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ה על שובם של שרים לארץ ע ד ו  ה
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי -

 1. שר האוצר שב ארצה ביום כ״ו באלול החשמ׳׳ז (20
 בספטמבר 1987).

 2. שר העבודה והרווחה שב 'ארצה ביום כ״וז באלול
 התשמ״ז (22 בספטמבר 1987).

 3. שר החקלאות שב ארצה ביום כ״ח באלול התשמ״ז(22
 בספטמבר 1987).

 כ״ט באלול התשמ״ז !23 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-57) אליקים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 הודעה על סכיעת ממלאי מסומם של ש-ים
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

, מודיעים  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה'
-  בזה, כי לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה,

 1. שרת הבריאות תכהן כממלאת מקומו של השר לקליטת
 העליה מיום כ״ט באלול התשמ״ז(23 בספטמבר 1987)

 עד שובו של השר לקליטת העליה לארץ.

 2. שר המדע והפיתוח יכהן כממלא מקומו של שר האוצר
 מיום ד׳ בתשרי התשמ״ח (27 בספטמבר 1987) עד שובו

 של שר האוצר לארץ.

 ד׳ בתשרי התשמ״ח (27 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-57) אליקים רובינשטיין

 ——- מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על שובם של שרים לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין םעיף 20 לחוק-יסוד: הממשלה, כי -

 1. שר האוצר שב ארצה ביום ח׳ בתשרי החשמ״ח (1
 באוקטובר 1987).

 2. ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ שב ארצה ביום ט׳
 בתשרי התשמ״ח (2 באוקטובר 1987).

 ט׳ בתשרי התשמ״ח (2 באוקטובר 1987)
 (חמ 3-57) מיכאל ניר

 ממלא מקום מזכיר הממשלה

 האצלת סמכויות
 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985?

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50(ד) לחוק יסודות התקציב,
 התשמ״ה-1985 (להלן - החוק), אני אוצל את הסמכות הנתונה

 הודעה על שובם של שרים לארץ
 לפי חוק-יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי:

 1. השר יצחק מודעי שב ארצה ביום כ״ג באלול התשמ״ז
 (17 בספטמבר 1987).

 2. השר יוסף שפירא שב ארצה ביום כ״ג באלול התשמ״ז
 (17 בספטמבר 1987).

 3. סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון שב ארצה ביום
 כ״ג באלול התשמ״ז (17 בספטמבר 1987).

 4. שר התחבורה שב ארצה ביום ב״ד באלול התשמ״ז(18
 בספטמבר 1987).

 5. שר התעשיה והמסחר שב ארצה ביום כ״ו באלול
 התשמ״ז (20 בספטמבר 1987).

 כ״ו באלול התשמ״ז (20 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-57) אליק־ם רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 הודעה על סביעת ממלא מהום של שר •

לפי חוקייסוד: הממשלה ' 

, מודיעים  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה'
 בזה, כי לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר המדע
 והפיתוח יכהן כממלא מקומו של שר העבודה והרווחה מיום כ״א
 באלול התשמ״ז(15 בספטמבר 1987) עד שובו של שר העבודה

 והרווחה לארץ.

 כ״ו באלול התשמ״ז (20 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-57) אליהים רובינשטיין

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלאי מסומם של שרים

 לפי חוק־יםוד: הממשלה

, מודיעים 1  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחולךיסוד: הממשלה
 בזה, כי לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה -

 1. שהשר עזר ויצמן יכהן כממלא מקומו של שר החוץ מיום
 כ״ז באלול התשמ״ז (21 בספטמבר 1987) עד שובו של

 ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ לארץ.

 2. שר הכלכלה והתכנון יכהן כממלא מקומו של שר החינוך
 והתרבות מיום כ״ט באלול התשמי׳ז (23 בספטמבר
 1987) עד שובו של סגן ראש הממשלה ושר החינוך

 והתרבות לארץ.

 כ״ט באלול התשמ״ז (23 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-57) אליקים רובינשטיין •

 מזכיר הממשלה
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 הודעה על מינוי ממלא מקדם חבר המועצה
 לפי חיק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-1958

 אני מודיע כי נשיא המדינה מינה בהתאם לסעיפים 2
, ביום  וי5(ב) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-11958
 כ״ב באב התשמ״; (17 באוגוסט 1987) את פרופ׳ דוד וולף
 להיות חבר המועצה להשכלה גבוהה כממלא מקומו של פרופ׳
 ארנון שני לתקופה של שנה אחת החל ביום ז׳ באלול התשמ״ז

 (1 בספטמבר 1987).

2 - תתוקן  ההודעה בדבר הרכב המועצה להשכלה גבוהה
 לפי זה.

 כ״ד באלול התשמ״ז (18 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-770) יצחה נבמ

 שר החינוך והתרבות
 1 ס״ח התשי״ח, עמ, 91: התשל׳׳ם, עמי 24.

 2 י״פ התשמ״ז, עמ׳ 716.

 מינוי ממלא מקום חכר ויושב ראש
 המועצה הארצית המייעצת

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון),
 התשכ״ז-1967

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א)(5) לצו הפיקוח על מצרכים
, אני מודיע בזה כי  ושירותים (בתי מלון), התשכ׳׳ז-11967
 מיניתי את עוזי מיכאלי לחבר ויושב ראש המועצה הארצית
 המייעצת לעניני בתי מלון לפי הצו האמור, במקום רפאל פרבר,
 מיום י״ז באלול התשמ״ז (11 בספטמבר 1987) עד יום ט׳

 בתשרי התשמ״ח (2 באוקטובר 1987).

 ט״ו באלול התשמ״ז (9 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-1000) אברהם שריר
— שר התיירות — 

 1 ק׳ית התשכ״ז, עמ׳ 1159: התשמ״ז, עמ׳ 292.

 תיקון רשימת פוסקים רכואיים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

 התשט״ז-1956

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת
, אבי קובע רשימה  נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-11956

 נוספת של פוסקים רפואיים כמפורט להלן:

 ד״ר דוד אמיר
ר יהושע וייסבורט י  ד

ר איתן חבר י  ד
 ד״ר יבגני זילבר

 דייר מיגואל שוורץ.

 י״ד באלול התשמ״ז (8 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-89) משה קצב

 שר העבודה והרווחה
 1 ק״ת התשטי׳ז, עמי 864.

 לי לפי סעיף 29(א) לחוק, לאשר שינויים בשכר, בתנאי פרישה
 או בגימלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה בגוף
 מתוקצב, ליעקב דנון, הממונה על השכר והסכמי עבודה

 במשרד האוצר.

 ד בתשרי התשמ״ח (27 בספטמבר 1987)
 משה נםים
 שר האוצר

 הודעה לענין סעיף 29
 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־50(ד) לחוק יסודות
 התקציב, התשמ״ה-1985' (להלן - החוק), אני מודיע כי גוף
 מתוקצב כמשמעותו בחוק, המבקש להסכים על שינויים בשכר,
 בתנאי פרישה או בגימלאות או על הטבות כספיות אחרות
 הקשורות לעבודה, שלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי
 כלל עובדי המדינה, יגיש תחילה בקשה, בכתב, לאישורו של
 הממונה על השבר והסכמי עבודה במשרד האוצר, לו אצלתי

.  סמכותי לפי סעיף 29(א) לחוק2

 ד בתשרי התשמ״ח (27 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-1888) • משה נסים
— שר האוצר — — 

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 60.

 2 י״פ התשמ״ח, עמ׳ 266.

 מינוי חכר למועצה למוצרי פרי הדר

 לפי תוק המועצות• למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא),
 התשל״ג-1973

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק המועצות
 למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא), התשל״ג-1973', מיניתי
 את דוד ברוך להיות חבר המועצה למוצרי פרי הדר במקום טובה

 פינטו, כנציג הממשלה הממונה בידי שר האוצר.

 י״א בניסן התשמ״ז (10 באפריל 1987)
 (חמ 3-1666) משה נמים
 שר האוצר

 1 סייח התשל״ג, עמ׳ 292.

 הודעה על מינוי הבר מועצת קרן דולף
 לפי חוק קרן וולף, התשל״ה-1975

 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 6(ב) לתוספת לחוק
, מינה נשיא המדינה ביום כ״ב באב  קרן וולף, התשל״ה-11975
 התש&״ז(17 באוגוסט 1987) את פרופ׳ יהודית בירק להיות

 חברת המועצה של קרן וולף.

2 - תתוקן  ההודעה על מינוי חברי מועצת קרן וולף
ם. ע ר ; , ^ 

 כ״ד באלול התשמ״ז (18 בספטמבר 1987)
 יצחק נבץ

 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 224• שר החינוך והתרבות

 2 י״פ התשמ״ז, עמ׳ 3.
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 הודעה בדבר ממדי הבד מועצה דתית ?!ריודמוצקיו
 לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי),

 התשכ״ז-1966

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
, אני מודיע כי בתוקף סמכותי  (חילופי גברי), התשכ׳יז-11966
 ל־ תקנה 2 מיניתי את אברהם דב־נוביץ לחבר במועצה הדתית

2 במקום יחזקאל ייבינוביץ. ן  קריתימוצקי

 י״ג באייר התשמ׳׳ז (12 במאי 1987)
 יושר שפירא

 ממלא מקום השר לענייני דתות
 1 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 135.

׳ד, עמ׳ 3504.  2 י״פ ־תשמ׳

 אכרזה על מוסד חינוך רשמי
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט-1949

 בתוקף סמכות־ לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט-
 11949, ולאחר היוועצות כועד החינוך, אני מכריז כי מוסד'
 החינוך הנקוב להלן הוא מוסד חינוך רשמי לעניין החוק האמור:

 מס׳ בית הספר: 31232.
 "המקום: חיפה.

 שם המוסד: בית הספר הניסויי הפתוח (עלומים).
 המען: שדרות אבא חושי 21א, היפה.

 הבעלות: עירית חיפה.

2 - בסלה.  האכרזה על מוסד חינוך מוכר

 כ׳׳ב באלול התשמ״ח (16 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-336) יצהק נבול

 —— שר החינוך והתרבות
 1 ס״ח התש״ט, עמי 287.

 2 י״פ התשל״ג, עמי 1173; התשמ״ז, עמ׳ 1658.

 אכדזה על מוסד העוד רשמי
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט-
 1949', ולאחר היוועצות במנד החינוך, אני מכריז על מוסד

 החינוך שפרטיו נקובים להלן כעל מוסד חינוך רשמי:

 מם׳ המוסד: 25005.
 שם המוסד: בית הספר הממלכתי לחינוך מיוחד במעון לבצלר.

 המען: רחוב השחר 44, הרצליה.

, האברזה על מעון  באכרזה על מוסדות חינוך מוכרים2
 לבצלר הרצליה - תימחק.

 כ״ד באדר התשמ״ז (25 במרס 1987)
 (חמ 3-336) יצחס :*׳ך

ך ודי־יכות , : , ח ר ה  ש

 י סייח התש״ט, עמי 287.
 2 •״פ התשכ״ט, עמ׳ 465.

 ביטול מינוי ממונה על הגביה
 לפי חוק הביטוח הלאדמי [נוסח משולב], התשכ״ח-968נ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 183וב) לחוק הביטוח הלאומי
 [נוסח משולב], התשכ״ח-1968', אני מודיע על ביטול מינויו

. 2  של רז־ מרדכי לממונה על הגביה

 י״ד באלול !־;תשמ״ז (8 בספטמבר 987!)
 (חמ 3-299) משה קצב

 : שר העבודה ורווחה
 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשמ״ז, עמ׳ 80.

 2 ׳״פ התשמ״ז, עמ׳ 190.

 הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתיקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-1957', אני מודיע על כוונת־ לתת צו לפי סעיף 25
 לחוק האמור המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי
 (7021/79) בין התאחדות התעשיינים בישראל ובין ההסתדרות
 הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי,
 ובין ״מבטחים״ - מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע״מ
 מיום ט׳ במיון התשל׳׳ט (4 ביוני 1979), על כל תיקוניו, בדבר

 הנהגת פנסיה מקיפה בתעשיה.

 ט׳יו באלול התשמ״ז {9 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-107) משה קצב

— שר העבודה והרווחה • — — 
 1 סייח התשי״ז, עמ׳ 63.

 היתר להעלאת מהיר מלט

 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985', אנו
 קרבעיס כי מותר להעלות את מחירו של מלט המסווג בפרט
 25.23.1000 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטררים
, בשיעור שאינו עולה על  ומס קניה על טובין, התשמ״ז-21986

 6 אחוזים ממחירו הקובע.

 תחילתו של היתר זה ביום י״ח בתשרי התשמ״ח (11
 באוקטובר 1987).

 כ״ג באלול התשמ״ז (17 בספטמבר 1987)
 (חמ 3-1979)

 אריאל שרון גדעון פת
 שר התעשיה והמסחר שר המדע והפיתוח

 ממלא מקום שר האוצר

 נ ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 z ק״ת-שיעורי מק״ח 625, התשמ״ז, עמ• 25.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, החשכ"ה-1965

 (1) '״תכנית מיתאר מם׳ 3343-כפר רומאנה״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח בנוי וחלקי גושים
.17477 ,17476 

 עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנית מיתאר למקום
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965.

 (2) ״תכנית מיתאר 5626 - ראשיפינה״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 13856, 13865,
 13939 עד 13942, 13944: חלקי גושים 13700, 13895,
 13938, 13943, 13945 עד 13947, 13949, 13950,

.13961 

 עיקרי מטרת התכנית: א) הכנת תכנית מיתאר למקים
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965: ב) שימור
 ערכיה המיוחדים של ראש פינה בעלי אופי כפרי עם

 אזורי שימור ושיקום.

 כל המעונין בתבניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התבניות או גובל אותו,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתבניות במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה האמורה.

 את ההתנגדות יש להגיש בכתב, בפירוט הנמקות, ובליווי
 תצהיר חתום על ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון

 הודעה כרכר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק.התכנ
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ 4543 - קיבוץ דן״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 13235, 13234.

 עיקרי מטרת התכנית: תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ
 והסדרי הבניה בו.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי" תכנית• מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מסי 3817, שינוי

 מם׳ 1/87 לתכנית מס׳ 3080״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 תלפיות מזרח, בין רחובות אנוסי משהד ודוד רזיאל, חלק
 ממתחם ד׳ שלפי תכנית מס׳ 3080 - שטח בין קואורדינטות
1 ובין קואורדינטות רוחב - 2 8 . 2 4 0 i 9 2 0 - 1 7 2 . 0 7 5 . 1  אורך 7
 128.080 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת בינוי והוראות
 בניה ל־30 קוטג׳ים בהתאם לנספח הבינוי; ב) ביטול החניה
 הפרטית שלפי תכנית מסי 3080 וקביעת שטח לחניה פרטית
 בתחומי המגרשים; ג) שינוי יעוד שסח מאזור מגורים 2 לשטח
 פתוח ציבורי; ד) הרכבת דרך והתוויית מעברים ציבוריים

 להולכי רגל; ה) חלוקה חדשה.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע־על־ידי שינוי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פ־ סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המקומית האמורה. את ההתנגדות יש להגיש בכתב,
 בפרוט הנמקות, ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 י״ב בתשרי התשמ״ז (5 באוקטובר 1987)
 אלי :!ויפה

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, ירושלרם

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי, הופקדו, ביחד עם התשרימיס המצורפים

 אליהם, תכניות מיתאר אלה:
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התוכנית: גושים 13170
 עד 13173, 13181 עד 13183, 13185 עד 13187.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הרחבת אזור התעשיה
 והתאמתו לציר כביש ראשי - עוקף קרית שמונה.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה
 המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 את ההתנגדות יש להגיש בכתב, בפירוט הנמקות, ובליווי
 תצהיר חתום על ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי, מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון ' 
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 5331, שינוי לתכנית
 מפורטת מס׳ 2266 ומס׳ 3783 - בינוי השטח למוסדות ציבור,

 מסחר וחיבור קטע כביש מס׳ 3, יקנעם־עלית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11495,
 חלקות 45, 49, 62; גוש 11084, חלקות 7-5.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: ביטול חלוקה קיימת וחלוקת
 שטחים מחדש בהתאם ליעודיהם ושימושיהם המסומנים בתש
 ריט, תכנון קטע כביש המחבר כביש 3 בתכנית מפורטת מס׳

 3783 וכביש מס׳ 3 בתכנית מפורטת מס׳ 2266.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3364, התשמ״ו, עמ׳ 2801.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ג באלול התשמ״ז (17 בספטמבר 1987)
 עמרם קלעג׳י

 יושב־ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחה הצפון

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו,
 רשאי, תוך חודשיים מיוס פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה האמורה.

 את ההתנגדות יש להגיש בכתב, בפירוט הנמקות, ובליווי
 תצהיר חתום על־ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי, ה-גליל העליון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 4524, שינוי לתכנית מיתאר מסי

 1632 - בית ספר שדה חרמון״.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםו־
 מים 2889, התשמ״ג, עמ׳ 944.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 13272,
.13273 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הקצאת שטח להקמת בית
 ספר שדה.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון, וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, גליל העליון וקרית־שמונה

 הודעה בדבר הפסדת שינוי תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון וקרית־שמונה, הופקד שינוי תכנית מיתאר
 הנקרא ״תכנית מם׳ 5815, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 3651 -
 אזור התעשיה הצפוני וכביש עוקף קרית־שמונה״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.
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 הודעות בתי המשפט

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ג׳ורג׳ט בהן
 גד טיטלבאום
 עדנה אברמוב

 פרידה ציגלר
 רון צלה

25.4.78 
20.8.87 
12.9.87 

30.6.87 
9.10.86 

 1072/87 ועקנין פריחה
 1073/87 משה טיםלבאום

 1077/87 שמואל סידרנסקי
 1081/87 זולטן יצחק

 ציגלר
 1083/87 יעקב יהודה

רושלים י בי ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבוץ. הרוצה להתנגד לבקשות מהמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 אליהו צ׳ בן־זמרה, רשם
 שם המבקש

 תאייד
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 בית המשפט המחחי בתל־אביב־יפו
 אריה גורניק 15.6.87 בלה גורניק הזמנות בדבר קיום צוואות או י רושות או למינוי

 חיים לייב רוזנר 11.3.85 אליעזר רתנר מנהלי עזבון
 מסעוד טובול 2.8.82 ג׳מילה טובול מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 אבא שולטי לוי 19.8.87 טובה סוויד לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 יולן רוזנטל 17.4.87 מאיר הוריק מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 חסן פלוריקה 8.8.87 רשלה שטיין המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 סלחה (צלחה) הו^עה זו.
 מזרחי 23.6.87 אפרים מזרחי מזרחי 23.6.87 אפרים מזרחי

 מאניה יזראילובםקי 22.4.82 ולדימיר ריכטר תאריד
 נחום יצחק 3.9.87 נחום ורדה מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 חנה סקידלסקי 12.11.86 הדרה בוגט
ת ו א ו ו  שמואל סקידלסקי 21.2.87 הדרה בוגט צ

 אלי (אליהו) 6207/87 דיטקובסקי ראובן 8.8.87 דיטקובסקי אברהם

 בורשטיין 18.8.87 לובה פרצמן 6208/87 ברנרד ברגר 24.7.87 מרים ברגר
 שמחה עוזרי 6.5.80 נסים עוזרי 6212/87 חנה בביוף 17.7.87 לבנה אנג׳ל
 עובדיה חרט 5.6.87 אהוד חרט 6216/87 פיסרבסקי אלכסנדר 15.7.87 אסתר מרים

 רוברט סגל 31.3.87 ג׳ודית סגל שמחה פיסרבםקי
 אברהם אדולף 6217/87 יונס רוזנבך 17.6.87 טרזה רוזנבך

 ורהלי 18.5.87 אימרה אנגלמן 6220/87 רוזנברג מרטין
 סול חרוש 1.6.87 ליז ידידיה (מרדכי) 10.8.87 לוין צפורה

 אליהו שבתאי 29.10.85 נדירה שבתאי 6221/87 רוזנברג חנה
 גיזלה כהנא 26.10.86 חיים כהנא (הלינה) 11.2.82 לוין צפורה

 מקם מרדכי 6227/87 נסים סרח 5.7.74 ידגר עובדיה
 רוזנר 13.10.74 יהודית הרל״פ 6228/87 אברהם אליהו 8.12.83 הילדה שעשוע

 שלמה שטיינברג 9.6,87 יגאל שטיינברג 6229/87 יהושע כהן 9.7.87 אוריה אלמוג
 מרטין טיהני 13.8.87 יהודית טיהני 6230/87 יהודית הירט 16.8.87 יוסף הירט

 ראול ברכה 13.2.87 מירלה ברכה 4907/87 חנוך מנדלבאום 9.12.86 טובה כגן
 עובדיה לביא 30.7.87 דליה חורש 2073/87 שושנה הלוי 20.2.87 צפורה וייס
 תנה בילוטין 27.7.87 דבורה קובובי 6197/87 יצחק זנצר 21.7.87 חיה שוייצר

 מלכה שגב 26.8.87 יעקב שגב (צנצר)
 אדלר שמואל 13.8.87 שרה אדלר 6219/87 קלינגר יעקב 14.8.87 קלינגר פפי

 הדי הביבולה לויי 17.11.75 חנוכה לוי 6236/87 מחפוד אביעה 11.9.86 יהודה יחיאל
 צהרום עזרא 5.10.85 הקרן לטיפול 6238/87 רייך אליעזר 30.8.87 רייך שרה

 בחסויים 6239/87 פני איגר 11.8.87 צפורה לזר
 אלימלך חויתה 13.8.87 אלימלך עמרם 6243/87 פייגין אלכסנדר 28.3.84 פרי יונתן

 מזל בכר 10.1.86 רחל לנגר 6244/87 בן דור אברהם 13.4.87 בן דור אליעזר

ת ו א ו ו  צ

1043/87 
1044/87 
1046/87 
1048/87 
1051/87 
1054/87 
1055/78 

1056/87 
1061/87 
1062/87 
1064/87 
1066/87 

1067/87 
1074/87 
1075/87 
1079/87 

1082/87 
1086/87 
1042/87 
1045/87 

1047/87 
1050/87 
1052/87 
1053/87 
1057/87 
1058/87 
1059/87 
1060/87 
1069/87 

1070/87 
1071/87 
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 שם המבקש
 תאריו

 מס• התיק שם המנוח הפטירה

 621587 הילה ציטאיאט 15.6.84 אברהם ציטאיאט
 6218/87 קליפצקי אלקה 17.6.87 ליפשיץ שרה
 6222/87 שרעבי דוד 28.6.87 מרים שרעבי

 6223/87 בנימין פרל 10-12.86 משה פרל
 6224/87 נחה פרל 10.7.87 משה פרל
 6225/87 דוד סגל 11.11.79 תמי.ר סגל

 6226/37 סמוק יהודית 3.6.87 סמוק יעקב
 87׳.6228 אבנר נטע 8.4.87 יובל כהן

 6231.87 לויאר (לאור) קלי־ה 17.3.87 שוחט יהודית
 87•6232 בן אשר מנשה 13.8.87 בן אשר דליה

 87 6201 פינקל משולם 24.7.87 גיורא פינקל
 6235/87 שלימה לייבה 10.12.86 חוה מרקו

 6237/87 לםנר קמיל וולף 7.7.87 גלבוע אסטריד
 6240/87 אליעזר יהודה 10.1.72 יורי אליעזר

 אלקלעי אלקלעי
 6241/87 יוסף עשהאל 15.12.73 רחל עשהאל

 87׳6242 ברימר רביב 8.1.86 ברימר אלישע
 6245/87 יחזקאל דליה 10.5.87 יחזקאל יצחק
 87'; 6247 חייסלר נפתלי 24.8.87 חייםלר אודי

 87׳6248 עזרא דישי 5.4.87 אסחר דישי
 6251/87 כהן סולטנה 3.8.87 משה כהן

 ד6254/8 נעמי מוראד 16.1.86 אהרון מוראד
 6255/87 אפרים בזרי 24.2.87 פני כזרי

 6259/87 איזידור אלמשנו 25.8.87 סולומון אלמשנו
 6260/87 אסתר חיים 2.7.86 יהודה לוי
 6263/87 פרדריקה ברט 3.8.87 הילדה בם

 6264/87 שרה בכר 16.2.82 דיאנה מאיר
 6265/87 הלה הירום 5.2.85 ישראל הירום
 6266/87 אסתר גולדמן 30-11.85 יצחק ג ולדמן
 87'׳ 6267 יעקובובסקי שמואל 13.3.87 בטי אושרוב
 יעקובובסקי
 6272/87 אסתר לנדאו 26.8.87 צב־ לנדאו

 87' 6275 פאליקמן דוד 22.6.87 פאליקמן אופירה
 6276/87 רוםטיה ויוריקה 31-7.87 בוגורוב יונה

 6277/87 סילברמן אברהם 30-9.85 אידה םילברמן
 6279/87 בליאך משה 9.12.83 אהרון צבי בלך

 6280/87 סאלם חיים דוד 24.8.87 סאלם עמאן
 6283/87 אבוטבול ישכר 21.12.86 רינה אבוטבול

 6284/87' זלברשטיין צביה 1.8.76 סוליצר שושנה
 6285/87 אברהם סומפולינסקי11.3.87 שרה דרמן

 37׳ 6286 דוד ולצר 4.5.87 מלכה ולצר
 6292,87 משה פרלמוטר 16.4.86 יאיר דר

 6293.87 אברהם בן ימין 12.8.87 ברקת בן ימין
 87 6295 לוי שאול 5.10.85 לו־ מרים

 6296.87 מוםיה ב־ילין 18.9.84 דב ביילין

 אודי ׳גורן, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה

ת ו א ו ו  צ

 6246/87 פרידמן חיה 10.7.87 כספי יצחק
 6249/87 שלמה גמר 9.3.86 יפה •גמר

 6250/87 אסתרה מנדלבאום 21.6.86 טובה כגן
 6252/87 רבקה (ריבה)

 מילובה 15.9.87 אלימלך םמט
 6253/87 םטפניה פרידמן 2.9.87 עוגניה דוד
 6256/87 איזידור פרוסן 15.7.87 יפה בקרמן

 6257/87 קורנפלד מרדכי 13.12.86 קורנפלד אהובה
 6258/87 אריה מרוז 29.5.87 רות מרח
 6261/87 יעקב פרידלר 3.2.87 טובה פלג
 6262/87 בבאין אסתר 18.4.86 יצחק כהן

 6268/87 אליעזר שתם 14.7.87 יונתן שחם
 6269/87 אהרון כהן 26.8.87 חנה כהן

 6270/87 אלזה ארדוש 9.6.87 רגינה כהן
 6271/87 נתן שחר 18.8.87 מרטה דונף

 6273/87 חנה וולקוביםקי 27.7.87 עדינה נוימן
 6274/87 צבי הרשל

 סםולמן 8.8.87 נורמה קלצל
 6278/87 שורץ רבקה 10.11.86 אבי גרינבאום

 6281/87 אברהם ישר 21.6.83 גוהאר ישר
 6282/87 לובנזון יוסף 7.2.87 אוברהרד בינה

 6287/87 דלבה אברהם 23.8.87 בנר רבקה
 6288/87 בנימין הולצמן 9.5:87 רוזה הולצמן
 6289/87 פנחס אקרלינג 30.8.87 אקרלינג נלי

 ניסל
 6290/37 מטילדה אלבלח 29-8.86 ־צחק (אלבלח)

 תמיר
 6291187 מלר יהודה 8.7.87 מלר שושנה

 6294/87 דקסור שמשון 26.8.87 דקטור גוסטה

ת ו ש ו ר  י

 6202/87 מאיר הלמן 21.2.53 יוסף מניר
 6203/87 דוח יוסף 24.6.87 דוח נאצא

 6204/87 בנימין שמחה 4.5.87 בנימין יצחק
 6205/87 יוסף סויסה 7.8.87 איטו סויסה
 6206/87 יהודה עוקש׳ 19.5.86 ציון עוקשי
ע אהרון ר  6209/87 לזרע םרינה 15.5.87 א

 6210/87 גולדברג אליעזר 28.8.87 נעמי גולדברג
 6211/87 מוזיקנט אביגדיר 21.12.86 מוזיקנט בן ציון

 6213/87 זלצר שלמה 31.8.87 אסתר זלצר
 6214/87 פרידמן ארנסט 8.8.87 פרידמן שרלוטה
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה

 1809/87 פולק מידי 30.6.87 ברק חבה •
 1811/87 ישראל קלרה 26.3.81 ישראל משה

 1813/57 קרו־טורו חיה 16.8.86 קינסברים רבקה
 1814/87 גרה מוחמד 28.1.82 סעיד מוחמד

 גירה
 1815/87 ברוך אבלין 8.8.87 גלית ברוך
 1816/87 ברוך יצחק 8.8.87 גלית ברוך

 1821/87 אלחדף מלכה 6.9.82 ממן לינה
 1822/87 גולדנברג אדולף 29.7.80 אשכנזי שושנה

 1823/87 חליליה םעיד 25.8.78 גמילה סעיד
 םאהר סאהב

 1824/87 אלנג׳ימי אחמד 4.8.50 • האפם מוחמד
 חאג׳

 ב׳ נילאור, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־ישבע

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 תאריך
 מם׳ החיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות

 353/87 דן קפלן 16.6.87 נעמי קפלן
 354/87 ואזנה עליה 19.5.87 ואזנה דוד

 355/87 נוימן יוליה 15.5.86 נוימן אנדרי
 356/87 רוח לאה 15.10.86 רפאל רוח

 357/87 אחרוני מרים 16.1.81 אחרוני יוסף
 358/87 סורק משה 24.8.86 מורה שושנה

 359/87 לב משה 87-.25-5 לב הדסה
 360/87 זגרון שושנה 3.9.86 זגרון יצחק

 361/87 קדוש משה 13.6.87 קדוש נורית
 362/87 בואינצו זיםו 24.3.87 ברקוביץ צביה

 363/87 בראוטמן נורברט 12.4.66 פאולה קליין
 בראוטמן

 364/87 ישראל סלבטור 29.6.87 אלחדף סילביה
 365/87 מרקם מיכאל 25.9.85 נעמי ברנדייס
 366/87 גולדפרב הנז 14.5.87 סטוף גיוליטה

 367/87 שפירו אפרים 1.3.87 עירית רז
 368/87 דנה יצחק ירון 16.6.87 חגית דנה

 369/87 אורבך ברברה 22.7.87 אביגדור אורבך
 370/87 ליטי מצליח 1.7.87 עבדול חפץ

 עובדיה מצליח

ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבין. %

 שם המבקש
 תאריו

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות

 1790/87 הנדל זהבה 19.6.87 אלימלך מלכה
 87 1792 זקימוביץ משה 1.8.87 ליובה זקימוביץ

 1794/87 קסטן חיים 27.6.87 חיה קסטן
 1780/87 גנץ בנימין 11.9.83 שרה גנץ

 1799/87 ליסיצקי אםתר . 30.7.87 ליסיצקי ליטמן
 1801/87 זריצקי ברנרד 23.6.87 ליבי זריצקי

 1803/87 נחום אלי 17.7.87 ־נחום רוזה
 1808/87 קורנוסר יעקב 11.7.87 פוליקמן מלכה

 1810/87 ישראלי ליאון 2.8.87 ישראל משה
 1812/87 קרויטורו הרש 1.6.87 קינסברום רבקה

 1817/87 מנים סעיד 19.2.87 מנוס מסעודה
 1818/87 שלום אטקה 29.3.87 משה שלום .

 1819/87 גמילי שדרה 8.6.87 גמילי חיים
 1820/87 כהן יונה 18.5.87 כהן יפה

 1826/87 סגל שמעון 15.10.82 נקיבלי מרים
 1827/87 סגל יהודית 14.10.86 נקיבלי מרים

 1828/87 גולדשמיד יעקב 11-4.87 לוטה גולדשמיט
 1829/87 נאומבורג מקס 20.6.87 יחזקאל נאומבולג

 1830/87 גניה אזוף 22.8.87 ישראל גינגולד
 1832/87 סלומון יעקב 20.8.87 סלומון שושנה

 1836/87 יפמן אידה 26.7.87 דובל גיזלה
 1838/87 בוימן טויבה 25.12.84 עקיבא הכרמי

 ירושות

 1791/87 מינגלגרין שמואל 21.1.77 סולימוביץ צבי
 1793/87 דאודי מכלוף 2.7.83 מרים פישר

 אמנון בן דור
 1795/87 מוסקל מנדל 9.7.87 אהובה (לובה)

 מוםקול
 1796/87 חמדאן מסעד 16.7.87 חמדאן סלמאן

 1797/87 ממן משה 22.3.87 ממן רחל
 1798/87 צנטלר ברטה 9.6.87 הדרי חנה

 1800/87 הירש דב 18.4.87 הירש שושנה
 1802/87 ריטבלט מרים 17.3.87 ריטבלט שרגא

 1804/87 עיסמי זייד אן 25.11.86 עלי זידאן
 עיסמי

 1805/87 רוזנברג משה 13.8.87 שרון רוזנברג
 1806/87 טאובזהדר פרלה 18.12.71 גוז נחה
 1807/87 טאובזהדר חיים 27.3.75 נחה גת
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י גבצרת ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 שם המבקש
 תאריך

 מסי הה־ק שפ המנוח הפטירה

ת ו א ו ו  צ

, בתיה  479/87 אליעזרי מיכאל 22.3.84 אליעזר
 502/87 הריס מדגרט 25.2.85 גוטליב רומה
 520/87 ולפיש אלכסנדר 30.1.87 וולפיש יוסף
 521/87 קלמן קלמן 30.7.87 קלמן רגינה

 522/87 שקור םלימאן 2.7.87 שקור סולימאן
 דאוד

 528/87 גולדברג אסתר 3.6.87 קלמבוביץ שרה

ת ו ש ו ר  י

 477/87 לאון ג׳ובראן 17.8.73 לאון זאהי
 478/87 זהר יוסף 26.3.82 זהר יוסף ג׳ורג׳

 482/87 אשכנזי יונה 1941 אשכנזי מוטי
 483/87 אוחיון יצחק 1.11.85 אוחיון אשר ומזל

 487/87 יעקב הי 21.11.85 יעקב שמעון
 489/87 ברק דב 5.3.86 ברק עירית
 490/87 דרור יהושע 12.4.87 דרור נועם

 495/87 ועקנין ניסים 16.7.87 עקנין אליהו
 496/87 ולצר מוניש 16.6.87 ולצר משה

 497/87 ויגדר מיכאל 11.8.87 ויגדר ליקה
 498/87 ולצר עדינה 25.12.75 ולצר משה

 499/87 עודה מוחמד 13.8.87 עודה תייסיר
 מוחמד

 500/87 עבאס פדיה 8.12.80 עבאס אברהים
 503/87 שמאי דוד 30.4.86 שמאי בלומה

 508/87 ראייב דוד 31.10.35 ראייב אלברס
 509/87 ראייב לייבה 5.9.41 ראייב אלברט

 510/87 ראייב אייזיק 15.8.59 ראייב יעקב
 511/87 כהן נתן 31.8.37 כהן בטי

 512/87 אביגדור צביה 10.1.87 אביגדור מרדכי
 513/87 גמליאל שלום 15.9.66 מרצישוור מרים

 517/87 עומר מרים 17.7.81 המר אברהם

ע ב ש ־ ר א ב י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך} ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 תאי־ך

 מס׳ התיק שם המני־ח הפטירה

ת ו ש ו ר  י

 87׳. 371 הרשקו סטרול 25.6.87 שרה כהן
 87 ׳..372 שגב שלמה 7.10.84 שגב פייגה

 373/87 אוטו בדאון 12.1.87 רגינה בדאון
 374/87 אבינוח שושנה 18.6.87 אב ינוח ראובן

 375/87 נומה (נעמי)
 שפירא 16.8.80 טובה שפירא

 393/87 אםבאג עליה 11.9.84 אסבאג מלי
 394/87 אסרף פני 4.2.80 םבג זיוה

 395/87 גולשטיין זאב 21.6.87 גולשסיין טוני
 396/87 מםעוד אלחיאני 16.6.87 אלחיאני רוחמה

 397/87 אלון אנט 29.7.87 אלון יחיא
 398/87 כהן בילה 16.6.87 בן אברהם

 םסיליה
 400/87 בוזושוילי שרה 10.7.87 בוזוקשוילי בנימין

 401/87 פרום שלום 14.5.87 פרום דוד
 404/87 פיגן צרלס 30.9.87 קמניר שושנה
 406/87 שמעה גיאת 23.6.87 ישראל קיאת
 408/87 שליצנגר דבורה 12.12.77 אבני שושנה.

 381/87 אליהו שוק רון 10.11.86 מרסדס שוקרון
 382/87 מילנר מריה 3.1973 מילנר משה
 383/87 מילנר שמואל 1.12.86 מילנר משה
 384/87 רומר גבור • 23.7.87 שרה רומר

 385/87 איסקוביץ דורה 8.5.84 זאב שרון •
 386/87 ברוש ליאון 12.5.87 ברוש רחל

 387/87 גרום הלנה 30.7.87 הורוביץ יוסף
 388/87 סנקר אביגיל 2.12.81 סנקר שמעון

 389/87 שמואל ברנשטיין 22.7.87 קלרה ברנשטיין
 390/87 שלזינגר וולטר 21.1.87 אסתר ביצ׳צ׳ו

ק זוהרה 6.2.87 אורה מרזוק ו ת  391/87 מ
 392/87 ויצמן דליה 28.12.73 ויצמן אברהם

 376/87 גבריאל מודגארשוילי17.6.85 מודגארשוילי אסתר
 377/87 שמר מרקוס 15.7.87 שמר טדיאוש

 378/87 אילן דוידזאדה 3.11.86 דוידזאדה ישראל
 379/87 שמואלי אליהו 22.3.87 שמואלי שלום

 380/87״ י יוסיפוביץ סימון 4.4.87 יוסיפוביץ ברטה

 י׳ הימן, רשם
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ן ו ל ק ש א ת הדין הרבני האזורי ב י  ב

ת ו ע ד ו  ה

ת ר צ נ י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריך להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 מס׳ התיק שם המניח הפטירה שם המבקש בקשות למתן צווי ירושה:

 תיק 3739/התשמ״ז
 ירושות בענין עזבון המנוח אברמוביץ בנו, שנפטר באשקלון ביום

 524/87 סקס אדלברטה 8.3.86 סקס יוסף י״ב באב התשמ״ז (7 באוגוסט 1987),
 525/87• זרור נסים 28.4.83 זרור רפאל המבקשים: בניו.

 526/87 אביגדור פנחס 27.10.75 אביגדור אהרון תיק 4614/התשמ״ז
 527/87 טאהא םאלח 28.2.87 טאהא זכי סאלח בענין עזבון המנוח מרגי משה, שנפטר ביום ד׳ באב

 529/87 גולדוור אתל 24.5.62 גולדוור ג׳וזף התשמ״ז (30 ביולי 1987),

 530/87 גולדוור יעקב 19.11.71 גרלדוור אסתר המבקש: אשתו, בנו בתו.

 531/87 גולדוור סמואל 25.10.61 גולדוור גיוזף נםים אדרי, מזכיר ראשי
 532/87 גולדצוייג רבקה לפני 1948שפיצר צפורה

ע ב ש ־ ר א ב ורי ב ת הדין הרבני האז י  ב
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 4831׳.התשמ״ז
 בענין עזבו! המנוח רוזנבלום הרש, שנפטר ביום ל׳ בשבט

 התשמ״ז (1 במרס 1987),
 המבקשים: בתו ובנו.

 תיק 4816/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח צלחין אברהם, שנפטר ביום ט״ו באב

 התשמ״ז (10 באוגוסט 1987),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 חיק ד480/התשמ״ז
 בשנין עזבון המנוחה רונן ניצה, שנפטרה ביום כי׳ו בתמוז

 התשמ״ז (23 ביולי 1987),
 המבקשים: בעלה ובנותיה.

 תיק 4918/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה קורוגוסקי שרה, שנפטרה ביום ו׳

 באדר התשמ״ז (7 במרס 1987),
 המבקשים: בתה ובניה.

 תיק 4694/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח םכח מסעוד, שנפטר ביום כ״ז כסיון

 התשמ״ז (24 ביוני 1987),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 4788/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה סולומון לאה, שנפטרה ביום ת׳ בסיון

 התשמ״ז (5 ביוני 1987),
 המבקש: בנה.

 תיק 4702/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה הרצבג דה גולדמן רבקה רגינה,

 שנפטרה ביום א׳ בשבט התשמ״ו,
 י המבקש: בעלה.

 מיכאל כהן, מזכיר ראשי

 הודעות בתי הדין הרבניים

ו פ י ב־ ורי בתל־אבי ת הדין הרבני האז י  ב
ת ו ע ד ו  ה

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

 מס׳ תיק
 התשמ״ז השם חאר־ך פטירה המבקשים

 17961 אברץ משה א׳ תמוז מ״ז אברץ צדוק
 18375 אייבנר אידה ט׳ אייר מ״ו אייכנר אירית
 18374 אייכנר דב כ׳ סיון מי׳ב אייבנר אירית
 18736 בן־דוד יצחק ד׳ אדר מ״ג רגינה בךדוד

 18372 בנימיני שרה ד׳ אב מ״ז רויטל פז
 18373 בסן אנרי

 (חיים) ז׳ ניסן מ״ד לואיזה בסן
״ב סיון מ״ו גושן עזר  18453 גושן הידה י
 18454 גושן מרםל ד׳ טבת מ״ז גושן עזר

 18737 חדד יוסף ר אב מ״ז שמחה תדד
 18371 חרמוני הניה כ״ו םיון מ״ז הרמוני שלמה
 18368 כחלון יעקב כ״ה אייר מ״ז כחלון זמרדה

 18452 ליברמן יצחק ד׳ אב מ״ז ליברמן רבקה
 18363 מדינה אברהם ג׳ אב מי׳ז רומה מדינה
 18369 מזרחי סעדיה ד׳ אב מ״ו חוה מזרחי

 18361 מיכאלי שמעון ח׳ אדר מ״ז פנחס מיכאלי
 18451 ציגל שמואל כ״ד תשרי מ״ ז ציגל אהובה
 18370 קרון יואל ט״ז אייר מ״ז קרון מלכה

״ג אב מ״ו יחזקאל שיקמן  18362 שיקמן הנדל י
 18455 באשי ברטה י״ב אדר מ״ז רפאל באשי
 18456 באשי סלח י״ז אייר מ״ה רפאל באשי

 עובדיה לוי
ת  מנהל היחידה לעזבונות דרושו
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 תיק 3493/התשמ׳׳ז
 בענין עזבון המנוח יהודה מגר, שנפטר ביום י״ט בתמוז

 התשמ״ז,
. י  המבקש: עטיה מג

 היק 3501/התשמ״ז
 בענין עזבין המנוח אברהם בן שמול, שנפטר ביום כ״ו

 באב התשמ״ז,
 המבקשת: אסתר בן שמול.

 תיק 3503׳,התשמי׳ז
 בענין עזבין המנוח סאלם יחיא, שנפטר ביום כ״ו בשבט

 התשל״ט,
 המבקשת: מזל יחיא.

 תיק 3512׳.התשמ״ז
 בענין עזבון המניח אליהו יוסף, שנפטר ביום ו׳ בחשון

 התשב״ו,
 המבהשת: מרסל יוסף.

 תיק 3514/התשמ״ז
 בענין ירושת המנות יואל הופמן, שנפטר ביום כ׳׳ד בסיון

 התשמ״ז,
 המבקשת: ״גינה הופמן.

 תיק 3556/התשמ״ז
 בענין עזבין המנוח שמואל פרשיק, שנפטר ביום ב׳ באב

 התשמ״ז,
 המבקשת: רחל פרםיק,

 חיק 3585/התשמי׳ז
פטי ביום ב״ה בתמוז  בענין עזבון המנוח יצחק רוזין, שנ

 התשמ״ז,
 המבקשת: דאה ״וזין.

ה י ר ב ט ורי ב ת הדין הרבני האז י  ב
ת ו ע ד ו  ה

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

 חיק 855/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח ידידיה שמואל בן קיקי, שנפטר ביום

 17 "יולי 1976,
 המבקש: אחיו.

 תיק 856/התשמ״ז
 בענין עזבון המנות דימנטי קיקי, שנפטרה ביום יי׳ח במיון

 התשמ׳יא (20 ביוני 1981),
 המבקשים: בניה.

 תיק.858/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה דיאי קמונה, שנפטרה ביום כי׳א

 באדר א׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986),
 המבקשים: בנה ובנותיה.

 תיק 860/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח מזרחי נחום אברהם, שנפטר ביום י״ח

 טבת התשמ״ז (19 בינואר 1987),
 המבקשים: אמו, אחיו ואחיותיו.

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

ורי בבאר־עובע ת הדיי הרבני האז י  ב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תיק 4791־..התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח קליני מרדכי, שנפטר ביום ל׳ בניסן

 התשמ״ה (21 באפריל 1985),
 המבקש: בנו.

 תיק 4897/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח גרשון שמואל, שנפטר ביום כ׳•־

 באייר התשמי׳ז (24 במאי 1987),
 המבקשות: אשתו ובנותיו.

 מיבא־ כהל, מזכיי־ ראשי

ה ו ק ת ־ ז ו ת פ ת הדין הרבני האזורי ב  בי
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 3315/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח אלכסנדר גרוטו, שנפטר ביום זי- בסיון

 תשמ״ז,
 המבקשת: דינה שניר.

 תיק 3323/הר׳.שמ״ז
 בענין עזבון המנוח אריה קושניר, שנפטר ביום י׳ בניסן

 התשמ״א,
 המבקש: יגאל שניר.

 תיק 3338/התשמ״ז
 בעניי עזבון המנוחה צפורה לויפר, שנפטיי־ה ביום ד׳

 בשבט התשמ״ז,
 המבקש: אברהם להפר.

 חיק 3358/-התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח שמחה פרלמוטר, שנפטר ביום ט׳

 בםיון התשמ״ז,
 המבקש: דוד פרלמוטר.

 תיק 3398/התשמ׳יז
 בענין עזבון המנוח יעקב צויק, שנפטר ביום כ״ו בטבת

 התשמ״ה,
 המבקשת: סוניה צדק.

 תיק 7439/התשמ״ז
 בענ־ן עזבון המנוחה שולמית שי־וני, שנפטרה ביום כ׳

 בסיון התשמ״ז,
 המבקש: מרדכי שרוני.

 תיק 3460/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח מרקד אורינגר, שנפטר ביום כ״ה

 בתמה התעימ״ז,
 המבקשת: אדית אורינגר.

 תיק 3487 •התשמ״ז
 בענ־ן •רישת המנוח צהבוה הלל, שנפטר ביים ח׳ בשבט

 התשמ״ז,
 המבקש: חוםניה הלל.
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 תיק 3302/התשמ״ז
ן עזבון המנוחה פרידמן צפורה, שנפטרה ביום ח׳  בעני

 באייר התשמי׳ז,
 המבקשים: בניה, בנותיה, נכדה ונכדתה.

 תיק 3313׳•• התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה מטל לידה, שנפטרה ביום כ״א בתמוז

 התשמ״ז,
 המבקשים: כעלה, כנה ובנותיה.

 הניד גרנכיץ, המזכיר הראשי

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ם י ש ו נ ה ל ע ד ו ה י מפיס ו ו נ י ו פידור!, מ  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצוה על פירוק האגודה באשקלון אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ (מס׳ האגודה 57/1687).

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 בפקודת האגודות השיתופיות
 אני ממנה למפרקת את איטה ילין, ער׳ד, רח׳ קרן היסוד 38,

 ירושלים.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק).
 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקים תיד ששים יום מיום פרסום הודעה זד

 לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר האגודה
 לערער על צו פירוק זה בפני שר העבודה והרווחה תוך הדשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 ב״ד באלול התשמ״ז (18 בספטמבר 1987)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

ת ו י פ ו ת י ת ש ו ד ו ג ם א ו ש י ל ר ה ע ע ד ו  ה

 להלן פרטי האגודה:
 השפ: ״אל מצב״ אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מי

 השקאה בסנדלה בע״מ.
 המען: סנדלה.

 תאריך רישום: כ״ז באלול התשמ״ז (21.9.1987).
 סוג ראשי: 40 - חקלאות.

 סוג משנה: 56 - אספקת מים.
 מם׳ האגודה: 57/2999.

 השם: ״בפד אדומים ב״ אגודה שיתופית חקלאית להתיש־
 בות קהילתית בע״מ.

 המען: ירושלים, רח׳ רמת הגולן 23.
 תאריך רישום: כ״ז באלול התשמ״ז (21.9.1987).

 סוג ראשי: 40 - חקלאות.
 סוג משנה: 66 - ישיב קהילתי כפרי.

 מס׳ אגודה: 57/3000. ־

י י ק  יאיר י
 רשם האגודות השיתופיות

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 628/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה תנה הרשקו, שנפטרה ביום כ״ח

 בתמוז התשל״ט (23 ביולי 1979),
 המבקשים: בניו ובתו.

 תיק 684/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח חביב פלברי, שנפטר ביום י״ט בשבט

 התשמ׳׳ז (18 בפברואר 1987),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 שלמה רירי, המזכיר הראשי

ת ו ב ו ח ר ת הדין הרבני האזורי ב י  ב
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 3100/התשמי׳ז
 בענין עזבון המנוחה פיינרמן דבורה, שנפטרה ביום א׳

 בתמוז התשמ״ז,
 המבקשים: בעלה וילדיה.

 תיק 3108/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח מוקסיי יוסף, שנפטר ביום ב׳ באב

 התשמ״ז,
 המבקשים: אשתו ובתו.

 תיק 3127/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוחה שווימד ציפורה, שנפטרה בידם ה׳

 באדר התשמ״ג,
 המבקשים: בעלה ובנה.

 תיק 3128/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח שווימר אהרון, שנפטר ביום ת׳ בתמוז

 •התשמ״ז,
 המבקש: בנו.

 תיק 3243/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח גמיל חיים, שנפטר ביום י״ז בתמוז

 התשמ״ז,
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 3265/התשמ״ז
 בעניי עזבון המנוח ברויאר מיכאל, שנפטר ביום י׳ כאדר

 התש״ם,
 המבקשים: אשתו ובנו.

 תיק 3274/התשמ״ז
 בענין עזבון המנוח דוד בלומה, שנפטר ביום י״ד בחשון

 התשמ״ז,
 המבקשים: בעלה ובניה.
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 סרטי כפלו בע״ימ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אםיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות,
 שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום
 19.1.1988, בשעה 9.00, ברח׳ מונטפיורי 39, תליאביב, לשם
 הגשת דו״ח של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקים.

 עדלי חומשרץ, עוי׳ד

 תיקון טעות
 במינוי פקידי גביה לפי חוק הביטוח הלאומי ונוסח
 משולב], 3תשכ״ח-1968, שפורסם בילקוט הפרסומים 3467,
 התשמ״ז, עמ׳ 2032, במקום ״יוסי ארזי״ צריך להיות ״יובי

 ארזי״.

 (חמ 3-299)

 גיאופרופפלט בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הורעה על אסיפה כללית סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של חברי
 החברה תתכנס ביום 5.1.1988, בשעה 8.30, במשרדה הרשום
 של החברה, רחוב שחייל 51, ירושלים, לשפ הגשת דו׳־ח סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החכרה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהתליט

 כיצד לנהוג בפנקסי• החברה ובמםמכיה.

 דורון בדאון, מפרק

 חכרת הלקה 235 כגוש 6159 כע״מ

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338>ב< לפקודת
סח הדש], התשמ״ג-1983, כי ביום 1.1.1988, ו נ  החברות !
 בשעה 09.00, תקיים החברה אסיפה כללית סופית במשרד עו״ד

 יורם אלרואי, רחוב חיסין 14, תל־אביב.

 ""'""״האסיפה תדון בדו״ח המראה כיצד התנהל פירוק החברה
 ומה נעשה בנכסיה.

ה אלריאי, מפרקת מי  או
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