 דיביני גיורגי
 22 ברעם חיים

 23 םעסעאני עומר
 24 רוזין דן

 25 גנטוס גנשום
 26 צרפתי אשר

 27 אגברייה חוסי י ן
 28 ליבנה רמי
 29 מחסן סברי

 30 מרקוביץ צבי זאב
 31 אברהים נביל
 32 שפירא אריה
 33 גזאוי עומר

 34 נוימן ג>ורא י
 35 מונייר אספיר
 36 סי ו ן אייל י׳

 37 חמאד באסם
 38 יפה אנדרה
 39 עיםא כאמל
 40 אביב בתיה
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 שם משפחה ושם פרס* שם משפחת ושם פרס*
 85 מנסור תמים 4 מ*כאל> רמ> (עמרם)

 86 ברד שושנה 5 גולן אליעזר
 87 סובח םעיד 6 מיכאלי >על

 88 קלר חוה 7 רום דן
 89 סרסור עלי 8 י שרמן מרטי ן-רוברט

 90 רוזין גילי 9 ארגמן אליעזר
 91 שעבאן מוחמד 10 מורדל גיאורג
 92 נוימן אדוארד 11 צבעוני פנחס

 93 מתאני ג*לאל 12 זנדברג אליעזר
 94 פרי אורית 13 הופמן נינה
 95 עבד אל גני עומר 14 דורון נחמיה
 96 פרידקין עוזי 15 ארגמן בנימי ן

 97 אגבריח תאבת 16 מגן דורית
 98 שפירא בת-שבע 17 לב עמי אליהו

 99 מיעארי אחמד 18 מעיין דוד
 100 או*ל*7 חיים 19 נוטע אשר

 101 קוםיני חסן 20 אוחיון רוחמה
 102 קלר יעל 21 פופיול מרדכי
 103 ג*בארי ן חיאלד 22 כהנא שמואל
 104 שפי גל אהוד 23 קשי יצחק

 105 פאהום עאסם 24 גורדו ן פליקס
 106 חבקי ן נעמה 25 דאון יעל

 107 דהוד עסמאן 26 אהרונוב יעקב
 108 בר אפרי 27 פלס יוסי

 109 קיס מחאסן 28 מנחם אלברט ,
 110 י עקבי רמה 29 נחמיה אתי (אסתר הדסה)

 111 עראקי אחמד 30 חדד יואל
 112 עמרי בנימין 31 עמום ארמנד
 113 מיעארי שאדיה 32 לוי שלמה

 114 רברבי יעקב 33 ברקאי שרה שפרה
 116 אמיתי יוסף 35 עוז אלישבע 115 יונס רסמייה 34 בר נתן אריה

 117 מרעי מרים 36 דאון רחל
 118 פנחסי אהרן 37 יציב יעקב

 119 דאהר כאםל 38 ליסובסקי נדב
 120 ארנון יעקב 39 אנגיל שמואל

 40 אננבורג בורים
 אות הרשימה : ץ 41 משולם משה
 הכינוי : צומת - התנועה להתחדשות 42 נבון שושנה

 ציונית ובלתי מפלגתיים 43 חרמון כתריאל
 44 קראים אברהם
 1 איתן רפאל 45 גלעד* מיכאל
 2 צידון י ואש 46 בוחניק ניסים
 3 טוביה יעקב 47 יוסוב צפריר

8w1. 23.1, י׳ב נחשון התשמ׳ס4588ילקוט חפרםומיםe 162 

http://23.1e.1w8
http://23.1e.1w8


 שם משפחה ושם פרט* שם משפחה וסם פרס*
 48 דיין אנט 92 אםנה>>ם יהונתן

 49 כהן יצחק 93 עוז ניב
 50 בן מובחר משה 94 פלד משה

 51 וולף דוד אריה 95 חיימוביץ מיכל
 52 בן דוד איתן 96 אברני לוי

 53 הורביץ רחל 97 לפידות יפתח
 54 ברכה דוד 98 רז אשר

 55 שפירא יריב 99 חר ציון מאיר
 56 יצחקי איתן 100 כחן שאול
 57 גנור דוד 101 דביר יעקב
 58 בן צור חנוך 102 כהן יעקב

 59 גרץ אחרו ן 103 שרון אברהם
 60 עסיה משה 104 דינוביץ דן
 61 דוכן צמח 105 יציב אמיתי
 62 ז״ביליך חנן 106 שלמה זמירה
 63 הדר אהרון 107 לב עמי חנח
 64 חביב יצחק 108 גרנוב בתיה
 65 עוז משה 109 איתן מרים
 66 הר ניב צבי 110 שמש אליהו
 67 זהר פנחס י 111 לעדן שלמה

 68 ז י יד גיורא 112 לב עמי לימור
 69 כהן רפאל 113 ירדנאי מרדכי

 70 פלסר אסתר 114 דאון רפאל
 71 מיכאלי אברהם 115 נשפיץ מרק

 72 נוב ישראל 116 לנג ישעיהו (גיאורג*)
 73 עפרוני אמנון 117 טורנברג ג״ולי
 74 פדידה משה 118 יזרעאלי שמואל

 75 פלסר חיים
 76 צירקסקי הרצל אות הרשימה: קז

 77 ששון דוד הכינוי: התנועה למען
 78 רונן נחמה חברת צודקת

 79 נבון מיכה
 80 מסס מיכאל 1 סויסה רפאל

 81 לו י נסו ן לאה 2 כהן ישראל אלי
 82 דגני מסלה - הדרה 3 זילברשטין גיורא
 83 כהן אמנון 4 תמיר (קפ) עדינה

 84 מלאכי יצחק אליעזר 5 גונן אדי
 85 זנדברג עינת 6 רווה מרדכי

 86 עוז אורי 7 ,שרעבי (גרא) לאה
 87 גרוםמן מרב 8 זריבי נסים

 88 הרגיל דורי 9 אדרי אורי הנרי
 89 גרוסמן שמואל 10 דבש רפאל

 90 ליברובסקי מנחם 11 אםולין חנניה
 91 דינוביץ לאה 12 סויסה מרדכי
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 שם משפחה ושם פרט• שם מטפחה ושם פרסי
 13 בצרי ששון 20 ברודר ליאון
 14 מלכה רוברט עמרם 21 לפשר יהושע
 15 מזרחי אילה 22 סגל אריה

 16 אמזלג רפאל 23 דרורי שמואל
 17 נחמני שמעון 24 פרידן משה

 18 יונה אמנון 25 קרפטיאן לאו
 19 אלמוג דוד 26 שריד יצחק
 20 שחרור סנאית 27 מלכה שמעון
 21 אלבז אלברש 28 דזורצב ברוך

 22 חדרי ציונה 29 דוידוביץ יוסף
 23 טננבאום אסתר בלה 30 נובק אליהו
 24 בן לולו שמעון 31 דקל אפרים

 25 קםנטיני שמואל 32 זלוטניק ישראל
 33 גולדברגר צבי

 אות הרשימת: קם 34 אלוני לאה
 הכינוי: התנועה למען 35 בן משה שלומית
 חיילים משוחררים 36 ברקוביץ מיכאל

 37 דיין פנחס
̂צי 38 בן-אליעזר יהודה  1 קורן ב

 2 דור אברהם אליהו 39 אבידן משה
 40 גולובוי אשר
 41 קהלנ י משה

 אות הרשימה: קמע 42 זיידנורג חיים
 הכינוי: גימלאים 43 פשם דוד

 44 תמרי יהודה
 1 גפן אבא 45 יעקב אליעזר
 2 דיאון שלמה 46 הררי יוסף
 3 מוסינזון יגאל 47 חיות אברהם

 4 פיירמן בן-ציון 48 גרודזנםקי שלום
 5 כץ חיים 49 לוי יוסף

 7 יפה עמיקם 51 אברהם גדליהו 6 י ותם חוה 50 אלוני יעקב
 8 חטיב וליד 52 זלצמן אדוארד

 9 בנרו ן יהודה 53 וכטל יעקב
 10 לחובר ישעיהו 54 פולק בנימין
 11 סיטו ן שלמה 55 אריאלי זהבה

 12 בר-דוד משה 56 גיל דב
 13 חרבון יהושע 57 סילמן מינה
 14 סופיר מאיר 58 אילסר יחיאל
 15 אדרעי ברוך 59 רפופורט אריה
 16 אושרוב אליעזר 60 דפני אפרים
 17 הרפז דוד 61 דורון דב
 18 איזנגרט מיכאל 62 לוי יצחק

 19 דותן דב 63 בן-דוד אריה
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 סם מספחת וסם פרסי סם מספחת ומס פרטי
 64 גנץ בצלאל אות הרשימה: רצ

 65 רשקם מרדכי הכינוי : רצ - חתגועת לזכויות
 66 שפי חיים תאזרת לשלום

 67 ירושלמי מאיר
 68 גלםשר אלכסנדר 1 אלוני שולמית

 69 ברישנסקי יוכבד 2 שריד י וסך י וסי
 70 מילוא אפרים 3 כהן רן

 71 מילגרום אחרון 4 צוקר דוד
 72 פרייברג זאב 5 ו ירשובסקי מרדכי
 73 מאירי יעקב 6 אבו-רקיה נגייב

 74 בייטנר שלמה ד אלתרמן רחל
 75 לוקסמבורג שלמה 8 סמקין בנימי ן
 76 כהן צבי 9 זגורי רפאל

 77 נאורי אברהם 10 זידאן תאופיק
 78 מיטלמן אליהו 11 ז ועבי עבד אל חלים

 79 בכר מרקו 12 חזן נעמי שרה
 80 דנציגר שושנה 13 סויסה משח
 81 הרצוג נפתלי 14 מכלוף בכור
 82 יחיאלי סעדיה 15 ליבנה ורד
 83 שול ישראל 16 צוקר עודד

 84 זוהר אסתר 17 יהודאי משה •
 85 פופר ריכרד 18 ואלה דן (סומם)

 86 עופר אהרן 19 מרן דניאל
 87 כהן פנחס 20 די נאי עידן
 88 שרון אהרן 21 להב מיכאל
 89 אלוני שרגא 22 שיבלי נזמי
 90 הבנה אפרים 23 מואב בועז
 91 רביב נתן 24 לם מאיר

 92 בלנוב ברנרד 25 דודזון רפאל
 93 קראומהמר צבי 26 מזרחי יעל

 94 ברמן י ואל 27 קוליקובסקי הנריקה חוזה
 95 בס שמואל 28 חג״ יחיא מוחמד

 96 א*וניר אריה 29 יפה בת עמי
 97 אבנון יעקב .30 זידאן אדיב
 98 פוקס קרל 31 ירון זהבה
 99 גולן יהודה 32 ישראלי דוד

 100 גת אלדד 33 יקותיאלי ארנן
 101 שהם אביגדור 34 צארום משה
 102 סגל צבי 35 להב נחמיה

 103 לביא זאב 36 ג*בארה עבדאללה
 104 רבינוביץ זאב 37 צ״ילאג ברי נר אורנה

 38 חשן יצחק
 39 ז ועבי טרב
 . 40 חורי נגיאת
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 סם מספחת וסם פרסי »0 מספחת ו00 פרט*
 41 כשר נעם 85 חבר חנן

 42 תירוש רות 86 טלמור רוני
 43 פרץ יעקב 87 לשם תמר

 44 עבוד פחד 88 ורבי ן נחום
 45 יונס עבד-אל-גפאר 89 דיין רות

 46 סבג שרלי 90 פאפוריש דוד אהוד
 47 אבו זידאן פארס 91 ו ולקוב שולמית
 48 ברוטצייב נסים 92 שפירא יונתן
 49 בן שחר יעל 93 לורך יעקב

 50 זחאלקה מאזן 94 אופיר עדי מרדכי
 51 לב ערן אחרון 95 חמרמן ניראד אילנה

 52 להב חנה 96 זקס אריה
 53 סולל יעל 97 דר אילן

 54 פלוטקין גליליה 98 עז יקרי נסים
 55 אור אורה 99 מיכאל סמי

 56 בן ישי סיגל 100 דרי ן דרבקין דן
 57 גלבוע זהר 101 גבעולי שלמה

 58 אברמוביץ דורית 102 גורן דינה נעמי
 59 דרור יהודה 103 בן נחום עדה
 60 טפרםון עידית 104 אביגל שושנה
 61 פיקרסקי יעל 105 מושביץ דוד

 62J פאנום מיכאל 106 פלקוביץ יהודה

107̂ ריינר אפרים  63 להב (וסלוביץ) יהודה 
 64 גור אריה עפר 108 בר און מרדכי

 65 רודר מרדכי 109 יעקבסון דניאל
 66 אורן דירוטח 110 שבים דן

 67 קרומר אהרון 111 הכהן אריאנה
 68 רז(קריזל) עדנה 112 ברנשטיין אורי

 69 הורביץ משה 113 גורן משה
 70 גל אברהם 114 אלמגור גילה

 71 גרינברג גרץ מירונה 115 מרון חנה
 72 שירה חני 116 כשר אםא

 73 אלעוברה טלאל 117 קניוק יורם
 74 אלפי י וסף 118 סימון אריה

 75 קאופמן אדי
 76 ז ועבי עבד-אל״כרים אות הרשימה: שס

 77 אריאלי יהושע הכינוי : התאחדות הספרדים
 78 נגבי משה שומרי תורה ־ ש״ס

 79 עילם גדי יגאל
 80 יניב יאיר 1 פרץ יצחק חיים

 81 אולםן-םרגלית עדנה 2 פנחסי רפאל
 82 רפאלי מיכל-אמיליה 3 עזרן יוסף

 83 ויץ יחיעם 4 גמליאל אריה
 84 שםואלי חגי 5 לוי יאיר
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 שם משפחה ושם. פרסי שם משפחה וסם פרס*
 ערק* ציון
 רצון ציון

 אברהם *חזקיהו
 שאער שלמה

 שסאובר יוסף
 מנע יחזקאל

 בנימין אחרון
 חי ו ן ז 1ק

 אוחנונח אברהם
 קזיוף פנחס
 בריח נסים

 אוסמזגין ויקשור יחיאל
 בסיסו חיים

 רחמים גבריאל
 רדון אברהם
 דרעי אליהו
 אלפסי נתנאל
 כחן אברהם

 לנקרי .שמואל
 טרבלסי עמרם

 כחן דוד
 דיין אברהם
 כחן יעקב
 חזן אשר

 שרעבי דוד
 וינברג משה גבריאל

 אלמוג דוד
 יעקובזון צבי
 גבאי מרדכי
 ביטון שמעון
 העליון אשר
 מועלס יעקב
 עזריאל יצחק
 בלוקה יצחק
 מלול שמעון

 אוהב שלום זכריה
 חמד יעקב

 אוחנא שמעון
 סבן יצחק

 שרבאני יצחק
 שוינגר יוסף
 שניאור דוד
 דרעי יהודה
 יוסף דוד

 6 דיין שלמה 50
 7 אלמליח משח 51
 8 חורי מרדכי 52
 9 עמר יעקב 53
 10 משולם זרח 54
 11 אליאס בנימי ן 55
 12 דיין יצחק 56
 13 סבג אליהו 57
 14 משיח משה 58
 15 כהן יצחק 59
 16 אזולאי משה חיים 60
 17 אהרון עוזי 61
 18 אמסלם שמעון 62
 19 צפר מאיר 63
 20 אבוזגלו מאיר 64
 21 סויסה מיכאל 65
 22 אלפסי נפתלי 66
 23 בן חיים משה 67
 24 לוי משה 68
 25 גרשון יוסף 69
 26 אילוז עמי 70
 27 לוי מאיר 71
 28 מלכה אברהם 72
 29 רז דוד 73
 30 חדד ישראל 74
 31 כהן יונתן 75
 32 ועקנין אבשלום 76
 33 שרעבי פנחס 77
 34 זביחי שלמה 78
 35 בן חקון סידני 79
 36 פי נסו גבריאל 80
 37 אבני עמרם 81
 38 ממן יוסף 82
 39 נחמני חיים 83
 40 ורון יוסף 84
 41 רבי ציון 85
 42 מנחם יהודה 86
 43 שרעבי שמעון 87
 44 קריספל עמרם 88
 45 חמו שלמה 89
 46 טל דוד 90
 47 פרץ מיכאל 91
 48 גוזלן משה 92
 49 שאובי הרצל 93
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 סם מספחה וסם פרסי ש0 מטפחה וסס פרס•
 94 בן יוסף סעדיה 40 שילה יוסף איתי
 41 אפשטיין אביגדור
 אות הרשימה: ת 42 וקסלר ערן צבי
 הכינוי : התהיה 43 ארבל דוד חיים
 44 גירשגורן יוסף
 1 נאמן יובל 45 חלופוביץ חיים
 2 כהן גאולה 46 בסירי קלמנס
 3 ולדמן אליעזר 47 בנישו שלמה
 4 שפט גרשון 48 דויטש מרדכי
 5 העצני אליקים 49 עורקב׳ סעדיה
 6 קצובר בנימין 50 פליקם מנחם
 7 פרחן אברהם 51 אלדד ישראל
 8 סדן עזרא 52 ביטון אלי

 9 דיין דניאל 53 חברוני עזרא
 10 בן חיים אפרים 54 הרטל יוסף
 11 חנוך אריה 55 רביד מרדכי
 12 גוטמן צבי 56 שחרור יוסף

 13 אבוטבול אסתר 57 בן חור נחמיה
 14 ערמוני יצחק צבי 58 גנון קרן

 15 מעין יוסף 59 אסולין אשר
 16 ורשביאק אלימלך 60 רייבי נחמיה
 17 חן-סוב שושנה 61 מנצור חיים
 18 אביב חיים 62 ספיר צדוק
 19 הנמן בן-ציון יששכר 63 נחמי נחום
 20 פייטלםון יעקב 64 אהרון רוני
 21 שבתאי יחזקאל 65 דמתי שלום
 22 כהן סימן טוב 66 ווימן נאום

 23 דהן נסים 67 גרוםמן גרי גורי
 24 ארביב יוסף 68 ליבוביץ דב

 25 אלקבץ אמנון 69 מילוסלבסקי לב*
 26 ארדי חיה 70 גפן יגור
 27 אחרוני הרצל 71 דיין עינת
 28 טרבסלי יעקב 72 י ונגר יוסף
 29 בן יעקב יעל 73 תבואה ישראל

 30 אופלר יצחק 74 מורגנשטרן דניאל
 31 בהט נסים 75 לב רפאל

 32 קופלביץ דוד 76 טולידנו דינה
 33 שבות אברהם צבי 77 לבני ענת

 34 אורבן מנחם 78 מאירוביץ אייל
 35 בית הלחמי מנחם 79 כהן אשר

 36 אבי נועם עמליה 80 נםיהו יהודית
 37 שלם חי ים 81 לבני יעקב

 38 תור דן 82 עומר רוני יוסף
 39 קצובר יהודית 83 בר אל אהרון

 168 ילקוס הפר0ופיפ 4588 ייב בחשון זמ«יט, 39.10.1968



 סם מספחת וסם פרסי סם מספחת וסם פרסי
 84 רייזמן מיכה
 85 שכטמן יוסף
 86 ליסנר יעקב

 87 בבלסקי ישראל
 88 חיימוביץ מריוס

 89 שיפמן דוד
 90 . סונין דוד

 91 בוכניק אריאל
 92 בר חן משה

 93 כרסנסי מרדכי
 94 גרניצה אריה
 95 אליאם יוסף

 96 אורנשסיין אורי
 97 יפעתי מנחם
 98 קנטור משה

 99 ריקלין עמיקם
 100 לוי מרדכי

 101 שפרלינג נילי
 102 חלבי מאיר
 103 אור דניאל
 104 לוי ן אריה
 105 דשא מיכאל

 106 אמיתי כרמלה
 107 הלצר מיכאל

 108 לו נץ אלכסנדר
 109 פורת יוסף

 110 אלוני אליהו
 111 פרנקל בנימין

 112 אופנהיימר בנימי ן
 113 שץ רבקה

 114 ישורון יוסף
 115 ברק עזריאל

 116 קרי י זמן קובא
 117 ביגון יוסף
 118 בן גור נעמי

 119 שמיר משה

 ז, בחסון התשמ״ס (18 באוקטובר 1988) אליעזר גולדברג

 סופס בית-המשפס העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
 המרכזית לכנסת השתים״עשרה

169 s23.10.198 ,4588ילקוס הפרסומים «״ב בחשון התשמ״ס 

http://23.10.198s


 כל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר, החאה

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנים ומ כל הזכאי לכד על פי סעיף

 100 לחוק, רשאי להגי• התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו־

 רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוש הנמקת ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן ודא

 מסתמכת.

 אליזד סויסה

 יושב״ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר המת שינוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 למק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
 החליטה בישיבתה מסי 79 מיום 12 ביולי 1988 לאשר הכנת שינוי
 תמית מתאר מקומית הנקרא ״תמית מס׳ חפ/1796א׳ - המושבה
 הגרמניתי, שהומה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה היפר״

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע: גוש 10811,

 חלקות 17-20, 78-81,22-34, 139,83, 146,144, 149-151, 156,
,405 ,403 ,382-387 ,285 ¿84 ,265 ,260-262 ,233 ,225 ,223 

 407, חלקי חלקות 317,283; גוש 10826, חלקות 34,12,9,6,1-4,
 44, 74, 127, 128, חלקי חלקות 2,91,16מ גוש 10827, חלקות
 1-5, 12-16, 19, 20, 109, 111, 112, חלקי חלקות 73, 75; גוש

 10828, חלקות 2,1, 5-11, 13-15, 20-22,17, 5¿ 26, 33, 34, 72,

 73, 79-67, 90, 91, 96, 97, 102, 106, 108, 109, 112, חלקי
 חלקות 38 3מ גוש 10829 כשלמותו; גוש 10830 בשלמותה גוש
 10831, חלקות 1, 2/1, 2/2, 6-9,4,3, 11-14, 30, 33,31, חלקי
 חלקות 40,32; גוש 10832, חלקות 2, 103,93,73,3, חלק מחלקה
 91; גוש 10833, חלקות 54,38-40,33-36,1, חלקי חלקות 46,45;

 גוש 10890, חלק מחלקה 1.

 מטרת שינוי התכנית: א) שמירה על אופי וסגנון הבינוי
 הקיימ ב) שנדדה על פחד הסביבה הקובעים את ממדה, כגון; מב״
 ניס ופרטיהם, חזיתות, סמטאות, גדרות, צמחייה (fa ג) מיקום

 ועיצוב המייה החדשה בצורה שתתאים לסביבה הקיימת.

 p החליטה הוועדה המחוזית, בהתאם לסעיף 78 לחוק, כי

 היתרי בנייד״ לגבי הקרקע שבתמית, יוצאו לפי התנאים וההגבלות

 שנקבעו על ידי מועדה המקומית לתכנון ולמייה חיפה בישיבתה

 מס׳ 27 מיום 4.2.1965*

 תולן* הודעה זו לשנה אחת מיום פרסומה ברשומות. י

 מרחב תמון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והמייה,

 התשכ׳׳ה-1965, כי הוועדה המחתית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

 החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תמית מתאר מקומית

 הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות
 המועמדים למסת

 לפי חוק הנחירות למסת [נוסח משולבי התשכ־ט-1969

 בהתאם לסעיף 67ג׳ לחוק ועתידות למסת [נוסח משולט,
 התשכ״ס-1969י, נמסרת בזה הודעה שהרשימות להלן התקשרו בי

 ניהן לשם חלו^ז המנדטים;

 1. המערך - אמת עמ רצ - התנועה לזכויות האזרח ולשלום -
 רצ.

 2. תנועת המרכז - שינוי(שינוי־ל״ע - המרכז הליברלי) - הן

 עם מפ״ם - מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים -

 מפם.

 3. הליכוד ־ מחל עם התודה - ת.

 A התנועה למען חברה צודקת - קז עם התאחדות התימנים
 בישראל - יע»

 5. התאחדות הספרדים שומרי תודה - שפ עם אגודת החרדים -
 דגל תורה - עץ.

 י׳יב בחשון התשם׳׳ט«23 באוקטובר 1988)

 אליעזר גולדברג
 שופט בית המשפט העליון
 יושב״ראש ועדת הבחירות

 המרכזית למסת השתמדעשרה

 י ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103.

 הודעות לפי תוק התכנון והבנייה,
1 9 « ־ ה ״ כ ו ע ת  ה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון כקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שמוי תמית מתאר מקומית

 נמסרת מה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייד,
 התשכ״זז-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתמרן ולמייה ירושלים ההד
 קד שינוי תמית מתאר מקומית הנקרא ־תמית מם׳ 3873, שינוי

 מם׳ 57/87 לתכנית המתאר המקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: מש 30068, חלקות

 175-173,131- ירושלים, שכ׳ מדון משד^רח׳ מלט ישראל פינת

 רח׳ רלב״ח, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מראות שינוי התמית: א) שינוי יעוד שטח מאזור מגר
 דים 3 לשטח למוסד בית מדרש מה ב) קביעת בינוי לתוספת אגף
 לבית המדרש בהתאם לנספח מס׳ 1; 0 קביעת סה״כ שטחי הבנייה
 ל־3055 מ״ה ח קביעת קווי מיץ חדשים; ה) קביעת הוראות בנץ

 הריסת מיץ וגדרות; ו) איחוד חלקות.

 כל המעוניץ בשינוי רשאי לעיץ בו בימים ובשעות המשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 170 ילקוט ח5ר0ו&ים 588¿ י*ב נחשון התשמיש, 23.10.1988



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

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי עמלה

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר

 נמסרת בזה הודעה, כומאס לסעיף 117 לזיק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
 החליטה, באישור שר ומנים, לאשד שינוי תכנית מתאר מקרא
 ״תמית מס׳ 4512, שינוי לתכנית מתאר מס׳ 302 - הפקעת קרקע

 לצדבי דבור, עמלה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! גוש 16660, חלשת

.100-95 ,38 ^7 35 3* 

ר ו  עיקרי הודאות שינוי התעית: שינוי יעוד השטח לצדכי מ

 והפיכתו משטח מגורים לשטח ציבורי פתוח ושטח למייני צימר.

ז׳ס הפרסומים  הודעה על הפקדת שינוי התכנית מדסמה בי̂׳

 3051 התשמ״ד, עמ׳ 2097.

 השינוי האמור, בצודה שאישרה מתו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, מפקד מממדי הוועדה המחוזית האמד
 דה pi במצשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולמייה עפולה, וכל
 המעוניין ראשי לעיין בו ללא תשלום נימים ובשעות שהמשרדים

 האפורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמון משמי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזז! הודעת, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשה״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית ^זכנון ולמייה מחוז
 המון ובמשרדי הוועדה הטשמית לתכנון ולמייה עפולה הופקדה,
 ביתד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מפורטת מס׳ 6029 ־ שכונת גאולים, עפולה״.

 ואלה השטחים הכלולים כתכנית•* חלקי גושים 16659,

.16691-16695 

 עיקרי הוראות שינוי התמיתג קביעת אזורי מגורים וחלוקתם
 למגרשי מייה לווילות, הסדרת זכויות בהתאם לחוקה* תמון שכד
 דיס למיני ציבור, קביעת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות•

 כל המעוניין בתמית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים תאמזדיש פתוחים לקבלת קהל.

 כל המעוניץ בקרקע, כמיץ w בכל פרס תמוני אחר, הרואה

 עצמו נענע על ידי התכנית וכן מהנדס חגרה משמית שמרזזב

 התכנון שלה כלול בתלים התמית או גובל אמו, רשאי, תוך חד

 דשייס מיום פרסומה של מדעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לוד

 בדת במשרדי התערה המקומית לתכנון ולמייה האפורה.

 את ההתנגדות יש להגיש ככתב בפירוט הגמשת ובליווי תר
 היד חתום על״ידי ערד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 הנקרא ״תמית מם׳ חפ/981ד - חימר דח׳ הרמן ע״י רח׳ 3064
 במושבה הגרמנית״, המהווה שינוי לתכניות הבאות; חפ/229ד׳ -
 החב מינימלי של רחוב לתנועת כלי רכה חפ/981 - המושבה

 . הגרמנית, צפונית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: רחוב הדמן כמושבה

 הגרמנית בחיפה.

 מדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה כילקוט הפרסומים

 3513, התשמ׳׳ח, עמ׳ 555,

 השינוי האמור, כצורה שאישרה זממו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי מועדה המחוזית האמר
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לממון ולמייה חיפה, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום נימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים מזוהים לקהל.

 מרחב תמת מקומי מודדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 חיפה ובמשרדי מועדה המקומית לתמון ולמייה מודדות הכרמל
 מפקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת
י — תוספת בדיה״,  הנקרא ״תמית מה׳ מכ/54נ - שכונת p מ

 הממוה שינוי לתכנית תרשיצ מסי 2/20/7 קידת הכרמל.

 ואלה השטחים וגלולים בשינוי התכנית: גוש 10690, חלקי
 חלשת 36 76; גוש 10707, חלקי חלקות 3,1 3,7,5,4 14-10,
 82 ־ שכונת p צבי בסירת הכרמל, בץ חך p צבי ורזו דזיאל.

 עיקרי מראות שינוי התכנית: א) מתן אפשרות להוצאת

 היתרי בנייה לתוספות אחידות במבני המגורים הקיימים בשכונה; ב)

 קביעת מראות תכנו? ישוי מייד*

 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין מ ללא תשלום.

ם האמורים פתוחים לקהל. י ו ו ו  בימים ובשעות ש

ח או בכל פרם תכנוני אחר, הרואה נ  כל המעוניץ בקרקע, מ
 עצמו נפגע משינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף 100
 לחוק, דשאי להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי מועדה הכד
 שמית לתמרן ולבנייה מורחת הכרמל, תוך חודשיים מיום מיממה

 של מדעה זו ברשומות.

 התנגדות תהיה מנומקת ותלתה בתצהיר המאמת את העובדות
 שעליהן היא מסתמכת.

 התצהיר יינתן בפני עורך רץ או אדם שהוסמך לכך בחוק או

 על «יז.

 משה נלמד
 י יושב־דאש מועדה המחוזית
 לתכנון ולטייח מחוז חיפה

 ילקוס הפרםופים 3588 י־ב נחשון זז/שנדס, 23.10.1988 171



 הודעות לפי חזק התכנון והבנייה, התשב״וז-965ו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3ל המעתיק בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וס מהנדס הוועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינויי התכניות או גובל אותו,
 חמי, תוך מדשיים ממס פרסום מדעה זו ברשומות, להגיש התנג

 דות לשינויי התמיות במשרדי מועדה המימית האמורה.

 התנגדות יש להגיש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר

 חתום על ידי עדו־ המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מתאר

 נמסרת מה מדעו*״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ*ה-1965, כי במשדרי מועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחת

 הצפון ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולמייה כרמיאל מפקד,!
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תמית מתאר הנקרא ״תכ
 נית מס׳ 5919, שינוי לתמית מתאר מס׳ 424 - מרכז קניות ובילוי,

 כרמיאל״. )

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: חלקי גושים 18983,

.18982 

 עיקרי מראות שינוי התכנית: תמת אזור הכניסה לכרמיאל,

 יעוד שטחים למרס קניות ובילר ולשטח תיירות.

 כל המעמת בשינוי התכנית רשאי לעיין מ ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים וממורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על די שינוי התכנית, ומ מהנדס הוועדה המקומית.
 שמרחב התמון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או גובל אותו,
 רשאי, תוך מדשיים מיום פרסום מדעה זו ברשומות, להגיש התנג־

 חת לשינוי התכנית במשרדי מועדה המקומית האמורה.

 התנגדות יש להגיש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר

 חתום על די ערד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון משמיים בית שאן ובקעת בית שאן

 הודעה בדבר הפקדת'תבנית מפורטת

 נמסרת מה מדעה, בהתאם לסעיף 89.למק התכנה והמיידי
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחודת לתמנון ולבנייה בית
 שאן ובקעת בית שאן מפקד״ ביחד עם התשריט המצורף אליה,
 תמית מפורטת הנקראת ״תמית מפורטת מס׳ 5477 - כביש מס׳

 90, עוקף בית שאן״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 32888,22813
32898 ,22899 ,22895 ,22900 ,22903 ,22874 32904 32937 
30902 ,23017 ,23023 ,22982 ,22980 32974 ,22979 32993 

.23024 32901 

 עיקרי מראות התכנית: יעוד השטחים לסלילת כביש ומ כל

 העמדות הכדוסת בסלילתו כגון הקמת גשרים, גערונים, תעלות,

 ילקוס הפרסומים 388¿ י־ב בחשה התסמ׳״ט, 23.10.1988

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מתאר

 נמסרת מה מדעו־״ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון ומנייה,
 התשכ״ה-3965 כי במשרדי מועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז
 הצפון ובמשרדי מועדה המקומית לתמון ולמיה נהריה מפקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תמית מתאר הנקרא ״תכ־
 נית מס׳ 6217, שינוי לתמית מתאר מס׳ 851 - בית מלון מהריח״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמידי גוש 18167, חלקה

.12 

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: הקמת בית מלה על־פי

 הקריטריונים של משרד ומידות המלל 80 יחידות בארבע קמות

 מעל לשמת קרקע עם שטחים ציבוריים וחניה תת״קדקעית.

 בל המעוניין בשינוי התמית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעיניין בקרקע, בבניין או בבל פרס תכנוני אחר, הרואה
ע על ידי שינוי התמית, וכן מהנדס מועדה המקומית »  עצמו נ
 שט־יזזב התמון,שלה כלול בתמם שינוי התכנית או גובל אותו,
 רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש התנג־

 חת לשינוי התכנית במשרדי מועדה המקומית האמורה.

 התנגדות יש להגיש בכתב בפדוט הנמקות ובליווי ומהיד
 ומום על די ערד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תמוז מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מפורטות

 נמסרת מה מדעה, בהתאם לסדף 89 למק התמון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה הממזית לתמון ולמייה מזוז
 הצפון ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל מפקדו,
 ביחד עס התשריסיס המצורפים אליהם, שינויי תמיות מפורטות

 אלמ

 (1) ״תמית מפורטת מס׳ 5943, שינוי לתטית מפורטת מס׳ 2597
- מסחר בכיכר מרכז אזרחי בכרמיאל״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18982, חלק

 מחלקה 61.

 עיקרי מראות שינוי התכנית: יעוד השטח למסחר - חנויות

 ומשרדים ולשטח ציבורי פתוח.

 (2< ״תמית מפורטת מס׳ 6200, שינוי לתכנית מפדטת מס׳ 3717
- יעוד שסח למגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים

 וחניות, כרמיאל״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 18988,18982.

 עיקרי מראות שינוי התמית: יעוד שסח למגורים, שטחים

 צימריים פתוחים, דרכים, כבישים וחניות.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעת בהם ללא תשלום
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 הודעות לפי חוק התכנון והמיית, התשכ״ה-1965

.13616 

 עיקרי הוראות התכנית: תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ

 והסדרת הבנייה ם.

 כל הםעוניין כתכנית רשאי לעיץ בה ללא תשלום בימים

 ובשעות שמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

ל פרט תכנוני אחר, הדואה  כל המעוניץ בקרקע, בבניין או מ
 עצמו נפגע על ידי התבנית, pi מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תח־ חוד
 שיים סיום פרסומה של תדעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתר

 נית במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגדות יש להגיש בכתב בפדוט הנמקות וובליווי תצהד
 חתום על די עוד המאמת את העובדות שעליהן, תיא מסתמכת.

 . מרחבי תכנון מקומיים הגלל העלית ועמק היחץ

 הודעה גד&ר הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת מה תדעו; בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון ומנייה,
 התשכ״ה־-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העלץן
 ועמק הירדן מפקחז, ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפו
 רטת הנקראת ״תכנית מפויסת מס׳ 5698 - חלוקת מנרשים מחדש,

 עמיעד והסביבה״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 13927-13925,

 13934-13930, 13958« 15640, 13598¡ חלקי גושים 13577,
,15544-15540 ,13957 ,13929 ,13928 ,13635 ,13597 ,13596 
,13576 ,15660 ,15648-15641 ,15659 ,15658 ,15664 ,15663 

.15653 

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול ואיחוד של חלקות קיימות
 וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיה נ) קביעת
 יעדים ואזורים! ג) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות; ד)

 ביטול מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור.

ת בתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים נ ו ע  5ל מ

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעמת כקרקע, בבנת או בכל פרט תכנוני אחר, דרואה
 עצמו נפגע על די התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שוןרוזב
 התכנון שא! כלול בתחום התכנית או גובל אותו, ושאי, תדר חוד
 שיים מיום פרסומה של מדעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתר

 נית במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

 התנגדות יש להגיש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר

 חתום על די ערר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תמת מקומי יזרעאלים

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,

 התשב״ה-1965, ר במשרדי מועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז

 •גרוזיה קירות תומכים, עבודות ועדר״ מילר והריסה, המד
 להסתעפויות וצמתים, סגדה וביטול דרכים כנדרש עלפי התכנית.

 כל המעונת בתכנית דשאי לעת בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

 כל חמעעיץ בקרקע, בבניין או כל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על די התכנית, pi מהנדס ועדה משמית שמרחב
 התמון שלה מלל כתחום התכנית או גובל אותו, דשאי, תוך חד
 דשיים מיום פרסומה של מדעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לת•

 מית במשרדי מועדה המקומית לתמון ולמייה האמורה.

 התנגדות יש להגיש בכתב בפיהם הנמקות ובליווי תצהיר
 ומום על די ערד המאמת את העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב חמת משמי הגליל מדמי

 הודעה בדבר הפקרת שינוי תמית מפורטת

 נמסרת בזה מדעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק וממון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולמייה מחת
 הצפת ובמשרדי תועדה המקומית לתמון ולמייה הגליל המרכזי
 מפין״, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שיגר וממית מפורטת
 הנקרא ״תמית מס׳ 3846 שינוי לתמית מפורטת מם׳ 2437 -

 תחנת תדלוק מפר מכדי.

 ואלה השטתים הכלולים במינוי התמית: גוש 18535, הלק

 מחלקה 44 (מיש הגישה לכמ־ פכד^

 עיקרי מראות שיגר התמית; תיקון גמל תמית מם׳ 2437
 עלי די המרת שטח חקלאי בשטח לתחנה והחזרת שטח תועה לשטח

 חקלאי ללא שינוי בשטח התומר- -

 בל המעונת כשינוי התבנית דשאי לעיין מ ללא תשלום
 כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל•

ת או בכל פרם תמוני אחד, הרואה מ  כל המעוניץ בקרקע, ב
 עצמו נפגע על די שינוי התבנית, וכן מהנדס מועדה המקומית
 שםרחב התכנון שלח כלול בתחום שינוי התמית או גובל אותו,
 רשאי, תוך חודשיים מיום מיממה של מדעה זו ברשומות, להניש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי מועדה ומקומית האמורה.

 את ההתנגדות יש להגיש מתב בפירוט ממלות ובליווי תצ־

ד המאמת את העובדות שעליהן ודא  הד חתום על די עו

 מסתמכת,

 מרחב תכנון מקומי הגליל העלת

 הודעה מיגר הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת בזה מדעו־״ בהתאם לסעיף 89 למק התמון והמייה,

 ת1שכ״ח-1965, ר משרדי המערה המחוזית לתכנון ולמייה מחוז

 הצפת ממשרדי מחסיה המקומית לתמון ולבניה מליל העלית

 מפקדה, ביחד עם,התשריט המצורף אלד״ תמית מפורטת הנקראת

 ״תמית מפורטת מס׳ 5613 - קיבה אילת השחר״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים: 13825, 13826,
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 שינוי יעוד למגורים, מורי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלק מגוש 17612.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית; שינוי יעוד למגורים.

 הדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3217, התשמ־ה, עמ׳ 2774.

 השינוי האמור, ממירה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופק• במשרדי מועדה המחוזית האמו
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים וכל
 המעוניין ראשי לעיין מ ללא תשלום בימים ובשעווד שהמשרדים

 האטדים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקמי מעלה המימון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאי

 נמסרת מה מדעו־״ בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה,
 התשכ״די-1965, כי במשרדי התערה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 הצפון ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה החרמון
 מפקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מתאר תקרא
 ״תכנית מם׳ 5466, שינוי לתכנית מתאר מס׳ 344 - שינוי תוואי

 דרך מס׳ 28, מג׳דל שמס״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: כמסומן בק כחול

 בתשריט.

 עיקרי מראות שינוי התמית: שינוי תוואי דדך מס׳ 28.

 כל המעוניין בשער התכנית רשאי לעיין ט ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, במת או בכל תמוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על די שינוי התכנית, ומ מהנדס מועדה המקומית
 שברחב התמון שלה כלול בתחום שינוי התמית או גובל אותו,
 רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום מדעה זו ברשומות, להגיש התנג־

 חת לשינוי התמית במשרדי מועדה המקומית וממורה.

 התנגדות יש להגיש ככתב בפדוס הנמקת ובליווי תצהיר
 חתום על יד־ עדר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 עמרם קלץג׳י

 יושבדאש מועדה המחוזית

 לתמון ולמייה מחת הצפון

 הודעות נתי המשפע

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת מה הדעה, כי בתיקים המפורטים להלן מגשו

 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו דושה או למינוי

 מנהל עזבת.

 תאדיד •

 מסי התיק שמ המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות

 6118/88 מתילדה אנגלאנדר 87&17.1 יעקב גלעד

 4555/88 יעקב מ יקד 64.88 נחמה בן יקיר

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

 הצפת ובמשרדי מועדה המקמית לתמון ולמייה יזרעאליס מפי

 ק*, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תמית מפורטת הנקרא

 ״תמית מפורטת מס׳ 3622 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 1631 -

 שינוי יעד למגורים במושב בלפוריה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16718, חלקה

.5 

 עיקרי מראות שינוי ותמית: שינוי יעוד השטח למגורים ג׳

 להקמת בית במורים לעובד ציבור.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין מ ללא תשלום
 ממים ובשעת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ע תכנוני אחד, הרואה  כל המעוניין בקרקע, כמיץ או בכל מ
 עצמו נפגע על די שינוי התמית, וכן מהנדס מועדה המקפדת
 שמרזזב התמת שלה כלול בתחום שינוי התמית או גובל אותו,
 רשאי, תוך מרשיים מיום פרסום של מדעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לשינוי התמית במשרדי מועדה המקומית האמורה.

 את ההתנגדות יש להגיש בכתב בפירוט הנמקת ובליווי תצ
 היר חתום על די ערד המאמת את העובדות שעלימ היא

 מסתמכת.

 מרחב תמון מקמי יזדעאלים

 הודעה בדבר אישור תמית כמורשת

 נמסרת מה הדעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ התערה המחוזית לתכנת זלמייה מחוז הצפת
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ־תמית מפורטת מס׳ 5171 -

 חלוקת מגרשים מחדש, גבעת עוז״.

 ואלה השטחים הכלולים מענית: גושים 30270 20271,
 30284 30394 30395 20719, 20731-20729; חלק גושים
,20812 ,20720 30718 30715 ,20398 30396 ,20265 30282 

.20819 

 עיקרי מראות התמית; א) מטול ואיחוד של חלקת קיימות

 וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקים והפיתוח בעתיה ב) קביעת

 יעדים ואזורימ ג) ביטול דרכים קיימות והתתיית דרכים חדשות.

 מדעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3339

 התשמ׳׳ו, עמי 2155.

 התמית האמורה, בצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
 מחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי מועדה המחוזית
 האמורה, וכן במשרדי התערה המקומית לתמון ולמייה יזרעאלים
 וכל המעוניין רשף לעיין בה ללא תשלום ממים ובשעות שמישר*

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמת מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מפורטת

 נמסרת מה מדעה, בהתאם לסעיף 117 למק התמון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי מועדה המחוזית לתמון ולמייה מחוז הצפת
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תמית מפורטת מס׳ 3213 שינוי לתמית מפדסת מס׳ 2463 -
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 שם המבקש

 חאדיד

JTTOffil מסי התיק שם המנוח 

 צוואות

 6231/88 מילה מרגש 27.938 לוסטיג אלכסנדר
 6238/88 ליאו קופץ 28.7.88 שרה ג׳ קפץ

 6239/88 דדשי חוה 15.9418 איברהים זאדה יוסף
ovo 6241/88 קסלמן רחץ פרידה 29.7.84 קםלסן 

 6242/88 וודצסן דחה שושנה 2.1037 יהודית מדק!
 אברהם תרצמן

 6243/88 נחמה שיף 5J36 רחל כרמלי
 6244/88 שליט יוסף 23.1136 שמואל שלים
 6251/88 רימה אליהו 2338 אברהם זוטלר

 6253/88 דחנהך חנה 19338 הדולר צבי תן
 6255/88 סאוסיג אדוארד &12.9 מיכאל טאוםיג

 6256/88 ייני שילה 11.938 פנינה )חולאי
 6257/88 טובה ח* 24438 משה הר

 6263/88 אברהם ליבנה 5338 דמרה ליבנה
 6264/88 עבדולאה צדיקפור 28738 גימשיד צדיקמר

 6270/88 נתן מאיר 25338 הדוה מאיר
 6272/88 יצחק אלכסנדר 1338 דחה אלכסנדר

 6275/88 משה אדיה 1וולרייך 27.8.78 יוסף קלוגמן
 6277/88 גד הוגו סלע 8*9.9 אהוד >^ע

 6279/88 שמץ יולנה 1.1038 וויכסלר פנחס
 6280/88 ריםקוביץ יעקב * 29435 רחלפיפרברג

- (ויסקוביץ)

 6284/88 זהר לנח 18.738 ניחז לנרו
 6286/88 יעקב ישרים 16338 משה ישרים

 6288/88 סובה חלד 7.938 מנשה קפיסולניק
 6298/88 סם רוזנברג 27.738 צמרה בנדה
 6305/88 ליברמן מימין 4338 לימ״מן זהבה
 6306/88 יעקב שכטר 30338 יוכבד שכטר

 ירושות

 6106/88 אריה ולדמן 15338 גולדה גוסטה ולדמן
 6076/88 עודד מפר 14338 דעה ליבונטץ מפר

 6141/88 שינדב בו־ניב 8436 רםברניב
 6166/88 צבע אברהם 29.538 צבע פידחה

 6105/88 ישיעה אמדיצי 30.738 )רדנה קרץ
 6110/88 גדליה אלאלוף 13.538 הלנה אלאלוף

 6111/88 זואדיציון 30.1137 זואדי פליקם
 6112/88 חמיה חד 19.138 מזמני יואב

 6113/88 קויוקודו מנדל 8*20.2 קו רוקח מאיד
 6117/88 צבי מדמן 8.938 )דוס פדרםן
 6118/88 אנגלנדר יהודה 14.5.77 יעקב גלעד

 6120/88 צרפקיז שושנה 9336 רחל בר שבים
 4213/88 אלא! שוורץ 7*25.10 אדולף חזנצוויג

 6121/88 הפלד מיכאל 6334 שריב
 6122/88 מאיר ישראלי 18333 צוקר טובה

 6125/88 חד רזה טייטלבוים 4.233 חיים טייטלבוים

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב״יפו

 הודעות (המשך) 1

 תאריך
 מם׳ ומיק שם המנוח הפסידה שם הנעקש

 צוואות

 6109/88 מ/יה סמוך 17338 יעקב סמן״
 6114/88 מרימן פייביש 19.338 שי מימין

 6115/88 טרנג׳ה מליחי 7.738 מליחי זכריה
 6116/68 לאה שטריך 20338 יהודית נסים,

 > גיל נדן
 6123/68 בוםקוביץ אדלברט 12.938 בוםקוביץ מרים

ד עמנואל  6124/88 גנצרסקי יצחק 20.11.66 נ
 6126/68 בחט דבורה 19.638 חד בדוס

 6126/68 פיני סימון 31336 רינה מאיר

 6133/68 אליעזר וקסמן 17338 .חנה וקסמן
 6157/68 ביגאל חימי 1.932 אסתר פרץ

 6138/68 זלמן קשפיצקי 16338 באטריקם קשפיצקי
 6145/88 פנחס שודצבאום 11.738 סמנה שורצבאום

 6147/88 שנידוי שאול אהרן 28.738 שנידו* גיסה.

 6148/88 ברושי פסח 15.938 ברושי מעה
 6149/86 תעה תבין 16.238 ישראל ראובן

ד 13338 חנה סנפיר פ  6158/68 מרדכי מ
 6160/86 רייזמן יוסף 15338 רייזמן אמה רמה

 6167/88 פחד רבקה 27.137 כהן חייםוחזל
 6171/68 טיבריך באז בלום 12338 אלכסנדר קדונכר
 6173/88 גורלשבילי אעברוסי 18.1137 ונרה באתושוילי
 6160/88 נעמי כתריאל 8.9.88 בן ציון כתריאל

 6165/88 הלנה קרטוכסקה 30336 שלמה קרטובסקי
 6187/86 חנהתששטיינר 24.938 חד שלמה שטיינר

 6168/88 צליוק יונה 18.1.88 צליוק חדי
 6190/88 אי מל 31.7.86 לרגיל

 6191/88 לאהנתנזון 12.1037 שרה זיידוב
 6196/88 הרשמן שרגא 9338 פסיה(פנינה) י

 הרשמן.

 6197/86 גלנדמן נתן 24.736 שושנה קליק
 6198/88 אלטו־ עטא 14.738 רחנברגחיה

 6205/88 אלי, בדוד 6.9.88 ברוך מדסונה
 6206/88 בלהה דביר 25336 דביר עדית

ן מ  6207/88 מושקוביץ גולדה אסתר 8.937 מושקוביץ ח
 6209/88 נחום גלזר 20.738 שמואל גאו־

 6212/88 שושנה פאוקר 31.736 צביפאוקד
 6219/88 ישראל לוי 21336 אביבה חרון
 6220/88 לאה בן מדין 27.6.88 אמיצה חצוד

 6096/88 אטיל מםטבוים 27.336 שרה ברוםילובסקי

 6150/88 מברמן ג׳יץ 1338 חד ענבר
 6222/88 ארדה אליעזר • 3.436 מ אחיה ויקטוריה

 6226/86 פרץ רסמן 23.536 גיסלדסמן
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יפו  בית המשפט המחוזי בתל־אביב־

 הודעות (המשך) פס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם הסנקש

 תאריך ירושות
 מם׳ התיק ש0 המנוח הפטירה שם המבקש 6199/88 אריה זמחביץ 11.138 פרידה זמדוביץ

 6201/88 שלמה ברזון 30.5.87 הלה ברזון

 ירושות 6202/88 הירש גלר 15.10.62 גלריעקכ
 6127/88 קניבל שמואל 8**25 הבדפלד לאה 6203/88 אונרי מטלון 18.3.88 צביה מטלון
 6130/66 מודינה יוסף 8*18.4 מורינה לונה 6204/88 מי פאולה(צפורה) 12.11.78 בני שבתאי

 6131/88 מאירזדה עזרא - 4*11.8 מאידזדה אבחזיס , 6206/88 שלמה תז׳נסקי 8*2.10 שמעון דוזנסקי,
 עמוס רוזנסקי

 6210/88 כדורי גמיל
 6134/88 חדה לרנד 4.3.79 דבלתר

 6135/88 נחום לרנד 3.438 דב לרנד 6210/88 כדורי גמיל 12.5.88 כדורי מדלק
 6136/88 פולה פסיה רטנמר 7**14 אלינה דון 6211/88 חייסטייאדי 13.731 תמה שידי
 88<39«6 מוסייחיה 7*14.1 מוסי שדה 6213/88 חסון סול 30.1.85 וואלך סימה

 6140/88 נסים מרגריט 16.733 אריה נסים 6214/88 גספאן צפריר 8*11.9 ברוריה גיספן
 3713/88 מת סעד 8*8.1 ראובן סעיד 6215/88 גספאן חבצלת 8*8.9 ברוריה גיםפן

 6147/88 שנידר שאול אהרן 8*28.7 שנידד גיטה 6216/88 מקה מדר 68.*13 צורימדד
 6142/88 מיקובותכוב 8*13.5 פניבוחמב 6217/88 אידה ריוץ 8*19.8 אביבה חרמוני
 6143/86 יומי יהודה 1.11.68 חנה(יהודה) ברזילי 6174/88 ברכה ברזילי 1.9.88 יהושע בחילי

 6144/68 לזחביץ ישראל 8*1.5 סולומון איטה 6221/88 מידנדדג יעקב 6*273 מידנברג איטה
 6146/88 תדקוגן 8*9.2 זויה קוגן 6223/88 אלחאי גרשון 8*29.7 אורה אלראי

 6151/88 כ\!ך עטריסה 1.1.74 שמעוני מרי 6225/88 רחל פרלמן 1.7.73 צור יעקב פדלמן
 6152/68 קירשנבאום אדולף 24.438 אסלה קירשנבאום 6227/88 קליינהוש יצחק 21.6.78 תמיד שדה
 אברהם 6228/88 קליינהוס הלה 7*24.12 תמיר שדה

 6154/86 אימבד אברהם אהרן 23.12.75 שולמית מילד 6229/88 פנחס חיים גרייבד 8*93 יוסף גיא
 6155/8$ אימבר מרים 27.137 שולמית מילר 6230/88 מלכה דוד 20.237 מלכה יהושע
 6156/88 סדקה פרחה 29.12.66 סדקה מאד 6232/68 פסח קזושנר 13.10.52 אברהם יחיאל

 קזושנו־
 6234/88 פנינה מקלו־

 6157/88 מיקה שמעץ 8*20.7 סדקה מאד
 6159/86 ישעיהו וער 9.1.63 כלנית(תר) 6234/88 פנינה מקלו־ 8*23.9 צפורה קמר
 פרידמן 6235/88 גדליה אסתר 6*3.9 גדליה אהרן

 6162/68 אקסלחד ישעיהו 7*21.8 חיה אקסלרוד 6236/88 לוי רחל 13.6.77 לד מאד
 6163/88 הרשקוביץ חנה 8*12.8 הראל ראוה 6237/88 לד משה 7*25.10 לוי מדר

 6164/88 הדשקוביץ סמי 6*16.6 החול ראובן 6240/88 דרשי בבה 7*14.12 איברהיסזאדה
 6165/88 תמרה ליפשיץ 14.2.88 ליפשיץ חונה (ברון*) יוסף

 6168/88 נעים אלגדזז 24.3.88 נעים רוסה י 6245/86 כהן מאיר 88.* 31 ברכה כהן
 6169/88 פסשנוק דבורה 1.6,59 רבקה שנהב 6246/86 יחזקיה נעימה 5*9.11 יחזקיה עובדיה

 6170/88 פסשנוק הדש צבי 14.4.88 רבקה שנהב 6247/88 שרה שיפחס 5*17.2 גץ מסף שיפרוט
 6172/88 שעשוע נעימה 6*26.4 צויג שמחה 6248/88 אברהם חיים פוער 7**18 רחל פוזנר

 6175/88 תגר רבקה 6*19.4 רינגר עזריאל 6249/88 סילביה לב ארי 7*8.5 אותן לב ארי
 6176/88 ישראלי פדדמן 15.8.88 שרה פדדמן 6250/88 לייבמן אברהם 8*1.6 מיקובסקי שדה

 6177/88 הולנדר משה 11.8.82 רחל אלון 6252/88 מורדח־ יעקב 8*33 מורדור דייזי
 6178/88 חד נמדד 8.7.88 בנימין נמדד 6254/88 פרודסמן ברינדל 8*29.7 פמכטמן ישראל

 6179/88 רות קלינגד 5*25.2 בלומה שסין* 6258/88 שפריצד חנה 8*7.9 בוים נחמן
 6181/88 דור סולתו 20.2.79 מסעודה טולדנו 6259/88 חנה גדינבאום 163.88 נירה פינגולד

 6182/88 עזיז שלמה 7*12.1 עוז ברח־ 6260/88 יעל הירש 5*23.10 אורן הירש
 6183/88 עזיו נעימה 7.7.68 עוז ברוך 6261/88 חזקי רחל 5*20.11 עזרא חזקי

 6164/88 אחורד קנד 2.6.88 קנר דינה 6262/88 אגאלר טאוסי עמרם 1.2.76 מילר רבקה
 6186/88 בוחר אילנה 2.4.88 דניאל בדוד 6265/88 אזיקרי מקב 8*3.9 אזיקרי משה
 6189/88 בלה חולי 9.2-88 מרדכי חולי 6266/88 אזיקדי מרים 1*12.7 אזיקרי משה

 6192/88 נתנזזן חיים 5*23.1 שרה זדוב ר׳ שטרכגרגי־אליעז, רשנ
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