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1

 י2שט"ו-935נ )גימלאות(, המרינה שיייתהיק תשי"ר-1954 ישראל, בנקתיק1
 מענן ועל ערעור ועדות מינוי עלהודעה המייעצת לועדה חבר מינוי עלהודעה

 ,ך: נהר:נ נוגפות ;צור ,;זוח יינ.תי ,, ת-ן,י-גנת )ו'יי,יה,' גו, .דו, ,"ן ו-ו! )א, "2 ינעיפיס ג"תאס נ. :זה, ך,ד,ע.נן המדיה שירות לחדק 7 כעיף לפי סמכותי בתוקף כי מיייע,":י המייעצתולמועצהן
י. שזף וא2 "ת ,ן1.ת "ן:ק,ה "",,סך י, חקי-ז-ונקיוודא,,ן

!. ;יעיו עליתן ש,ון;ות ל..ע?ח, וך,ן?ה סייעות .עזהמשויין יני- ייייינו-יפי ?ז.,. ""םנביסן ,:י- ץ:וי;!יך'יייי( קרא, גוק ש, ,יייי?ה .ניוע?ך "ן.יעות גוזך ינריךי.תן ראש יישנ - עי,י "-יייי'ך' 'ידי
'וסי

". "בי- ייי7יננ~יויעיןן י:י- ":ייעודיך'ייייי יד ית' .תויי 4"%, עך' הקנין, "114, הזרנוי'סנ.,,.סן רחש יושג- י,.ן "2ו.;!.ן,
 יר,ש,יס. המהן., דישה ניח ינ.יית "1" "יצייתי:1 עו1א.';גל ""י1( נינרו"י )נ2 ת"נ-1 נתזי

_ שפירא ש,יעקב "",זן ג:רנ )4 תשג.ו נ"ןר,.: "ומש,"יו:,זה 2214,()"מ _
 המשסטיתשר 603ף72()הס

ן 1,2. ים. ת;י.י, ויו. ס-"ו
 נוו. ן:' תשט.ו, ",ו, ן."

 העדותסקורת
 הסמכה עלהודעה

 ,הקן ךי!ייש.ן י, %,ן ן, %, ךחמור, ו! ין., ,;נין כנמלת., ', שווה ,!קוות )"1 )גן 21 ס;.ף ,ן. נמנית. נתו,ף גי מוויע.א:.
 נהס7'י מנדן קוא רון ני "',נזור

 ג': ניני ,יזו 7;קוגך המקויית ורשות יוניי ש.

י,רי'ס,רא'סירנ'טור"'סורנ'-טור"'ן
5תח-ה,1" וו,(נר1ק.דוהן חשן,,זג".,ת שס.יןי;ן."1 ך.(ך רוס""ש"אק7י.1 ו1רנ.נ,.שין"ן

שקאי
וסת ורש

ראשדן-לציין עצמוןצבימבריה יהביאליהובאר-שבע איתןעודד
רחובות רוז'גכקיג'ירושלים מאדישיעקבבני-נדק פדלאלזע,ר
רמלה טובלייונתןכפר-כבא הילצרחייםגבעתיים נועםוכאי

ימת-ון פיזק'1"יעייייי אוי".'יין"ייי'" יייי'1י"ו7"י
תל-אציי-יפו אבי-גיאצבינהריה ב"ומ יוליוסד-רחדרה רוכביעמנואל

 "ן,,:י,ת: המושות זנונייירשיית

-
 נ'סוך ח'טוי ג'יזר א'סור נ'טור א' סיר

 דנין,טירת ..נריקיתושע"גן-,הווה יקזמרזני
עיזיה ין':.יאיי 'נעי, ענר'אהרוןאני-."ורן ,;ו,ח,קץ,
,רית-אונ. עניווי

7ר.ת-ני",.7 ג..וי.",נסידין רבא,"יין"יר-עק.נ" ו,ל:שס.י1מ' קרית-ות גין.,נףיגן ,וי";דים";,ים "ןיפק
קרית-מניין שיר!ג.יךנעס .7ןי;,נ"שן,ז בגווי,השתן

,רית-ים ,ראוןאהרון::רת גן-ייוןנ,:,ןגפר-.עלן ארנקקןנ'
קרית-מוצקין פרוינדצביקריה-אחא גלדאשרבית-דגן דגריהודה
קרית-ייאנ. שרקיזנ"ר-ן:ר."י ניןאינןנ.ת-ש"1 רוני1שי.ין,היזה
מנוהיי

,רית-שמוגה ,ג.יה,נרנ,ר שרק י'ין"ג.ת-שיש גור
ראש-העין זכיתאליהדמדל-התק צלוכובראברהםבנימייה ללוםרד
ראש-פיה יעקבגלילימטולה ויגריוסף;בעת-שמואל ייגבר, י'ר-ר
רית-השרון נימי,יונףי:ךיי, ור.ננרוקמך;ורץ ורווןל'

רמת-ישי גרעוניאליעזר יהוד"נהלת קוווי'גן-יבנה קורינכקייצחק
רעננה רנניקנמחלי2ס-ציונה שוולבישאלגזי-הקוה המיריוסף
שב.-?יון מלך"'ר",ננישי ירקאייךיייו:ה 1,"וןיוק

תל-מונד הלרטוביהעפולה ניצנימימאל השרוןהזד נאדרמרדכי
פרדכ-חגה עגך א' מ'ד"רוכרון-יעקב כהןנסים

 שפירא ש'יעקב "י"1( ::רם )ו תשג-1 נאיר,.ז
 וכשסיסשי 2"1"7()ים
 "נ". ען' ;-ז, !ר, א', נרן איי, ה.,.ן

 ";,"1.".,1 ה':(.ו. :און ,,ך "ולו. ך(ן::י':..1::1316



 ן תיטכ"ה--1965 .השיה, התכנץהיק ושצייה הצטח יצוא על לפיקוחחוק
 ן - ולבניה לתכתן הארצית המועצה חבר מעוי - -- - תשי"ד-1954 ...
 ן וינגין, והנגון ,"1, 2)נ()1( !עיף ,יי נהוהיגה71ף מפירות המופקים מוצרים ליצוא מ.יעצת ועדהמינו'

 ן להיות אוריכל, שקד, שמואל את ממנה אניתשכ"ה-1965ן, משומרים וירקות פירות וליצוא מירקותאו
 ולבניה. לתכיון הצרצית במיפצה המר י זי

 . -- ומוצריו, הצמח יצוא על לפיקוח לחוק 4 סייף לפי סמכותיבתוקף

 ""יוי, "יה ,יען מינה, אס ,,השי-ך-4וי1
 נ!:רואי )14 תענ.1 נשנסניד ייצא מ"עות ופז"

 בקטובמרדכי """ן(
 מש.:יינ. וירקות !ייות יעילי" מיר,וה וזן מפירות י:ו!7'סמשיגס

 "שיגנןשי ",ו";()הי

 ד"3. עמ' תשכ"ה, 467, ס-חן מונסליזהעטף אמודיאלכסנדר
 עדןשמואל בסקר ברנרדהרולד
1י עצעןרנה גנצלראליהו

 ולבניה לתכנון הארצית המועצה חברמ'11' רוסשי,ן:ין" ויטה,ימראורי
 וכנציג, יוניון יחזק 2)ג(),( סעיף עיי סן:והינתופף שסרןפרו, נגןאריה
 חגר להייח בן-סירה יעקב את ממך אנןתשב-ה-3(119, ליברלןאייה

 ויננין. יהנהן הריעיתנמ1ע?ה זון. שהוא, יהיה ")עז" ראשיושנ

 נשיטי-' צדוק "חזם "",1ן נ!:ר~%ר ,22 ה"נ-ו נעזרנ'
 שפירא משההיים ""י1( )ג1בןנרואר י תש-

 "!נ.סשי. ,,ה"7()"מ .התעשין "מ"ישר 712"7()"מ

 חד"נ ~ונתשי-1,ען'ןו2.ן,עמ'ו"~:'.!-

 ולבניה לתכנון הארצית במועצה הברהמ'נו'
 ~ינתן, ההנצון ,"~ק 2)נן)"( !ן,ף ,י. סטיתיגת,לף )ילישיט(,תש"ך-1960 חטטנותחוק

 צביה לנעה ,1,ן קנן %ה נינר, ומצע יסעככ::ה' רשם מ'נו' עלהודעה
 ,!. ייננת.נה71ף

 חנניה. ,תננ.ן ואיריתנמותיה תש-ך- שיק(, ,:,י וינות י,)1 7 סן.י

ת )ו השנ-ומי מ  ר" "ו( ו 
 )"ן חק;-ו נשנסנ-י נרמסו י:ת?ונה! שים ],י ,ננ.

 נ!נרו%י
 שפ'רא משהה"מ ""ין(

 יימסקי ,"",ז(),: מונות. ורןעו

ן כרמלמצה קין( גןני.%ר )וי תשג.1 גיזרא,
 7,ר. עי. תשי""' 7"" 7-"

 התהגורהשר 719939()חם

-  ולבאה לתכנון הארצית המועצה חברמעוי-
, ";. עמ' תש.ן. ,וו, !-ןן

'י  ,אי,- "יווזית מייננות ומיכת ,!י ממנה, אני י,תשג--נ""1
 יתעין ת ""י2 יטן2' 'גי ית י" , 1 יעין י י ""'טי' תשכ"ה-1963 והטיה, התכנוןחוק

.,,.
 מומחים ועדת מינוי בדברהודעה

 , שפירא משה חיים """ן( נ!ניי%י )"י ת"נ-י נעץנ-י חקלאית קרקעלעדן
 המיםשר 6589י()הס'י

---------- לחוק הראשונה לתוספת 5 כעיף לפי סמכוהי שבתוקף מזויע,אני
 397. עמ' תשכ"ה, 467, ס-ח1 לענין מומחים ועדת ממנה אני 1, תשכ-ה--1555 והבניה,התכנון
 זה: גהרבב החיק, לעגת חקלאיה כקרקי קרקצהכרות

 ולבמה לתכנת הארשת המתצה חברמש' חש ""- י"סזר
 והבניה, התכנון לחיק :12( 2)ב( סעיף לפי מצבותינזוקף הבר-- רזצבי
 במועצה חכר להיות בהן אריק את מטה אניתשכ-ה-11965, הבר-- העטמאיר
 ולבניה. להכ:וןהחורציה חבר -- כורמןיוצף

 יטפירונ משהח"ם 1956( בפברואר )20 השכ"ו כשבטל' גבתיחיים 1966( בפברואר )18 תשב-1 בשבטכ-ח
 שמסקר ",ח;()"ן "ן,,"יהקר ","ו7()"ן

 8ט3, צמ' תשכ"הז רט4, ס-ח1 י39. עמ' תשב-ה, ך46, ס"הנ

1317 0ח19,3,19 הש:.'1, באר,- י"ח 1233, המרכ.מיס'לק."



1
 תשכ"ה-1955 והבניה, התכנוןחוק תשט"ה-1965 והכגיה, התכנון חוק8
 חברות לעמן מקומיות ישי'יהקכ'עת ולבניה לתכנון הארצית המועצה חברמינוין
 :לגג: %נ]די.ון' הי ג'ג:(:;-ו,!1' וינני". יתנוון "אר?.תן וןנניה, דתננון י"י7 )ו( ):! 2 יעיף יעי ימויתי,הי17 נ:ו;?ה חני יעקנ!וש","יון את "נייממנה ק תשג-ן-loosן הארציתבמועצה'ן
 יינניה. יתנני1 דיינית "מיי""גי' שפירא משה חיים ""19( נסנרואר )13 תשנ-ו גשנט נ-ון
 שמירא משהחיים "!י1( נןנר,אר )!1 הש:-ו נשי;.ו הינקשר ",ווו( ),מ1

 הפניםטד 9"755()חס
- ו"!. עמ' תשנ-ה, ו"1, ס-הן  307. עמ' ת"כ-ה, 467, כ-ח1

 תשט"ז-1956 השמות,הזק ולבניה לתכנון הארצית המועצה חברמינוי
 סמכויות העברת עלהודעה ,ונסי", "ת;:.ן ,"1, 2)2()"( נייד ,סי סמנות'נתי,ף

lies-וסת. וסת ,:2. שאואט ,נמיט 1-"ן, 9ן "11,1, ויגניה. יתנע,1 סעי!יס ,סי יןינ,יות 9יט ן".,, ,;. סןמי.תי "ת ועניתי י, י;!1 דקרנית גמ,עגה "גר ,".)ה שיון ארין את היבע,ושמורות השי-,- יקיוה, ,"ו, ו! סייף יני ייננתי שנהדף מ11.ן,אזי ",".מרס "ונ.ס מומת עם נהת.יעוות יינה, אני י,תשנ-ה 

 שפ.רא משה חיים lecs) גגינרו"ר )" תש;-1 ישנס י." שפירא משה ח.ים ו",1( נסנדואר )!1 תקנ.ו נשנסנ-ג
 דן:'סשר 711י1()יי הייןסר ",;"ו()ין

 ן!. ען' תשט-1, 7,!, נ-ח, 7"ו. עי'ה,-

 )תשלום פיצויים וקרן רכוש מםתקנות
 תשכ"ה-1004 כצורת(, )נזק פיצויים( ולבניה לתכנת הארצית המועצה הרכב בדברהודעה
 1 ערר ועדות חבר ההלפת בדברהודעה ויוניה יתנוון הארתית המ.??ה הרנג נ' "ורע", גוהגמירת

 נויילן;הנא
 פי?.ייס 71רן רנ.ש בן ,פנות 9 תפק ל"י תמתי נהו7ף

 פ.?ויין()"שקוס תש ..שב - סי,גריסון מחיר נן.וו או הןו.נ,שי
~ra) 

 את ,וב; אני י. תש;-ן-ו"י1 נשרת(,

 אר7'1. ישרא, ש, נמק.:1 עריים נתעוות ":ר ,"יצת שסי,התן ,שת' ישה ןינ" איוף וציוו א, "נטהון,שי

 שסורסמה עיי, יעוות שי' רשימת לניעת גובריתייפה ג,'ג.ן רסא, ז-ר שיוו א. הני.א.ת,שי
 קן.י ו,מ" איגף 1?י1ו או "ת,,אות,שר

 ינך. נהורם תתוקן 1""2, ;מ' תשנצנה, 13!1, ייינ,מיןניג'וס
 מפיךפנחס "יי1( נ(נר."ר )!2 תשנ.1 נסךן. 1,ס ירסין תיגו א. "יתפייס,שי
 דאו?רשר !ו( ",11,חמ נעין נרוך ;?יון או ד;נון",שר
 סנה דוו נציגי או השיכון,שר

__
 שקושי"א, יש,ע"נ lOiO~ עמ' ת"נ-ה, :ויו, 7.ת, מרא, ייון נשנו "ו טנ1י",שי
 שטפונות, ממני וההגנה הניקוזהזק שרוןאייה
תשי"ח-1957 הייוטי' :2:%ר

 תכנית הזחת עלהודעה
 ישי ור"ממ די',יו ית71 !1 יסעיף נסתרס ןוועה, נודויגרת גן'ן"1
 והתעלה הואדי בין הטייה - ק"מ 0.6 ול קטע ג, יהוד נהלהמדרת ראםחיים - 19',555 מס' נוספת ניקוז מתכנית ו, השי-ח-1957שטפוחת, מייבמקימשה
 במשרדי הסחה ו, אילדן נחל ניקח דטדת טליה שהחליטההקיייח, בן-סירהיעקב
. לויןחנה

 הגכללוה  המקומיוח דישזיות נמשדיי ממנה והעהקימ הניקוזרשות
 הניקוז. שותבההום יצהעי רורפרוממיר

נ, וי, שנן1-ר
 ן,ק,"יהשי ""ו1נל()"ז בה, קאי גבתיחקם ""!1( נינר."ר )22 תשי.1 באיי

 4. עמ' תש.-ה, ",2, נ-ח,
 ".ח מ~1 ען' הש;-א, """1, ק-ה ומן עמ' "ק-ן, 9;", 7-ה : שפ'רא משהחיים """ו( גיניואי )21 הש;-) נאור"'
 משגל. ים. השנ.א, ו:11, ן?:יס שר ,"5";()"מ

 "",1.:.י1 תש:.1. נ".י י-ם !י12. י:וס!מ'ן,1;,ט1318
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8 תשכ"ג-1963 פיכורים, פיצוייחוק עוקש(, )סימול צעירים עברייניםתקנות
 ש תנמולים לקופת תשלום אישור בדברצותשכ"ה-964ג

 פיטוריםכפיצויי מעקב קציני הסמכת בדברהודעה

 ממנותי שבתוקף יוייע,א;,
 ריסה ,;ונף לסוניה קינת השיורי נ' נו" מסער אף י,::"1 ענר,יניס יתרות )א( י תקוה ,!,

?עירים
 )סיכוי

 גיבוס ינשו ""יוי" גועה ןןנסי" קין י"שנ1ן ע.נז." בעז נע-מ החנש.ס "ת שמנהי י, ת"נ-ן-4י,1 עוקנ(,
 ועוניין יעניזתס ה!ורשיס נחמור עונזיס ,:נ. !יסורים סתויי ,?1 שצויינו נשסקיס מ;,נ קליו, ,היות ,",ן מנורטיםששמותיןס

 נאסור. ירוי." שנאים עונו קאירי ,;בי או~nloJe מיס; ""ז נ, ו,שמו

'usשונאים. ינייזן ינניי" נסונף !יטוריס,י!.?ויי ואשקלון נ"ר-שנע ;!ות - וגןאיין "ענון" ירווה בהתאם "ונאינ עונזיס ע, 'הו, ," 1" ?ו". הי!" מהוו - וו,ך 

זיבט " ~י נייקי '" י :::::נשך;: שתיתש נ'"ת :ותן ::י:י:%:::ץ:ןג: ןן
 136. עמ' תשב-ג, 494, ס-חן בגורגירכוף 1966( בפברואר )22 תשכ"י באדרב'

 הסעדשר 78001()חם

 שעה(, )הוראת צינוריים שיכונים רירייםה.ק "174. עמ' תשג-ן, "1"1, ק-ת "נוו; עמ' השג-1, נינן, ,.ה,
תשג"ד--1964

 ציבוריים ש.כונים אישור על 14 מס'הודעה תשכ"נ-1963 פימורים, פיצוייחוק

 יני ךמיית נתיקר, חמולים לקופת תשלום אישור בדברצו
~1DO 

 י ן ם נת 1 :ים י יחיו 1

- 
י".ו:::ג פיטוריםכפיצויי

""יתיתש ::ךהשית" ""שoa'::ייזךק:ניי:י:,ן::;:1:,::::."::,ג:::

 74"נ1 מכיש",7 1,"",1עריס ?ית1. נייויי נמ,.ם ינוצו נע-מ, הזנה יעונזי "סנרי" ,קיצתעונזי"
 לפרסום(nDDTn לסוסיה והיכאים מעבודתם הפורשים כאמור עובדים לגביפיטורים

קיים(. כאט,זר. לפנסי" הזכאים עובד שאירי לגביאו
ה,קמ)ושיס; ו,ינ,יעו,יס מת"-תקוה2. יתנווה ינינה גהתאם י,נ"יס י1נזיס ע, יחו, יא זה יו2.

 6326.6400, שזכאים. ובמידה לפנסיה בנוטף פיטורים,לפיצויי

 טיחד "'"ו( נמין )נ הש:.י נ"זיי." אלוןיגאל ניד( גי?מנר )17 תשנ-ו גנניו,.ט
 1"'ן_~מ "עניי"שי 11"ן!7()"מ

 ניו "ש משיי יייי'מנוי

 1082. עמ' תשכ"ד, 1081, י-ם2 136. עמ' תשב-ג, 404, ס-ח1

 העיריותפקודת
 1965,56 הכספים לשות תל-אביב-'פו עירית תקציבתמצית

,ירוהתש,ומיביירוהת,נוייס
------

-.""".41,," נלקיתהנהי"7e(ess.ooo.-6 מנים1
-.655!8,86" מקימייםשירוהים7-.827.009 כללי מענק10
-.120.ן1,46פ ממלכתייםשירותים8-.19,230,000 מקומייםשירותים2

-.19,539,170מפעליםls~ooo.ooo,-9 ממלכתייםשיריתים3

-.6,500,990 שכר להיקונירזרבה-.14,233.000מפטלים4

___--6,933.000 לאיזוןאשראי
-41פ.136,319ס*ה

נתאשר.
 יא שפ משהזתיים 1983( בנובמבר )14 תשכ"ו בחשוןי"ס
 הפניםשר 8059()הם

1319 וח3.19.ח1 היטכ"1, באדר י"ח 1203, הפרט.מיםייקום



 השי"ט-1959 )י':...ב(, המדיה שירוההזקןי
 מכרז בלי למשרה למעיי היתר.ם בדברהודעהן
ש

 לההיר השירות ועדת החליטה 1, תשי"ט-1939 )מיגויי2(, המדיג" שירית להוק 21 מעיף לסי כמכותה בתוקף כי בזה,מודיעיב
 נ,",;; עדיה שצוני; נ,, ימשו"ןינ;י
 מזר, ן,. ,וער, ;a7K ,מהת תאי, ,יא מותר,1.

 נ:ע.י נןןוי
 - ,1 נ")ן7ך ,.

 ,ן תשסעו-ג;15 ):,יתאוה(, ךמזינק קידות יוק - ",'ן,,,ק-_י., מקר, ייוסז גהק ,פי המזיוה ,שירות עוני הוא אס ,רוק,13

 יריק מ:מ::; .מקב..:נן:ג::י:,י::::.י:::,:ן::ךיןגיצ:::
 ש,"1ת;

 '; תשי-1-ננה שגאי, השינוס נתוק נ:שןע1הו -.היי,.";'ייאות.

 17 נסע.ף נאצור ע,.ה שךו:ר; נקי ,משרה היי, ,משת מותי:.
 נקנא י,נע שירות נהוק נמש:עותס - 1.ךימן:.י- ,י:..צ'יטת

 %,ן; תפיס גי ;תיבאי אס"71'
 הש'-ז-4ני 'וייי%ית(' יי-יאיך):ן'

 נצמת ה", ש, קנן ,שייטת הזו"ננ-?.ג?:)יב%,ךתית ,לעות; אחת שוה 7נע שירות שירת "ח,.י)א(

)נ(
 ה;1!;י ;ושרו 'ייזת,1, שירית תקורת תון ה"1, ,!. המן';ן ישייוה יובר וחייי

 "חיי,; ש,
 י?י%'ת; קמרית 7:רינ)?( מי או ךיז';ה שירת עיי ג.ן מוקיס ךינס !י ע, ק,,דקנ!

 "היי, ק, הקנע עירות הקונה גייס,4( יה...; !'טור. ,אחר מ.ז או,:ך, תוליי; ניע,)7( י::ימ שימס:., מ. או "יי?:., ,ג.1 ,גן הסחינו7ךנזינ
 ותיקש ,א נאקי

 נסינות )מני;יס, )מינויין( ךיוי)" שירות 7,,, - "ן:ר;י:..נצי קירית 1?'ג שקיע ושית לקיית ,,ק ,!' ,נע נשירותהה.,. ,נו; ,שירטת ךתחיי:ותו %ת.דוש ,וקת "י,נייק ךירנן מן )ביהן איך "משרה ודנת);(
 ,; ת"נ,"-1,י1ימנ":ין(,ולזינן;

 השכי, a'p~c1 נימור ונינין.ס נ:הינ" עמו הרי,,)ן(
-1?T?-

 גיח"1Vc ומני;יס. נ,,' ש, ו"רנ,ע.הע"ע. ,; המעבר" נ!,,זת נישמעותס - נ"י- ו,י!7,
 ו4י1;. "יזור, נתי נתקווה נ:ומעותו - נוקר-

 נלי ,משרה )יינו. ימזינ" שיית -זוועת ,.,יא ;י ,י1זעה". יי1,, ין שעיף גחיוי יני; נלי ימשר" קומר יך:1תמוהר7.
 תשנ.1-""י1-.חין(, א,"; תוואים נו נתמלאואס

 לפחות; אחת שנה המעטיה בחיל שירת השוטר)א(

 יי. ח. יט,י"ייי, ::ישך ן::ן%ב: שבב,: ::::: "שירית ועית ריפשי,שנ)ימ7ן,(.7( תרסת תון ""), ,וי היותה .שירות יוגר "שסר)נ(

ק"מ?-

 1,1. ע:; ת:ס.י' "1' ס;", ל"י, "שוטר ע.י.יי ,חר מיי אי ,נז' עמע.

 171' 7:' תש?-י' ,,1' ן-"'ה"שסר";

 ",11. ען. תשן-%, 77[[, ,-ת1 ,יאת "י,נ.," "יר;" י, ;נוצה %י;" המשרן זית);(
 1124. עמ' נ', כדך "איי,6 נציב שקבע דרנ,ת הקבלת לזח לפי במעטרה בחיליעוטר
 6. עמ' 1472, מכ' 1 תוס' 1146, ע"רי המדיגה.שירות

 השניי בפרקים כאמור ובמבחנים בבחינה עמד השוטר)ד(
 תשי"א--1"19 שיכוח, עסקי על הטיקוחהוק המכרמים. בללי של והרביעיהשלישי

הודעהבדברממקרשיק י"ךרננדף טהי,ממהפעזמתשהי,ישד";,ימנרו
 אלה; הנאים ט נהמלאו אט להוק,פג

 נ' יר'?יייע)ס ארת שוה יווצר נתי נשירוה ש.רת הסיעי נ.ת !,יי)"(

 ::תאי
 ניסו", 7ססל י, ,!יקוה יציל ן יןע'ף

 הס'-ן-;1י1קנית,י-א,'"יינרי,ניסו"גערנתיתנ,.רשע;,ן"ות;'
ן

 ניט.ך. נ7:;י,ע17,
  תוך החוק לפי דמדינה לשירות עובל הסודר ביה פקיד)ב(

 אלה: ביטוח לטנפי מוגבלהרשיון בין מוקדם הסכם פי טל הכזהר בתי בשירות שירוחוהקופה
 שלישי(. צד )סיכוני ממונכם רכב בלי ביטוה1. נציב לבין יריו על לכך שחוכמך מי תו המדינה שירוחנציב

 רכושו. אבדן ממני ביטוה2. פיטור.ו לאחר מיד או ידיו, על לכך שחוכמך מי או הכוהרבתי

 האונות. כמני ביטוח3. הסוהר; בתימשירות
 מיום החל הביסות על המפקח במשרדי החברה במכמבי יעיין:יפז לררגת  המקבילה  הררגה מן גבוהה אינה המטרה  ררות/ג( י1

 המשרד. בשטות ואילך 1955( באפריל )1 השב-ו בניכןי-א שירו, נציב שקבע  דרגוה  הקבלת לות לפי  הסוהר ביתפקיד
 שיקריעקב ""17( נ!נר."ר )ו? ת?:., יתירי."ייינן;
 "גיטרה עי"מ!,ן ,,ר"?1()ך( במדקי: נתמרר ,נמנ";ינ ננה,נה עמו ":),י בית 75'ז,י(

  221. עמ'  דמסי"א/ 9ן,  ס"ח]  המכרזים. כללי של והרביעי השלישיהשני,

 ךחס0.3.1ג תשך"1, בחדר '-ח 3~12, הפרכימיהילק.ט1320



8 1945 עפקים(, )כס המקומיות הרשויות פקודת 19.13 ציבר(, לצרכי )רכישה ה-יקע,תסקורת
8 עסקים למס ד.ן בית בהרכב שינו' בדברהודעה 9] סעיף לפיהודעה

8 ונסעי-)ז, י : "יין"'נ;"יי: ייןוינית ויזיזו(, ),",ן ב4,ן' מינור(, ,צ-נ, )רגישההקיקעית
 נהייה ענייה 'י' "277, !ן' הש:-ה, ",11, ה!ר!ון'ם ני,קוס !ורסן עי.הש,ן:ע:

~1Tc 
8 "",1( ניפיתי )2ו תשנ.1 נתנת נ' מיום

 נון; נייייט וקירע גי ,ן,ווה, ,1 ,נע.ף ניתאם ".5ן,' עירית נוהמיעיר"

 !ור!מ" א"ה נינן ואשר נתויית"יתו"רת
 ונעי!יב !י י, "וזןה'

 ::ן - י פ'ן:ן -'ייצענמקים
 תן'ה ;"24, עמ' תש:-ה, 1"?1, "סימומים ג',קוט י!קוז" ו-7י

 הגי. - וא' אניהסאיריס

 "גי- ,יאון.יעקנשיא 11 הוזק ויניס מיום "ינה עייית ש, והמוגרס ונמור,קנינה
 הני- - ,המןאורהבנרקומות.

ייתוספת
 זה. ,!' תתוקן 71%ן, עמ' הש.-", 11"."5ין,נץס הר.ינה. %, מאסמת נערך זוש 7!2 שסחן אשר קיקעשינות

 1,ן,ן; ןן,,1ת את המנוותח.!ק,
 טץנךש,ן "",1( ניסיתי )!1 תק:-. נסנתנ, 1,,11; קוש גשמיות "7-"7 51-"", 43-;4,",קות
 נדריה עיייתרחש "?נ"7()ים 2,,11; קוש נשלמות "; נ3, 4נ, 2נ, 31, 24, 2%,ה,17ת
 הנדת קם ע, הרשומיב ,",קין פרט %3,11 קוש 1",,ה
 ינתן %ין-'וירי %יר.לא יינרת נע.מ .%-י הישונהנשית
 נמק".גי-מ
 העת'טת יןפקי' מירר נתשייט אזום ~tas מזומנות יאמויות הקיקעהפינות
 עתון לאור להוציא רש.ון מתן בדבךהודעה וחותי. שי גיז יישתת "יי" מין "מ תימן1"עית],2"2,
 't(1iSG נינותי )"2 תשג-ו נשנס ה' גיוס ני "וצען, נוה נמיית ,ע.ין ונאי נוני "לעויין ונ, חינן. עירית ונמשרזי,רושייך,

 רעיון ה,-%נים 77, אנן-וגירו, מיןונ ,וי יה'א1זור ניחן "ר;',ות. וענונה נשעותנך!

 ננונמני )"1 תשנ.1 נחשוןנ-א
 א"ת ,"ור ,יוסי" ת,-"1.נ, מחוז ע, "מיונן ניו חת,ס 1171,מן' היש'אבא נ",1(

 Economic Israe~'s גשם "אנמית נע!" יתיןישנוע "י!"ר%שעירית)חמ12"72(
-ifcho 

 יוי, תיאודור גיזי ייעיך גבנניים, ננוש%יס שידון-י,ן,,א,
 ת,-%ני2. 3", שנוי יצוג ועניי-, -היזר נניח-ולוןייייינ 2י. עם. 5ו1%, ינ. תום, 1%47. ע-רי

1  גןנרו%י 1 )% השג-ו נשנטנ.;
 גריל' """1(

סני "2י";()"י הקנין( זכות )סידור הקרקעותפקודת
 מ.1"זיס ,ה!קיז'מ נצי מנה,

 זכויות לוח הצות בדברהודעה
 לפקודה )2( 33 לסעיףבהתאם

 העתוגזתפ-.רון ועת ס"'נין, 327י1 ;וש ק, הענויות ,1" ני י,",, ני"מיז.עים
 גן'ין; ענו, סיז,ר ,%ווי "יסיר "יקין ג,קגת ,עין הוו;ענו,
 הימו;"נישנת

 לעתון רשתן ביטיל בדבךהודעה ס,';ין. הנני יונתר וחן, עגו, 1!ת ע,
 -%נו-, ",יקעיח ווסזר רישן אנףמם, "עתין את ייו?יא 17,"3 מס' רשיון ני הוזען, נוןנססיה טרטקובר'עקב ""י1( נמי, )% ה"נ-1 נאורי,א

 קרוון"
 עמ' תש-ט, %3, הסריומיס ני,קוט יויסיה עני.

 נס,. -714
 1ריל' נ_;נשםהשנ-1)1%נ!גיואי"",1( 1945 עסקי"(, )כט הטקומיות הרשייותסקורת

 מיוחויס ,ת!,'זי! נויי מנן,ינן 727"1()"מ עסקים למס דין בית הקמת בדברהודעה

 נו"נמיית
 י!,.ן" %7 סעיף ,!י ממנותה נהוקף ני זוועה,

 עיר.ה מומת הקייה ,, ;4"] ענקים(, )ין ומקומיות"רשויות

 "עתיייתפעיית ינאי '" ד' ':::'יזך " 'תקבלך:נ:ד
 בעתון ש'נו' בדברהודעה "נר - %ייערישסוי
 הנר - .שר%,רוס

 rllw~n מתן ע, מזויעה .;.?1,-, "עתון ני "ייעה, ימניתיגיה , ני,,,ס ש!ויסמה ענקים, ,מן דין בית הקיה נזנר""וזעה

 ןמ' תש:.י' 7פ:;גמאיז12' ב:::יז'י"יס ,:::4 ::ן"י, נס,".' - ימויי:ט תשן.ו: ;י4,"ייסימיס

 שקדמ' """1( נ';1אר )2 תשג-1 גסנת,.
 מ.וןןיס ,ת!קיזיס נקיי מון,סגן 721";(,ים 1רי ל' ""1%( נ!ניואי )"1 י "שנ נאנס י." שיי" ע'ייתי"ס "!;"7()"מ

 "ביבמשרז "11. עמ' "147, בג. 1 הס' "4"1. 7-זי

.,....,.,,.,,,,., ,.-.,,,, ,,,,- ,,,,



 מציאה(, )החזרת המשטרהתקפת תשי"ט-959_ו העסקיים, ההגבליםחוקן
תשי"ז-ש195 כובל הסדר ריטום עלהודעהן
 מלון מבתי אירוח שירוהי לנכי כולל הסדר שגרשם מודיע, אנין נתבעו שלא מציאות מכירת ברבךד.ודעה י, הש'"ט-נ191 "עסקיים, מגבלים להוק 23 לסעיףנההאםן

 וה:נןצא להלן הממורט המנועי הרכב כלי כי הודעה, ביה:מטיה תיירות. ומובני מלון בתי בין המסטריים ליחסיםהנוני
 למכירה ייצא בהררה( המשטרח )תעה חדרה בתתנח תובעיםהיא

 סרטים סיוט יום שלושים תוך הכעלים על-ירי ייתבע לא אס8_9נ תל-אביב; בישראל, מלון בתי ההאחדות1. תשי"ו- מציאה(, )ההורח המשטיה להקוות 17 לחקה ב_.אם"י-י,ת הם: להמררהמדדים
 ברשימות: ,ודיוטה והיירות נטיעות סוכני התאחדות שליד התיירות מובני אנוד2.

 הל-אניב.בישראל,
 32"70 סיע מסמר 994-730, מטפר וספה, הוצרת"קרוע

 ;",;;";1(ס.מ יר)ע,יס. !י:,נכי, חדרן החנן )"יק משומש. 1931, הייצור ?:rרצ.ע'נן,_ץ_.ם וההטשיה, המסחר במשרד הציבור לעיון פתוח האמורההמדר
 יפהי' 1086( נמברואר )28 השב-ו באדרה'

(rol?orn)ר!-ק אחיאסף, ש' שקיים גו:,יס ע, ין:1:ה 
 פלילי רישום מדורראש

 מע"פנ)ראש 2פ1, עמ' Th"-ט, 285, מ"ח1

 המשסט בתיהזממת
 בירושלים המחוזי המשפםבית

הזמנות

ן
 בעזבון הנאה טובת לו שיש הטיען אדם גל בזה מזמיןהריני 65,?51-5 טזבונית תיק

 ולתהלה, המבוקשת להכרזה התנגדרת 11, הזמה פרנום מיום יוםעשר 1988,בפברואר יךיע" ת.ן ,ליש ";.,, 1,וה,ה ,הזיוה ,ותעו 1,ך,ן" ורך" !! CT'1 :יינית שנהי פלד, ,אב "ן:1" עוננןנעתן
 עטיניו, כטוב צו  המשמט בית יתן כן לאשאס בלבן. לבית מלך מריטוהמבקשת
 העזבון למנהל למנות בקשה המשפט לבית ןוגשה כי ידוע,להוגי

 רשם וייסח, י' ירוש, על המגריז צו לכתן בקשה הובשה וגן א-ד דוי על"דאת
 ונ.י.המוח

 ארס ני נו" מ,:,ן והנני ירושה, ע, המ:י.ויס ?.וים ייתן נקשות ין,ן, המ!ורשיס נהי,'ס ימש!ס, ינית המשו גי יזעזעייוו'
 !ימס מ"כ יגס עשי ימישו תוך יסש, ,ה, ייתמו זהרת: אליו מהיינית 1:מ,;ות ההנרוות שאית בעובדן ינאה P31D י) שישהסיען
 בעיניו. כטוב צד המשפט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאוהה התנגרות זו,ה:מנה

 ב:ת בשם גם )הידועה דוד בן שבע בת המנוחה ירושתבענין בירושלים שנפטר מירושלים, קליין צבי המנוח ירושתבענין "",ני ירו17תתיק "(,,4 ירעההי,
 באלול ה' ניזם בירושליט שנפטרה ב1ךכויךף(, שלמה בת שגנע 1985(, ביוני )2 );שכ-ה בסיין ג'ביום

 1963(,  בססטמבר ;2 השכ"ח יר,שליס. הלפיות, 30/ א!רהה מרחוב רואי לנמדהוהמבקשת
 ירושלים. 3ו, חגי מרחוב דוד בן יעקבוהיבקס

 5ח',50 עזבתותחיק

 ן.יי"ייסף:;::ךשיג:;נ:::ץ:;:::::ןןץץן:: בעגלאגי;גן,הכ::.וננגעיכ;1:.::הן::
 צדוק. דיריוינ,ש "י,נ,, קייה 1נ, "ייי;,ץ. וידיג טרסנר1'מרדכנ

 שנפטר מייישלים, ספיבק שלמה המנוחרישתיורים.
 1953, נאוקטזבד "3 בזוב ביחידים 53,55 עושותתיק

 מיטיילים. סמיבק וקרין חנהודמבקשות שניטר מייישליפ, שלום איש שלמה המנוח ירושתבענין
 1985, בנובמבר 4 ביוםבירושלים

  (פן5% עזבוניתתיק מייישלים. שלום איש אילנה'יהמבקשת
 בירושלים שנפטר מירושלים,  זייץ  קלמן המגוח צוביןבענין

 1958(, בפברואף )?1 ת"כ-ו נשבט כ-ב ביום 54,58 ירושותתיק

 ירושלים. 14, בצלאל מרהוב זייז אסקרוהדבק:ח ענתטר מירושלים, יחזקאל בן כהן אהרן המנוח ירושתבענין
 1961(, בפברואר )13 תשכ-א בשבט כ"ז ביוםבירושלים

 רשט כייס,י' ירושלים, ברוך, מקור 4, מגחם מיהד כהן יחזקאלוהמבקש

 חחת10.3.1 חשט"ו, הארר י"ח יח12, הפרמ.מיבילקוט1322



ן
 בחג-אביב-'פ: הרזו. המשפםבית

השנות
ין.ן  המשפט בית יגש כן לא שאם הרצליה, 6, פיגסקר מרחוב גוטקין לזליג 1423 83, עזבוןתיק

 כאמור. זו תעודהליחן 85,,44 א,ב.תיק
 ישם ילך, ד' ו",,4 א.ב.היק
 "",144 ייקדתתיל

 וליקמן. נרוהרו נו אול'ר "מג." !'נוןנענף
 471,68 עזבונותתיק עשר חמישה תוך המשפט צביה לההייצג אדם כל בזה מזמיןהיעי

 ש, עוניו נין, נישר%,"נ,,, 1 נח,- שנטיה ,ן"7, מנית לס הרטה הישן" ?זואתנענין וא!,טרו!זנ ימית" .א מוו! סים, 1,'"ן וו, ",מג" CTS-Dמ..ס.1ס
 נמנמני 11 ניום "שומר ו,.,ין, ניקרן נן 1%,.ר המוז"

,1%%: 
 ינהק. מגית לס לואיסוהמנקש היו את המ"פ? גית יחן נן י% שאס :"1%, ניסי "1 נייחשיטר
 עשר חמישה תוך המשפט בכית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני בעיניו.בטוב

 ת,זייס ,א תזנ", ,% מוז; סע", 1,,הז 11, יורה "ינוס מתם ,זם רשנ ולך,ד'
 ימונה לא ומדוע לס הרטה המנוחה של האחרונה הצוואה תירשםולא
 "מתי" nNITS ש, ,ן.;, נמין.% ין"ק, מנית י!יומס

 ,נממן,

י מאצך, אסתר "מס"ה !.זאתניסן  :ומק::ק:כבג:;:ךן;::הבש
 יייי%ת" לזי

 "ש. נ"נ
 ישם ייר'ד'

 אדם כל כוה מומין והנני 1955, בייני 15 מיום הנ-ל הינודשל
 תוך להגיש לצו, להתנגד והרוצה כעזבון הנאה טובת לו שישהטוען
 ומבוקש, הצו למתן התנגעות זו, הזמנה פרסום מיום יזם עשרחמישה

1 
 ש ' ( ת

 בשם גם )היתעה כ,ולדבסקי יפך; המנוהה עזבוןבענין העינד.. כטיב צו במשפט בית יתן כן לאשאם
 גיזם  תל-השומר  החולים בגיח שנפטרה  מולצ'רמקי יפה  שייגה רשם ילך,ד,

 1968, ביניאר12

 מולצ'דסקי. וחיה פרידגברג ונבוהמבקשים
 צוואת קיום של הבקשה בנגד הטוען אדם כל בזה מ,מין דריגי 484,66 לזנזנותהיק

 מנהלי למירי הבקשה וכנגד תשכ"ה באלול כ"ג מיים הנ-ל המוחה אפריקה, דרום מייהנסבירג, כדל ראובן המנוה צוואת בענין - ----
 "נ"ל- לבקשות לההנוד והרוצה וה משפע לבית הוגשו אשרעזבון תשל"וו3ביוו"ר י"גבטבת QT'1 אפריקה, דרום ביוהנמבור:,שנפטר
 לא שאם דתנגדות ,ו, הזמנה מרסוס מיום עם עשר חמישה יבקיגיש1988:,
 יקם ולך.ד' ת,וי.ס .א תוק, ,א סייע סיס, ותיתן וו, הומנה נרתום פיוס..ם בעיניו. כטוב צו המשסט בית יתןכן עשר חרישה חוך המלט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 %11%ה ,.וט תשות תחתן ,א וגווע ומרונן "!ו.%" הירשם1,א
 העויה ליחן המשפט בית יגש כן לא שאס קונובטקי-שחור, ש'לד'
ו

 הש'.ס, נינת ..גנ..! גת,-צגינ יחי-%יינ,:נ!סי כהן משה "מנוח סייחתנ;נ.1 י"ס ולך,ד'
 כהן. מזל1,מנקקת "ן,4,1 ע:מ;ותחי,

 עשר חמישה הזר המשמט בבית להתייצג אדם כל ב"ה מומקהריני בר כמקס גם הידוע מריגובר מקס המנוח IT1rvבענין
 תקויים לא תוכח, לא מדוע טים, וליחן זוז הומנה פרסום מיום יוםמרערבר,
 "%"יון" חייי%" ת,ישס 1," ת,- 2, יין".,1 מעליית מרכילים ה, וין תויך1"מנ,ש

 ש,
 י% ימייע "נ-י נ"1 מש" היני"

 "מש"ס נ'ת 'יש נו יא ע"ס יחו, יקי וריי%" ק'יס "צייתה.נ"1 ,,,י,4 מ-.,,,,ן"י,ת( כץ( ),נ.ת מרינובר אנה ש, נשמה%:,נ,

 נ. יתו;,,הווי
 רמס ולך,ד' ע, "ןנריז ?1 ייתן נקש" ןמשןס ,:ית התק"

 טובת לו שיש דטוען Q7S כל בזה מזמי! והנני הנ"ל המנוחירושת
 שלושים הוך להגיש להכרזה, להתנגד והרוצה המגות בעובדןונאה
 4SZI6G ע1נ1נזההיק נן יא קאם יינו,קת, לדניות ית:נוזת 11, "ומנה ורפוס מיוםיזם
 מנת-יזיק, שטרן אלימלך מרדכי ימנו" ירושתנענין נתיניו. נסוג ?1 המשנס ניחיהל

 1963, בדצמבר 22 גיום שנפטר אמריקה, שלאיצית_ה.רית שם י , ן , ןן

 אשדור. זן השיקמה מרחוב שטרן אריאלהמבקש
 על המכרה צו ליחן בקשה דמשפס לגיח הוגשה כי יריע להויי 68',458 שזבונותתיק

 טובת לו שיש הטוען אום כל בזה מזמין והנני הנ-ל, המגות ירושת הרצליה, בנילב:ימין, מרחדב מסין טוסיה המנוחה nNTISiבעניו
 שלושים תוך להגיש להברזה, להתמד והרוצה הינוה בעזבוןהנאה 1964, בדצמבר 25 ביוםשנפטרה
 בן לא  שאם  המבו?שח, להכרזה  החנגדוה וו הזמנה פרסום מיוםיום עשר המישה תוך המשמט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 בעיניו.  במוב צר  המשפמ גיתיהן תקויים לא תוכח, לא מדוע טעמי וליתן זו, הזמנה פרסום מיוםיים
 רשס ילך, ד' %..א" ,יחם חע,ות הינתן .א ומזווע יא,י.:ה "?.ואה היישםולן

1323 "",1.:."1 תשנ.ו. נאוו '.ח ,"?1, י?.בומ,!',,וט



 בהי-אביב-יפו המהגרז' המשפטביתן
הומנזהן
ין  יי*

 עשר חמישה תוך  המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיזהריני 489,66 ע'בינית קת

 תלויים לא תוכח,  לן  מדופ ט"מ,  וליחן ין  הוסגה פרטומ סייםיום שנפשרה גלבטרונק-מירוצ'מק, לימה "מנוהה ע,כוןכעניןן

 קיום צו יינתן לא ומדוע המנוח, ול "אחרונה קציואה תירעםולא 1955(. נדצמנר )3 תשב-ד בכסל. ט' ים ב ם בבת1

 אסטרייך לאה תתמנה לא דמדוע אטטרייך לאה למבקשתצויאה עשר המישה המשפטחוך כבית להתייצג אדם כל ביה ז מ"מ נהרש

*
 העודה ליחן המששט ביה יגש כן לא שאם המנוח, של עזבונוכינקלח למבקש יינתן לא מדוע טעם,ליחן וםים

ף](קמ1
.)

ק ,
1 

 ישם ולך,ר' מוברגה  הנהלת צו וגס גלבטר,נק-טירזצ'ניק ליון  ההגותה ציואת1
 מירי או מולק מסוג דהמקרקפין החובות הזכויות, המסלט'יו' כ' על1

 המשפט ביה יג'ם כן לא שאם גלבטרונק-מירוצ'ניק, ליזה "מנוההשל
ן. כאמור. הנ"ל "צו אתלחת

 501,65 עזבונותהיק

 ה,-:ףן, "2, 'נ:.",י מי".נ מאיר לודוו: ושוה י;:'1?.1"ת י"ס ולך,ד'
 :!י~. :יולי 2 ניגס נרמתיינ שמיר::עת.ין,
 עשר המישה הוך המשפט כביה להתייצב ארם בל כ,ת ממיןחריגי

 ולא ה,.ייכ ,א הינ", ,א מ17ע סענ, ביהן ן1 קן.;ה פינ.נ ן,,ם ,;נ "ן,!"4 עונקותתיק
 ,:רירון ?יו", שוס תשית תיתן ,% ,יווע ן%ירו:ן "ן11,,הירפס נרב'. מאיך "מכוח ודולתגבין

 נטמור. יי תניי" י'"1 "ישין נ'ת 'יש גן יא ש""י".י, נרב'. הלינה,"ינ,שה
 עשר חמישה תוך המשמט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריגי

 רשם גלך,41' הקויים לא חוכחז לא מדוע טעם, וליתן זו, הזמנה טרסום מיוםיום
 קיום צו יינהן לא ומגוע המגות, של האחרונה הצוואה תירשםולא

 כמבצע דנקנר יצחק יתמנה לא ומדוע גרבי/ הליגה למבקשתצוךחה
 03,44ב צוגיייח  תיק . זו  תעודה ליתן המשפט ביה יגש כן לא שאס עדכון, ומנהלצוואה
 צ11"" נמניע ו:7:ר ת"ק אתולמזות

 מימה-%ניג, בורק שמעון( )בן מרדכ' ה::1" ייי%תם נאשר. ;ונון ושך,

 וויו(' )2נךיס "שי.; בניי י' נ'וס  ין"'-"7יהששיי ישם ולך,ד'
 נתן. ,נית בורק סופי.ון71שת
 ה"מ:" פריום QT1"I .1ס ;שך "",",4 עו:ו;.תת', חמישה תוך הזה המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 ימנ,שת "נתן ,א מרוע סיג, ויאת וו,
 וישיט גנה יכש נן יא שפם ימת", ש, יציר,:, "וע"ה ~cp?1 נהי- שמטי איסרלין, אהרון 7-ר המו" עונןגטין

 נתיתר.,תת'י) "5יו(, גימור ,ו השג-ו נטוה ס' aT~3%ניג

 ?111,ת1 ,מוס נלקה יה משנס ,נית התש" גי יוועי"ווי
 ש,""הרוה

 "",4י! יונו:.תחי, יי ש.ש הטסן "וי נ, נוה ויין והצי ה:.1 המי"
 ששיר מת,-אני:-ינו, אוימן IA~TN וער השוח ?11,ת:שין תקויים יא תונ", ,% מוו; מעם ,יחן והר.?" נעונון ך:""ניגח
  955ן(, כיגויר  לב1  ת;.כ"י בסכה כ"א ביים כהל-אנ,כ-יסו חמישה חיך להגיש הנ"ל, המנוח של האתרוגה וצוואה תירשםולא

 ברטש. ,נית ניימז  יזילר(זיייךודר71שת ך,י י:.ל, ההיו," לפיוס השויו, ,ו, הימיה הריון מיום יוםצשר
 המישה הוך הזה המשפט בבית להתייצג אדם כל בזה מזמיןהריני כאמור. הצו אח ליחן המשפט בית יגש בןלא

 למבקשה יינתן לא מדוע טעם, ולתת וו, הזמנה פרסום טיים יום עשר ישם ולך,ד'
 המשפט בית יגש כן, לא שאם המנות. של האתרינה הצויאה קיוםצו

 יש ילך'ד שננטר ):רינשפיוג גך'נשטן מרדכי צייאת-השוהנ:סב;:'1

 ~GEGI6G יונקותהי, ):ריבספון(. :ריחופן נחמה1"מנ,שת

ן כ הלביט צפךיג: הירמס .יא תיהמם יא מיזע טיס, עלייתן היאה מעסיפינוסיוס
 השויה ש, "?וורה ;'.ס ,?1 נקשה ":יש המנקש, נ,,_.1,',יו; באמור. ע תיר" ,יתן המשפי נית יגש נן ,א ש"ס1;ר.:שפ.ן(, ה,ינינ. 2". ,י,י:נ,וס ירהוג ע~-ו רשף מצם וזרון_נ7ש נר.נש[ן ,נתי" יושה קיום תעוות תכנתן .א ומוגע "אתרו:"הצוואה

 העזבון. כמנהל המבקש לסינרי צו רלמתן דלירטלז יחיי ם " 1 , ן , ו 'י
 המנוהה בעובין הנאה סוכת לר שיש  אדס, בל  כוה מייןהריני

 עם עשר חמישה הוך להגיגו הצווים, למחן לרת::ד והרוצה הנ"ל, 499166 עזבונוההיק
 ו,מ:" פרנוסמיונ נסנר.ה שניסר מובשוביץ, )מ11ס( משה "מנו" ?ווסתנע:.ן

 ,?OH "מ:ו,שיס, הווו.: ,יתן ותצוות נהג וו,

 כעיניו. כטוב צווים המשפט בית יהן בן,לא ' 1968, בינואר 18ויום
 ישי ולך,ד' אסטרייך. לאהוומנ,שת

 "",1.".") ה'::-י. נאוי '." ""12. י[י:וס'נ'כיס1324



 בתל-אביב-יפו המחוז. המשפםבית
הזמנות

 אדם כל כוה מזמין והחי ירושה, על המטרידים צווים לידן בקשות להלן, דמפ,רשים בתיקים המשפט, לבית הוגשו בי ידוילה,וי
 פרסום מיום יום עשר חמישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה מהייחסתאליו המבוקשית ההכרזות שאחת בערבון מנאה טובת לו שישהטוען
 בעיניו. כטוב צו המשמט בית יתז כן לא שאם הכרזה, לאותה הח:גדוח זו,הזמנה

 66',469 עזבונותחיק. 129,85 עזבונותהיק
 עמידור, רמת 74,2, יה.. מרהונ יעה ח-ם ":וזו" עוניןגערי, נכהאתר, מנית )שיינרמן( בין הלה המנוצה עינוןנענין
 1965, ב:ובמכר 6 ביום שנפטררמת-יצוק, 1964, באוקטובר 26 ביוםשנפטרה

 רמת-עמידר, 74,2, לה-י מיחינ ג'ינח וללוויהוהמבקשת 14, הגדולה הכנכת מרחיב )נכהאדזך( נהיר זאבו"מבקש
רמת-יצחק."ל-אגיג.

 56,,470 ע~כונותהיק 143,66בקשה
 כפר-שלם, 10, מס' ניט מרהוב כבא חייבן המנוח ירושתבעין 63'2425 עכבונותהיק

 1963, בדצמבר 22 ביום שנפטרהל-אביב, באוגיסט 28 ביום שנפטר מילגרומ, יתחזק הווכוח עכבוןבענין
 תל-אביב, כפר-כילם, 10, מס' ניט מרהוב ויבא וץיימדהמבקש1963,

 473,60 עזכונזתתיק מלגרם. ואברהםגולד מילגרום-קורנ- סינטיה מילגרם, יונקבוהמבקשים

;
 בחשרי א' ביים שנסטר לוי, ,-חכוים המגוה עזבון בעין 66',243 עזבונותהיק

 1058(, בספטמבר )25 חשי-ט מגוריו שמקים אייזנברג, גרשון שמדאל המנוח עדכוןבענין

 איור. 111 שגיה עליה ישיב לוי אמיליה והמבקשת -תל- החולים בבית שנפטר יהוד, 5, גורדון ברחוב היההאהרון
 65פ1(, באוקטובר )18 תשב"ו כתשרי כ' ביוםהשומר"

 "",474 עו:~נ.ה היק יקו. ", נורתן מיקי אייונבר1 אילתרהי"מנקשת
ן

 ""1, ז,ו,ננ,ף ןי"ינ כרס אל,עזר י:,~ו" עוננן נפנין
 תל-אביב, 66,"40 ערבונותחיץ

 ה,-אנינ. 5, ש.," מי"ינ ברט 'עקב יוננתי ,נ.ה שולמן( )יקביס בן-צבי יולדה וינ."" עינוןנעין
 1966, ביוני 17 ביום ספסרה מגבעתיים,אקרמן

 "",";4 עו:,:ות תיק ן!. ט..ני מי"ינ שולמן( )"ופייס בן-צבי ישראלי"מנ,ש
 1965, ביולי 27 מיוםים בבת- אפסר מבת-ים, הורוביץ יחיאל המנוח  ירושתבעניןגבעתיים.

 'ב. ימת ץ היריב יחלי;מי,שת ",ה "שייון ח~י'1 שמקרס אהרונ', לי' וינו" ע1נ11נענין

נ
 ת,-אני:, 7, שרר מנמות קלן י1'מ'1 ומג געתנענת ת,"עינ. "!, "ן מגסויות אהרוס חמ "ת י"מ

 ימתוגן. "", נ'א,י, מיין אלפרן בלומה ו-ד~קינ,שת "י,1"4 עונבותהיק
 שנפטר מרחובות, דבדרז'יצקי איזידור המיד עובוןגטין

 479,86 עזבונות תיק 1966, בצואר 4ביום
 ו.א:"נ!,ו ",ה מנו סאצ'רדוט' א','דור1 .רישה"::1"נענין מין-!ית'"וי. מלינקוב )סוזן( שושנהי"מנושת

 1",1, "",ח4 שמניתת',
 גררדיני2, מוזיה סאצ'ךדוטי לבית צלך מריםיהמבקשת בימאר 5 ביום שנפטר דקלו, )יעקב( דק המוח עשוןגע:ין
 איטליה.מיל;ך'1966,

 אשקלון. ברגע, ושכותת דקל יהדז-הוהמבקש
 66,חא4 טיבונותתיק

 11, השואבה מיהוב מאיר וילהלם זאב המנוח ענוןבענין
 66פ1(, )מבינואר תשכ"1 י'בשבט יום עתיים בג נם ם . ע 453,68 עזבונותתיק

 11, השואבה מרהוב קרוכהיים מביה מאיר הרטה יהמבקשת בתל-אביב שנפטרה גרוברגך, פרימה המתחה עזבוןכענין
 1955, ביולי 20בים

 ס' דן;ג בת-ים. 37, הרצל מיהוב גרוברגר ליבוהמבקש יר.ן"

 66',3"4 ע;בונותתיק
 15,4, ייצמן משייון גולדקלמ יחזקאל הממח ירושתבענין 465,66 עזבונותהיק

 כאוקטובר )3 תשכ"1 בתקרי ז' ביום בתל-השומר שפטר הרגליהן יחיא( סלים )המכינה.גם שלדם ,נןךיה המנוח ערבוןבענין
1985(ז 1984(, באפריל )12 השב-ד בנימן ל' ביום שנפטרמנס-ציונה,
 גולדקלנג, סבינהוהמפקקות נס-ציונה. 15, סיני מיתום שדעכי גואלםוהמבקש

1325 6הס3,1_10 תשכ"ו, כאדל '"ח 1213, הפרמ.מיםילקוט



ן
 בהי-אבי:-'פו המחצי המשפטביתן
 )הלשך( ת ו נ מ זה1

 בתל- ונפטרה יהל-אבים, עיערוק שר.ךן הינותה ירוטתבעין 357, צריף בת-ים, ימעברת לוי חיים ויסח ירושת בעניןן 502,66 עזבונותתיק 411,55 עזבומחתיקן

 1953(, ב:וכמבר )1 תשב"ו בחשין ו' ביוםאביב-ימו 55ט1(, ביולי )21 תשב-ה בהמוז ב-א ביום דונולו ח בב שנפטי*

 נריק. ש יאב,,ש
 "ו,נ,1 עונ.;וההי, ~4SS;G עונ.מתחי,ן

 ":יגענהש
 נ",1" ת'::..נ:וגינר יישון ט'

 מון(, נתבאר ,7 תונ.C3?3 1 "1 נעם ג'י.;ס.ןויול:
 ת,-":ין. נ, :.:ן ותיר ייוינ אלבר1 שבתאי.ייקש הדו"חי:. ,ן' וויפיוז מנ.ית מי"ינ כהן רבקהוייג,:ת

 בהליאכיב- בנפטר כיקסנשפאנר, יךטף המטח עזבוןכענין הולי: נכית שמטר הדני, קרל כן יךחגן המוח עזבוןבענין י",.7," ע.נוןתת.ק "ן,",4 עונונוהתיק
 1955, בפברי"ך 19 ביום יטו 1955(, בינואר )7 ת"נ-ו ב"ג" שיו ביום בכטרלכבאטואיך

 יכ"-ינני. 11, ק,-י לייינ ביקס1שפאור ר.טה ;ו.._..ת יאשון-ין..ן. ylr:n ':1 יישון מיהי: הדני כרמייורו(

 511,55 עיבומתתיק 56,:ן4 עזבונותחיק
 1965,  בייקטובר 23  ביופ  בהל-אביב שנסטרה תליאבנכ, שלש, )25 תשנ-ו בסכה כ' כים רחובות/ קפלן, תילית כביתשנטטר קריה- 4, ההליל מיתוס ליכטש"ין נתי;? המנוחה לזבוןביין מנחלה-יהודה כ!יין משה חיים בן יהךויזק המוח עגנוןבעגין
 תל-אביג.  קריח-לליב, 9, מץירבר מרהוב ז,בנר פ.ה י...__מת יי19(,בדצמבר

 מנהלת-יהורה. פיין בהלכהוהמבקשת

 "",:1נ ע1ג1;ותת., '",4 "ן ןי:יייתתיו
 ביום בתל-חביג  שזמררה איכנתי, 7.נ2ה 1;ן:והה עז:יןבעין עונד, גוה שיכון מנתניה, פדל דבךרה המנוהה עורוןבענין
שמטרה

 בסברי"
 1,53,  ב:יורבר7  1937(,  ביאי )29 חשי"ו  נאייר כ"ח ביים

 .(1. י1, יישרי מ:", אשכנזי  יעקב ין...ס י..ה. נצר, ר1ן,"1, ייינן ישע פרל רפאליהמנןש

 י",11נ עונומתתיל "",י11 עו:.ויתתיל
 כ"ח ביום שנפטר מהרצליה, פהר תביב הנויח עזבוןביין !3, עמידר מנם-ציונה, דב פבבי מהן המוח עזבוןבענין

 1953(, נוציכר )22 זבשנ"ו נכסלי 1. יהוד דאר כגשימימ ימיוב בושה כהןוהמנקש

 מהרגליה. ןיהר ,ימיזייוהרןקןת
 ,1,1 ין ע1:1נ.תתיק

 08',516 ע:בועתתיק כ"ז כיום שמטרה שפ"רא, פאולה היגועה עזמןכענין

 תל- 21, מ:דלשטם מרהוב הירש כירן-כי הצוח ירשתבענין 1953(, באוקטובר )12 חשב-ובתשרי
 ;""ן, ג',יל:י:י "1 גיינ תקן-א"נ 7-ן. "-'-' ת.-איי:. 11, מון,יאני יי"ינ שפירא צביוך:נ,ש

 21, מ:דליפטם מרהוב אילם לבית הירש אלישבעיוי:;שה
הל-"ביב.

 518,88 עזבונותתיק בבית שנפטר סטנקובר )זיגמונד(, זיכה המנוח יבוןבעין
 5 ביום שנמטר מהל-אביג, קוטשר יךסף הכוח עזבוןבעין 1938, בדצמבר 17 ניום נשער-מנוה מלגןחולים

 ו8ת1,במאי מנס-ציונה. סטגקובר לאוןוהמנקש

 אברהםוהמ3קעויי
~/sw 

 קוסשר. ודוד

 68',530 עזבו:ותתיק

 55'520 עזבובותתיק מודיעין מרחוג טרמבסקי אלכסנדר הדוח ירושתבענין
 ג[ינ,1-ין, ייךולין, המנוהה כזמוןבעין 1905, בנוכיבר או ביום ברמת-גן שפטר רמח-גן,118,

 יעקב פ-מריןיימבקש טרמבסקי. סופיהבתלוהה
 521,58 עזבו:ותתיק

 מוטרמן, אהרון איזידור השי" ילוז נתיז "",,"ן עתו:."תי,
 פלדמן. וסין-ליורמבקשת בפהח- שנפטר איביאן, )שמואל( יצחק המנוח מבוןבעגין

 גללו, בנובמבר 14 ביוםהקוה
 י2  ולך,ר' איברן. 3'7יהיהמנלשת

 33ה!_10.3 הש:"ו, בארך י"ח 5ה12, ה?רמזם,מילאטי132



 בחיפה המהוזי המשףבית
הזמנות

 68;158 צוואה קיוםתיק 66'65 צוואהתיק
 ביס שנמטר מקיית-ייצקיף קפלן כזאיר המנות רכוןבצנק לוי, דורה וזמן ההגותה צוואתכינין

 1963(, בהצמגת )2ג השב-ו בכסלוי"ס לדי. גוערןוהמבקש

 קפלן. חיה."מנקשת ת,י,ינ ני ייונת 71שה המהפס יגיה "ירש" גי יסעידוי
 עשר חמישה הוך המשפט בכיה להתייצב אדב כל בזה מזמיןהריני צלואה, קיוט תעורה הנ-ל למבקש ותינתן הנ"ל המנוחה שלצוואהה
 תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם, וליתז וי, הזמנה פרסום מיוםיום כמבוקש ותעווה צו למתן להתנגד הרוצה אדם כל מזמיןי"ריגי
 צוואה קיזס תעידת תיגתן לא ומדוע האהריגה הצוואה תירשםללא פרסום מיום יום עשר חמישה תוך התנגדות בחג המשפט לביתלהגיש
 כאמור. זו תעודה ליחן המשפט בית יגש בן לא שחםלמבקשת, בעיניי. כטוב ותעודה צו המשפט גיח יתן בן לא שאם 11,הזמנה

 ישם רוי, ש' ישם רוי,ש'
 123,08 ציואהתיק

 "4 י2,כ האוספטר מרים המסויה ?,ייו"ייו ' י קלאף בי::13,12
 יוי1(, גאו,ט.נר )" ת"נ-ו נתשוי1' נון.!ה. רוך ש' 1.ר."מנקש
 האוספטר. למיטמןי"מי,ש עשר המ.שה תוך המשפט גניה יהת,.יב אתם יי יון מימ.1הייני

 עשר תמישה תוך המשפט כביה להתייצב אדם כל בסה מ'מיזהייני חקויים לא תוכח, לח מדוצ טצם, וליהו יי הסמנה פרסום סיביום
 תקויים לא תוכח, לא מדוע מעם, וליחן ,ו, אומנה פרסים מיום יים צוואה קיום תעודת ת.נתן לא ומרוע האחריה הצייאק תירשםולא
 צוואה קיום תעודת תינתן לא ומדוע האחרונה הציואה תירשםילא כאמור. זו תעייה ליחן המשפט בית יגש בן לא שאם רוך, ש'לדיר

 כאמוף. זו תעודה ליתן המשפט בית יגש כן לא שאםלמבקש,
 ישם רזי,ש, רשם יעזי,?'

 152,66 עובעותהיק
 קיסר" מרקק. ינית שולר רוקה 7-ר "ןן1ח" ?.%1היענ.ן

 "",nKTIS 114 "ים תיק
 מ",ןן, וולך יעקב 1-י "ן;1" עיגוןנדין 5",1, ג.נ.אר "1 גיוננקיית-ןיוש,

 נ' שוס שנוסי
 5",1(, נזקינו 141 תשג-1ננהו 1ולדבר1. ינית קניאל לאה ל'ל'ייקשת
 ברודאית. זהבהיויגקקת ישי "ישן חיך קמשת נגית ,,תייינ א7ס :, נון מוייןהיתי

 עשר חמישה היך המשפט בכית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהרעי תקויים לא תונח, לא מדוע טעם, זליהן זו, הזמנה מרכוס מיוםיום
 ח,1ייס ,% המה, ,א מרע טעס, 1,.הן 11, "ומק !יויב רייס 'ים ,בית שמר ריו" יער "מנוחן ש, "אחרונה ימו%" ה.ישםו,%

 :ב"::.:::קמל
 בןן;ט::ע:י

 :נזי נןך::הךםבםגה:ן:
 בעריו. כטוב וצו עיזבוןמנהל רשו רוי,ש, מיל' נחמור, 11 תווו" ייתן "משפט נ.ת .וש גן יא שאסהמנשיה,

 רשם י.זי,ש,
 175,65 עזבונותהיק

 קולטי מר1רטה ךינ.הה 1%,א"גטין
הזפ נעום נויחה שמפיין

 "1'י , י לאלפך ם( )מך יה מ ק
יי י. ; יזוע ן,'3:ינ.%י"""1,  נ, נוה מזמין"ייני ,;אן ס.נת ,1 קיש %ןס ג, נוה ממין יינני הו., ויני",יישח פרקש. ט'ביך דירוכמנקש

 ייירא ::"ן:ך:י::. ::נ:בג::::ן ני" יתן נן ,א שאס ומגישה, ינ,שת "חנויות 11, תמוהירנ.ס תקוייס ,א ת"כ,, ,% מ11! סעס, 1,,הן 11, יומרה !רנ.ס מירסינן מיו" י"ס ע"ר "יישל תנך ,שיש יהנר1ה ,התתן והי.צהנ?,נ,ן עשי ךמיש" הוך הישנס נניה "תי.ונ אד"
 ' י נייחי. מיגעבדיי

 ש,
 נ'" ן" ז

 66י,176 צוואהתיק

 גי'!" שליי" בז-שרייבר, ה ח נ,י:::::ך5ב;"' ס ני 1"!סך ב,!", 1ינדרובסקי ל'סמן "מוח עוגכןנעין
 מנהוי )"1 ת"נ-ו גבתי-"

 ",!ן. 1", הייון מי"יג שרייבר ז'ומינד1"מנ,ש """ן(,

סת"מש!טתיךןמישהעסי:ריףנעמי1נוה:,אוס,ך,ה
 נשמור. 11 תתווה ,יה1 המשבס ניח יכש נן ,א שאס,הגלשת, וו תעויף ייתן המהפס גיר יקש נן ,א שאג שיייגר, י,,;מ.נו ו..,ן קיוט העוית תינתן ,א שווע "%"י.;" הכו,%" תירשם1,א צוו"" ,יום תשות תיתן ,א .מזוע "ריר" ן " "י ס ת. ,% ה17'יס ,א תוני, ,א סיוע סעם, 11.הן 1., תמוה נייוב מירס'.ם ן;:::ן::::ךמ,1"ב וא' ינן, מן
 ישם רוי,ש' רשם ריי,fw נאיתי

1327 נמפ1!.10 תשכ"1, באדר '"ת 1203, המרסומיסינקוט



ן
 בה.פה המטו. המשפטבית

 )המשך( ת 1 נ מ 1ה1

 צוואה קיום תעוזת תינתן לא ומדוע האתרצה הצוואה הנרשם ולא 85',ד15 צוואהתיק
 ;ו, היק ;:נ411;עכ: ת"'ק:4ו;ינג ['ויינתן נאמוי. 11 חיזוק "תן "משעט גיח יקש גז ,% שן[ ;.;,, .[יריה יי"ונ בארחלס .ניח פוסקן אלוה וינו"" ?.)אתג;:,ן

,"
 ה" ין"

 "י,11% גומא" ,יחסחי, ;שר ויקה תנך וישיט ננ.ת ,הת.י?נ %ו! !, נון מזמיןיריו.ננה-קא;,'
 נאוק- 14 ני," נססן ושטי דב, הלבלי ומנזח ?.)%תנן:.ן ה7יי'ס ,ץ תון, .% מון tCVD ),,תן ,ו, הוים" !יסו! מיון.)ם
 1955. סובר חינחן לא ומדוש הנ"ל, המוחה של האחרונה הצוואה תירטבולא

 ישר המישה תוך המפט בבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןהריני המשפט בית  יגש כן עא שאם רו"נכרג/ להילדה צוואה קיוםהעודת
 ואחיה 1ילברגליט זאב ימונו לא ומדוע האחרונה הצוואה תירשם ולא רשת רוי,ש, הקוהם לא תוכח, לא מדוע טעם, ועיתן ,ו, הזמנה פרסים מיום יום כאמור. ,) העודהעיתן

 בית יגש בז לא שאם הנ"ל, הצווחה של לפרעל כמוציאיםצימרמז
 נארור. 11 תעו" ,יהל "מש?! "","7[ ייי%, "ים",,

 aT'1 גן!1,, ששמר לבני, יצחק יינה "מזח ?יי"תישי,
 ישם רזי,ש,

 ""11. גי;,אר11

 :ךיין:ן:גניי:,נע::ך:ך:גג: ייייינגגן יניס:;נ
 שניטי ;לייברמן. )קרל( בצלאל עיי" ?יי"ת נ;.,1

י :נ; , ןק י'ןמ יע7,ן ה; עזק:י:ן'ש'; ןאמ.ר. 1) ת?.ןן י."1 ןן1ןסנית ולז ויו.ח שערור .(,:1,ייי,ה ך י"':ן 'יש :1 ,א ש"ת נקותני;, ,נפת .נדי יוו,מית ?ייתן ריסהעוות 0 ן 1'. ;* 4  תקויים לא הוכח, לא מדוע טעם, וייתן זו הזמנה פרסום מייק,יס 
 קיום צו יינהן לא ומדוע המנוח, של האחרונה הצוואה תירשםולא

1
 אריה יתמנו לא ומדוע נולן, ויצחק וינקור עליזה למבק:גים ציוחה 6(',ג15 צודאה קיום תיק

 יגט כן לא שאם המ:וה, של עובונו כמ:הלי  וינקור ודבגליי2רמן שנסטר 11, כלוק מב!-דיר, גלנץ  נורברט המנוח צוואהכענין
 כטוב עזבון יהלי מינוי וצו כאמוד זו תעדדה לירן המשפעבית 1965, ביולי  16 בזיםבהיפה

בעיניו. עדר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןהריני
 רשם דיזי,ש' הקויים לא תוכה, לא מדוע טעם, וליתן זו, הזמנה פרסום מיוםיום

 ההועז ארס כל בזה מזמין והנני ירו,בהן על המכריסים צורים ליחן בקופות להלן, המפורשים בתיקים המשפט, לבית הוגשו כי ידועלהווי
 זו, הזיעה פרסום מיים ימים עשרה תוך להגיש, לה, להחמד והרובה אליו מתייתמת המבוקשות ההכרזות שארת בעזבון הגאה טיבת לושיש

 בעיגיו. כטוי  צו דמשפט כיה יתן כן לא קאם הכרוה, לאוהדהתנופות

 171,66 ירושותתיק 65,ב15 ירושותתיק
 :",-אנ,ג, 'עקב פזמק השזן .רושהגינין

 ;יו1. נירי "ניוס isaJ~ :ן?ןנר 1 ניוןאנינ נ"י!" ששטר מ",!", אלמי עמ:זאל ומזן 'ימת נ:;.ן גת,- שגסי
 ה.!ן. "!, ארי.וור,ג מי"ונ אלוקי נוריתין::לשת מת,-איי. טוניק אליהוזוךנק;1

 "",;"1 ירש)"ת.7
 "",!11 ירושותחי, קריר מסין,, אשנרורף לקב ליאון קד;)" 'רושהנ?:י1
 בהיפה שנפ:ר  מחיכה, גריגברג ,מלכוה ה:ניח  יררשתבסין 1555, כינואר 11 ביוםבניטה

 1966, בי:יאר 4ביום מקייח-חיים.  אשנדורף ליוה לאהוהמביטת
 מהיפה,  גרינברג  ע'וייווימג-כת

תי" "י1 "" .יישפתתי,
 ,ן,ר17 ייישית

 נ".!" שנמד מצי!", מורהי אברהם ה:.י" 'י'ש'י?מ1 שמטין מביית-ש"י",, שטרן רבקה "ינצה .רושתנינ.1
 מ".!". מורחי מלקב~pns נ.%,.,,,. ,י י,י,, י י י י יי,יי,,,-,נו;,; רות, אהובה, זהבה, דפה, ש מחג:;':1! נויה נחשיי, "! נע(נן.!ו

 ""1111 'רושפתהיד "ן'"11 ,יבשות"י,
 ש:!!י יאי!". אורנכ)ך צב' 'noT "מיי" 'יצתיעיר

 מ"י:נטינ", וו'ט1ר אלפרידה רגינה "מני"" 'יישתגזך,
 1552, כאוקטובר 8 ביום איירם ככועסושנמטרה 1950, כינואר 16 ביוםבהיפה

 אירס. :נואבס זויסנר לוא'ס לזרוי"::ו; יען,. אורן שמחהין:נלעת

 "",1.ן..1 ה'::.י, :איו .., "":1. ,!ו!ומ,ס,וו,ס1323

ן



ן
 בחימה המחיו' המשפטביה

 )המשך(הזמנות

 מיכאלי ודליה יניית-"יים דינר סוניה שרהו"מנ,קות ,",,17 ירוייתתי,
 מרסת-הנברון. בשער- שנפטרה מנשה, לשער בת חיה המנוהה ירושתבענין

 1854, בובמבר 7 נעםמנשה

 ין,7,, ירקותתיק מעיזת-מוכין. נח 'צחק~"מנקש
 נ,.ס נדיפה ש1פמר מריס", כהן אלברט "ינות 'רושתנינין

 1955. ביוני 5 182,65 ירושותתיק

 מ".ע". כהן 1'קט,ריה ידמנקשת שננסר מני!", קרמר 'יני בן היים ויני" ירושתנענ.ן
 נ'נואי 31 נזוםיעין"

,IOGG 

 198,66 ירושותתיק מתיפה. קרמר אידהוהמבקשת
 כביה-ח שנפטר ב', מדגניה שי במרדכי המנוה ירושהבענין

ן
 1965, ביוני 6 ביוט עטולה, מוריה, Ise,:ss ירושוה היק

 מקרית-טבעון, שי קלרה והמבקשת שנפטר גבע, מקבוצת גור-אריה ישראל המנור ירושתובענין
 "י"ג, ניצמגי (2 נעםגת,-"ג.נ

 שקירה מצרה, קוסובסקי חנה המנותה ייישתיעיין

 מעתדיו, גרופר אליהו ומנון .רושתנענין
 מימת-ין. רבינר שיהקישקשת געה,ית שתעסי

 ס גי נעלתן שנמטר מ;!ו,ה, אנך משה ימד" .רוקתנענין מערי".נ'י:ג:יגה.1רופר

 מויזת-סניפן, לבג. שלימית המנדה ייישתנענין
 שנבסר"

 מעגיי". בינר שרהיהמנ,שת
ג

 שנתיר מעפי,", דורון חתם רפאל ח קמנ,רושת "ייס. מנגעת לבני יוסף-חיים יחפוש

 יעפיי". דורת 'פהוהמנקשת (י,1,1 ירועותתי,
 -ריח-ביאליק, מיום-שןוכ, שטרן י12קב המנוח ירושתבעבין
 204,56 ירושות תיק 196%, בססטמבר 22 ביום כהיסחשנפטר

 נעימה שנפטרה מן?ויה, יוסף טרה המנותה ירושן נענין הרקפות רח' שיופ, מרור סטרן ךאוטניז טרוחוהמגירת
 ;(,ו, גמא, "2נייםקריה-ניריק.

 מען,". ייסף ישלויינקש
 "":2"1 ייישיתתיו

 מענו, ברוקנר אליעזר "ינוה .רושתיענ.ן
 ו6,ו"2 ,דושותתי, נזייה שנטי

נ
 ניצמני ו2 גבוסגדייה יעיי. ברוקנר פנינה ממקשת

 זק
 מחזיו. בוקשט'ן פולהיין:לקת

 "(,:11 ירושותתיק
 (6ן"(2 .יושותתי, נוי!" שגסי" מ"י!", שרף סטלה המנוי" '-fiT1נענין

 גצן, ננצמנר 24ניוט מימת-זן. שפר קמילה וומן2י'י
1 ף

 מ".!". מנדלסון דבירהי"מנקשת ",,4"1 ירשיתת.,

 מינה ו"מנ,שת "",נ,1 ירוקותתי,

-1DUW 

 ינייה-"'ים.
 נ"י!" שאפסר מקי.ת-קיין, דינר מנחם "מיי" ייישת2;;ין

aT~14 נ.נואי 
 ישם רוי,ש' "י"1,

1329 ,(י1.י."ן ה.1:-1, נאין ,." "":1, "!ינ.מ,ם.111ט
..



הזמניתש בבאר-שבע המחרי המשפטב.תן1  יי,12 ירושות".ק "","1 'יישותת.ון
 י"שוייו, יכד ז"דור ימנ1"ה .רושתנעין

 מהקיוי, כץ )קרול( חיים השו, שמןני:.ן ש;פ;'י"
 %ר.!ין. היון%-. .%נף".,.ס תשג-ו, נחשון נ-א גוים נאש,י.'ש גנית שטסי

 מימת-נ~. כץ אליזבט-אסתר,ךזגק!ה "נקיון. "2,!24, מנהיקות - כר1נ1 ז'ידנך ז-רוממנקשת
 ?1 יזהן נישה הושפט "ג.ת ה;.שה הןולשת גי 'זוע"..י ע, ין:ר.ו גו י.הן נפשה דמעיי ינ.ת יושן נ, יייזי"ייי
 דךנ,". .יושת ע,ך::ן.ו ה;-,. "י:1"ה'ייקח

 נ," משיןדיתי נעורן דאה סוגת י. עיש הטוען ארס נ, ננה מטליןהרינ'
 עשר המישה הוך ילשון נבית ,"ת.ינב אזם נ,

 שהוא, נ, סגם ,ו יש אס טפס, וייתן 11, "ומנה ייסור פייסיינ מיון יון עשי חמישה תוך ,עניש ,שרוה יךתנ;ד ו"ר.?הומנח
 "ומג"פדיום

 בית ,תן נן .א שפס השוה. ירושת עי המ:ר.1 ?1 "נתן %4יייע יית יחן בן ,א שפס המנוקשת, ישרנה ההאיות יו,
 בעיני.. נסוג צוךמש!ס נייניו. גסונ ?ו"יתפס

 רשם ליין,י' רשנ לכן.י'

 13,65 ירושותתיק 11166 ירושוההיקי

 "",ן. ג.:1"י !2 גיוס %שקיין 217,1, שישף :עתון 4,י1, נמאי 29 גרוס גרעונות -קרן- ה,יייס גג.תקיסר שניי נולדשטיין. י,ינ" נן שבתאי ושי" עזיונזין 24,%עק,.1, "ין, יי"ינ פרידמן 'צחק2ענין.ד1שהךי;1"
 נולדשט'ע. רבקהיייי,שה אשקיין 19,!!1, שמזון ושיגיע פר'ן'מן יונהוימגקקת
 a'R נ, נוה מויין ושני הנעי השו"ייושת עי דמ?,'ר %נ ייהן יקשה ששפט ,גית הוושן נ, .ד1עיך.י. ע, "מניית 1% ייתן נקשה דישיס ין'ת הושה גי ידוייהובי

 הטועי
 טונת יו שיש מסוען "ים נ, נ,ה מגין ושני לנ-, יזע,ייני" טוית יו שיש

 11711" "ן:1" נעונןקאה ימימה הנך ,ן;,ש ,הניו", י"תננ. ~הדוקה "מני", געונוןשאה
 "מ.ק" הנך ,";יש, ,":דוה, ,"תקז

 הומנ" ירגב מיונ '~aTעשי
 יא שפס "מנכש, "צו ,מתן הת;;זוה 11 ה"מ;" פייוס מיום יו!עשר ,,% ש"ס "ינו,שה, ייניוה הת;;ז1ת 11,

 נעציו. נטו: צו המשרט נ.ת .הן)ן גע.ניו. נט1נ ן, ךןשפט נית יתןנן

 הרבויים צדיןההזקותבהי
 כתי-אביב-יפו האוירי הרבני הדץבית

הזמנות
 שכת געונון "מזו;.ן א. "נאה סוגת התוגע נ, ירוי,. ?.וי יחן נ,ן:.ה יחן, יוגורטים ~"Dfpt הזין, יגיה יתשו ני יזועיךווי
 בית יתן גן ,א שצם וו, הנינה !רמום מיום ימים עשרה תיך מינוחיו י'י!ור הוין ,גיח ינו% ,", ,התנד ורוצה אריו מתעיינת"נקשות
 געי;יו. נטונ ?1"זין

 "!142תש:-והי, 7יו2,ת1:-1חי,
 נת,-אגיב ששסיה אדלך, מקאן יי:1"ה ייונתנעין גת,- שנציר" )קנאם(, קרט ,'מבזל יינטשו ,יכתנענין

 !,.1(. גאו,טונר )ן הק:.ן נהשיי '-;:..נ 4""1(. נן?יגר )14 תשנ-ה נסנת ט. ניטבאניב
 חי-%:'ג. 7, ה,ייא ע'1 אדלר, שלמהימקש: יחו. 2, מס' א,7" קרט אברהםהמג,ש.ס:

 7!!14הק:.ו"י, יי2!,תש:.ו".,
 י-ז גיס נת,-"עשי ענן!ד ל1', ג'ק ועף ייי;ת2ע;.1 ניגס גגאד-s~es שעטי ראובן, מוסה ומע" ,יאתגענ.ן

 1953(. בג-רם )18 תשכ"ה ב'באדר 1955(. באוקטובר )26 השכ"ו בתשריל'
 רזת-ון. 21, הונד.. מי"ג לוי אלברטישק,:: מנאי-יעקב. ראובן שלוםומנקש;

 4,"4,הק:-ותי, "!"",תש:..תי,
 ניוט נקירה שניי רוזנכלט, לצב קימח 'יושתנמין נת1-יניב שיטיה כהן, )'זנה( סממה המנוחן ירושתנענין

 1948(. באוגוסט )13 תש-ח באבה, 1963(. בניבמבר )wfi 9~-ו בחשון י"גביום
 !מזי מי"ינ כהן 'עקב"מנקש:

 ת,-%ניג. !4, י'ינ)וף מיחו: נוסבו.ם ש.ינדלד;::לשת: ת,-%נינ. הה,.ה, ינ' 7!,

 גת,- עדייי 1.;;ה, ומלבינה זיק הן:ץ'ס 'י1ש,גז;.1 7;27,הש;-,היק
 מין. גון:נר ! יביון "",1 נ.;ואי " גיס "נ"נ aT'1 גת,-יקומי שומר מבלוף, יוסף ומנ." ירושתנינין

 אסא. ובזנה ןהך משהיינןשיס: !,י1(. נ71%סינר )1 תשנ-1 גהשריה'
 2";4,תשג.1ת,,' מנאר-,ע"נ. מכלוף כיריה"מנקש:

 ניוג גת,-אגיי שנפטר ש'פלד, משה דמנוה .רושתני:-ן
 1",1(. ניצי )4 חשנ-ה נייון ד. 4221;תשנ-)תיק

 ;"!1(. :UQTJIS1 )"" תשףה נ",1.נ. שיפלד. מריםהן.._ה. ג.1ס גת,-אניג-י!1 שתסי מלמן, מנדל "מנוח ייישתנענין
 ירע. מ,נ.י סכו קובו, " "יגן( ג!נרו"י )27 השג-ו מזי1' תי-אנינ. !2, ימ:נ.ם יס מלמן. יצחק"מירש:

 )יו,,1.".,1 ה'::-1. נתיז '.י :"12. ד!י:.כ'ס,ו7:מ1330



 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
בבאררי

 שאחת נעונין ךיעינין "ו ה"ה טוגת "תונע נ, יידה. 11TS ,יתן ג7קית ין.), "מ!,ין.נ גה,ק,ס הן.ן, ,נ.ת ךעשו נ. ,זו;,ך)1י

מ יי:::ו  תיך nTIYU'1 יעייי הדו יג'ת 'גש ינ' י"עי אךע" 

ן
 )ולדשטי.ן( אלמון הרצל ולדשטיין, מקסהמנושים: ~1,4,תענ-י תיק

 מאיך. זעךשנה ניוט נן.5ה שעטר שפלר, ארווין המוש ייתש"גדין
 lQUS). ג1ונמנר )ו! "שנ-ו נדשיןנ,ה

 ,5"1,תשנ-ותיק שמלר. וריטה קלרה שפלר, רוזה"מנקשים:
 1. ניזם גי.5ה שכסר 1'1ל, דיד חתם דן:.ח יירשתנן;.ן

 השכר נאזר נ-ו ניוםנ.נטך
 4"י1,ת, פלפל. והודל בולר מנחםהיגוייס:

 )י? השג-ה נ-ךןאג ג :!:-ה הרס 'ן,1,הש:.יתיק
 נק

 י'נשנמתשנ-י)י2י.ייאין"15(. י'וס '-א ן נ ננ,י'" ענייי 4י,ן(. משטמנך )וו ה"נ-ונחשיי
 . ן 15ן' תש

 '1rnllBTG 1'-1תיק
 5""1,תשג-1תיק

 נהיר" קוער )כהן(, קורדלה 'וסף יין" יירשתנימין ניס נ".יה שניסי" נולדנכר1, הינצה ךינ;," ירושתיננ.ן
9

 וולדנברג. ויעקב כהן בט' ןןנין;.ב:
"ןנן,ש'ו
 )כהן( קוררלה חיים )כהן( קירדלה מרים : נ

 ו,,ו,תשנ-והיד
( , %ב :, קון. ובילה 'הושע ליב שלום. ירחמיאל "מנ,שעצי 1ן"),תשנ-והי, גיים מושן נשיר שפע פסח, יהושע ממנוח .ינשהנענין

 שרה שמואל, מרים רו11פלד, סאובה"72ש.ב:
 ן רוונפלד. ומאיר רוונפלד ,נית קסלר רפה ,בעול י,,1,"שנ-ו".7

 ,2 בי"ס נערית שניר אקנין. שלום הית" ירושתנענין

 ביום שנימר סמא שמואל שנאור הממת נעשת נ!:ע אקנין אורי אקנין, pnst אקנין, מרטלג'י7ינקש.::

ן
 ארצק וטוויה שיאור יעקב ש!אור. צ.לי ןןנ,שיס: וי"1והשנ-ו הין

 מי;.י וסרסן,א' ""י1( נ!ני1אי ),1 השנ-1 ;ענטנ-" ",11(. נינער )י1 תש:-ו יטנת נ-וניונ נך.!" שעטי" ולדשטיין, דבורה היונה ירון"נענין

 בפתה-הקוה הא~ור' הרבני הדיןביה
הזמנות

 ו!,1,תשנ-1תיק 4""1,תשנ-1תיק
 גיוס ישח-"7וה שנימרה נתעבי, לאה ימנוהה ירושהגל:.ן נ.יב ניתן-מין שפסי סמרה, 'הושע הך:1" 'יין"נעין

 ו"15(. בנינמנר (zs תשן-י נ:ן,וג' ודינן. ג:ונמ:ר )11 תש:.ו ניעוןנ-נ
 5הת-תקיר, ,", וו,!נון מי"ונ תנחום שמואלד:נלשי!: ;ת"-תמך, "2, 1"ס "!, מרחונ סמרה מזרניההמנקש.ם:

 ך"" טונת "תונ;נ, וברכה. חדוהצמי, ועמליה. נורית 'וסף,אליהו,
 ,נעשן ,"תנוו יינ" ,ו ש"ע מנו;.ן 1ני ";%" ןונת התונענ, ,נעשה ,התקז יינה יו שיש מעונין 1:,

 מיום .1ס עשר "מישה תוך ס?ו1ת.1 וי!נוי יל.ן ,נית .נ1אהנ-,, מיום ,וט ;קר "מיען תון סענוהיו וימרור "לין ,נ,ת יניאהנ.,,
 :;יריו. נסונ %ו הזין נית .תן נן ," שאס וו, יומנ"!ינים 2;יו.1. נטינ ?1 "זין גיח יחן גן יא שאם 11, יזך:"!רגום

 ראשי מ~נ.י כץ,ש' יאשי מיייי בז,ש'

1331 """1.:.,1 ת.:ר1. כאיי '." "":1. הני:.כ'ס"וגט



ן
8
הזמנותשש בבאר-שבע האזרי שבע הדיזבית8
 קע"ת I11rul "יעויין א. ה:", שנת "ה"נ; נ, .יושן. צי.. ,יתן נקשות יין, המיורטים נתסיס אוין, ,ניח הוגש. גי יונעי"11'8
 גיח יתן כן לא שאם זו, הזיוה פרסום מיום ימים עירה הוך לעגותיו וימכור הדין לבית יבוא לה, להתנגד ורוצה אליו הטת ית הבקשוח'8
 בעיניו. בטוב צו הדיל,8
ש

 616,תשכ-והיק 375,ת7וט"ותיק
 המנוהה  יריטתימין בבארישגע שנטמר משה, בו רפאל בקשה  המגות  ירושתבענין

~nDH  
 שנפטרה אברהם/ בת בוכריס

 1955(, ביוני )20 השב-ה בסיון כ' ביום במח-תקוה 1965(. בדצמבר )31 תשכ"י כסכה ח'גיזם

 מרפוט, מסעוד. בוכריס, והמזלה אברהם חל':נקו'ס: דלן. ומשה סאראנ:י שרה דל:, אילתרההמבקשין:

 629,תשכ"ותיק
 ",.;~י, גן יהוקאל בסט המו" .יושת נתין ניי'השנ-1תיל

 ננאי- שפטי
 !ן,1(. נ:.גמני )1 ת7:-1 נישך '-ג נידם ש:; גיוס נ.רוש,.ס שמסר מני, גן יהיה 1aKi "ינוח ירושתנע:ין

 אהרן, דור, בנימין, שמשון, בסט. שרהיינ,שינ: !4!1(. נ.יואר )!1 תשג-1 נטנהי-ם
 מארי. יאנרווארקאר 'חזקאל 'עקב איבס, זוז'אן, סעיד בן פיאר, 1'ן זולי, אבווהמנחשים:

 ירטי יביר  קען,כן/ 1963( בפברואר  )27 תשכ"ו באררז' מדיאנה. וארלט מאיראליהו,

 תסי"ב-1952  מיון,  הצבייתתה
 4113 מוות עהרות"ק בירושלים ימחווי המןפסבבית

 שרשגייי. ב' ר-ר  התורן לשיא ין'ביני
 השי"ב-ס195, מוות, הצהרות  חוקבענין

 נ:דרק, משפחת בני  הנעררים:  סל מותם הצהרותובענין

 תשי,:-1952 הדין(, )סדרי מוות הצהרות לחקיות )א( 14 לתקנה בהתאםהודעה
 לפי להלן מפורטים ששמותיהם הנעדרים של מזהם על סופי בצו הצהיר בירושלים היחוה ימשפט בית כי לכל ידועלהווי
 הבאים:הפרטים

 מנוייו מאס שעל האיםשט
 הדמיההאי.ו ושןת1 די1!"ד "מינחי1ג"איינן "1ן"ימנתו
בודקם-בורק1.

 !,!1( נייואר )!! הש:.1 נשנס ו' 41!1 נןןמני ~! יום י:י האחרון נרגע י.טה קינ:", ,הירש(כירשי
 1966( בתואר )25 השכ-1 אנטן, 1941 ברצמבר 1ב יום ול  האהרוןברגע ליטאקובנה, גניהנורק2.
 1955( ביניאר )25 תשב"ו נשבטו' 1941 בדצמבר 31 יום של ""הרוןברגע ליטהקיבנה, אוסיהבורק3.

 1966( ביציאה )25 חשב-ו בטבטד' 1941 בדצמבר 31 יום לל האחרוןברגע ליטהקובנה, חמר בורק4.ן

 רשם רייס,י' 1966( כפברואר )28 תשב-ו באררח'

 חברות לםירלק בקשית מרביהירעות
 אס י2ייוי גמעת )הריע .:,, ,נך, להתול או הנקשנען, בתל-אכיל-'פו המתווי המשסטכיה

 ירחן הזאת הבקשה מן והעתק שלו, דין עורך באמצעות אוביצירו 65'3?3נ אזרחיתיק
 מט, ההת"ס ין "וה. "וורש הזאה מנרה שי ישהתף א: כיש"י.י ""נרוה, יקעתנע;.ן

 בעדו. הקבוע התשלוםהכזורח
' יחי: "וא: "רשום שיירוה בע-מ, ק'יסרינ; הג' ונעין,

 .ש.ת' זל':מןמ'
 המאשתנ.: ח,-אניב. 4י,",:בי

 חייב גימורה,  הנ7'1ה נייחי נעת ע יי.! קייצה ני , י;יק', הי-אנינ. ן, נע"ק מיה.נ וש.ה' ו,.;מןי'

 זוהי חס א..  ואיש ש, והמען השם אח הציין "ה.וץה 71,רצונו  יאשן נע-מ 7"לרייי הנ' יפירון  שיקשה הוויה, ביהנמסרה
 על- ההומה להיות צריבה והיא המירמה של והמען השם א,ט.רמה, על- בתל-שביב-יפו היחודי המשפט לבית 1963 בנובמבר 8ביום
 יש )אס שלה או שלו הדין עורך יל-ידי או הפירמה או "אישידי הבורר זו פירוק שבקשת הוראה ניתנה ובי בע"מ, ו. ג, ס. חב'ידי
 ) - הדוהר על-ידי נשלחה היי אם - או למסרה וצריך די;( עורךלהם שע" 1386ז באפריל 13 ביום בדין היושב הנ"ל המשפט ביתבפכי

 לא לעיל המוגבר המוגרו אל להגיע 7:תממיק בזין לשלחהצריך כביקר.8.39
 1966. באפריל 2ו יום  של הצהריים "חרי ""ת מ'שעהיאסר צו ניתן לתמוך "רוצ" הזאה החברה של משתהף אי נושהכל

 י0ל10.3.1 הל:",, בארר "ה ה120, הפרם.ס'םייק,ם1332



 חברות לפירוק בקשות בדברהודעות

 5",715 תיק בתל-אביב-יסו המחוגי המשפטבית בתל-אביב-ימו המחוגי המשפםבית
 הרניות, פקוזתנענין ג ד 5, .ןנע "",ו4י צנרות פיייקת.1

 ניוינ""ייו'ס "יא נישום משיו" אשי בע.מ'::1יו"נ,י';ויי42 תעסוקת לטיפוח חכרה -ב'גגההןבע.מ.כ'ת.

 הויע", נוהנמנית
 שנקש"

 ,עי, הוונרת "יניה ,שיוק
 ע1-

 עי- יעי "נ~נרת התגרה יתיירק קנ,ש" יוזעה, גי"נשיה
 נעגרואר 21 ניוט "קשה נת,-"ניג-יע1, "לחווי "לשיט נ'ת'י' נינרואי י( ג.וס אונשה בת,-אניב-,!ו, ומחווי ייתפס בית'ז'
 וב, קרווש י' ע,-ין. "נ., "משפס ,נית5י,1

 הזר= ניתנ"
 וגי )שפלוני( קער. ?נ. עי-יזי ,ע,, "נצנר "ישרט ,ניתו"19

 "שווי המש"ס ג.ת נ"נ. תגורר 11 פייוק שנקשת יויאהייתוה נתי-אנינ נזין "יושג "מדפס נית נפני תגויר 11 פירוקשנקשת
 9ו.npv .8 5ו,1, במאי 5 נזוםיתי-אנינ-יפו ננוקר. %9.8 נשעה 5",1 נןא. 5ג'ום

 ?י ייהי יתמיך הריצה הר"ת ס: ן :תתףאינענ צ. נמתן ,תנוך הרונה הומת ""נרה 1, משתתף או נוד"גי
ינ, מסה "חתות ין "יחו והוורש "ואת, "הנרה ש, משתתף "1נושה יינתן הנחת הנקש" מן ותעתק ש,1, ז'1 עורן נאמיעות אוגע?מו ,ג. יכהן השת הנקשה מן ושתל ש11, ירין עורך נאמועותאז אס "נ.רור, נשעת י"1!יי יני, ,נך ,קהלן או הנקשהבענ.ן

 עז-1 סטוריר,., נןךי. הסייע התשעיםתןיךת נערו. קקנוע התשבוסהמוית ממ מתום מן אותו הז1יש ש"ת "הגיה ש, ישתתף או גוש"
 עי,י ח"ם' בן'עקב'

י ת,-אנינ !1, רוטשייךשדדות  נ,";רה:
 ע,-.י. ,שנוה או ,יניר ע, ךו.עה יע., ההתום יאיש "זוקר, ע,-.י, ,שצוה אוייצור "..נ הימור", "נקשה בירור nPC1 י"1פ,ע ויווה גןהערה: היינ "אמורי, "נקשה ניזור נשעת ייו!יע צרו?"

 ע, "וזעה ,עי,, ""תום ,"יש ה11"י
 זה,רי111 פירמה, וו אס או יאיש, ש, ונמען דשם "ת הסיין ה"11עהר?1ו11ן,

 השם את תליין ,"הוזק"
 והלעי

 11 אם או הריש, ש,
 חתום" ידיות צרתה קיא ה!ירמ", ש, וייען השםאת

 יש )אם שי" או ש,1 "זין עזיך עי-,זי או ופירמה, או ההיש.זי יהס ,ש לאס שי" או שיו זין עורך על-.וי או "פ.רמ או"איק ע,- יתומה יריות וי.נה ,ה.א הן.ימה. ש, ומען השם אתפירם", ע,-,ז,
 ו1%5. בבאי ! ניוס שהריס אחר"5."ו .155. נמאי 5 יום sw המרייס אתיי"ין ישעו יאוסר יא ,ע,,, "חתנם א, ,סיע שהנפיק נוין ,מיהצרין ישע" 'א"ר יא יע', ה"הוס א, יזויע שתס5'1 נכין ישי"היייך - הוואי עי-ייי נשירת ".א - אס %ו ימייה, ו?י.ך זין( יויך,הס - "זואר ע,-.זי נשלחת "יא אם - או ,מסר", .?ריך דין(עורן

 מקרקעיז מכירת כדברהודעות
 אניהס נרחוג טמוא יחיש מיונה הנאת ";",ה הננס:ה."וי המשפט בתי של ההוצל-פמשרד

 1;",ה. מנוזה י"שזרה רחוק 1,א ויימן י"ונ ען-.ז %,י.,זנניו "",,217% ",?,.פת',בתל-אביב-יפו
י:7:ג נצדי דלא נכסי מכירת בדבר שניההודעה  "חקקה ש, האיוי. 2",ק הזישים. משותפיפ נתיס נס ישנננינה קייב ק, ,ן,ן, "מתואר ורגוש פומג.ה ,מג.רה גוהמשע

 ניסון. מ עם ומי קומה ש, ;יור ,א י'תחייי נ?יר.ף י-. 5.41,%,4 נוך ה1נ ,נ.יו. "ממושגן שסויי,אהרון
 ומטנה וח"י "זר זה נ",ק ויש ימ ניירה ממנים 'שיג'ת ע,-יוי נע-מ, עם 7!ת נדק "משנותה נע, ,טונת 1,1?אותריגיה
 עציו. "ויה נע, ויו.ת משתיש שגאפ מושימ,ם, לא אך לטויי",ם, 'תי-חניג. "1, דעס ""1 מרי,נ ts-ic "' עו-זנ-ג

 11. ה11עה פרסום מנום יוםעשר
 "ן.ק" נמשך נתי-אג'נ-'פי י-פ

 ון'ץ 'ת ן. ונ גי עס אקי היי שי ימותן יכין יש נמוך עייקית

 ואנוש. משיו' (,.%ן הנקזת יאתריפנןגןור.ס,
 מ-י מירעת. ישי נ. ,,ייה :נ: גן בצע ישה נעתהמשמשת 19.9%-"9.י1 עיה

 היר. עני וניוד פדי עצי ;ן הגית 1!1, מטווח. יהמירויתדואי, ,נ11ה, אגשר הננ ע, מ-י. נ-"15 הוא ננ,,1 הגנוי"שסה הקוו". ע, ",ות העניה"ופאות
 ש, הי1?1-פ משרד מסלםההערגה הרכושתיאיר

 היא: הנני

 י'יות. איי( )שנעים%"%'79 ,י1. רלה ו%19, גוש רפויות, ירישוס:לחפרי
 ,ירות. 7,999 גסך """רונ"ן"יעה מירי. יקרקע:נוו

 "1?י-ן. נתיק a'D-D'תר מ.ר. 8%1ושטה:
 גתי-אניג-יסו יפועיהמוציא יוסור. שסה"וגויות: ורנדשדב 1555( בןןרוןר )15 תשנ.ו גשנטנ_, נקרות."חבים:

1333 ""1%.ן,"1 ת':נ.1. נאדן '.ה ו"12, "יזסוס'ס'71וס



 הכרות רישים נדבוהג'דעיתש דחכריתפקדתשפ

 אחה. כל ל"י 9נ עניה נ" רגילות מניות ג אההו-000כל התיקסמער 1,ש י-י י1 נריה א' רעילות יניות י-1O(le מה),, י-' יו,""42. אי": וון.ס הן-)'ס נ"ויל,ת"ן-!ו'סש
.'נשנזה7:.ו)11יינ1,ר"י1%(.נ. ""]ו"ש[ י1
 החגרהספרות 5. .ן

י?,."2,י41). "לנן""1) .9  מהבל בערבמ קובלםקי,לאוב,?. ""]י" א'))1ה,ו'1 י5

 ינ,"1,,4!.ץ
 הב

 ""ת. י, ,.. 1 יצת י;',1ת י,מות י2 י-יום ייינן ,.. .!ו,,,(4.
 "'יר' י':י"י )1' ת7:-י נשנו"י' מובל בערבון בלין קבלני ס. א. הי.ש
 ול"שכירב. לההכירב קרקעית לרכוש1.3

 מיטל בעיביז "ךבה;זייעוקעית:) ""ת ינ::::ןןש:נב;,י יי: :]"יג י.ן  ה!',43527נ. אתת כל ל"י 1 בנוה יסוד מניות ל-19 מחולק ל-י 20 4003.*

 אחת ינ ל-י 1 בבית הנהלה מניוח ל-13 מעולק ל"י120
 ן ארת. כל ל"י 1 בנות רגילות היות 990-1,9 הס',146820,
 "ן"1ן. ן.מ"ר ה7:.י))ר נשבן .,5. מעצל בערבוז לשקוביץ אן.2.
 בשיהטויות. שוחף ילהיות כע"מ בחברות במניות להחזיק3.

:
 נ1,,1,ע1י

ל ענעה;:::ש::נך"': ",  -' י 

 וכבישים. רחובות לשילדט תאורה בעמודי לעסוק3.

 דמ,פ14562. ל"י 1 בנות א' מוג רגילות מניות 5 ל-003 מהולק ל"י 10 4001.
 מוגבל בערבון ננישראל המאומדות וזמטיו.ות2. 2 0-1ו5 אהת כל ל-י 1 בנות ג' כוי רגילות מניית 2 530 אהת,כל

 ס"-ך Li,,litcaIsracl 0] Soinnerics U~itcd 1 בה שלטת מניה י-1 אהת כל ל"י 1 במת ג' כוי רגיליהמניוח
 פלסטיקה. וצרר קנבוס משהן, כוהניה, ביעשיית לעסוק 3.ל"י.

 אהה/ כל ל"י 1 בנוה יסוד מניוה 1 ל-000 מהילק ל"י 6 001 4060. 1951(.  בינייר ל8י  תשב"ו נשנס  ו'5,
 מניוח 1% ו-030 אהת בל ל"י 103 גנות רגילות כניוח 43ל3(

 יהון. נ.:ו1:ר הש:.111ר ישה "נ. מוהל בערבון מ.מ.ב.י. ץ,ת. ג, ... ,ן1 ן)ית ;ושת ה5)22",14.

 ניידי. דלא נכסי לרכוש8.

 אות. נ, ,.י 1 גננה ינ,,1ה מנ.1ת "2 י-""" מה),7 ,.. "2 """4.
4  ""י1(. יי;.אי השג-"aoi1 נקנס ס'נ.

 מוגבל בערבון מחכה מפעלי -1';א-2.
 '1)י" 1Works h~ctal(1יה"[ "5,ן2""14.

 ""ת ג, ,.י ן נתת :ך4.;:ניב::ש:::::ע::) מייבי ך!ןי"עני:!ןןךמ,:)
 אות. ן, ,-, ""e1:aI 1 רזייית ממית)-,,י נערנ)ת. מ);נ,ת4.
 lless. נתואר )1נ ה---י נד-ז"נ. "ישן. נ':.אי )ין השנ-, נשנס ס'נ.

 הפ,148831. .דפ,,148824.

 מוגבל בערבוז לרכב שרותהמלכים2. מוגבל בערבוז ההמון מהולהברה2.
LimitedCon~pany Maagemtnt Parking 111נש1(תSrrvice hfotor ת11וב11ת19ו 

 כיעה. וחזות מוסכים לנהל3. ובניה. בהשקעותלעכוק3.

 אהה כל ל-י 1 בנות הנהלה מניות  ל-09ג כיעלק ל"י 20 "100., "הו. כל ל"י 1  בנות רגילות מנייה 20 ל-000 מהילק ל"י 400020.

 אהת. כל ל"ו 1 בנות רגילות מדווח 19ו-6ף9 1966(. בינואר )30 השב-ו בשבטט'5.
 1936(. גינואר )31 המב"ו בשבש י'3.

 רפ;146925.

 שנצעקא, 1966( בפברואר )8 הנביו בצבטי"ח בע-מ עדינה גזריגה2.

 החכרוהר,"מ בדים, ולייצר כריגה סעי1לי לרכוש3.

 ך8תז.0,3ו ה'טכ-1, בארר י"ה 03ח1, הפרכוט,טין;.ט1334



 השיתופיות האגורותפיצת
 59)1()ד( סעיף לפיהודעות עההוד

 )5( 242 סעיף החכרותיפק,דת ניקון וטוה שם שוה 'bT'nO נ%יש1רי נ, הוזעה גוהנמררת
 :ריקמו:מסה

 , יורשו יהלן, דמסורסות הטיתו!יוה האהודות וברנרהתאיי
 תוך גאס י.מהק, ששמן ייפויה י1: ין יתפייס ינמקיס ןנ:י בע- בנ'-בדק שיתופית צרכנית ארדה הרום:ושם
 או. גן, ,עשות שקא י.12ת ,י ,רדו יא ה!רנום מ.ים "יש.סשקיש"ו מוקבל.רבון

 "שית1סי1ה, הציוות מיקס ,",ן "יעויטות "שיתופיות י%נ1זותש, בע-מ. דן בלוש שיתופית צרכנית אוודה ""וש:"שט שמוחיהן נמחקו כאמור, סיבות כל במני הונא שלא לאחר כימודיע,
 "נ., נאו1זוה סנר ק"ן-ענ,.ם מ1",, נ, ש, ש"תהיינוהוגתנא, ,2וו. "%נ1ז":יזעי

 נ1ן,ו. ," ,?וי.צר אטד """1( ןפנרואר )י תשבעו נשבסי.ט "אווזות נאי,ו ת71ף ,ה ,"יון ויעניף תהמין ק,.מת, שמיאנמק.ס
 השיתופיות האעווותרשפ

 "פייימ.סי,ץ,ט השווהקם
 "פיטוםויופ

 לנהמים והודעות פירוקצווי
 aan~,"" 4ןןו,:4ןביוש%:גען:שזגוגו 1"י1 נוונמנר,ו יי1נ, נירגוןי.אנ,נ "ש.ת.פיוה, "א)1.1ת י!,ו7ת )ם( "4 סע.ף ,פי סמנ.תיגתוקף

 ן'.'מ' 4ייי:

ין?ו החית גן ינית ייניי שי "טויס17!" ::: ::;:י"" ::;: י:גגו%י:כ:, ן::גןכגי::,י::ג

 1זרש 4",1: ושיתופיות")יגמה:ךנןו-,'תיןינות3'ןא)1זות
 משי)ת.,

 5ן19 ייינמני"1 מינני נעיני1 "274(ש'תי!'ה

נ,
 ,זך ימפרק בנ"נ תניעהו את ,הריש "אוויה מן nulan נעי

 "וזע" פרנו" מיוע ימ,סהוזש --
ר23ו אוויה מורי המהזרות ש, תוי1,.סקורה "ענווה, ישרן "מען: י!. 11,  - 1"19- ננ1נינר"1 א711ה ,מניה. ונעו .שצום.שר%, ירוש,יס. יזו, ר"ונ שיהויי, י%ינוו"מחכה

 נע,משית,ן.ת
 17"4( מנפר)ה', שוי.צךאשך ""ר1( נינרואי )14 תשנ.1 נשנסנ.1

 השיהופיות האעדותרשם

1233 ירקות, לשימורי קואופרטיב-הבור-

 ל!, ימיותיגתיוו
 הנני ישיתו5..ת, האצווות .פקוזת 47 ין,י

 5",1 ייינינר"1 יע-מ גידת ומיץק'י:ת
 גו"משיה

 י29נ( מסטי)ת'ו שיחו- אוודה והשכלה- .'דע "א)ויה: פירוק ע,
 )תיק בע-מ בבאר-שבע והשכלה ידע להפצתפית
3";1 ,מיניות זיווי שרות."חנן- "מצקה עז-ז, איסיר, יע,נ את: ,מירק.ם נימנה 752!(,מניר
 5"12 ג11נמנר"1 נע-מ קיתו!.תאוויה י,1"1- ירנן ו,?י, א' ,ר1ש,יס; הענווה, משרז ש.ה51י,,אי;11
~n'SIDחי, חי-"נינ. 24, "ארגעה רי1נ(

~eoa 
 7ון

 74וו, וק.תויי1ת, ה%י111ת ,תקנות 11),( ,חקיהגקתאס
ו"12 מדיי ונוער גער עננן, שי ויפייסקרן ייטרק ננתנ תנ,עתו %ת יינ.ש "אנוו" מן תניעה נעל כלנדיש
 1965 בנובמבר18 בע"מ סייתרמיח  אגודהשפית העבודה, משרד המען: לפי ,ו, הודעה פרסום מיום ימים תירשתוך

 4"5;( מסיי)חי, ירושיים. ירו, ר,וג שיתופי, ,א.111המ"1,ה

 שזי'צךאשך ""19( נ5נרואר ),1 השג-ו נענסגעה 1:7'יצךאשך ""י1( נעניתי )15 תשג-1 נשגטנ."
 קש.תו!יוה "אצווותרקס ";יגוניות האחזותרשם

 50)2( סעיף לפי ש'היפית אנייה יישיםייטין גגנ':ע.ן:נגוזםם: מ?גוע:יעש[ייגהנני

 "אווזן: !.ד"ק יי ?ו ניחן 4""1 ג!נר1אר י ינ.,ם ייץ'י את ,מפר, 1ןמ;ה "7"ן(, מג. )ת,, בע,מ בישראלשיתופית
 המורחי הפועל של קואופרטיבית מכבסה .תליש. .רוש,יס. ןענוזה, משרז ~(ntslnlstr) "ירקה עוביו, ונירש,מקס

 שיים ,ה 1?1 ""37(, מנפי )תיק )נ;ירוק( בע-מ יצחקבוחלת 1,74, הש,תון',ת, "")יז1ת ,תינית 11)ה( יתקההניתאר
 נע, נ,נירש

 תשג-ו: 1911, "5רסומיס2,,,וס ,יפרק 2נתג תנ,2ת1 את ,הניש "אנוזר מן תגיע"
וורדיי "ענווה. ישרו המין: יני 11, יוזעה פרחח מינם .מים w1Tnהוך

 וין.רו,
 ונ-י

 "%וודה שהיקנס הגזעה נוה נירת נשא,
 נתנסי ה:.י .רושייס. .פו, רחוב י,ו%ונר?.ה,"דייקה

 מו"ר. נוף לשמש ךאווזה הדיה שעה ומאותה

 1 שויצראשר 1ass) נ!נריחי )27 "שנ.1 נסייי' שוייצראשר ""19( נענר1אר )22 תשג-ו נאזרג'
 השיתופיות האגודותרשב השיתופיות האגודותרשם

1335 ,",י1.","1 תקג.1, נפזז י." יוי12. "יזי.מ.סי,ו.מ



 הרשמי הנכתים שנם מאתהורעמת
 ההבריתפקודה

 """1(. נמרן );2 השג.. 1:.סן 1' ווניות: יונית והיתי.י! ראשונות ואסיפות פירוקצו
 רךונ עו-ז, רני:וג.ץ, !, srt1~: ת."ורו "הסור, יי'ציע ומי,שן נ".י.,. נ;-מ נמ:המ," קיהיפ,ה "קנאית אוזה ""ניע:שט
 זואי ורשום: המשרדמען

 ה,-"ג.נ. !י, גייר.,י-1 מנרי". ע-י יירז1' ים, נ;,
 ו( 366 במרס )24 תשכ"ו בניסן ג' ראסימת: לאסיפות יהמקום הייםש הרשמי הנכסיםכונס 1966(, בינואר )11 תשכ"ו בטבח י-ט הפיךוק: עי הארירן 1'1תרךש' "!!1( נמרס )4 הש:-ו יפיר..ן ,"%1. מן' ת.ק השיהיפיו": האיוווןרשם

 ב:ךים :ב :בדננה "'ן" 3' ןןנ2::2ן:ע::;:יי)שייגטנגגד
 ך:2 :ש "ירן.ייי.%צ', ::ן:::ג ו'נו1רדש' ""1%( ימרח )% ת"נ-1 נחור,.א

 ",ן7: 3, היייי, ישן עו-ז, יקד, ע. ז.י)( דיבידנד תשלום עלהודעות
 חימה; 3, הבנקית רהיב עויד, פיסתי, י'2(

 תיפה. 2, קמל רהוב עו"ד, שניצר, א'3( הל- 34, יפו דרך בסירוק, בע"מ התקוה שתוגת מרכז החברה:שם
 1956(. במברואר ג6 העב-ו בשנס ט-ז המינוז:האדיךאניב.

 ומלתרדש' "יי1( גיני,אר ),2 הן:.. נחזרח' חי-אנ.נ. 4", .!, זרך ירשכן: "ישרדסעו
  אגורות. 50 לירה: לבל הסכום1 הרשמי דנכטיםכונס 2359,63. אזרחי תיק הל-אביב-ימוז של: המהוזי המשפטביה

 מפרק מינוי עלהודעהי:נ::ג:גךונש:נ.
 בפירוק. בע"מ א.פוט החברה: שם לילינבלום רחוב עו-ד, שקד, מרוך המפרק: במשרד פרעונומקום

הי-"גי:. וייתרךש' ""1%( נמרן )ר תש:-ו נור.. ושית', רווגשטיין ד, ע"י 3, בית אחוות רחוב הרשדם: הג,שרדמען תל-אביב.29,
 ניוןנ!2. "ודהי ת., ת,-אניג-יפו, ש,: גיךייי "ממיסג'ת הרשיי ato~Jnסו!

 4, ידידיה רהוב הרשמי, הנכסים כונס ומענו: היאורו המפרק,שם

 -י'ס' יי1 נ!,ר71. נע-מ התקו" קו,:וע נתי הנית והנין:שם
", תי-א"נ. "1. חור 34, ירו זרך ורשוס: ומשיןמין

 "יין. ג!גרואר ,21 ת"נ-1 נתיר י די'.י" 'י
 גיש:. ינננ.סנוע עורות. "" ,.רן: ,נ.שנום 1?1:רדש' ין!1( נדרס )4 הש:.1 גער,.נ %",9!ן!. אורןי תיק תי-אניג-יסו, ש,: ון.ו' המשפםג'ת

 ומושי, שני דיבידנד אהד: או ראשוןדיבידנד
 1968(. במרם )13 חשכ"ו באדר ב-א פרעונו:זמן
 מפרק שחרור עלהודעה ,י,יננ.1( ד"1נ ע,.ז, ק,ז, נרבך ומיוק: נהיו פיעמנומקס

 י".ייל. יי.מ אייי ינית ויני":שס ",-"נ"נ.29,
 ת.ד. סלע, שיכון התעשיה, איר תחנות) עשר דרשרם: הכירדמצן וינוגרדש/ 1988( במרס )2 תשכ"ו באדרי'

 הל-"ביב.13310, הרשמי הנכסיםכוגט
 ס6ן090ב, אורהי חיק  תל-אגיב-יפת טל:  הרתוזי המשיטניח

 ירוש,יס. 4, .זין., ר"יג "רשי., דינריי נוון יועדיי 7:"יו ש! דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה
האייי נךןזר. נע,מ ,יהיניס "נר" -1מ1י"- דךגר":קט

 ין,1ן. געניואי ),1 תרגעו נשיט נ-" דןיייי:
Iraגמשדז :alrln '.וי1ונרדש' "",1( גריס )7 השד.נפזרי,א ,י.ש,יס. 17, נקפוד ר")2 ;נ.ר,, ?ני ע 
 הרשמי הנכסיםכונט 390,61. אזרחי תיק ירושלים, של: המחווי המשפטבית

 5ופ1הרגל, פשיטתפקידת
 פומבית והקירה ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצו

 רתונ הרשמי, ה::ס.ן גווי במשרד ננקר, ,ן.י1 נשע","ין( נר- רהונ א,שטיין, )!,ור"( נקומן ומשק: תימויה "ת"תת,ש

 )1 תש:-1 ניסן י,א והמיין: השתה ה[ויגית, שקייהדריך "",1!2. אורחי תיק היל", ש,: "ן"11י ךמש!סנית

 נח. הסי דשת ה"נ: או גושהנקשת
 "אג'!"החייך

 1'111רךט' !"י1( נמרי )% הש:.ו נסיריען נאוריי )1 ניינן '-" והמאס: השעה כראשונה,

ך -

 ""~1.%."ן ה'::.1. נאיר ..., ""!1. ך!וג.מ.ם.,ויט6נל1



 הרשמי התנים כיש מאתה:דעיה
 1933 הרגל, פשימתפקודת

 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות רגל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצו
 2:, משיייר חוג נעלייפ, יהר מן, ליין ומשו: תיאירו החייג,;ס פומבית וחקירה ראשונהאסיפה

נתניה. 7, מתנה אוהל רתיב גהצן, מזרחי, יעקב ומענו: היאורו החייב,שם
 1999,55 א,רהי תיק תל-אביב-יפו, של: השתוזי המשפטבית ירושלים. מהן, יצחק אצל א,פלטקה,בית
 1986(. במרם )25 תשכ"ו בניסן ד' הובהות: לקבלת האהרוןהיום 83,66. הזרחי היק ירושלים, של: המחוזי הישמטבית

 תל- 24, דובגוב רהוב עו"ד, פורת, חיים ומענו: תיאורו הנאמן,שם )28 תשב-ו באדר ח' רגל: פשיית והכרזת הנכסים קבלת צוהאריך
אביב. 1966(.בעבריאר

 הרשמי, הנכנים בינם במשרד בבוקר, 19.00 בשעה 1966(במרם יישמי ונננ.סג11ס ),! השכ"ד נאור געה ,ן:,.ס: "שע" הר%שי:ן, י"סי!ההתריך ועומררש, "5"1( נמרס )2 ה"נ-ו נעדר,, התיינ. גקקת ""נ: או נשהנקשה
. ירושלים. 4, י7.זיהר"ג

 .קראי ,וע:,: תיאורן ק"גקם
 "",1(. נמרן )21 תש;-ו וניסן 7' "ונסות: יינית להיו,",~ם נ.ר.ש,יס. ומחווי המשנס גנית ננוקר, "11.7 נשע"ו"י1( "",ון,1 %~רתי היק הי-אנינ-יפו, שי: המהחי המשלטבית גן%י )7 תק:.1 נסייר י-ם וון,וב: "שעה "פימגית, "",יי,הרייך שמוסי. נ"ר יקלא', .יקי,,

 !4, ",~י יגורן ריונ עז-ן, נ,ינ,', מאיי ~מעג.: היאוין 7לי,'שי 1':ו1רדש' ו",1( נמיי )2 תקניו גא7ר.'

 %ניג.הי ךרשמי ינם.סנום

 1'11נרדש' "",1( נמרן )" תשנ.1 נחיי."
 1 הישמי הניג'סניס דיבידנד תשלום עלהודעות

 בלבד קדימה בדין לנושים דיבידנד תשיום עלהידעה נן'ין' י':" יתש יייי' "גיין' י:;י"' ימאי: תי"ייי :גרךשם
 טרוממלרור שררות סוחר, גינרל, ירותם ומענו: תיאורו החייב,שם 2088160 אזרחי תיק הל-אביב-יפו; של: המחוזי המשפיבית

 היפה.54, אגורות. 33 לירה: לכלהטכוס
 aeolf !" %ודהי חי, ".!ה, ע,: ין"ווי ממקרסנ.ת יישון. 7ינ.7!ז א"ר: או ראיוןויניתנו

 אגורות. 55 לירה: לבל.הסכום 1955(. במרס )12 השכ"ו בארר כ"א פרעונו:ומן
 ראשון. דיבידנד אחר: או ראשון דיבידנד 4ז ידידיה רהוב דרשמי, הנכסית כונס הנשמן: במשרד פרעונומקום

 11956. במרס )3נ חשכ"ו באדר כ"א כרעונו:דמן'ירדשלים.

 "]' יפי י"ינ עי-י' :;ית' "יניסיי "שיו: ג"שיימקיס.פיעיני וינו;רדש' """1( נפיס )2 השג-ו נזורי'

 וישתרדש' ""וו( נפרס )2 השנ-ו נאדרי'ן
 גבורי רחוג טרקטוריסט, פישכיין, חנן ומענו: תיאורו החתב,,2ם

 אופקים. 9,ישראל
 4ן,"7י %,רצי תיק .רוש..ס, ש,: "מזווי המשפט ניתן

 נאמן מינוי עלהודעה
 אינ7נור יחונ אי:נן,ע~י. ,ו', קין".יענו: תיאירו והי'נ,;נ אנורוה. "! ,ירה: ,גיהננוס
 "14,"נו., ראעון. 7.נ.ינן אקר: %ו ראשון7ינ.ז:ן

"1; 
 "ויון. הוןשין,

 5י,"1"4 %גיתי תיק תי-אנ.נ-יסו,עי: ין",וי הבש"סגיח 5"19(. במרס )נו תשנעו בןור ג-א פרענו:ומן
לציון...הל-אביב. ראשון- 18 ההקוה רחוב וינקלר, אליע,ר ומענו: תיאירו הגאמן,שם 100, אלנבי רהוב רו.ח, כרפ,, א' הנאמן: במורד פרעונומקום
 966ב. במכייסי )23 חשביי יאפי ג' הי.ייי'הסייד ועהרדש' 1938( במרס )2 השכיו באדרי'

 רנוגרדש, 1988( במרס )2 תשכ"1 באדרי, הרשמי הנכסיםכוגט
 הרשמי הבכסימבתם

 יניה.פעה,ר"ונ' מ נן ארוה ,מבמ: תימויו ה".,ג;שס
 1725165 אורתי תיק חיפה, של: המחווי המשפטביה חיסה. 2,ארלוזויוג

 ומענם: היאורם הנאמנים,שם 159,65 אזרתי היק חיפה, של: המהוזי דמשפטבית
 שרה. 7!, נמו%, "יגרס רוונ עוזו, דן, ארש יהון" י.י1( "",](. גורס )נ2 תשנ.1 עינן 7' יונהות: ,קנית "אתיוןגיוס
 היפה. 25ז הרצל רחוב עו"ד, רוטמן, גרזך2( 4, ידידיה רחוב הרשמי, הנכמיר כונם ומעגו: תיאורו הנאמן,שם

 "ן,1(. נפגרו%ר )27 תשנ.1 נ"רר ו' המיתי:תאריךיר.ע,יב.
 דינוגרד,ט' 1966( במיס )3 תשכ"ו באדרי"א וינוגרדשן 1965( במרס )2 תשם-ו באדרי'

 הרשמי הגכטינכונם הרשמי הנכסיםכונם

f~trh lo.sinvo, 1337) יאוו '.י %,12. ה!ועוס.ס'סוט



 הש"ט-1949 העממק המילווהוכלנונן 1944 הכללי, האסוטיופוסמקורתן

 ההגרלה תוצאוה עלהודעההודעהן

 נתר ס' שלינתן געב ,היר,היש"הקיימ, הוגחון נ;, מגערותיה ךישמט ינות ,שיש הנקלי יא!וטרו!ון נזית 'ש גי ישע, יהודין

 ה-,. לסקורת 33א' 33, 10, סעיפים לפי צווים למהן בקשותהמחוזין

 ננה: ימיויסיס ,ע;נו;ות נזותן 44"], ךנ,,',ד"עוטר)יוסן
 ,.' "ן נצן וייתן. תשיה תור, ע,1 ונאות היונ ין ".מ"

 תמן ,~ו"! יז,47ו%""1  "!"ן,::ב:  המהוזיבתל-אביב המשפטלמיהן
 גן-נון; שמוץ, בוישובה-שנע1

 יוןי
נ147ן 477%י1!",,4נ""נ47;1"("741"1 נלו נן-;)ן; שהק בן-;ון;

":,1! "ווי?"1;"!11!""4ן1,,7"1.,"]14 'דך: ז1.ז,נ; יייף נן-יח(; ),נית יינן ננןה יורשינן-:ון;*

*
ץזץ

 בתיפה המחווי הייפטלבית
:ן:ןן נזןןן 4::ן:ןן1ן:: !:1ן;ןן1ן:ן

 113594 127349138901 11542548124"5499 שברצוי,וולכדן
29873 32530 34110809132435ן143294

 ייפו,4"4"7 "!12"1 "ציי~14"" במברזי" ,ן,1( נירנ )ו תשר. נאדיי.ד
"[:(" 10321647243710%46285 10633453584 הבללי  האפוטרופוסכגן

1027691463841470  95,46309"74148נ8ש

10904799168  151%%695079703%138128

549י4ג1660320ז"79442130117897147
 1%211 %%~45 ,27י1י יזויע זנוייי1"י:1 השי"ר-,1934 ישראל,  בגקחוק

91708 49ס0%333103%68824813447792ז
296פ13 853231272745327%  ה'1'"ר---lDJV.  ישריל, בבק  חיק של 53י1( כעיף  ליי .ח':ב11רין

""1 ל. ה~ג.רה גסייכ )1.סהו הסוה,,יס וה;נס.נ השסנן טהריי11
 אהה....ן י,,י!י( ייין )ל ת'::.) :ץרך ..;י',ן

"4נ"4 ' יעיאג',
"%~14

]"4;1";;"7  "1;"נ7"144

 ,.,1[1 ~1 1 1[יים51 י , ) ,.-י,ןן,:י"י.י
,1] 

8935046483673בה33430851131ח533 הד4,ה7,49ו:1 11, . . . . , . . . . , ,.והב

10804591799112423  31649721445ע44 "מ7,ך5וו.,,7ה 71 . . . . . . . , חו', נסטכע'תרות

4358895933111459  6%8312924031492פ-- - . . . היט,שלה של טקרקע'ןוטר'

-- הממשלה ההח"בותשל ושטר, איירשטר'
116129101438

 ""ן גנן צוייו,וי,יזו נור, "';ד.הךךונהנא)תע,, 77ך;.-- . . . . . ד,,ן.1 ;שטוי ";נשטו.
 כלאתת:י"י 0ח,)והע(הי,7ין . . , . . . . . , הנבכים כלכר

79119 8?74 35131 047227פד22137פי
4990227598128242 69842 

 250 בסך ותפדו אתליהן כגורל עלו הכאיה התוכ איגרות ומוגהד.

 %"1,ן אמ2 "1ש "71מ1 :ן:ב"ן5% תש"ט-1948 אוצר, שטריתקנות

 י,ן7"]"!ר' אוצר שטרי של הכוללהסכום
 500 בסך וייפדו אחריהן בגורל עלו הבאות החוב איגרוה ארבעה.

  אחת: כל ל"י לייל"י
--2588113262253031 78327

 יין ב' בארר ס"ת ביום במחזורשהיו1.
 ~)GD-.""".""ן 5"1%( נאיר., )1השגעה

 ,.': """.1 בנך ות'עזה עדייהן בור, עבה היאה ההינ א'.יתי.

 ל"י: 2,560 במך וחיפרה  יחריה  בגורל עלהה  הביה  הזוג  איגרתז. -.277,603,000שהוצאואחריהתאריךהאמור2.
59197

 י-י: "ן,,י ניך ותיפזה אחריה נשי, עלתה ינקי דכוי חיסית". -.ו"",""ן,17! האמור המייך אחיי מסיעון.
89295

 ינייי; ביופ גן, זר.7ן יקי ,.!יעז נ:)ר,, שע,) ההסגצ,;ר)ה נאור י,ו ג.)ם גינדורנמיאיפ4.
 ואילך. 1866(, במרם )23 השב-ו בנייןב'-.69,400,000 1966( במרס )9חשכ"ו

  ""11.%.0] ה':;.). יאדר '.ח י"12.  ה:רבימ.ס.שיט1333



 נמוכיתן על תעודה ~תו ~DTJ בחרטומן ואין התודיע'ם .והריית פל מתמרסמות אלוהודעות

 הסיטכפעל
 הגרלהתכנית

 עצמה. סדרהמאותה 1967( במרם )26 תשכ"ז כ' באדר י"ר כיום ותתקייםדפרחים" הש,מ" נרטיט. שנ. אף שיו עמא בתנאי נאמוי, היחסדו"פיייס אונסי "ך)ר,ת שתיקרא א"ת, "נרעה ינני ת"ו, 11הננית י:יטיני- ,"ו גל גמ,.נ ג"ך,יף ייךשנ ;:-1 ושלמהניס.סתיילה1.
 א"י, :ן,,יס קאינס !יחיס ניטיסי ו1נ,"ו "שרת-איגוף)נ( וו. הננ.ת ,"וראותנ"תאס

 עקנ ,5.?1יים ומת נ, נאקה עיחים ניסיני 1;ן,או"זוגיות-איגף א"ת ," יס.נ מנן, ע,-יז. שהו;!, וגר," נרסין ;, !נ,ע, .7)1 ,א וניתז ךפיס מ!;, נ"י נ,-שך.א גנות ארי, אזם ,נ,או פרח.2 ניסרי"ומאת2. בהם למחזיק מקנים ואינם בהגרלה משתתפים אינם וה, כעיףהוראות
 נ,-שה.א. אחרת סינ" 'a~u או נהני,"א.-ישתת!והן 5",51 ןנ' "רסיקה מ""ור,ן ןך, "שג.;'ות, "רו.יוהמך";רלות

 ואילך מה.ום כאמור שיצעק הגרלה כרטיס בל פני על וכן היוםועד
 שי ודרות 54 הני ונסך אחר, פית שנוע בי ערן, שי ?'ורהממרה, כפי הכל ויודפס, הודפס בכלל, וצד 52,60 מספר הרגילה ההגרלהעד

 נוזרתן "שתהיית5.

 הינ!ריס נ, olsn' ,7 ,יקע, ..ויעו וניגון ה":.ת ע,הממאיס ";יך.ס(. נרסיני - "ן,ן !י,.ם יקור, ;,,הס ינ.שאיסנרסיי.ס
 לעיל, 4 בסעיף באמור חוברות-האיסוף סומנו ונבהםדכידוריים

 אונסי נגניות ,שהתש - נפגז י"ל" - "י" ס'יייי'םימס!ייס וההנוה-סיפון הונרוח-ץ.יוף3.
 א.נ.ף ,?.רנ. יי.יז.ת חונר.ת ,וגי" "פין מ!;,,א(
 שנתמן המרות-ממאיסיי( - ),הקן התרפים נרסייי ש,.הזנקה
 נוטרלה ךו7יות". מהוך ""ר ,ןרטין-!רן מיויןן ןשנ?ת נשג, משנווה, 54'נומו
 ק,גין, נ" ג פיסים """1 נור, יועלו ו!רהיס אננן,נטויות עי אשר )"נ'זך7( היאירה נמנעי וינוקות "נ.,, ה5ר".םנרסיני
כזלקמן: האמור. הפרח ציור נודפןירטיסיה
 .המארת. הנ-ך שי ע.הקים "5 - א'ש,נ ני.נ ,,,1," ,ימנאו והן ,י1נ.ו י",1 ח.2ר.ת-ן"'ס.ף21(

 המגיר"מ,ומיה - -,יין. גומאה -
 ח"ו.נרך או, .ניניךם "!ין, מ!;, ש, "")י," נרסייי ש,

 "יניר"מונני
 חוניה-"יסוף. ,:, אגורות " ק, נמסי תערום תמורת זורש,נ, יצרית יוראת - היער. -נזוקי יירת ש. עופליםיי - נ'ש,נ .,כקו וין ו!ינ, מ!;, ש, .נזונוים הפיס מען, ש,

 יידה. ננ, ",נ.מים "4 -_מעריו-
 מטע,)נ(

 גוז, ?:ע.:יוה רערוזו,ני.ת 4 ש, עוה,יס"5 - 1'שיג י,גיוה- ייפינו שנחן יימון תחנות י,נ; שיי
 מצע, יז. ;, "עורןס הסיבון תחנות רשימת הן:.ת-הסין.1(. -),ן,ן - ו).)ן מוז,."נ, שי י?.יוהיוס ממנצי נ-מ 4" ".ן 11 :הגנית ,ז,1 נחמוי tlTille ,קם אפי" שיוננו "ן,א.ת,ושסיף

-,-. ",נך1ת-"איגוף. ש, ירוקה נרומותהריס -מנרינ-. ספריתהורה  'מנוי ןפ'; מ!;, )ז(,
צי,_ ה;.שאיס תלושים סימן ההנח ,:,

 נרנינ. 4

 טוי". 2:, נינים "2 יזנ תלוש .ימצא שקא נאופן אתריס, מידורייס מסערים הוושאיסת,וש.ס חייי - גיירת יייה7"7ייע שי יןםב-שיה, ג:גב:::'ים:גנ:ןג:גיג
 - "דביר" הוצאת - גיאליק ה'ג. כחבי של עותקים ל5- ו' ב לש אהה. סימון גתחנת לא כל-שהוא סיוירי מספרהנושא

 ניניי.4
 -דביר"- -הוצאת המועדים ספרייח של טוהקים -53 ז'שלי וסימונן האיסוף חוברות מילוי4.

 i(R~W שינים פרחים כרטיני ש4 לפחות יאסוף "שר אדם כל)א(
 כרכיב,9

 - "ךגיר" הוצאת - עליכם כלום בהבי של עותקים 53 - ' חשלב ימלא ואשר פצמה( מיררה מאוחה פרחים כרטיסי שני אף ביביהם יחיי .ן
 כרבים.15 ברטים-פיח בל בהוברה-איסוף, האמדרים הפרחים כרטיכי א,וידגיק
 )להלן לו המייעדהבמשבצת

- 
 - "דביר" הוצאת - פרץ י'ל' גהבי של עותקים 59 - ט'שלב את וימסור מלאה( חוכרת-איסוף

 כרכים.19 לקבל RT1' יהיה - הסימון מתיגות לכהת המלאהחוברת-האיסוף
 גר:ינ.,1 תלוש ואותו ,;י,, )ז( " סן.ף ,פ. ס.מ.ן תיגת ,אות"שנימיו - -יניר. י'ן'נרקיני1-ךון,ת נשי ע, רותקים "נ - י' שיג ותקושי! מהוך סיווגי מנרי ע,י1 ינושא תקש "סימוןנהנה

 - ייננינ ש' י'" :av'-יייס' 'מ' יני' ש' :atpn:v"י - '-"שיי :::ן:גגך':גן2.":.מנ:ן::ג:מכזגנגיב
 ס. ניני1 נתמור. ס.מונה לן,י יין ניון ליסשוניתה

 ז-י )'חת נישר",, .סיון ;יוי א,נונ ש, 7ית,'ם"5 - נ נשי ,מנרו אס "ר, ,ך, יע.ף ש, )א( נרעיד-7ט1 ""מור אף ע,)נ(
 אחי. ייך - מיי" "ויושק ":מוח לרקימת פרה.ס נרס.ני מ-12 יותר לא H1;Tלמי

 - .ים-יוגן. היצאת - י;11ם אסמת ש, 17ן,'ם"5 - .-1שיג רשאי .דיה קטן, סעיף נאותו ;"פור שווים פרחים נרטיני 54סי
 כרכים.8 בכרטיס-פדח החסרים, הפרחים מכרטיסי אחד כל במקוםלהשתמש,

 al~la. 4 ונ, השלמך( ניסיני - ),,,ן גג,,( ועז "י,!, ;1 5"111ממנחר - טברסקי י' מאת הצולט, כפרוה טל בוהקים "5 - י-דשלג הסדרות נזוהה הגרלה כרטיס )דהיינו: הפרחים ברטיבי מביןאחר

9~13 ""י1."."1 הררו. נ"ר '." ",:1. הןי12ס,ס'1":ט



8
 ש, ן,ת,.ס 7" - :-) ק,נ -;כ- ן,גאת - -זן-"נגן. נורית ש, ע1תקיס "5 - ט.1 ש"נ8

 הן:?יק,1ןן,"
 נדנ'ס. 7 - .ינון.

8
 ך.?"ה - :עור.פ. יא.ציקיי-ז'ה שי עית,יס "! - ' ישיב י-ייס. 24 -עייי.

 הוצאת - לעם" *מפריה של עותקים 50 - ז ט" שלבפ
- י) -, . .ס י י[24ש כרכים. 4 -"מסדך" - CP-i-עוכר-  :וניס. "1 -.יניד. - -שוק- קונאת - ע):1ן ש-י גת:י ש, ע.תקיס"! - י-וש,2

 ,מ?5ן. סברית ש, יוהקיס ן! ג.ע-ק,ב י. נין"
 ,מנזה. הוןאת -

 כרכים.12 בהוצאה - לתג-ך הקונקורדנציה של עותקים 0מ - י"חשלב,8 -

 "לורי נזרה שי עותקיך "5 - י,סשיג
 ריצחת - יצה .ת , .ר נ!י.ת ק, י.",.ס"י - ,.א. ":א'ס: מךןןי.ב י,ר::ת חייה:, גירס.י - נך, ץ. יצח דעך:,,

 אצן נרך - העינ' היייך)א(

.אסן"_
 :יגיס. 12 -

 מסקלת 7.1יר1ת ךע..ס. .קירות שי עותק.ס "! - ,-נקינ אפז נדך ךערכ. נעריב מיי)יוה תמויוה)ל
 אחן. נרך - "ערנ' ו"ע1,ב .שרא,)ן(

 נרניס. 2 - -מסיה- ".צ"ל -ךע!מא.ת.

 רייק ך,יאת - "לוילת מזוה ש, י,ת,יב -"5 ג'שי2
ן, "נחיג: מ"יפר.ם י1רגנת מיי" ן, -"5וע,.ב עיזה והריקין "יוריה ס,זור7

 תיורי,. נ.יו; נשית נתגייס קי",1 97.נ י-ע, :?,;, קן,נ7זינהס %,ן נרך - השיר,ס קיר)א(
 יעהוויב ךווען תייא שן,.ךס ונשעה נמקוס נ!)ךי. "הלעסך..י,ן א"י נרך - קהלה)נ(
 "1,ןך,1-,,נ אין :רך - אנתר מ;.,ת)ן(

 אין. גרך - רות מוילת,י( אי ךן,ס גן;?, ת,.'ות שאיון נ.ג.ת קי,ג נסקר"
 ימיה, ",7 גי %ו ",וריף '%. ,ק,יס ,",ךן.;י

 או י7יב נהוהי
 ",ק ")תו א. ךהור,ה תתק,יס 11, תשית ,פ. ששגע. מתןגאזה) יריית ך)?חת - שירה סנרי נזרת ש, ע.ת,יס "1 - ג-%ש"ג

 מוןל גאות. %ו מליס נאקו וכלור, ,ק,ימ. י.ן חפשי שכ'ייון ה:".י: :המפרין מורקך נזרה גי -ה!.עי.ן'1

 :. "ע מנעי י עי ; גי: 5יינ; אשי""י' כין.ב שלי - א'-:' ש,.ון,י קיר,)א(
, ",ן :יך - י1,זנרו ,%ה יצת ומאויי, משים):(
 ך5ע,תה ונויי שותה "ךיייה, 7י!',' "ןן סדך - ייסיר "ג% לצת ן%ךנ.ת. ו,ן,),(
 ן כקלסי הפיס ממעל ישתמש הסיחים, אוספי הגרלת קיוםל'כם אחד. כרך - בת-מרים יוכבד שירי)י(

ן
 רתופנל להברלה  תוכן אשר הקלפי( - )להלן ייר עלהמכתוננה

כדלקמן: :סרית הוצאת - מקוי ספרי סדרת של עותקים 50 - מ"במלב
יהפועלים  פתקים מספר הקלפי לתוך יוכנסו ההגרלה ביצוע לפזי)א( הבאיכ: מהטפרים מורכבת סדרה כל 

 כאמיר בהגרלה המשתהפים "סידיייים המטפריםכמספר אהד כרך - שמיר משה מאת הגבול,)"(
 ,עי,, ינסעיף אחן :רך - שמיר משך מ"ת יזי., נם))נ(

 גק:י
 ךן,וורייס המנ!י,ב נאצן יסוך, 5ת,

 ע, הקלס, עינוג עי-ין, נצמרר. ניוי,הייקתתפיס א"1 נרך - שמיר משה מאת אתה. עייוס גי))(
 עצמם. לבין בינם הפתקיםיתערבבו א"ת כרך - שמיר משה מאת השמש, תהה)ד( ?ירי

 מרעי ון.1 יטמין ךה)י,ן UTS'2 ,קישת)ג( אקז ניך - שייר משן מאת ונס, נשר מלך)ה(
 שיעיך הנין.

 מך,", "ומיס עוורנה, גמוע :שעתוינ" אחן נרך - ;"ס וחן מקת "גנך, ס. ע. אגן)ה
 ע,י"ב אשי

 %,ן. אהן ""מוריס, "נת,.ס את לקמעי יתוך ,,,ן'א',', ארז נרך - ש"ס :קן ושה המינן, "נמת)1(
 המוצא, הכחק עי המסומל הממסר את תחילה לראוהמבלי אחו. ברך - שלם נתן מאת הדרימי ריח)ר(

 נהרוון "ריש גליות ,זהי יורת ש, עותקיב נ.:-"!ש,נ
 ךירריס ש, נזור, ךע,"תס יתר 9

י"סיר,ם
 ", ךעי"ת עי-'יי - יואח ;יגש :-2ן הן,יע "ניג'סלוייה יי-::ת ;זיך יי - ה;יעי'ס י:א'ס:ייית

 6 בטעיה הנזכרים השלנימ מ-32 אהד כל לגגי הקלפי מתוךמקקים
 ננתך זר ךאת משבי, ננה)א(

 הקנית .נ,יע,; :רניב נ -
 נמנעי עוין:" %ין,י

 ךמכסר עג תהה ס.ן.י.
 מסחיב, ש,נ נתקך ",,5. מתקך נומטר ;ה,;,, ;!ת, ;,"ין,ן. נרניב 2 - יאר,.ש י' סתת נ", וזיר "1,ך זור)נ(
 ש:.עוו )"ע,ת,יב( ,נרס.ס "! ינין נל"ד ,גתה נ".,1","שב :דנינ 2 - נרו,ס.ן :תנ')1(
 ,דוויה: ,עי,. " סעיף ,!י ש,נ גן,ת.,ךור,ך %,ן. גרך - ס5.ר,ב - נאנ, י')1(
 ק, ". נק,נ הן,1,.ב "ירניס "! זקיות ,גימע)(( שיית ")גאת - "שן"" ;!יי ;זרת ש, ע,ת,יב ו! - ג-ןש,נ

 אות ):, al~ts "! ",,;י יתוך 'TiVT יע'י' " יי'ף ":"ים: מ"ס5ריס מחנגת נורה :, -ךן,ע,'ס

 "סיוור,יס ךמי!ר.ס נא"1 דמיוי:המשניות-ך%יייף גינ.ב 2 - ,.ךון.ס "%5רס,,"ויס נ5ר,א(
 א' נש,נ שך)ע,1 ה!ת,.ן ש, ךינ,י'נ ",י עם""'נ איו נדך - קיייז, י11'," יאת גזי, ,"ג1ת)ג(

 יוצרת - -תעריה. גת:-ך קנתה נא.,1 ת',שגג"ן,ן' %"ד נרך - וזויין הקלה מ"ת מחתרת, "בש')1(
 ונ, 1.גייב, גת,.ב "! ך,,יי מתתך 'ועין .יי., ןנעיף ה)!%ת - וודז,ן פירוש ים תתך קי עות7'ס "5 - נ."שיג י,,,, .','ן אנן. :.י-נרך י"הי. ,סיו.1קס"יט, י7)'אס)7(

 הסידוריים המספריב באתר המטומנת מחוברות-האיסוףאחת כרכים. 13 -"מסדה"

 3לו(1,ה.10 ת'טכ"., כארר '"ח 1233, הפרסומיםילקיט)(1(13



 י.נרת-אין,י ",ה" אם נזור, עילתה :י-שן'א"'ניף נ., נע,נ עמן,. "9",יס ש, "מנסיים אסן יםךוהיסן
 ן 1וס,א.

 ש הושחתו, הדשמדו, אברו, לעיל, 4 סעיף לפי עליה שהודבקהתלוש הציור-, -גדולי של אחה בסדרה זכתה ראילו תיחשבכאמור,
 ומ תנודה ,"ורירת מהתאם אכש גה שתינקימגיהים ,עי,. " !י'י יני ועינכם 2ו ין.וס ין הס"ה.גן

 ההזר," תוצאות .!רגום יישום"].
 תיוש. נאותו קריאה מהון ,בירור ניתן ש"נ, אי יקייש אימסישסש

 "!רן מסירת את olen מ!;, מ"ת יתנו; אי יקיי ושית)י( ,יי נ"ר, שימן חוברת-איניף בי ש, וניזור, דמנלר)א(

 הונרת' "ותה ש, נבזי, ,מוג-ו ויק אך נהנה זה ה-דתיןיי"ית כ!;, נ%ימ .וי ע, ו7ד,והס ומ הנדת י:, ""וי,ה ביציע תוךשרתון,

 : ש1ה. יעק.אם :!קן יאץ אהי' חים ין,ס ייאח'ניד' הריס. מרן, את 'התג ," !רוסוק., ור, נהירתה, ה1ונהיםיפין

 ",תה ק, בוץ המש., או' נ,נעבה-אסנוף "פין. מ9;, יי' ע, שתוקן מעחית נמוועההקורין

 גיתאן עווד, יסעורים משפייס ענו אם ינו., ,;י,, )"(4
 הנוול מג2]. נ"יור. שהבורסי הינריה,תו2".ת

 ונון". מס!,1זת יתגיס "פרנוס מייית11.

 מוניו ינהו ש, יירתתו )!י דוגרת-א.נ,ף אוהו -;י ,מ.נ.1סינוף
 יקש, מ9י, ::ן:ג:':י::ן:,11'

 גוב:ךג::; מי,ה ך:;ג:: יעי:" ייני יתלת יה,י ::::: .2:: 7ה::גב7ג,מ:ב גב:גן7גן: יעי ייי מ"י די
 י14. ים,תשב-", ',,::יך"ג:::בגימים"גבה::ג7:::שת7ןיןיי.

תי~סגר1:1:!:.
 ת'-"ייי. מ עצ, יי"" עיי" הין' ית' שי רישתיןשיי :::::ק::ו ג".גי:;ךג:.:::וגם גגך:"ו ,שות יק יו, ו,תננית "5ין ,יסע, דומעים ןיינ,ןננ, )א( קטן נסייף הלנוע ימיי ש"י"

 הזירקסייייז רזהיושג יונרת- נו.ן דירס את ,יסור י..נ .יין ,ן ה!.ן מ!;, מ(ייי

 'ה הניעי איניקמהים 205 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה

 "נרי ק, היונן" "וזעה מהניתנה

""י: ק ל ל  בע,מאמלשטיין" 

שיצת - מ  ש, תמרות 
 ההנר"

 216 לסעיף בהתאם מיצר החברה פיריק עלהידעה היגרל. וש,

 ",ן;ה, נוהניתנת בע-מ ושות' וולטשז'
 נ, ש, ינ,, ין היובאת ינויית שנאני!"

 נ!נרואי "1 גיוס ניינן שנתקיימה ייגיך,"נר. מרסון()נשרוק
 הון,? ""י1,

 י%"7 "ת ייפית מי?יז' נפ'ייו "דני" "ת ילין מפיזיתיעין 216 לסעיף בהתאם מרצון ר,חברה פירוק עלהודעה

 יום ואית עשיים הוו הבה' ",' ניף '!ה יי:ס::ך:: יונקן lDGG, בהירואי 14 בנום ניירה שנהל'י:ך היגרה,ינני

 זאב את ולמנות מרצין, בפירוק החברה את לפרק מיוהדהבהחלטה
 מ"ר, א1ו,ש?י.ן, י?", ך,נרן. יירקוי,ןש

]34] ""לו.י,,] ה'נן.ו. נאזר ,-ה ו"2]. ה!רס.מ,נ,,,וט



י  בע-מסתביב בע"מ וציוד להובלה חברהשביטא ייןי
 lTS1ni))נע'ייו משים לאסיפתהזמרה

 גךה%ן דון;:, נוהציתות

 ,ן;.י
 ורנר," ,(קון" ו"211(

 ""גרן ק, ידן,, ךי.?את ון,,.ת נסנין, יי ךייןה' יוןי,תית
 והניק %ת יצר, ד,ן,מ "",1 נ!נר."ר 1! נ.,ס 7,ת7.'מ, ה1י,ית ושר, ש' עו-ן ק, גישרנו היערך י:-י ויגיה שי ונשיםשאס.!ת
 "",1 ג:רנ !1 גיוס ה,-אנ.נ, "1, נ",ת-גנימ'ןרך,ן

~rr1 
 לחי-מין. ין",-חשגו1 ש:'" '7י"י "ת יייי, יי::.ת ",.!1

 האסיפה ראש יושב , ב ר נ י ו ר ח סא האמורה. לפקודה 207 במעיף המצוינות למטרותבצהרייםק

1.
 מהל בן-אסא,יהודהק בע"ממחביבן

 בע-מ הכרמלפסגת
 מיציו()נעיייו בע-מ לארגזיםבסים

 דינרה שי ""נ.1 ין נ," ונייית שנאנ.ר" "וועד. נון1.תית יימין(,ג!.יי7
 יי?.ן. "הנר, 5יר11 עי יוחס 1",1 נו?מנר ר ניהם 7,ך,ףן" 205 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה

 "' למי" (("1' יןניי"י "2 7"ם ""הקין" ך:.ן'סי"ן':" החברותלפקודת

 להביה הבתי שי האחיינה הכייית ש"אטיפה היייה' ביהנירהם
 עורך בצשרד 18.30 בשעה 1963 באפריל 11 ה' ביום תתכם הב-ל,[

 קופת על מקוד 5"19 ביולי "נ ליין 127349 מנפרשיק בוכסי עשו ומח העסקים  פירוק ההנדל ניגד המראה F~Dtn'שלן וביטולו שיק אבדן 7נל הדן-זנה סופי דו"ה הגשה לשם תל*אביב, 2, לבונסין ברחוב נורלמן ל זן
 תל- !,, נ;ין.ן ו",ת סניף יע-:, 1חסנ11 יישרן. שי,1!ית";.ו: מצן "ית,.ס ייסי, מ"ת a~ccTJ ני"וך.ס ישמוע וגן.ה,נרן, -עליד-

ל-י. המפיק ביסרן,משה,ן 313,03 על-סך מדר אידה לפקידת גולדברג יעקוב ידי על התוםחביב, הממרק, דאל יה הה לותקש

 "",ן1.:-לו ת'::"1. יאיי ."" וזיין. ןןיןי",ן.,"וט]134
 ירישייס הממשיתי, המיסים ;.י"1ו!ס ";:יזה "י"מאיו


