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*1
 ':י": )2( !מלן נתי")ן( הכנטתהזק-יסגר:ן

 "מיענק "ים יינית נעי!יק' מיי" שי :"ית' שי משי"-)2( בכנסת ובריחילופי1
 דירוג ירתל מש קקק,ש

 או רנטגן טמאי  של פיזיוטרפיסט, של ההוראה,עובדי גוש מרשימת מדיוור אליהו הננסת חבר כי בזה מודיעאני1
ש, יעי, - חל - );"-י( גישרת, ",ינייית יין,;ה - יירוההשעת!

 מעה". נמוכה דרגה או האחיד דדירוג מולם של י-גדרגה צידון. כהן שלמה במקומו בא ו, הכנטת להוק-יסוד: 43 לסעיףובהחאטש גהקן י" ורויה אור א,ק:ר.אע'!יוןר!'ה, טמא'

 יגוא: )8( לטסקה הרישה במקום)2( לוזקדיש 1966( באוקטובר )25 תשכ"ז נחשוןי-אן ןש

 תל:" ,!י מתהן יוד" !. עי המוניק .ה שהמוס, משרה -,,( ":ננו ועשיו"נ ו"("75()"מן
1)18( 

 לתק:ו"
 טבול בהפקיד מומר! הוא אם מזזדד "זנה

 מזכיר לשר, אישי מזכיר שר, סגן לשבח כנהל שר,לשח 69. עמ' השי-" 244, ס"הן
 משרה וכן שר/ סגן  של  נהג או שר קל נהג שר, לסגןאישי

 חוזה לתקוה )17( 1 חקנה לפי המועסק אדם להשימונה
 -. - "ן יימחו, תש"ט-1949 המעבר,חוק

 עו~אי,על() כמכרות העברת עלהודעה
 הממשלהמזכירת 0803"7( )-מ 1, תש"ם-1943 המעבר, להוק 12א לסעיף בהתאם כי בזהמזריעים

 רקות חוק לסי הממשלה ראש ממכויית את להעביר הממשלההחליטה
 גלילי. ישראל לשר 2, תשכ"ה-1955השידור,

)%הש(
 תשט"ו-1955 ג . מל)ג ת.י עיןאי יעל "1%( מ-חי 'י2 צ.ו
-  קבועה בהוספת הכרה בדברהודעה-

 שירות להוק 10 סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה,מופיעים 106, עמ' השב-ה, 451, ט"ח2
 - ןיישיה ההוין י, תשט.ו-~$le ):'מבאוהב,דמן';ק

 ,איש. שירה לאי נתין!תיענייא. לשרים סמכויות ברירהודעות
 נח, .יבשי מלר"

 תיגהי
 כ::ם:ן::) נעשון י-; מיו; לנוע הא.?י שי אתיזי ימלא יה,.טולילה

 :ימ;.י,ת.ו א," תן,יויב נמי,יי 1,"שתמש ואי, מן "עזי. ימינ, ייוקר או ,ש"י שש"מ" ונינו ,נוע", נתונפה ""?1(;.ים .התעשי" ומבחר שך ש, "תפל'ניס את ( ""?1 נ"וקט.נר )ז2השב-י
 כס..יסן ישקיל": ~התעש.ק. ומיהר שרש, משר" מייוי יש! ומי ,מתוי גישר .יא היצוע ,ה!,.ייעשי

 יצת גת י"1( י) , , 'לווא' 'על "יוד( מ-ייבר "2 צ-י ~דווו(,המ
 בגמול 1956( באפריל )1 תשב-ו בניכן י-א מיום וההלאישית,
 יל המשתלמים הכוהת, בהי ולאנשי משטרה לי,נוימיוחד,

 הם בעדה בתקומה סוהר, או שוטר של היכודיתמשמורתו
 לסוהר או לשוטר ששולמו ובלבד קבועהז כהוספת כשתלמים, י"ר מיום לבצע השיכון שר ידי את למלא החליטההממשלה

 באוקטובר )25 תשכ"זבחשון
 1956י

 משרה מילוי לשם זמני למינוי בקשר ולא הקבוע להמקידיבקמר הבריאות שר של התפקידים אח
 מסויים; הסקייאו בסמכויותיו אלה תטקידיס כמילוי ולהשתמש דארת מן הידרו ימיגל
 הבריאוה. שרשל
 קת.ני.ה ,ה 4",1( נצריי, )T-t?n 1 יריכן י-ם מ,יסיעי י' עוואי יעל ,יין( נאוקסונר )ר2 תקנה גרשוןי-א
 משמזר: "סעיף r':rS קצועוה נהזס"והדלולן הממשלהמזכירת . 78311()תם

 השתלמוהתוספת

ג;:ין:ט"ב:ך" תשי"ט-1959 )מינויים(, המרינה שירתחוק
 בדברהודעה

~7DD 
 ו;י"י' נתי יבשי משיי" י"יש' יי:" ימת"' ממכרו

 הפרסומים בילקוט שפורסמה קבועה גתוטטת הכרה בדבר הנודעת שירות לדוק 21 כעיף לפי סמפוהה בהזקף כי בור,מוריעים

 זה. לפי תתוקן 1129, עמ' הש-ך, 751, הצעת פי על הממשלה החליטה תשי-ט-11959, )מינייים(,המדיה
 שפורסמה ממכרז פטור בדבר ההודעה חת לחקן "שירוה,ועדה
 עדזאייעל 1985( באוקטובר )18 תשכ-, בעשוןד' כדלקמן: 385, עמ' תשכ-אי 887, הפרסומיםבילקוט

 הממשלהמזכירת 72067()הם

- -
 1:5. עמ' מקס-1, ",1, ס-"ן ו,. ימ' תשי-ט, ,21, ס-הי
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 צב"-"ננ" שי היננ יינ' ת"נ'"-ן(ג"נמעניי" תשי"ג-1953 השורים,הזק
 ,ישך",

 !,רשה י,." שצוויה בנימין נאת,, ישן-אפף יינו.ות"ו.,ת התערערהפקודת

 יסוה. - "1!1 עם. תש:.1, 1274, "יי"ייי!גייויס תעבורה שופט למנות הצורך עלהודעה

ש גיאי' 1968( באוקטובר )ע תשכ"ז בהשריכ-ג קובע אני 1, ההעבורה לפקודה )4( 6? סעיף לכ' סמבוהיבתוקף
ש ךתעכורה עלהמפקה 756119()חס אהד. תעבורה ~DS7C למגות צורך ישכי
 שיא,,- שפירא ש' יעקב ""19( נח1,טונר )24 תשנא נחשון,'

"!1; 
 !17. ןמ' תשג-א, 7, חוש

 !142. עמ' השג-א, ,!11, 7-ת , 'oleDmlnשר 114י71()הם
 173. עמ' תשכ*א, ע, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיניו

 מטור לצרכי אישור בדברהודעה ,תנות 1 תקנה יפ. ;הנ.ם רישוי ועזת הרננ גי מוזיי,אני
 נ,ן,ן; ".א 11, השנ-ה-4ו! נתנים(, ,רישוי"גמיים

 ן:;"ייי;:ב:ע, ע.ריה יי. ,!,וזת )י( ! סעיף ,פי "ומגוה נתיקף ני מיז.ןאני
 ::גיח

 שהוענרה " "4!1 תק-ף :ן:')ז"ן:קי",זי:יןע:::;י:ב:ן" יאש :: -

 "נר - ןנמ,ים רשות נציג - ינ-"זג, ניקר,י'
!טוי

 ל!,
 ןז,י

 יןק.ןה. ן,( !
 ביקית, יייא ייצאי",;וו כרמלמשה ""י1( נאוקט1נר )"1 תשנ-ז נישכןי'

 ",.מנזית. הט,יויזיהנאן:,ת ההחנ1ר"שי 1"וו!7()חמ )מילוי
 ס'לברסטוןמ' "יי1( נאוקסונר )14 תשנ-ו גושריי' "1. עמ' השנ-ה, !:"1, ק-תי

 ו";.ס משיי נייי'מ"יי"מ"י!!7ן התעבורהפקוחת
- סמכויות אצילת בדברהודעה

 1, ת.י' ו4"1, ע-ר 72; עמ' 2י7, מס. 1 תוי' ,"!1, ע-רי גי מוזיע אנ, י, התענ1יה י!קוות 1 סעיף י5, ימנות.גתוקף

 42ן aw' י""1,מי' ימנויותי את ראשי יתעלה קיין נמרקות "רנון ענף ,ראשאצלתי

 1, עמי 2, מס. א' תוס' הש"ח, עיר2 ותקנות דתיבורה פקודת לצורך המדיגה שטח לכל הרישויכרשות

 תשכ"א-1961 התעבורה,תקננת
 פטור בדברהודעה

 ,ישיאל ?נא-";גה ש, יננ פוטר "רני י, השנ-א-1"!ו ההצנור", ,הדות ו-!31 9"2 ,"1, הקנות ,!י !מנותינתוקףא.
 ידן;נמ!ויי

 הנו,, שמשקיו ור:נ"וטונוס1.
 )!(, י14)נ( תקנה ומהויאות ו-;ה( )ז( "7 הקדה מיראות 7.נ "",,ו ע, עולה "מוחי

 ש, ממיהק מאשריו ינא יננ נוהג נ, ,עין ניאה וש"א מטר מש,~שיס עה,ה שארו במייק מעסוייו .ועגאם
 שאורך דמכון סמל ונושא הישראלי החקנים מכון ידי על אושר שדגמו הלול צלעות שווה משולש לכהות מטרים109
 והישולש חור מחזיר חרום תומר של כפם מכוסה המשולעו של האחד וצדו ס*מ 5 רחבה ס-מ, 45 מצלעותיו צלעכל

 היזתה לכל ס-מ 80 של בנובה נמצא המשולש ראש הכביש, משפת לפרות אחד מטר של במרחק דדרך מני עלפומד
 הנטיעה. לפיוזן בגיצי והזיתו הבביש פנימעל

 תאורן. גדין ההיגוי ארעי ""דת נזנר )"( "" תקו"מנוראית2.

 "קומי החלק ;ני עי מצו.ין הרנג ביי שמרפי ונינו מיי;.ס זיווי ,והיה יהדתן ההנבה בהבר 1"" תקנהמהוראה3.

 אושיות שאין ניח עז המרע", או יעש י;רוס ואיסור נוגר ""ו תקנה מיוראת קרנ.ות ימסרות ישמש הסיועןרננ4.
 ואריו. "רננ סננה ,י;, מנךיהימ;ן

 הצבא. הוראוה פי על שנקבע הנוהל לפי התיקונים ביצוע על אישור שתזקן לרכב ונימן ראשי תימוש קצין מפקדתידי עי ,נך שנקנעה !נאית ביונה ,חוקן !"! נהקנה נאמי נהק נו שנרם עינג ונפז ו-"1" 9"! תקנותמהוראותי.

 מהוראות טנקים, לנשיאת המיועד גרור וכן גומי המצופים גלגלים אז גומי צמיגי בעלי גלגליב פל נע שאינורכב8.

 ו-14ן. "1ן"ריו"

 rny:en 7!"1, ק-ה ו"17; עמ. תשנ.ז, "2"1, 7.ת ,1!2; נמ' תשניא, !"11, קעת !!14; עמ' השנ-א, "112, ק-חי
 2440. עמ' ת"כ-1, 1903, ק-ת 213: עמ' תעכ*ו, 1792, ק-ת 2210; עמ' תשב"ה, 1726, ק-ה 1318;עמ'

291 """3.11.1 ה"נ.ו. יחרו נ' יו13, הכרסומים',ווט



 לקנ.יות נךהאם מוהלן ישה יקריס" שנסור ונסי )ו(, ,31 תקן מךורן!ח 7רנ,1ת ימסרוה ישמש המויורננ7.
 ראשי. ".מוש קן.ן מיקית אוהיצרן

 תקוות ס"1ראוה ;.מי, "ן?ו!יס נ,1,ים או נשי ?:';י נ;,' ;,1,'ן ?, נע שאיוו רננ א. ו", או טנק מיסיננ".
 ו-321.322

 קיגיות, ימניות ,;מש גן'1ע7 נירי א. קעו "",,ן עז המיתר הנו,, שמשקלו ונהיךנרה9.
 הנו,, משקיו 'ן'"

1TK),א(. 329 תקנה מהוראת יהיה( 

 )ן(. !:ו תל.ה מיורטת קרגי1ת ,מסרת ,קיש המיוער נריר"1.

 דג.,, קמשקיו א.טי, רננ שחיוו משא רננ .גן איסונוס11.
 "יננ אם 2ו! תשה משר"ת ,.נ, """,( עי ןו,ה הסוהי

 "בוסטרי. או "הידרובק" בעזרת הידרוליים שירוה בלמי מערכת בו ונמצאת בנזין במנועמצוייד

 ן, יתן הטוהר הב.,, שיש;,1 טנ,.ן ,ושיאת הסיוען נר.ר12.
 גמנוע י?וי.ן ירננ אס !!" תקי מנוראת ק-1, ""","

 -בוממר". או "הידריבק" בעזרת הידרוליים שירוה בלמי מערכה בו ונמצאהדיול

 ,מסיכת ישמש המיועז ר:נ או נויי, ":!סים ו,;,.נ ץ, ;ופי ?ויוי נע,, ו,ו,.ס ע, נע שן.נו מנוע.רננ13.
 נאיור, קיניות ימטר1ת ,שמש המ.1עז שנרננ .ג,:ן ז', ה,, ש, השלישי ,!רק 1. סימן מהוראתקרניות,
 רפש.. היתוק ,יין מקזת קנית ,עי 1א"ור,יב קדמיים אוריתיהיו

 "4ן. תקוה מהוראת עגוזן רננ שיינו א.ט.רננ14.

 7ינ'.ת יצטיית ,שמש "מיוין ורנר .גי מ' 2 עי עוין "ינ. כרוה:, ק-1 "",.1 עו "מתר הנלי שמשקיו ויכר!1.
 )ן(. 44! תקוהמהוראת

 ,וועידת גותאן מהאים נוינה יות17 ש:הויר1ר .גוז ),( ;4! תרה משראת נק,, ,ושיא, המי1עז מנועי רננ"1.
 ?ה.,. ש, ראוי חימוש7?'1

 האן,ה מהי.נ.ם מנןע,ם או אימונים ?יני נאשר ;ק., נן?נ י5:נ.נ א, ייי1,, ""ובה נובר 1!3, תינהמהחיאת17.

 ו-1"!. 7נ! ו!3, תקוה מהויאות נויי ה:?1פים נ,;,ים "ו וריי ?מתי נעלי ולוי.ס ;, נע שאינו מ;1!' רכנ"1.

 מוועי רנג19.
 )א,. "!י תלה מהוראת פתנה נהג הא גע,

 1"3. הוה משראת וכח, טנק מסוג מנועי רננ"2.

 נאסור משולש ניננ שימחא ינ,נז ",!, תלן מוינת 7.י ",!,3 ע, ;ולך המותר "נקי ומשקיו 1רגג אוס,נוס1!.
 1.נפתקה

 מ1%"1 "אמור הרנג אס 7"" הקנה היוראת יא.ן.ג.נ. 7-י ""5,ו ?, עולה המותר הנו,, שמששו מווע' רגבי!,
 בפם מכוסה  המשולש של ואחד וצדו ט-מ 5 ורוהטה ס"מ 40 מצלעוהיו צלע בל שאורך צלעות שווה אזהרהבמשולש
 פני על היציבה עמידתו המאפשר בסים בעל הוא והמשולש )ו( 78 לתקנה בהתאם  לשימוש והמיועד אוי, מהניראדוט
 אויר. מזם תנאי גניהורך

 "די. תלו" משראת"2.

 375. הקנה מהוראת טנקים, לנשיאת המיועד גרור24.

 אזומיס !!ים המרננ שי ךא"ור, "ן,ק של נ:נוית י,ת1:7 אן ן וו! תקוה מיוראה נהמן או זיור וסע יני תנ!2.

 !-מ. מ-5 פסות יניה ,א המן ר1ינ)א(
 קצה. מכל ס"מ ג,-40 מחות יהיה לא דקצוות מל הפס אורך)ב(
 הרבב. של האהודי הדלק של המסגרת מקצוה בכאונך הנתחיל לפחות ס"מ 40 ובאורך ס"מ 6 של ברוהב פס)ג(

 נאמיר נ.מון נימני .שא שייננ לנרגן א, "," ת"נ" מ:ויאה ק-s~sOQi 1 עי עלה המוהר הנו,, שיעוליו משא רנני2.
 נ. 3,"נתקוה

 ד'. הלק של מלישי מפרק י"ב בימן מהורגות קרביות למטרות לשמש המיועדרבב27.

 "ויק. נע:מ:ר )1 תשנעו גחע1ן י-ה ביום חיא 11 ךוזיה ש, ההייההנ.
 הם'כ-ה, 1128, 2צ9: עם. תשב"ד1 1075, 27; טמ' תטכ"ד, 1039, הפרסימים בילקוטי שפורכסו ההודעית בזה בטלותג,

 1148. עמ' תשב-ו, 1258-1י 447עמ'

 'כיןדוד "",1( נא1קט.ני )! השנזיז נתשר,נ.ח
 "רישוירשות)חמ1!1"75(

 ה'::.ו. נ"':.ו נ' "]י1. ":יס.מ'2יווזם292
".11.19)" 



ש ,",.ן'ן ורשה נהולת ונתגאית וקיקע גי הייע"' יר'::זית 1ן.לים נכסים של ההפחתה סכום בדברהודעה
8 ניני ייתת יעזת יייו "".?י ני ינ' ו'ניי' יייני שקיויישי 6 סעיףלפ'

ש האמורה בקרקע שהן כל הנאה טובת אד זכות לעצמו התובעגל )גככיס ישראל גנק להוראות 6 למשיף בהתאם כי בזה, מודיע אני1. ש והסדר רישוב אגף לראש לשלוח נדרש כך, על פיצוי לקבלורוצה שסכום קבעתי ההורצית(, - )להלן י תשי-ח-1957ב,ילימי, ש הרצאה - ברשומות וו הודעה פרסום מיים חדשיים תוך -הקרקעות להפחית בדוראות, כמשמעוהו בנקאי, מוסד רשאי בו אשרדהלוואות,
ש ראיות ביירוף האמור" בקרקע לו אשר דהנאה טובת על או וכותועל 23% על יעלה לא ההוראות, לפי להחזיק שעליו הנזילים נכסיואת ש כפנקסי - ישנו אם - הרישום פרטי את  שיכללו הביעתו,לחיזוק להוראות, ו-)8( )2( פיסקאות נא בסעיף המפורטים הפקדונותמסך-כל 8 הובע, שהוא הפיצויים את לטעימים המפרטת והודעההמקרקעין :ל8 - )להלן יצוא למימון הלוואות למתז המיועדים 8% זהובכלל  וסעיף. ספיף בכל הנהבע הככנםיהישוכליצוא(.

 מיקו" חניון הי" יוויחות, )נ( ! נסעיף "אמני נזקנות!.
 ויוגור ,!ינ, וחוף בחינן זרתתה שך.א מ"מ ופור"נקרקע שעשן

 המחזיק אדם שכל בזה מורה האוצר ושר לתשה עינ,דיםשלמענם מנכיון פחדת יצוא למימון קרנות בממגרת ישראל בבנק בנקאימוסר

 נ". ושק" את ימסור דאי.ר"גקי,ע שג.ן השרש - פיו עווף או נאזור, יעש,ה. רשאי שן.ה"מ.ש;"
 מוסר רשאי בו אשר ההלויאות סכום לח"יבדן יייקף לא הנכ'ונוחשני

 תוססת הךויחוה, יני ין".י, שע,'1 הנויייס כנני. את יהיהיתנוקעי
 1 פהיקה דיק "ינו," שרך אתז סוס שוהך אשי ע קר נחס 1. ניעיףגאמור

 אליעזר. עוד ;,.וו,יגוש שיין 1נ"ירש ננעיף "אי.ר.ס 2S~fT י,ס:1 יייוא, %" כיה:. ,א3.
 בלבד, זיהוי לשם אדום, בצבע מסומנת האמורה הקרקע"טיבת סך-כל מתרך יצוא למימין כהלוראות בפועל שויתן האחוז ובין8%

 בקנה הערוך הפ:559,10, מספר בתשריט גבולות, קביעת לשם ילא 1. בסעיף האמוריםפקדונות
 האוצר. שר ביד דההתום 1:2,500מידד

 ,דיור רייסס אוף ניארז-ראש מונקו "ץ:ור ךהקריט "עהק ישרא, נדק :?1 ניעמעיתו ננן' מוןל 7, י"., ,א , נייף4.
 ש-:," נ),". יחסן וו, ,. תשג-נ-:,,1 ננלייסו,)מוסוות

 ;זית-ן,'ת, וייון, יהיו ;, וכמסנן ונמחיז ירוק,יב,ןר,ן,ת, ,יצו,
 "ר;.,.ת. דן:71ה גמדות ננס לעיין ,גאי גזני ון,יו:ין,:, זך. יסבוך מ:י:יס איננ עין 1:, י-., ל-"",,,"1 או,, מ;יעיסאינס
 )23 המכ"כ בהמוןט' 3, סעיף למי גוילים נכסים של ההפחתה סכום בדבר ההודע"5.

 באיקטוב-

 ספירנינתם 5"19(
 האיצרשר 72310()הם בטלה. - 1715 עמ' תשם-1, 1281, המרסומים בילקיטשטירכמה

 בניבמבר )3 חש"ו במשין כ' מיום היא וו הזדכה של ההילהה6.
 העתונות פקודת"(ין(.
 דפוס בית להחזקת רשיון מתן בדברהודעה הורוביץד' פיון נא.,ךונר )וו תשית מוין'.1

 נני:ן:י )1! הש:.ו נחשיי ס' ני,נ גי ",,עד, נוך;:נרה ישך", :ךו:.ן)היר1!!7ן
 רטיון באר-שבע 13, נולונמב רהוב מימון, ליעקב נידן1155(,

 נךלונ'וב ברהיב להפיק הדרום, אחוז על הממונה כיד הה,ם 555,מס' 03"צ. עמ' השג-1, 1928, ק"ת 432: עמ' תשי-ה, 753, ק-תן

 מימון,, "דפוס בשם בית-דמום באר-שבצ,15, 7ת14. כא' תטג"ה, 1092, ק"ת 2183; פמ' השב-ב, 1330, ק-תי

 1955( באוקכובר )10 השכ-ז בחשוןב'
 גריל'

 "ש"י ן:1 !!7"י()"מ תש."ט-1959 העכקיי:, ההגבליםהזק
 ךן:'ס נ:ןרן מ'י"י'ס יתי;.יינ ":יי.

 כובל הסדר רישום עלהודעה
 -,- ":י '. השי-ן-ינו "עטיין, "ך;נ,ין ,=, ו! ינעיףניהאס

 1945 "סגים(, )-ם לי,'כיית "יש'י'ת ין

 ,":ין ונוסע רן,". קייוה .;:י נוב, המזר שנרשםמון'ז,
~TD'g 

 עסקים למס דין בית בהרכב שינוי ברבך הידעה
 של-ירי  שהוקם  עסקים לכס  הדין בית הרבב ני הודעה, נוהנמסרההרופאים,
  הס:  לנידרגציייב

 ניו:י  )!1 "שב-ו  עיון ב-י מיום דונה  תגולון השיוריתךריי1ן
1: ,ינר.ה. גישר", "רצוניתו"סהזרות

 לגי- - ;,ן -ר:ךסCT?~1 וגהוקיו. ושוור יישרן ודגיי ,;יון בתות יאמרועזר
 הנר- - נפק .י?,,ירי" ,רון,.ס. י,ס,נוין

 זה. לשי תת71ן ובו. עמ' תש:-ן, 7!", ךסהיין. 'פה " ,"17( ג".,סונר )17 השג-, נלשון"'
 עסקיים ן:נ,יס ?יהיןונ")"מי!1"7(

-  מרקמן 'עקב ( """1 נ.ו;י 1!1 תשנ., ננו,ג-י-
 ובולון האורית המועצהראש 76323()המ 152. עמ' תשי.מ 286, מ"חו

 l"?etn, ניקו נ' יטו. הנוס.ס'ס.1,.ס
 ""11.19.י
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 1944 קיקע", סנ,;ס.מקוית
 4 סע-ף לפיהודעה

 לטובית כנכבד, והמונעות וו, להודעה הראשנה בהימפת המתוארות יקרקעוה בקשר "קרקעוה במבקכי רשומות כי הודעה, כזהנמטרת1
 שאין או שאבד קרושות בטנקס מצויות היו או בהלין, או בכללן הישמדן, - וו להודעה השגיה בהיטפח המפורטים וחיובים, ,כויותיאה,

 חדשית. רשומות להכין מנה על הקירות לטרוך מח.נוון אג' וכ' בסלקו, או בכללו לשיייש, ניתן שאיו אולהשיגו,

ך :ן:בך:: ::::ן:ג::בשמיץ  גיתי ייישיע' "י"ית' ""ך "י"יי"' י'"" גי""" '.' ימ'" 
 הרז:שו:ההתוססת

מספרחלקה נוד:.רףברךדונםי.'רהמקוםהעירכידורי

,ר,נ,,4- -ורן;7-- :.י, ",גא: .רוש,ינ7"ן22
הר',4395- -77134-- כליל אלבאב , ירושלים22108

יין":,ית
"י,ו4ן4 ז."יי - :2נ1 קנן-אנו,]נו--- יין%"ן??
ל1322 קנוז-אזול152--קלעה יסו22110 חר',4347 דיאמי 
חד,47נ4 -.זיאיי1322 קמן-אוזל)15----ווןביפו22111
נקיביפו22112

- ך
- חר,4347 דיאמי -נן13 קמן-אוול176-

 חילדוהררךיפו23113
"?4

ץ1322 קון-אוזל5182 - חר;4347 דיאמי 
ל ן132 ק:ץ-אד1ל190--.- הילווהדרךיפו33114 הר,4347 דיאמי 
חך,4347 דיאמי --1322 קיץ-איול118לו7ט: הילווהדרךיפו115ן2
הר,4347 דיאמי 1323'-- קון-אוילמ(2----קלעהיפו116?2

דונםן"ר
הר,16635244%95---47322--טורעאן22117
חר,15635274396----2()י--טורעאן118?2
חר,559094337נ--.-9475 קאלהאלטדרעאן22119
חר,90174397נ16---0111 קאלהאלסורעאז0?231

 השמתהומשכת

4,13 גרובר( )לבית רבע11ןנרבץ קרוברק :הדל אשה קריא בתדינהירושה221873301,45
 אע" בתקיאדיהירישה221083301,46

12;4 )לביהגרובר(ברכהרנימ,ן קריביק :יד,
10,141 היהודי גרשון אברהם ביןיטב היהודי גרעיז אברהם ביןסליםירושה--23109
10,144 ייהידי גרשון אברהם ביןיעלב היהודי גרשון אגרהם ביןכליםירווה--כ2211
10,432 גרטוזהיהודי בןאברהםיעקב הידוריסלינביןאכד"םגיעקירושה--22111
10,432 היהודי גרמן אברהם ביןיעקב היהירי גרשון אברהם בי1מליםירושה--22112
10,432 היהודי גרשון אברהם ביןיעמכ היהודי נרשע אברהם ביןסליםירישה--22113
10,432 היהודי גרשון אברהם ביןיעקג היעורי גרשק אברהם ביןכליםירושה--22114
10,432 גרשוזהיהידי ביןאברהכיעקב היהודי גרעון ביןאברהםכפיםירושה--22115
110,172% היהדדי גרשון אברהם ביןיעקב היהודי גרבון אברהם ביןסליכירושה--22116
3,ו רג'אב עבדללה יוסוף עבדללהכאלים--רישום1173%3,45?2

2;1 .ע'אב עבדללה יוםדף עבדללהמלים
1,3 רראב עבדללה ,וסיף טגדללהמאלים--רישום22,18353,43

1,3 רמאב עבדללה יוסיף עבדללהסלים
1,3 רג'אב עבדללה עבדללהיוסוףטולימן

בשלמות מוחמדאל-עומר אחמדדיאב--רישות2311962,41
1,2 אל-עומר מיחמך אחמדדיאב--רישום2212062,43

1,2 אל-עומר מוחמר מחמודקאסים

 טרטקובריעקב
 נקזן "קרקעית, ריש,ס שיקהש"י

 מורק"

 ת"נ," נישפו י נ,%" "נונ.סינ";וט294
 ,יינ11,



 השכ"ה-1965 והב:יה, ההכניןה.ק
 נ:י-ניק מק.:י ת::וןמיו2
 לחוק 77 סעיף לפיהודעה

 נ~" מון';.ג "ר.:1,
 נז,ן,ן: "רש,יך ,פיה",,1ת קט"י את ו:ו,.ות "תנ;.,ת "ת - ה;:ין ,!' ,:, - יךוש .ת::ן א. .ת::ן הן,יעך 1. ש.;ז,

 להכרזה מפורטות ע.ר ב:יןתכניות
 י-1%; "יי ר,", י!"-ען-tsvt 1"1-;ן-וי1. ?נ1-טי-lez~ ה,ןית "1%( י.ק - 11% ת.נ.ע.1(

 711. "7, ר"7, 7, י"!-עז-!%7, "יק.ת י,1ויוש

 י;?-;ן-%7?. ו7[-ןז-ור!, 7"1, ן,קות ,,1" :1ש - 11% ת.י.ע.?(
 ";-;ן-1,. ה,;ות 4?1"ו.ש

 1ו4-ען-נ"4. ג"[-עז-?1%, 1%, 17, 11, ה,ק.ת ele2ו1ש - זנן ת.ג.;.ר(
 י-,"7. 1 7, 4ז", רו", ?4, "%!, ,;?, ך.,ות %,1"ו.ש

 .-ין. י!ו ר?7, 71%, "71. נ71, ,וו, 71(. 71ר-י-,41, ה.,ות 51%%ווש - יר1 ח.ג.ע.1(
 ??1י;.ש - ",1 ת.נ.;."ן

 4%, ,4, )4, ו, ",,.ת "י,( מן' י;ורטת ,ת:).ה וקי:וי ר?, ין. מוירמת ,ה::יה )ש.:1.
 189, 188, 185, 1183 הלק 181, 175, 22ן, חלק 83, הלק 75, הקל 74, 72, ל6, הלק51-עד-53,

 412-עד- 362, 316, חלק 315, 303-עד-319, 2%1, נ24, 240לעד-243, 233, 198, חלק 192,"לק
 741-עד- 735.גד-739, 732, 733, 557--עד-560, 626, 3?6, 533-עד-553, 417-עד-415,423,
 וו11-ןז-"111, ו,י1-;ן-רו11, ,"11, ה,ק י!"ו, ו%"1-עז-,י"[, ~rlOS %,,1,נו,1, 97פ-ער- 979, 075,  974, 973, 971, ל5פדעד-957, 2ז9-עד-914, 5פ7, 793, פ74-עד-79י,745,

 141%. ,141, ]יר1, %4ר1, "יר[, י,!ו, נ,!ן, ?,ר1, רור4-1ור1771,1,, %,11- "יר1, ]ור1, "171, 11!1, 7"ר1-;ן-?1ר1. ו,!ן, "1?1-;י-?נ?7,1!11-;ז-1ר11,

 112-עד 107-עד-ם11, 135, 98-עד-102, 91-עד-94, 87-עד-89, 83, ז8, 79, חלקות 5123 גוש 68( להכניח)שי:וי
 500-עד-512, 498, 443-טד-454, 443, 412, 433, 399, 384, 383, 353-עד-067, 331, 114,330,
 25ע, 684, 653, 642-עד-647, 629-עד-639, 558, 557, 550-עד-563, 553, 552, 315,"51,
 ,נ". ",7. 1%1, ר,;, 1"ז, ר"7, !נו,7,1,

 128-עד-148, 91ג.עד-120, 92-עד-02!, 69-עד-84, 17-.כד-57, 14, 13, חלקזה: 88!8 גזש 42( להכניה)שיגוי
 485-עד-491, 434, 433, 425-עד-431, 279-עד-2ג3, 272, 157, 162, 161, 158, 137, 132,153,

 533. 503, 493,502-עד-590,
 ??1"עש

 1רר, ררר, [רר, ,רר, ,!ר, 7!", 147, 44[, ?11, ,11, י,ו, ררן, ו!ן, ,,,, ??[ ה,,ית:
 447-עד-449, 443, 425-עד-443, 405, 293-עד-402, 283-עד-392, 74ן,379-ערי372,
 91פ, 595' "68, ל64-עי-3'6%, 3,6, 378-לר-iss. ר34-ער-552, 484, 451,483-עד-458,

 918, 889-עד-892, 865-עד-868, 853, 83:-עד-794, 781, 780, 712-ער-799-735,723,
 14,4. וי14, ,ין[-;י-,%ר[,;ן-,,רן, 1יי1- 41ר1-;י-44רן. ,171, ,1[:1, "!?1, 4"?1, 4"11, !117-יי-זן,[1, [,%-;י-"%%,"ן%,
 953, 667, 653-עד-662, 49כ-עד.551, 333-עד-545, 437-טד-1"4, 59, חלקות: 6123כגוש
 727-עד-739. 673,899,
 58. 57, 50-עד-55, 4%-טר-47, )הלק(, 1 הלקות 6124נגוש

 ו,ש רי( ,תג:.ת,ק.:ו.ן
 ?![י

 "ו- 1?ו. י!ו, [1ן-עי-14ר. !%ן-;ן-נ1%, ו", ,ו-ען-ו", "ר-עי-ר4, י,7ות:
 ר,רו. ?ירו, י!11, "11,ען-?57,

 125, 125, 71-עד-77, 45-עד-53, "4,  30-עד-34, 28, 22-יד-ם2, חלקות: 6123גוע
-151 

 268-עד-273, 231-עד-265, 244יעד-פ24, 237-ערי42פ, י234-22, 209-עד-218,עד-179,
 נ?4- (41-עו-"?4, ,י4-יך-,,41, ו7ר-;ן-י,ן, "4ן-;י-רון. %,!-ען-,י?,,"?-;יל,?.

 5י4-טד-485, 459-עד-ב47, 453-עד-467,עו-441,
~SZG-5"!, 328-טד-גב5, 524-עד 

 ז57-
 ו1"-ןי-ו?ו. %וו-ר1", 1%%, "ו, "!ו, ויו, "נ, 1,4, ר,ו, 1%1, ",ו, ,7נ, "ז1,על-רוג,

 782, 781, 762, 761, 752-::ד-797, 728-עך-נ74ר 720-עד-723, 795-עד-690,718--עד-599ז

 בארש'
 ו,נ:יה ,ה::ון ךךקומיה ".עז" ראשי1קג

ג:.-גרק
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 השביה-1.033 וה,:ניה, התכנוןהיק,!*
 י.-" י. מכי תתי.מיד. "י-" ל".מ., ה-.יןיין-ש*
 מפורטות תכתות של התלייה הפקדת בדבר הידעה מפורטות תעיות של התלייה הפקדת בדבר הודעהן
 נו" :מנית[

 ,"ו, י, ,סעיף ג"תאם ".וע",
 "תנווי

 בדבר דחלטד דפקדה על הודעות מישול יבדכר יינסו,

 מפורטות הכניוחוצהליית יטוו ויתיך, ,תגנון "יהווית יוערה נמשיוי נ."ש;-ק-ו%!1,*
 ויצין, התנתן ין., ,, י:י.ף :יתאנ הוזעך. גזן:פרת דו!לןך חינה, ו,נ;.ן, ,ת;נ.1 המקימית "וען" ונמויזי,יעל,
 מחוז ולגניה, להכ:ון המהווית הועדה במשרדי כיתשב-ה-"ןIlioten - ,19(~ מם/ -חננית "נקראת מפדרטיה הזיות שלדתלייה
 הופקדה הים", ולבניה, להכנון המקומית הועדה ייישרדיה."_, ייט ,יום יד  היחלה, הים" ונין  צליהו ra נין ח"י  חיגיוחדהליית
 נמרי )31 תן:-ן נ'נחור

 - יס,;117;' ינ' -ה;:'ת הקיאת ימרסו" המיות ש.,החייך ,ן,ן: יי!ורס,ת ך"נ:י.ה את 7"1%(,
 ;כשה ש:" .:גי ק,ע הנמות"קן,יק נמר דוזע" אשר "נרמ,,סיב-, .מור - "!1 ינ' תמית -!

 "",הק,נ-
 של, ,;ני ויה,".

 התכניות את (, 1967 במרס )31 תוסר-ז ב' באדר ייט ליום עדתתילהי, 30,5.1935; סיים 515 ם-ע-ר פורסמהאישורה
- 645 מס' תכנית-  להלן:המפורטות הודרה אשר ג'מאל", בואדי קניוה "מרכז 

 אישזרה נדנן שהורעד מרכזי, כרמל - המ,3 מס' תכנית- 19.3.1943; מיום 1255 נ-ע-ר פורסמה אישירהביכו
 927ג.1.2; מיום 180 ב-ע-רפורומה אליה. המגורף התשריט עם ביהד-

 שיוועק ";רי,, נמרנו ?.יוייים י;.ס - ד!,;;, מן.המית- ,7וי. חתויין דאן,י.ס ק"מערויםובשעות
 145; עם, חשי-ט, 7ט6, ב-י-פ פורסמה אישייהגרבר רון הרוחה אחר תכנוני פרט ככל אד במנין כקרקע, מעויןכל
 "תן;,.ת הלק"ת .וי ע, נתן1!:1

 ווי
 והשר.ט עםנידן- ןןך": סק.מיה ועזק ן":ז;

 ד:!,יי
 א"ן.

 ",; ,ו, ך,_,ת - lOTGT,יק "תקי.,, "ת;:ן,ת ,יזיק נרש.מות, 1. וווען ש, !רוויהי.וס הת:וי,ת: ג,ת,י.ה ך;,.ן,; י__ת,נ זן"וו יוע.י,; תפך ישץ., "והן "1;,נ, "תנכיות נתחו; :,., ק,"דתן:ון
 %2-ו7; "-%ן, יאית - %יוק;,ש ""לרה. המקומית ",עז" משרויות;:י,ת

 1%-י1; 4-1. ",7ית - lOTG9ויק כהנא מ' "ו1%( נ"71סיני תשג.1111 בתשרינ-ן
 3-1.  הלל,ות -  ל~ך0נגוש ולבי,; לתכנון  המחוזית רועדה -U'hיושב

 גיויס תשלוט לל! גה לייין רשוי והגזיות גךתליית ך?ו;ין יי ייתךמיי
 )7ךי. סווןיב מיזיימ ייך?רךיסונ.:?ית
 א, "רואה אחר הכנזני פרט בכל או כבנין בקרקע, מ?וגקכל

 ;ן "ת;;,,ת ,.ת ית , . ;, ..,ן ע! ,ייד יפוייי, תקוןיך,נ

 ך_
 קררת: י7יך'ת , ,ן וב

 היגייס  מוך  י;"י, שתן וינ, א. הת::י,ת יתגיס :ייי ;יןד"::11 מפורטת תכ:.ת של התלקה הפקדת בדברהודעה
 ן י"ת...ת יה;:זית ייתש ייקומוה' וי ,ייעד שי חיייך"מיי; יעניין. ךת:;ון ,ך,, %, ,יעיף נךתאס "ונעה, נ,"::חרת

 .,חן.רן. ךך7יך'ת  יךןררןןיןי;יויייוך י;.'  .ליייך, לגלוון ךל,..י" יועדה בישרךי כיהשכיה-דיי),
 נעך ,",לה הן7ית ?, הגווען יי ייי?,' נסק :דנית.י' ך.:,וו דייך, 1,ג:ין, "נתן יך,ו:.ת וועזק ונלשין.הילך,

 - lljslrn"' מס' ,תגייס עב ייךי רגויןי'ן' תימית ך,י"ת ןן'ךן,!ו,:'-ך".,'-. קית::.תךן,יסתך:,ראה.תנ:יהךת,.י"

 :י,,.ס שנירניך דת.תהיס' ינקת קמך ית' ה,ע ושיניתךקע'ית ךי'ת.ן. :,,-עא;.. יירן ;תי:-ך1 י,ונ שנין נשו, עיר ה:;,ןתעית
 ךךיס, ךן;ןת עי י,,ויעק %,"יל ;י' הש:."' יויי'י:י;'ן'נ ,,,ו: גוגי:י )וו השקו נסגת ,." "ון וו ה",,ה", ו?,,וצי
 :ונ- שךוועד ;י,.;ן, UK'7 חוך,ה - "!,14! י;. ת::.תאח

 ג'"יע;.השי';ינ.:יגידהי'יק,ן:'יקןיי;.ת'
 ד;,"111:'-

 גייל.ן ךיירימך י,יהיין- יגךן  שיי יוג' ה-ן י:י'והיידויה התך-י: ךנ בייך %%.27.1. ).יון 3ןז ב-ן,ר  פורייךיישורך
 ימיית. - 4נ, יך' תש:.1' !1!1'יי-ייי'י ,)'ך.המתורף
 כד:א מ' """1( גאו7יי:י ,"2 תק:.ו :,קו,י' ותנית: ר,ת,"ת ";,ואם וקיטס "סוץ,ן
 יי:י'" ית::.1 "ך"יו'ה "ירי, י";.י;נ ,ו1-2ו!. 21%-וו2, %:2, "?2, ",!, י,:, "ירית ,ירייוי;

 קויךיחיי2,!-,,2.
 ג,ייס תק"ם ,,ח גד .ייין ישאי התניית גהת,יית מעו:.ןנ,
 מפורטה תכפת  שינוי הפקדת בדבךהודעה אק "רואן ""ד הנ:.;י ;דם נ:, "1 במין נקיק.;, מעטיןנ, חיפה נ,קימי, תכנוןמרחב לקהל. פתוחים האמורים ע:המערדיםובשעות
 וךי.יה הה.ן,ן לך.7 %, .יעי. חץס ן.יה.. שמריב י,ומית ,ןןן ךהנןס וגן התמיה החליית יי, על יקייגחו
 הין.ין חור רשתי, אוהו ו.בל ,ו קנויה נת,וב כלול ילההיגנון

 "ינן. 1,נ:יך, ,ת..,ן דיק.מ,ת ך יזעימיין.ח ,"ת,י.ת ךת;;זות ,דויק נרש,ך,ת ין הודיה של  פרן,מהמיום ייו1  ולשיי,  יתרון nlrlr~n ךוךרה . ו_י יה-.(1%
 ךוןלי

 ש.:,,
 ינ' זזן ות"נ" - י!,%;!1 ך;' ."::.ה ";קרא _,,רי"ח;;,ה ךאך.יך. דסק,לית "ועזה נמשרז.דהיית

 ברנר ר"ר -  הפ41ח1א מם' להכ1יח  סינוי  היהווה  זבולון" עמק823, כהנא מ' 1165( באוקטובר )20 השב-ז בחשוןו'
  825 ב-פ"ר פררכיה  שיעיורה בדבר הזועה ":2ר תימה, מורהווךנת' ולבניה להגנזן המתווית הרעדה ראשיושב

 "ת;ר.ס ;נ נ.יז ,%.י1.ן1.ייין "י!"סתו
 דינרי

 ,ן,י,.
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ש

 !!1. ימק: ומק [!1,"?1, %,;77,

 קריות מקומי. תנוןמרחנ "ת ירוא" אתי הנזוזי ירט ג:, או ננ:'1 נ,רל;' מעוין:,

ש מפורטת לתכנית ש'1.' הכנת עלהודעה ךישהס הוך ישא' :ונ,.א,הו או והצמת נאוום נלי, ע,"ההרען
 ;, !רבויהמינם

 נוה :יתמת השג-ך-ופו, ונגעיה, והנתן ,חוק 71 ,!עיףנימאס והנית ,שתוי התעיות ,":יש גרקימיה, וו תוזי"

 ש בישיבהה ההלימה קריות, ילבניה, לתכנון המקומית הועדה כינודעת האמוקד. דסקומיח הועדהבמעדרי
 מעורסת ,ה::.ת עדוי יעניק """[( נמצי )" תעב-ו בתייר ס-ןמיום ן ""%[ גאיקסוני )זו הש:-1 נגשיינ-ס

 בקרית רמלנהג' בעי - ק',143 מס. מפורטת עיר בנין חכגיתהגקרא: כהנאמ'

ביאליק. ולבניה לתכנון דממוזיח הועדה ראשיועג
 המוצע: התכנית שינוי כתחום הנבללים השטחים הם ואלה חיפהמחוג

 1 נ14,1, 12, 11, 10, 9, %, 7, 5ז6, 4, 3, 2, 11354חלקזתבגוש
 148 40, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, נ2, 24, 23, 22, 21, 13, כפר-א"א מקומי, תכנוןמרהב

 4"[. זזו; !.ו, ::ע :::;:::) מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
7! 

 "4, %ן, "ן, 7", ,", ;", 14, "1. !1, 11, פלית ז:;11נמוש ויגעי, וה::ו1 ,חוק ,, ,סעיף נההחם ייון", נוהכינרת
 70, 19,, 68, ר~, 55, 63, 64, 63, 62, 61, 50, 59, 18, 43, 41,42, מהיז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965,

 81, 54, 83, 52, 81, 80, 79, 75, 77, 70, 73, 74, 73, 71,72, הוכקד כפר-אהא1 ולבניה, להכנון המקומית הועדה  ובמשרדיתיפה,

 109, 108, 107, 106, 103, 104, 3פו, 102, 190 89, 88, 56,87, שטח אהוד - כ',69 מס' -הרית הגקרא מפירטת הכניתתירוי

- 31 מס' לתעית שיניי דמהויה הקברות" ביתלהרהבת  117. 116, 113, 114, 113, 2ון, 110,111, תכנון תכנית 

 מיום 1090 ב-ע-ר פורדה אישורה בדבר שהודעה כפר-אהא,עיר
 קלייר י'" 1" הריין יהשי'י-" אייו. הישרף התשתנס ע; ניתן%41[.17.4,

 לוי "",1:ובד'ה
 ו,::י, ,תמון "מ,1:ית ד.;זן רעש,ישג "השית: גשרו, "נ,י,,ס "שן:.ס ךסי","
קר.,ת [;-זן, "!-,!, י[-1!, ,1. י[, "1, !1, יקית "?"[[מוש

 התון ירי, מקומי, היוןמיה: :ין'נ הענו; יקא גי ,עיין רשאי "תעית נשלוי מעסיןנ,
 מפורטת תעית הפקדת בדברהודעה יקדי. פהוקים יחמורים ש"משיזים21שנוה

 ימיי שירתק יתומות ועיד מקנזס וגן שעהנותנ:.ת יוי ע,;ימ71!:ע
 ידג:.ו. ;"נזין יפן :: ,וע': נךה:ן רייקה; ::ה

י רח' י-שרז נ י-'""י'חק: הלקיים תוך ישא., "וה. וונ. או דתנ:ית נהקכם גטו, שלה"הקון
 יוייסת -ת::'ת הקרחת :.!ורות הרית "יורקיה שנ.עית'"נסיי התעית ,זיזיי ךה:;זות ,שיק גרקויות, 11 ווועה ש. יינימיתם

 העורף התקריס עם גיצן יצר".,1י:, יאיורן. ין7ון'ת גונז":משרוי

 יתשריס. נציי גלי ,ינוי, גטקעס "תנית"יי::י,ית ""1%( נאיקטינר )11 השג-ו גושרי;-ו
 .ן,מ'כהנא

 1נשע1ת גיטים תש,יס ,,א גה ,;יין רקאי נה::ית r1J1raני ולנזיה ,הנ:11 ומהווית "ותוך יאש.ושנ

ק " סשהישיז היפהמהוו
 אח הרואה אחר תבנוני מרט בכל שב בבגין בקרקע, מעוניןבל
 התכנון שמרהב מקומית ועדה מדגום וכן דתכנית ידי על נפגעעצמו

 :ונ, או התנית גהד,ס נ,1,שקך קיווית מק"מ., הנמןדינ
 אותי

 סייס יזשייס תוך רשאי,
 גמשרדי לתאית התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה שלפרסומה מפורטת לתכנית שינוי הכנת עלהודעה

 ואמורן. היגונית היעזן נוה :יתרת השנ--"ו"1, יהרי", והנון יעיק 77 .סעיףשהאס

 1956( באוקטובר )2 תשכ"ו בתשריי-ח בישיבתה ההליטה קריות, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה כיהודעה

 כלפוןא' ית::'ת ששוי יינין ""1%( נ!!סיגר 51 תשג-ו נאווי נ.זמיס
 ויעניה לתכנון דמחוזית הועדה ראשיושב שדרות אזור - ק,173 מס. מפורטת עיר בנין תכנית הנקרא:מפורטת
 הצפיןמחזו ביאליק. קרית קיט,טידגי
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 ה.2ביה--מצפו וך,בניה, התבגרןהיק)
 :ןנ:.ת: ,ג,,,.ס גשסק.ן ,ןיאי, ע"1 ניח יעי:" תגווןדרך:ן
 11!'1-"1!י1. יישן"ן,' מפורטת תכו'ת הפקדת בדברהודעהן

1 יע .,נ, אי ,ה..,ה ;קך.נ..,, לזע עיודת - ,11 ינ' ין,רסת .תנן.ת "ויאת לטרסתקנוית ענן יה:ו,ן עלרךנ יקשית ויזו ידוין וזן ית;ויה .ן. ן,::ו; ה ,יקי קא1' נית וזנ;'" .ה:ו11 וין,ך'ת ליעיך יייקיי'ךן;י1, ר ננ..ו"יי',לי_תנ.יו..,_ן,:,1י_י7; ל-וו "נ:.ן, "::,ן ,:,ין'ה וועזה :י;ןן. :.חק:-ך-1,!1, ( . .. ית ,"..ך,ןע_..ך.._,ן ויג:.-, ות:ו11 ,,,, ,, ,נעיף ניהאס יוזמך, :יהודניתן .נעלות נניס השיון יי" :" עיין ישעי :"::ית ייי:י1:י ייי
 _,וו_.. ".ין. ךמ?.יף ךהוייט ;נ נ."ן זויין., ,יין ץורוו"

,, - 
.

 י%ך.יך.,י,וך." נהט.ת: ךנ,ו,.ס ךקט".ס ךנוא,"
,ו_ניאשי; נה,17.ן כלפיו א' 5,1%( נא,.לו:ר )! הע:-1 ייערי.., 1 4, "!1, 1, נק,ן,ת1 121 - 7!1 ", 1, ",קוה ,"225וקש

 י.ן:. י,,ן', "נוןיר,נ ע;:. א, ייצאך ץ,י תנניוי ייט ג:, ,י נג:.ן גקר7ע' :עוניןנ, "יק'יו:"יי ינעי.ת י.ן'ס ת':'ין "" י" ז.:.,ג ייייג:ג:ב: יישך
ק, ס-ן,יך ר..ס ךזן,.ס תוך ר". ",תו, וינ, או "קוית נתסוסנקו, מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה 7.ך יתיוון קירינ י,ון.ת וןיי לך:ונ וגן יתגניה ין. ע,ותו;

 ח,.ך. ייי1יף ""קר.ט עם ג.ין רסוק., זך.לנע כלפוןא' -n~Tas - 111 ין' ךי.דית .חננית הנקראת ייורסת תנויחשקיך ,,,1( נ%וקן,נר )2 ת"נ-ו נתשייי-ח ;"1 ""יורך.ו:17לית :1ת;:- ,וי-ן נמקרוי ,הנוית "היווות ,יו.ש גרקויות, 11 "ורע"
 נתגרת: ":יי,.ס ושיך.ס ים1",ה יינן': ,וננוף ךי"ו1ית וועוי תש'ושן

 י"י7ן' ן "' :,י:לן ג:;:: :::::::: "יייןיחיי
 ( . ) 4 5 ".,ות (4ו?1ויש שין :'ת ללאי" תנווןירהנ נמין. 1 !, 4, ",;,ת 41,"1ווק

 ונקשת ג.מיס תעדון ,,א נך ,;.ין רה"י י":ו'ת יעיי.1:, מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 ,,,ן. לה)".ס ך"ליי'בש"יקיי'ם 1"נן.ך, "תנ111 ,"1, %" ,נעיף ג7האם וזעה, 12השנדה

 "דר ת::ון' !ים גי, "י גג1'1 נסייע, ?;נ:'1יי מ".1 "נו.ן, ,תגוון "י"ווית ",עזה ניקרן. י.תשג-"-גויד.
1 את ןרוא" a s P ;  

 וגישרו.הצקן,
 שנה "תגון שמידי י,וי'ת ועות יעין י:1 ,תימת י עי~?:r ך,!7יון קאן, נ.ת 1)נ1'ך, ,תנון יי,ומ'ת הזען"

 119 מס' מדורסת .תגרית הנ7יאת מכורסתתגרית
 מ.ון חוק.יב תוך רשתי אותו, וונ, או ךתמית יתייסימי לנן: שיצרת -

 ךו;וך גישרו. ,תנכית "הונוות ,הציק ייעימות, 'י הייע"שי א,.ה. "לצורף התשר.ס עם ניהז ".רון., ואו) יון.ן, גסיי,ז פרגון"
 ךץל.י".ך:,.ן.ת ,,ן

נ, כלפוו א, 1%5%( יאי7טייי )2 י תעב,גת-י'7ן.נוש%.ן
i~JISQ 1 1נ1ע... נ.י.ם תשנס ,י% נ" ,;.,ן רש%, נתגניתTT'ויננ'ה תנייך ך:ןח'ה ייעיה יאש 
1 ,קני. עת1חים מלוייםש"ישרזיב  בהגויי. "תנון ישק %" ייפיף ג"ת"ן ",זעך, נוךייסרת ך,עזן נישרפי ,תנוית "תקוות ,הן.ק גרשומות, 11 הוזעהש, מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה 2:'ב:גנ:בך::בך:נב::!ן:::: עיין את "רואה איר תנווני לרט בגי או ננו.ן נ,ר7ע' מוויןנ,
 נמשרן. ג, הש:."-ויש,הקמורה.

 מהוו "11י", ,תנוון "שווית הועז"
 שנערות סון:' ייניקו, יתמת "ל,.ן'ת ו'עךי ,נמקין'ושסיה ""י1( ג"71סייר )2 תשנ.1 נתשריי,ה

 כספוןא
 ראשי1שג

 הלעז"
ן, , ,' וקנויה ,תגוון "מחויית

1
rTnnי1, הספין, 

 ,ק",. לתוניס ךאיוריםשךלשדן'ק
 י.ום "וע..ס נוך יעזי, "1ת1 %ו,וינ, ,ת:ץת נת"ום :,1,",ן מפורטה תכוית הפקדת בדברהודעה יתנוון שמיךנ ירויית ותן" מהדס וגן ,ת:נ.ת .ן. ע, שוע;?ן, "ת "יותך ח"י תנו:, זרן ננ, "1 ננו.ן גור,,;, יי,נ'1יי יולן. מיומי, תמוןיר"נ

 נסתפג הוזען. נ,ןומנית
 ,ןע.י

 נמעין. ,תנו.ת ךת11וות ,ךו'ע ניע.ל.ה, וו "כזעה ויליעיך ו,נן'ה, "תנוון "71 ,,
 יאמורך. ון,וך'""שיך ירוו וזנויך, .תנוון "יך.ז'ת ךיעזה ייקיי. נ.תרניך-גיא,
 . כלפזזא' י,1%( נ".7סונך )2 הקנ., נתעי..-, שן,ך, 7ר.ה ;וא', יינטה, ,חננכן ןוןן,"ך,,מ.ת"ןן11ינמשרן.

 וקניין ,ת::11 "מהוויה ,וען" ראש.,ן: קדורת - %וו ךנ. י!,רסה -תנית "ו7ךאת י!,זסה הגויתהכנקז"
 "תשריט עם ניקז והתר.,לנע

 "לצניי
 "יייןמ"1, אצין.



 השב"ה--יצפו והבניה, ההכנוןהיק
 ;רן מ7יי', הניוןמרן:

 מפורטת תכרית אישור בדברהודעה

 רה"י מ;ו:'ן ינ, עין, גינתי", ,תגנון ומטווית "1י7" ניעיויזנן ,ינו.", ,הנמן ,",ק ;11 ,נעיף נהה,ס "71ן", נ,ןניסרת
 פיוהימ החמורים שהמערדים יכשעות כימים השלום ללא בהלעיין הדרום, מחוז ולבניה, לחכמן המגויית הועדר כיתשכ-ה-1933,

לקהל. מוגלה - ד,533 מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטת הכגיחאישרה
 1רך,ל.ן,, ,;וו. עמ' השג-1, "127, יירנון'נ ני,7יט !.ימן"א"ן, ימן( גאו,ס1נך )4 תיגעו נקער,נ. ייצויף קיניין עט ."7 י;,7תן, ע, ק"ויעה נערו.,ע,רו:'ה

 ולכניה להכגון היהוויח הרפרה רגושירוגב ביחד איתה אישרה המהוזיה הוכרה בבה בצורה הלדמויה,החבגיה
 הדרוסיהוו האמורה המחוזית אועדה במשרדי הדסקרד אליך, המצורף התשריטעם

 המשסט בתיהזמנות

 בירךטלים המהוזי המשפטבית
הזמנות

 "","ו2 ע1נו:1תהיק 27SISG ע:נונ,ההיק
l~:raנחס וט נייגע" קוקיא מרעלית רבקה ון:ו"ה ]וואתיעי'1 נ.,ם ש:ס?יה מיייש,.ם, לבאי צלחה "ן:1"" 12י"ת 

 קנפ?ר" קוקיה, מרגלית רבקה """1. נ.י,."1
 ננן,1 י,ת ניון נירוש,יס

 ;,י]" נדצמנר )12תשקו צוחת "יזם צו ייהן נקש" היקפם ,גזת הושה נ. ישע,,יאי
 צוותת "י11 צו ,.תן נ7ש" דמק!ס יגיח "יתש" ג' 'יץ'י"ייי יתונ ו'"ו,א, ונאי ש' עיי%. ;,,1 ג.ווי "ן מיום "נ-י"מןה"

 ינת-S7C ,71'% .גהק יימי;.י ו";1 נ'ייי "ן סייס "נ-י ועיי" העינון.נינעתי

,
 ירוי" נעשון "נא" סונר ,ו יע אער אדם נ, גזן מזמין "יי:,

 a1K~iTi:ק

 היא" סונת ,1 יש "שי אנס נ, נון מומגן
 ינ-ן:::ןגבגב":בג:הג ,ייייגיי :צי ימתי:ן::וי :ך:בםיבןן:ת::::ך:::::י:,ן:ג!::יתם וירקן נעונון,

. ישם וי'ס,"
 ישם 1"ם,"

 l~TunI חום ג, נוה ממין ויננ, ירוש", ן, המנר.וים 2ו1.ס .יתן נעשנה ,ן,ן, ומ;וישיס נתגייס משפס, ינ.ת "ווקף מ ינוע,"ווי
 הומנה ירסס מיום יום עשר "מ.ש" תוך ."ניש, ,ה, יהת::נז והרויק "ייו יתייינת ימג71שות ""נרן,ת מ"ת גן,גון "ן"" סוגת ,1קיק
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יחן כן ל8 שאם הכרוה, לאותה התנגדוהזו,

 ו",2,1 ירושותתדק "",,"2 ירושיתהיק
 יהיש1ב בשם גם היווע רייגשטיין יהושע המנוח ירושתביגין שנפטר מירושלים, שטייגבר3 מרוין המנוח עזבוןבענין
 1088, במרס 7 ביום בבני-ברק שגפור ריינשט'ין,רשל טפפם(, בינואר )פ3 חשכ"ו בשבט ט' כיוםבירושלים

 מילר. וחנה דן שרה ליאון, אביבה יהמיושית ייישי'ם' 1' מן-מיי'ו מידיי שטיינברו לאהוהמנקדה

 אליעזר. דעהו"יי?עת מוהרן. נדן' מריסוהיג7שת
 ,",נ,2 ע.ג,:יתתיק

 נועמני )27 נייו-ין- "ושי שטי'נברנ, ישראל "משן ע~:1ןנעין השנתי נן:ת"' נ,רוש, קונסיו אופיט1בסקי, שישנה Z7?~6G ען:1ניתחי,
,)1,"; ' 

 ירוק,יס. "2, הר,.! מי"ינ אפוטובסקי Dn:b,יינ,; ";ין, נןרנ "; ניוםסויירו
 באמצעות שטי,נברג ר,-דברט שטייבברג עוךש2הוהמנקשים

 ' . שטיי2ברנ. יוסףבא-כוהת
 רשם ןייס, י' '

299 "",1.1]ר תקנינו. נ":ה ן ,1"נ ה(ו!וסיס.1;.ס



1
 בהן-אטב-'מן הכאיזי ur:'tnב.תששש
 ת 1 נ מ והו1

 ת7וי.ס ,א תונ", י" יזיע סם. י,'ת1 וי, ",ך:ך ייייס ייין'י( י ין ;"' עסייניתג'ו
 צוואה קיום תעודת תינתן לא ומרוע האחרתה הצוואה תירכםילח איליניי, כמדעה משיקני הלפרין בדמן "מנזח צוונו,בענין
 כאמור. זד תעזזי ליען המושפט בית יגיש גן לא שאם ,נ"ל,למנקש 1946, במרם 19 ביוב בארה-ב הנפטרארה-ב,

 ;ns1TS ,ק.וס יו ,יתן כקשה ששבט ,כיח 'ו.עמ,;שן,"וו.
 ישם ילך'ד

 הוה טור לו שיש המרעך אדם כל בז.: מזמין והנני הנ"להמזוח
 "ו,"י;2 עונבותתי7 .,ן עקר "רבע" תזך ,"ריש ,ותר,,, ,קת:;ן וךדו?ה וינו"נתווית
 13 בירם בברזיל שנמטר באשי, צדךק המגוה צויאהבענין יחן כן לא שאם המביקשחז להכרזה התגרות זו, הזמנה כרטוסמיום
 1955. בדצן,- בעיניו. בטוב צי המיטםכיח

 עתר חן.ןה תון ןיוןס גנית יךת..?י אים :. גי" "ך; די,;. יתן ולך,ד'
 חקויים לא תובת, לא מדוע טעם, וייתן ך, הומנה טרסום מיםיום

 זנו,, ריס תעודת תינתן יא ימיית ח'ןיזי"ן יייוא" ך'יעס י., ;",,;;! עוגו:.תחי,

 ' :'י ג" ך ר. רוז: וקרול איער ביי-פי":הן2"ב;:!:י-ציח:ין

 ;נייוי אלן מרויגרגי:1נ,,
 י;... "עינון יך:די ת,-אג.ג, 2ו,

 י,,%1ז2 עגנון וךנ",ת ירא, ,.יםתי, נע,נון קאה סיגת ,ו שיש "סיען אנס נ, יזך מ,י.71ר.ני
 גת,-ץ:.ג שיסר לרמן. שלמה יהירה ךן:וה ייו",נתי, נען, יגי;1נ', נ" ע,-ד .תיג" ,ן יקע יעם, ,יתן וצר,%"7ן;ח
 1955, ב_.,וגיסט 12 ?יום החנגדח, וו, דזסנה פרסום טיוב יזם עקד המישר הזך ליגישהתבון,

 ך:",י:ינוי
1T~rtn ..-ת,-אג.נ. ;,, ין,ך שמך יי"ונ לרמן .?י'נדל .,יג,קת "וו .יתן "ישנס נית יו; נן ,א שחן "נ 

 עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב ארם כל בזה מזמיןהריני כאמור.הצו
 צוואה קידם העודת תינתן לא ומדוע ה"חר11ה, הצוואה תירונםולא ת,יייי יא תוגן, ,א יגוע סקס, ,.'תן ,ו, קפוד סיס,ן י'.ס י,נ ישן ולך,ד'

 יי,"י1(,
 מג", כהן. שמחהייי:7ש --

 ', ו , סן"' יי"יי "יססייט ותריי"

 2311,05 עזבונוהתיקרמת-אביב.

 במדינת ?שטר לחדביצקין, רהב( (וב ז;מנוה ן עו:,בענין ומיני" צואה קיום לצו המקפט לבית בקשוח הוגשו כי ידועלהווי
 1933, באוגוסט 18 ביום אמריקה של הביית ארצותקי;קטיקט, הצוה. של עזבוןכנהלי

 "י"-ג. ,1,,י.,ס, "שגת להוביצקי, החל.ך::7ן, .דו..: "!-, ,נקען ו,,;;ן דרוסה ארס נ, נדך רייןיריי
 גוואתו לקיום צו ליחן בקיבה המרופט לבית הדגש" כי יזוע,יוזר הצי, למחן החרדות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישהחיך
 כעיזיו. יטונ יי "מקן( ;ית ית1 ין יאש"ת

 ומ:ר.1 1% וניתן 2"%ו גיחי "2 ייון ידני?,. ":י"אדקי""ןן
 ןמ:," 'ריקתן. רשם ולך,ד'

 ,ו. אשר ןייי יסו; נוננין ך;.,
 בעזבון המנה טונת לו שיש הטוען איר כע גזה מומקהריני

 סיסים מיים ים עשר, ש" י תיך :ימס מיה יהת;י!י:-!י" "י,;,ו! ןונו;ותתי,

 יעקב ט-ץותוייק
 ך;., ,ךני,ות ?יו"" ק'ין תעי קבה, .י שלת י ייק"י';,ץ

ף להף?נ את ן71ךךךנמ.; מ  "מתסס גיח 'הן ג, יא ש"ס י:י.7שת' נע:,]יך :::1 תנן המשנט :.ת 

 ן., ימונה יא מדוע טעם, ולתת זו, הומנה פרסום מיום יום עשרחמישה
 שם .' עזבון כמנהל בנימינה 20 בגימיז מנחלת אולמרט מרדכי הבנטתהבר

 בדצמבר 4 ביום שבפטרה טייץ-,רובר, )לאה( ליסבט המנוחהשל
 2323,66 עובונוחתיק מעיניו. כטוב צו המשפט ביח יחן בן לא רואם1953,

 3, מאנה מרחוב גלך( )לשעבר גל להל המנותה צוואתבתני,
 ;קר במישן הוד גמביט גגותת'-::::::ךן:נ:::::::נ יקם ייד'ד'

 י'יי'ע "י,2"!2 עוגונ,תתיק
 ת7וייס ,א הונה, ,א יזוע סןס' ,ייתז !י' ך'ך:ה יינה

 הכהן ," ומ17ע ,"1 אשד )והפוסעת ךא7יי;ן ו:..אן הייחס,י" נחס ,שת יג'ה שהסרה לוליין. מריה "י,;,ה צויאתנעוין
 נגמלת רגז ;.ס" תןומ יא ומןוע רוז ,;.ס" יוראן 7'ונהווה ""1%, ניודי24

  ניינ,ו. כמוב %ו ךיופמ גיח 'תן  יו י" 7חנ "י:י"ך,עיי, לימין. הקטורז"מנ7ש

"ריגי
~'tra' 

 רום ילך,ד' עשר רמישה הוך "משטס בכיה להתייצג אדם כל בזה

 4(7.11.19 חש:.ו, גהקו נ. נ1י1. יניסיס,ס.י,.ט%0

-- 



 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבית
הזמנות

 נו"הלינימזמין
 מעשית. לוי ,גזת עופך יוהנה( )הוה הנהי"מנ,שת עשי הייש" תוך ":שיט נניח יהתיי?נ אזם נ,

 ?ישח שי ק'ון י:: ::עג ::שפטעת נ :י: . ייי שוא" ק.ום תוויה הינתן יא נגווע "א"רונ" יתגאה ה,רשסלא

 עונונו. נמולת י:::שת שי ייייוה :זפי ךי.!"מניח כאמור. וו לוז" "תן המשפט גזת .וש גן ,א שתם ;ודכא,ינהום

 מת"ס 'a~lTs י""וי י" מךיע לייט יי"" ," צ'לו" קינים מ"ב ךם רקס ולך,ד' ש עשר חמישה חיך דמשפט כביה להתייצב אדם כל בנה מזמיןדריבי

 %(מב, " ענוג מיציג ממרא יוסף "מנות עזבוןנענ.ן
 י"ס ולך,ד'

 ומכנוי רוחך "עם "ש" "משו נ',"ון'ז,;
 ;ונוןש, מון,

 12" יומין ושני הנ-, "מוות.רושת
 י 1 .ו1 טונה .ו שיש הטוען אזם ב,

 עשי חמישה תוך ,הנ,ש יחגרו" יהרני וזיו?" "מנזה נעוגוןהנאה
 שנפטר מת,-"טג, סנדלך אליע,ך "מנזה nm~s ז!עג

 1"11(. ניתורר )4 תשג-א יטנת י ט ים נ אנ'נ גתי נן ,א שאם "מנקשת, י~,ניו" "הגנזות 11, "זמנה ערסכם מרםי.פ

 משה. ועירוני ליב, יהודה קום יצחק, סילתי"יגקש'נ: נע.נ,ו. גסונ ?1 המשסט כיהיתן
 עשר חמישה תוך ומשפס בבית להתייצב ארם כל בזה מזמיןדריני ישם ולך,ד'

 לצוואת הוקף יינתז לא מווע טעם וליחן זו, הומנה פרסום מיוםיום

 ימנ,ש,ס ירגון הנהלת ?ו :'נתן :ך יהויע סוייר: אייע:::ן:ך 1,55""י עונונותהיק
 עינון הומת ו?1 112"" קיום צו "משנס נ'ת יחן ין יא ת"ס"לין ניו-.ור,, מזינת תישב אפלמן, ב' מאיר "מוו" ייונתנ;נ'1

 "מי.,ה, ש, "נחית אריכת ניקויין, 141, מויטנומר,רחונ
-DDtV 

ןגמני,ש'

ד' 1"19, בינואר olla 27גניי-יורק
 אמריקה. של הברית ארצות תושבה אפלמן אפהוהמבקשת
 יגס "ו תוך זה משנט גניה י"תיי?ג אזם יי נוה מכמיןהיינ,
 2373,66 עזבונותתיק האתרוגה דצוואה תקויים לא מווע טעם, זליהן זו, הומנה פרסוםמיום
 ניפו שנסטר קפפל, מאיריציו משה הינע ?11אתגיטין שאס "נ-,, "מנה היושת ע, המנייה צו יינתן לא ומזו; "מנותש,
n קיבס ?1 המשטס ניח יתן גןלא N T I S i  י"19(, נאו,טוגר )1 תשג-ו נתשרי י-ם גיוס .יונקו- הווניםננעת נמג.קש. ירושה 1!1 

 ר17ס ולד'
 ק , "ין מ"י נד יי ת ינקפסלק

25,נוננהנ',.פו. ושע ,71ן
 עשר המישה תוך המשפט בביה להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 תקויים לא תות, לא מריע מעסן וליחן זו, דזמנה כרמום מיום יום 2338,65 עזבונותתיק
 תעודת תינתן לא ופרוע דג-ל המנוח של האחרונה הצוואה תירשםולא בתל-אכיג שנפטר היגדס, דב אפרימ המנות צוואתבענין

 טל עזבון הנהלת צו למבקשת יינתן לא ומדוע למבקשת צוואהקיים 1965. במרם 9ביום

 הנ"ל הצו "ת ליהן  המשפט בית יגש כן לא שאם המנוח, ננסיכל עשר דמיעה תיך המשפט בנית להתייצג אדם כל ביה מומיוהריני

 באמור. תקויים לא הזבח, לא מדוע מעם, וליהן זו, השגה פרסום מיוםיום
 ?11א" קיום תעווה תינתן לא ומזוע האפיונה ה?11"ה היישם1,א

 ישט ילך,ד'
 זו תעודי ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם הינדס, שרהלמבקשת

 ישס ולך,ד'
 ן"217,1 ע~נווותה'1

rll~aרמת-גן, 114 מצפה מרחוב בוממן  דב  הל,נוה  צווגת 

1
 ק

 רמת-גן. 14, מצפה מרחוב בךסומן אסתתיהמבקשת פחח- 28, שטמפפר ממחיב שמואלי חנה המנותה צוואתבענין
 ומינוי צוואה קיום לצו המשפט לבית כקלה הוגשה מי ידוע,להיוי 1963. בוצמגר ב2 גיוס בפחח-תנות שנפטרהתקוה,

 המנח. ש, ועונון מנפקת עשר המיש" הוך המש"ט גנית יהתייצנ אדם נ, נוה מ,מיןהייני
 נו" ממיןהרינ, הקויים ,א תשן, ,א מזוע טעם, וגיתן 11, "ומנה פרסים מיום,,ס

 יעניש הנ., ינ,שה ,"תנה ויו?" אבס נ,
 שאם "?1, ,מתן "תפזות זו, nlarnI פרי.ס ייוס ימס עשר "משה הוך ?11"ה קיוס העזת תינתן ,א ומזוע האפיונה, nKTTSn תירשםולא

 תעוז" ייתן "משסט ניח ירש גן ,א שאס שמיאפי,,מש"
 נעינו. נטונ ?1 הישפט נ,ת ,הן נן יא נ"מוי. ץ
 ישס ולך,ד' ישס ולך,ד'
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 בהל-אביב-יפו המהוזי המשפטבית
 ת ו נ מ זה

 נו" מויין ויננ. ירוש", ;, המנריו.נ ווו.ס ,יתן נישוה ין,1, "י!ורשים נתי,.ם המעעט, ינית עונשו גי ,רועיהוו.
 "מיי" יתש מע 'ש כשהשי תיי '"יש' ינ' ידוי :ו:ויג;ש:גםגץ':ג:ז" נש,:: :)ל:1:וננן Ig~cn אזם נ,

 "",;"!! עומוזתתיק נו,4!17 עונונ1תהי7
 !9, ו'זרנ' קן,ך מר"צ ר11נצוי'1 שמיאל ,ן:.ה ?.נוןנע:.ן נניח-דוריס שועסר בריס, נתן אלפרד הינוה ;ונוןנענ.ןן

 11 ניוןת,-ךקומי
 )מר"

 ;!1%, ניוו. 12 ניגב ועירת,-הגיג, ;,19,
 רוזנצויינ. יוסף אהרוןו"מג7ש יין-ותגרת. !1, "הסוה מי"ינ שצייד לייבוהמנגו

 ניון "שרון נתיר שנטיה ניהוז, מלכה "מנוחה .יושתנןנ.ן ו!% "", ;לנוטות"יד
 "",1,נ.ו,י ?1 )אדלסבירן( אדלסברג פאולינה יינונה lT?~Uנענין
 ניהוג. צבי1יינ7ש ת,-אניג, ן14, ן,וי .ךוןןמרןיג

יימי7ש
~nsy 

 "!,%וו! ירושותתי, ת,-אנינ. 7", "ר?, מי"ינ אדלסבורג
 רמת.יי, א' !וע..ס ישניות לי.זר רט הרב הסווה ,רושתנעוין

 !2 נ..ה שנעטר אהלקצישוין דוד הסווה ןונוןכמן
 לעזר אלןרתיקות

 "ו,2ו!! ע~ג1:1תתי, 3ן1%,נאפר,,
 רענון, עמ.7ר, מש.נון צנקר בלה "מע"ה .יישחג;:.1 אהלקצישוילי. הוה1"ךנ,שת

 4;1%, י'ו,' ;2 י"ס איני נציית ששיין ו",וו,ן!2 ירושההי,

 "רעי מי"ינ אליאב קצוב "מנו" .רוקתנענין
 יעננה. 2, ען.7ר משינין שיורץ בתזהו"מי,שת נב-?יוו", 1,

 ה".,'ם גג.תקעור
 אני

 "י,), גאווו;ט ;! רוס גר.!.ן "ר,נ",
 ייח.נ ונט"ן רצהיהמג,קת

 זיווו,י
 "י,!1!2 עשונותתי7 מתוין. 11,

 קיריטו- יגיח הולץ היודה הדיוינ ךן1ון" ענוןנ;:'ן
 יי בסין-נ(התמיע ניייה::נת: :מזייניי אייייטי' ביי"מ1::שנ::וימ

 1'והנ
 נוה ין' "פניקס מי"א "י" יניה יאופר

 "י,14"2 עונווותתיק רן. ש.נון 14, 7'ש'יינ 7ן'ית מ'ל'קיבסקי, מלךוהמנקש
 "1"ך

 :עם נונעתים 2י אורנשטיין, 'צחק המנוח עונוןמנין
 צזר. ובנימין לייט חיסה סי,ינקש

 4"19, גמרת!
 27, המקך שקמה מי"א קילטטש אהרן יסווה ן,ג.ןנינ.ן 17. ע.ן11 14, קישינוג 7".ית מ'ל'קובסק', מלךי"ינ,ש "י,!1!2 עיגינותתי7

ת,-א:ינ,
 ת,-אניע. ", מוזיי יי"יג קולטטש 'שראליהמי7ש ",,,;:22 יונווותתיק

 סעדו, אליהו "מגיח ;וגוןיענין
 "יו17!! יונווותתיו יי,". ת,-י,, יי"ינ סעדו טביחהייינקות

 גיום גניר-ונתזן ששטרן כהן, שישנה "מוין ;~נוןיןו.1
 יום, מ"י12

נתז. כהז ה איגד ני,, ג' ניס נותךו שו!טר רביד, מאיך "ינו" ;וגוןנעו.ן

 ,,,"231 ותנומהת', י"1%ן. גאווו!ט )י1תש;-ו

ו
 געהור "1 גזום נגער-שמריןו שגרגר שןר',ו, :פר הוורש, מרוע "",12,!2 עונ,ווה תיק

 ""19, שוקר יניר-הגא, קלדרון אברהם וירות .רושתנעוין
 משר-ננא. קלךר.ן בךטה1"מנ,שת שיר,הו. נפר "חורש, ירח.נ דיבךצ,נס-, שמשויז_י.,ק "ויו(, ניו:, ,1 תש:-ו ננ.ון י.; ג.ננגפי-בנא

 "",221% עונוו~תתי, "",,3!33 ע~ג,וותתיק
 בת,-אייג שניסי מנתניה. ליקר אברהם "יו1" עגנוןגעו.ן ר,- ו4, ",.קון ייי.נ מ'נץ, מך'ם "יוו," ירושתנענין
 ""1%, גץ,ן,ין 4ניזם ""1, גאווויס "ו ניסב קועסדהאנינ,

 ת,-א:ינ. !4' 77-י משייית לזקר 'ששכרוהיבלש אמיר. יחזקאלוהינקש

 ת"נ-ו, נח.וו: נ' "1"1. ן!ןןוס'ס.טיט302
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 בתי-אניב-יפו המתזי המשףבית

 ונייוי אגן מיהונ פרום מרדכ'ותנקש גת-ינ. 51, נעור מיהוג שפר קלרהוהמנקשת
 ת,-אגיג. 112,

5
 גת,-אנ,נ שקיסרה האובושטוק, אמה המון ע1נ1ןIIJPQ המממני 9 בגוס שמפסיו בליץ, סוו' "מייפה עיני, נ;1.1

 ה,-אג'ג. "", יוננונ מי"ונ האובנשטוק נוסטבי"ינ7ש תש11-ייייו. "1, "ייי יעיי" מי"ינ בליץ ראובןיהמנקש

 יו,4!21 עונונותתיק

 בדומן, דב התו" עזנ,ןנוין ""%ן(, מופרי, "ן תצ.1 נתן נ-ו נגוס שתיצפל"ג'נ,

אנינ.
 ק

 ""י!""2 ע,נונותתיק

 בתה-תקו". 21, מ.,י מי"ונ ר'אפ DID'יומנקקת "הן, "יר מתי-מען, כלאפו לואטה "מנה ירוקתתנין
 1966, באונומט 27 ביום בילינסון הולים בביתשנפטר

 2340,85 עזבונותתיק היים. הדר מתל-מינד, רינה גדיטעוהמבקשת

1
 ניפטמני )1% ת"נ-ו נתשרי "'נ,וס יזו;" שניתה מעברי כלאמן נת זהרה ומנוה" עינוןנינין נהמר" ם" ההובס גנית הינטי נתורה, י4, ש-י1בנין'ן מיהונ ""'"!"2 ייישות תיק

 "ן,1(,

1 ע תשנ-ז בנקו:-י
r(lee 

נ"נ."
 ץקק

 1"נוינ ",-אב.ב. 51,נן"7, מ,-ן מי"יג מעברי מעםז"ךנקש

 "",!nlelr~i !!4ת.ק
 גת,-אניע שננסר ליבט, )הרמן( כב' "מנו" ייונתתנין

 2ןנ.יס
 זי-"ינ' "' יש:."י :י"יי י'כט הןיייננע ק י'סק 'הרשע ייני" ע'יישת

1
 "5,ן4"2 עזג1:ותתיק "",,212 ;עניניתתיק

 !ו, איני,ונ מידוי ליפשיץ שכנא "מנו" ירושתנענין
 ניט ניוט גת,-השויר שננסר הוו, זלמן המנוה עינוןנינין פתה-

 5"!ן(, ניון, )17 השג-1נסיוןתקו",
 סנ,ין. 4, מ;זיית הוו שרהווינקשת ירוש,יס. 9, גרור מיזוג ליפשיץ ישראלשמנקש

1
ו "2129,5 ;;נוותתיק

 "44,5"2 ;ןנועתהי,
 תשג-ו נאזר י-ן גיוס שנססן 1'ןץ, מודל ימו" .רושתנ;:,ן ~'aT גת,-אנינ שנסר הרפק, לשראל "שוה עיגוןנענין

 ""ין(, נייי)ין' 5י,1, נאווונט1
 מייינ ויצן כפרל נס היוועה וחין פרל היזהוהינדסת תי-"ג.נ. "7' '"יי" ין מיה21 תרפק מלכהוהמנקשת

 5(,41"2 ע~גונותהי, 5,יי,~ווי ע1נו;1תהיק
 "1 ביום שנססיה פרידמן, רבקה המנוהה יונוןT11S~Q ויגר, רבקה "מנוהה עונוןנענין

 ~יתן,נסיסמנר פת"-תקי". 5' יי:ויייטי מיפוי ויקר חיםשמנקש
 פרידמן. פרידה רחל1":נקשת

 4,55"!2 ע1:1נותתיק
 "","4"2 ;1נ1נותתיק ניעי 5 ניון שמפטר קצנלנבוון, יצחק "מווח יוגוןנענין
 רמת- 64, ירושלים מרחוב פרידמן בנימין המנוה ירושתבענין1966,

 31, האוניברסיטה מרחיב קצנלנכוגן יהודהוהמבקש
 הל-

 1906י באוגוסט 25 ביום שנפטר גן,
 פרידמן. ופרידה יתל יהמבקשתאניב.

 ת'סנ-ו, 1חש11 נ' 1311, ה!זכ.ס'ס,מוט
".11.1;") 
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.  

 בהל-אביב-יפו ו,מהיזי הסשפסביתי
 והמסר(הזקיתש
ש

 פ2319,6 עזבונותתיק  2343,66  פובוניחתילי
  'משטר  מאוקראינל ויסברוד שמיאל המניה ירושהכמנין מכפרתהילה,שנפטךהבכ(ןך-כעגיןירוקההמנודהאט'שןלק

 1944, במאיב:רגרוד 1983, באפריל 25 ביוביפקב

 הו,.ן. 4, געליים מי"ונ ויסברוד צרנה.ימנ,ןת קופלר. יעקב "ג'" .יי עי וסיג" קומלר שרהייךנושת

נ
 מרדכי:ת-ים, ץ בירנר,ול גמוזה מנץי'::'1 ש:ן:'רה )דיאמנטהג מרחלית רוטצט המנון" עוגת נצין

 "!,1"ו2 עזנ111תתיק ת)-אכיג. ן", יז,פס.ן מי".נ רוטשם יצחקושנקש
 פלרטקביץ, אברהם המגוה ע,בוןבענין

 ן 3,66!23 עזבונותתיק ן  ירושלים, 28, אמי רחל מסחוב רדינומטיין פוביהוהמבקשת
 נרוסן האחרון מנזריו ומלוס ראובן אשך המנזח יתנוןגע;.ן

 נ.זס נ!""-תקון ופססי אקשטיין, חיים ומזח עינוןנוין יפי. ר" !היה "'"יאשי
 1955, ביולי 3 פ2354,6 טזבונותתיק

 כון נסתת-ת,." שועסר ברזילי, מנשה יי;," עינוןנענין
 אקשטיץ. טובה ,מנקע"

 "",4!ו2 עונ1נותהיק "!י~, ג!עסמנר"2
 ניו גיוס נלי-נר, שיר ורובל, 'וסף המון עומןנענין הורן. 2, חוייש,ין מרחונ ברז'ל' 'pnYו"מנקש

 ""1%(, ניו,. )14 הש:-ונתרוו

 :הב.י:ין"ף,ן",.;::::,
 ,י,";-ל:,זב,נ,ולןו,ס נ ,.

 ת,-"מג. 8, י:בתהי מיניב פרלשטיין ישעיהו,הקש מעיין. חייםיךמנקש
 "ון,!ונ עונ,;,תתיל

 ישח ולך,ד' טופורק. 'וסף ומנוח עונןנענן
 תל-אביב, 219, בן-יהודה מרחיב טוםררק נרשהוהמבקש

 בהיפה הכהוזי המשפטבית
הזמנות

 המוען אות ג) נוה משין והני .רוש", ע) ימגר.וים ?.1.ס ייהן ."שות ,",ן, וך:ורס.פ גהי,ים ךייח, ינית הקש, נ, יזעזעיךוזי
r'Pחיישה  תוך  להתש, לה,  להה:גר והרוצה אייו מהייהסה המנוקשוה ההכרווה שאחת נעומון הנאה טונה לז 

~rp; 
 הומנה פרמם מיום יום

 געיניו. גסו: 3ו הישסף פיה יחן כן )א שאן הכרזה, )איחה ההציותזו,

 מהיפה, ארנטראוט זאב ךלוימר המות  ירושתבכנין  ?נפמו-ה  יכפר-אהין פררבךש חרה  המגוהה ירישתבכגיז ""ו71י ירושותתיז "",ין5 ירושוההי,
 1956, בספטמבר 7 ביום בהיפ" שנפטר 1965, בנובמבר 27 ביוםבכפך-אחא

 מחיפה. ארבטרארט יהוך.יינוהמבקשת מחיפה. פדות אהרןוהמבקש
 ישם רזי,ש'

 בבארלמכע וומחו,י המשפטבית
הזמנות

 נעונין שאה סכנת יו שיש ךסוען אוס נ, נוה מריןיר.נ. ר,:' ישה-רמסן קירשנבוים אברהם "ירח עוניןנענ.ןן ,ירשננו.ס. אניהס "שוה נעלה  ירושת כלהמיריו י(,),7  יייונוהחיק
 פרסים כיום יום עשר חמישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצהדיווח117,18,

 נע.נ.,. נט.נ ?1 המנס נית .תן גן ,א שאס "התיזת, וו,"ויה ,117,1. מס' מצה-רצן קירשנבוים הלנהובמנקשה
 רמם לצן,י'. ו!1 ,:תן בקשה זה ישפט ,גית גויעה הכנקשת גי .ו1ע,יהובי

 0הת3.11.1 ת'ב?"ז, בהש.ו כ, 1315, הפום'מים,יקוט304
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 ::7:ב::::,כ:1.,י:."
 י':ןך:גן:ג::נ:המה:::,,,::ענ::נםב:ןג..ל"'

 טלייש.ן. רבקהדמנקעת: ה,-אנינ. 11, נ.,טמור יהינ רוטנברנ, 'צחק"ינק'ו:
 47!,תשנ,יהיק

 נזום גת,-"עומי שפסי אופנבורג, 'וטף "סויה 1rui'1יענ'ו ",!,,תשנ.יתיק

 ""!1(. נאווונט )17 תענ-ו נ",1, א' ניון נתי-אניג שנפטר בוארון. 'צהק גיווה ייועתנענף

 אופובורו. )רוזה( שושנהיוינקשת ","1(. ניושר )י תשג-ו נסבתי-י
 יפו. י1, ,.רן.אל יגוש מרחונ ביארון מזלההמנקשה:

 2"!,תשנ-1תיק

 -.ב:י:נ%.1
 -י ,בןשן:%נויי,/]ינ 11:ן

 י,- ,-
 4,1,תקנ-1תיק הווון. 1,", 5רוור"יניס משינון קליין אסחרו:יושת:

 ניום גנדר-מנא שנשי קומד', אברהם ומנוה ירועתנענין

 נ-ס י'יס נהך!י'ה שתסי יט' ב,ופיה,ן(. )ן נ'זתשי-זנאיר
 הר%.ה. %, נ,1,תש בי קימדי ע'בת' "ייקשה' נ-

 4,2,"שנ-1"'ק ג'. 'עיי" שיי דדוש אומרנדההתגלשת:
 נ' ניוט נהי-"ניג שניטי צבך', מ"מ דימה יירשתנענין

 4,!1(. ג"גרואר ),1 השג-י יאיי 4,יוויתשנ-ותיק

 צברי. שיטנהומנקשה: נוהן-תקיר שספסרה צפורי, עתליה "מנוחה .רושהנענין
 "ן",השג-1תיק "",1(. ניסחי תשנ-1)" נטנת י,אנ.ום

 גש,אה שופטיו לייבל, פרנצ'טקה ומנויה ,רושהנינ.ן יעי",. מליה ",,אי נפר ניח צפורי, דבומנקש:

 ",1, ונירו,אגן מייונ דונקלבלום סבינה שרההמנלקה: "1[11,תש:.1תי,

 חי-"נינ. ניום גת,-אניע שנפטר" שמש, בתה שנות" ירושתנענין
 י"19(. נמרן )17 תשנ-ה נ' נאירי-ו

דמגקש;
"YD ,ןן ה,-אנינ. 4, מס' מ.1 ריוג שקם, בפר שמש

 י !9"יהשנתי,
 נייח-ק שנסר פולמן, חיים שלמה המונה ירישתשנין

 "",1(. ג!נרואר (zz השב-ו נאור נ'ניון

11 
 ימה-גן. "1, הגת מי"ינ ורנון 'טההנקשת: "ר11,תשנ-ו ,ת

%פי גפת"-ה,1" שנסטרה מלמד, דאולת ממנויה ירושתנענין  

-rnITU 

ם ב " מ  4 -  

 תי- יין'י""י' "ייי
מ מ" 

 "'"'השנ-י נית" ש.ייי מיי"י' מש" ימנה ייי%

 ישרא,. רמת 41, הרקפת משני, מורחי מזלהמנקשה !!"111השנ-1תי,
 נארי נ-ה גיוס שספסר פלח, אברהם המזון ירושתנענין
 ""7,תשנ-והיק. 1וי1ן. נמר! )"1השנ-א

 נת,-ושומר שנפטיר אליהו, קמילה המנוי" ירושתנייין מוזי. ת, 1י,!:11, מי"ינ פלח מ'סהימנ,שת:
 "ן,1(. ניוחי )12 תשנעו נניון נ.דניון

 אליהו. דודדמנקע: !"111,השנ-1הי;
 י-ז ניום נת,-אגיג שספסר דו'טש, פאול המנו" ייושתנענ.ן
 "",1( נאו,טינר )"1 תש:-1 בישוןג' ""19(. גנונמנר )12 תשנ-ונחשון

 ורחעי "מיניי ינו קיבו," "צון. "1. ";רנה ךי"1נ דו'טש מרנדטה"מנקעת:

 ""י11.1." השנ-ן. נחשו, ג' ג1"1, הפרבומ'ס.,,וט
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ש
 בחיפה האוירי הרבני הדיןבית19
הזרותש
 שאחת נשנון המע.1ין או היה טוגת התונע נ, ,רכשה. נ11י יבהן rilr;a יצן, המ!ורט.ב נה.,ים "וין, ~fi'b ה1:ק1 נ. יוועיפוי1

 בעיניי. כטוב צו הדין ביתן "זי1 הבקש

 סגל. דריזה נבג ביום בהיפה שנפטר אברט, אברהם המגות  ירושת בעניןן Isf~i בלומה מרקו, שפה קרייטורו, צפורההלנלשינ: 41ותעיףותילש
 6"19(. באוגוסט )9 תשב-ובאב

 כ"ג ביום בחימה שנפטרה יוגאי, אסתר המנוהה ירושתבענק "י1,"שנ.יתיק אברט. ואהובה אברט שרהכמקשים:1

 "ריו(. נא!ר.ל )ר1 הש:.י נכיון 51,ה;:.וה.ק
 רחל יונאי, משה יונאי, יעקב יינאי, יצחקהמבקשיפ: :"ז ביוב בחיפה שנפטרה גראז, אסתר המנוחה ירושתנענין
 פרידמן, תבדינה שכדיין 1966(. ביולי )15 השב-ובתמוז

 ן ויעקב יגע ברכה טריגר, יטי פוקס, גרוטההמבקשים:
 ןגראו,

 130,תשכ-1 תיק
 במגדל שבפטר קדטלירינקי, ין,דדה הממח ירושתב,!נין

 1906(. בספטמבר )י1 תשב-ו באלול כ-ה ביום "ערק 76,תשכ"זתיק

 1pa. ""1((. נאו;.:ט )1ןהשנ-ו קוטליר'- ,בית רוב נשרה קוטלירינקו ביה המגקשינ: מי, ", ניע נחשה שיטי רוונר, לצב המו" ירושתנע:.ן
 רוהר. ויודל רוהר הריהן:קשיס:

1ש
 ק ה

 כאנימ שנפטרה מרלליס, כ,רגרטה המנוחה ירושהכענין 179תשכ"1תיק
 11942 בשנת טרומה בי'ם בחיפה שנפטר וידנ:ינשטיין, ירוזנן המנוח ירושתבענין

ן.נ,ש,נ. ו"י1(. גונמגר 111 תשג-ו נגהונ."
~ncs 

 1'נ:ר. והמך )מרנול,ס( מך1,ת
 ןאךיה מגחם דב, חיימ ךדבינשטיין, זעיך;המבקשים:
 ריבינשטיין. לבית מרינשטיין ואיטהרובעשטיין

 ' 141'השכ תיק י1
 ציפה שנפטי פילוסוף ישראל נסים המניה ירישהבפניו

 985!(. ביוני )17 תשכ"ו נסיין כ"ט ביים 1פ,השכ"1תיק

 פילוסוף. ושלמה פילוסוף ליפי ין"שין: ש:!?יה מור1:שטרן, ארוסטינה "מיי"" 'יישח2;:,1
 ו4י1. יאי " כיוס נעיונאושנ.7

 שחר. וצבי מורעשטרן עקיבא קרלן:נ,ש.ס:
 155,השב'והיק

 באלול ב' בים שנמטר מהיפה, ,יפונדר גה המנוח ירושתבענין
ן

 968נ[, כאוגוסט )13 חשב-1 92,השכיז תיק

 1פ1'1ה שפושר ?ןש:ה שפידר, יהל וינ7ק'ס: ,' ניוג נחייה ":!סרה קלישר, חנה "אי"ה ייישתנ;1.:
נ,מ.1דך. ,י"ל נא.ייןס )רי תשנעונאקיי

 171,חשכ"זהיק

1
 ביום וונפטרה מחיפה, שטראוכן ן-ינקה המנוהה ירישת בענין י ,ת 1 ק

 1968(. באוגוסט )זו חשכ"י באלולב, ס-ד ינקה בהיפה שנפטר הלין, שמעון המנוה ירושהבענין
 שטראוכן.ואלפרד פי:ובי. ואורה הלין פנינההמחשיב: שטראוכן ינית su יהודית קר:., שישנהן_י_;,ב:גא,ו,תשנ-1)"ינ??ןנרורין(.

 2~:ותשנ-ןתיק :"1,"ש:.1תיל

 כיה ביום שנפטר מחיפה, אליהי, דייב:ריז4 המגוח ירושתבענין י"וז ביום מחיפה שנפטר מגתם, נסים הממח ירושהבענין
 1968(. באוגוסט )10 תשכ-ובאנ 1966(. כססמטכר )3נ תשכ"ובאלול

 לאה קיטל 1"סברד, מקס זי'מברד, ברואההינ,שיב: פפ.. ואסרך פנחס משה דיי פנחס, דונהןיג,ש.ם:
 וייסבדד. זפתוייסברד

 1114תשכ-,תיק

 1966( באוקטובר )14 תשכח כה'שריל' נ-א ביים בעכו שנפשלה הנצה, נאיר המגוח ירושתנענין

 ראשי מזכיר ופרמן,אן 1958(. בפברואר )11 תשי"חבשבט

 6ה1,10ן.3 תיכ-ז, בהש.ו כ, 1315, הפרמומ'םיןק,ט306
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 תטי"ב-1952 מוות, הצהרותחוס

 אייאן, "..,.7 ";עזרי. בירושלים המחווי המשפטבית
 גמשה ר1,4 גשת גתייס ,אחרו:" גיא"

 טרנדית,".ורינון ;",ו מ11ת ויכרותתיל
 גג: גיוהר י7ך1:ים משפת. נוי שי .":"1נ.ןהשרות7. תש..ג-2נ1%, מוות, ופיית ח71נרנין
 נרוי,. - גן-5או,1 - נעזר זנות - ".רבך ה.ן1 ארדאפל. א"זיק יעזר ש, מנתו העצרתונענין
 גרוי,. - מן-!אוח - "נוי ;נדת - ה:נרנ נוסי,2. ע1".ן ע', ניציי, מיאן-!אודו, פ'ינזילבך ברוךונינקש

 נר1.י. - ס1-!א111 - ה:עךר נבזה - ינ7יניטש נ11מ"" רי.נ ךוא גי-זין נתני ,כמקאת שמעש רשף, "' ו,או רשףא'
 ניני,. - ין-!אובו - "ננזר ;:1 - !יינ~,יני נרוך4. .ר1ש,יס. 2, יאשויי!דורות
 12ה יתנקש איזאן, א.יויק הנעזר ל יתעות ,1 יש מי% , מבג ס2יךג::: :: י:ג::י,::ןיפ:ןי.:גנ.י::::

 גנ,ש" יזון "ישקט ;,ת 1ני מת שהואומשער.ס
 ישי 5ה נעי ונין ידיון, ,יום עו נ:הנ נין ":שפן, ימתיון?'"1 י1 גיים "1-,

 י"תעז ךיייה '1 ין. אין יני יע',' ה-ק,נ נ"!7 הלקרטיצת "".,". נשעה 7"1%נאררי,

 ,ניע .מסור או ךת;:וותו, את 1.נמק נא-נופו, ירי ;, ואסנמן. "כנקש: "ן"רת ,5י אר7אפ, אייויק הנעזר ש, תיאורווו"
 שהין"ישלט ין1י. נמי - ייזתו ותאריך ייופומקם1.

 ""ה;נ11ת, טשי 15רסי שנה י7.ו ע, שמה:ה נשנוע"
 שנן ,שר",, ש, קיינייי' או 7י!,ומסי נוי; נשי הוזיר יינוראו !ו,.ן. - ק,ננקינייה ורני,: י:ור.ומקום2.
 1TC1 ומש"ס נית ין,יט נן ,א ש"ח היתחזות, סמי "תu-e1 15יי1. - קו;נקוני" ואתרגן ויזיע מלוייומקון3.

בעיניו.. סולגיח. -אזרחותו4.

 יש! 1"ס," וזחי. -"תעס,ותוו.

 בתל-אביב-יפו המחיזי המשפטבית בתל-אביב-יפו המחוזי משפטבית
 "",1",3 אורחיתי, "",5"ו3 חייו,תיק

 "יים מנייהא2,
 טית

 -מי
)sr 
' 

 )יגייס: בע-מ מאוחדים סרן מפעלי נתניה !'ייןיתענין ,"ע,4נ,12( בע-מ הדקל- ת

 %", יי?, מרות רשום" הנדה בע,מ, .הסוכך-היתקשת, יו.1ן' עורך נ.ךה נ" .י. ע, בע,מ, מלווה בטוחי יכמוש,

 !חח-תקן. "1, ייון חונני מרן1נ שס.יא 1ן'נ,ע1

 שקש" הזעה גוה;:נחת
 "11;" ג,";.סרת יוי ע, ,;י,, n~srsn היגרק י!.רו,

 נח,-"ניג-יסו, "מחווי "משפסגזת "מש"ט ,גיח 5"1% נס!סמנר ;2 גיוס העקה "ן",וי םנית 'ן' ע, ,ע', "נ~נרת פיגר" ,!ירוק ש72שן
 5",1 ננ5סמנר 25 ניון "ודש"

שוני
 .הנצנן- ";:נקשת .ן, ע, גת,-אניג-יפו 1rTntnI ביעטט,ג.ת ו, פ.רו, שנקשת "זך"" ;ישה יני "מגק;, ידי עי ,;.י,

 נעין,
 היושב המשפט בית בפני תתברר 11 פירוק שבקשת הוראה ניתנהוכי בזין היושב בתל-אביב-יפו, המהווי המשפט בית ידי עלהתברר

 בבוקר. 08.30 בשעה 1966 בדצמבר 5 ביב בתל_אייבבדלן בבוקר. 3ב.5מ בשטה leSG גגובמגר 14 גיזםבתל-אביב-יפון
 וכגין צו במחן להמוך הרוצה ההברה של משתהף או נושהכל צו במתן לתמוך הרוצה הזאת, ההברה  של משתתף או נושהבל
 או בעצמו אס בירור, בשעת להופיע רשאי לכך להתנגד אוהבקשה בעצמו אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לה, להחגגו או הבקשהבענין
 נושה לכל יינתן הזאת הבקשה מן העתק שלו. הדין u?-1באמגעוה נושה לבל יינתן הזאת הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעותאו
 ש, משתתףאו

 ש, משתהףאו תמוית מטה ועתרם מן אותו ימיש "~את, "ונר"
 המרית מס" ""תים מן א1ת1 הורש "ואת מני"

 געו.. הקמעותמים נעזז. קלנועותפרוס
 עי-ז הררי,אליקים עו-י שפ.רא,מ'

 ת,-"ניג "1, ,י,'ננ,וסר"וג פתח-תקוה י1, ?יון "1ננ,ר"ונ

 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה: היים האמורה הבקשה בירור בשטת להופיע הרוצה בלהערה:
 רצונו על הודעה לעיל התהום לאיין הדואר, ידי טל לשלוח או לממזר ראגו על הודעה לעיל החתום לאיש הדוארר ידי על לשלוח אולמסור
 את פירמה, וו אס או, האיש, של והמען השם את תציין ההודעהזה. את פירמה, וו אם או, האיש של והמען השט את הצוון ההודעהזה.
 או האיש ידי על חתומה להיות צריכה והיא הפירמה, של והמעןהשס או האיש ידי על חתומה להיות צריבה והיא הפירמה, של והמעןהשם

 דיח' עורך להם יש )אם שלה אי שלו הדין עורך ידי כל אודפירמה דין(, עירך להם יש )אם שלה או שלז הדין עורך ידי על אוהפירמה
 הדואך ידי על נשלחה היא אם - או למסרה,וצריך לשלחה, צריך - הדואר ידי על בשלחה היא אם - או למסרה,וצריך

- 
 לשלחה, צריך

 אחר אחת משעה יאוחר לא לעיל התחום אל להגיע שתכפיקבנמן אחרי 1  משעה יאוחר לא לעיל החתום אל להגיע שתספיקבזמן
 1954. ברצמבר 4 יום טלהצהריים 1966. בנובמבר 13 יום טלהצהרים
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 הברות לפירוק בקשוח בדברהודעות'1

 6י271!1 אויהית.ק בחיפה המחווי משפטבית ת.ו"יי"'"י,ויוןביתהמשפטהמחוזיבתל-אביב-יפו
 התרות, !ציתנאין היגרוה, !קוותנאין,!

 העיך ובני המועצה הברי העיד, ראש.יןנ7ש.ן בע-מ. חייטקס אניה !ירוק1נ?נ.ן
 נו"סמירה

להריה. ין, ;, ,ייל "מגית ההכרה ,יירו, שנקשה גוועה,
 למסחר חברה תשל החברה לפירוק שבקשה הודעה, בזהנמסרת באיקטוו:ר 1! ביום התשה תל-%ביג-ימו) של המהווי המשפטבית
 הוגשה בחיפה, הבהוזי המשפט בית ידי על מוגבל, ביריוןונאמנות גירה וכי בע"מ הדר חצרות התברה ידי על הג-ל המשמט לבית1965
 המבקשים ידי כל לעיל הנובר המשפט לבית 1966 כאוקטובר 3ביום בו'ין היושב המשפט בית בפני תתברר זו מיריק מבקשתהוראה

 המשמט בית בפני התברר ,ו פירוק שבקשת הוראה ניתנה וכיהנ"ל, 08.30. כשעה 1988 בדצמבר 13 ביוםבחל-אביב-יפו
 11.00. בשעה 1956 בנובמגר 24 ביום בחיפה בדיןהיושב צו במרן לתמוך הרוצה הזאת, ההברה של משתתף או נוטהכל
 צו במתן לתמוך הרוצה הזאתז החברה של משתתף או נושהכל בעצמו אם הבירור, בשעת להופיע יוכל לכך, לההנגד או הבקוהבענין
 גין הבירוי, נשות להופיע רשאי ,נך, ,התמו אי ונקשןגבין .י:, 'שהן האת הנקש" ין יפת, שי.. "וין עורך נאן?יוהאו

 המורת מטה מהההום אוחו הדורש הנאת ההברה של משהחף אומטה בידו. הקבועההשלום יני ,.מגא ע מנקש" העתק שיו. "יין נויך גאי??.ת ונ.ןגיליו הליפת מיה, "חתי ין אוהו דזורש הוו שנרה ש, משתהף אונושה
 בידו. הקבועהתילום יי"ד פוטמן, יוסףי"מ
aTn~ן המבקשים כוחבא חי'ןב האמורה הבקשה בירור בשעת להומיע הרוצה כלהערה: שיר." עין ך)ןתון, שד'נהר.ה, עו-י אוון, דז ז-ר ת,-אנ'נ 4ר, ",וי יהוון 

י1 על הודעה לעיל, החתום לאיש הדוא-י ידי על לשלוו אולמבור'  ז".ריונו
 י.יג "אמורה יגלשו גירור ישעת יךין'ע "ךיה !' ךייהן , ע.רי,:, זו %נ א., "%יש שי וסיען ריס את ת?..ן הגווע"

 י"מ" ,"'זה צך':ק .ה'" ךעיר=, ש, 1"כען ךשסאת
 ,;', יחתים יאיש "ייאי 'י' עי ישיי" אוישיר ,,,ק 'י' ע,

 הווע"
 ר?.;1 ע,

 את פיריו, וו אס או האיש, ש, .היין ";ס את ה1י'1 יפוין"וי. ז.11, עורך י"ס יש )אן שקה א. שי, "זין ערך ייי עי או ";.דיךאו

 או הא.ש ידי ע, התחן ,היות ?ריגן חיא ה!'ימ שן י:י?1ישם ,שלח:, ?רין - ךו1אי יוי ?י ;שלחת "יא אס - או ימר,(,.ירין
 זי", עויך ,ים יש )אס שיה או שיו ,י'1 עייי 'י' ?י איהס'ימ: %ן,., אהה משעה '"."ר יא ,עיי יחת,ס %י י":'ע שתיטילנומן

 ,שיקה' ?י'ך - ם 'ן' ב::יג:! י-:יה'נטי ""י1. ג.?מנר !1 יום ש.ו?ורינ
 ""!1. גיונלנר 27 יגס ש,ה!הר.ם

 63,ררל4 תזרחי תיק בתל-אביב-ימו המחוזי המשמטבית

 1539,56 אזרחי תיק בחיפה המחוזי המשפט בבית ההברות, פקידתבענין

י",י::::,ך%
 י"ינ "מ: "ישיש שמשרי" בע-מ

 מיהונ בע-מ !הריה -בחר- תמליז סיגיי !'יי'י.?יייי::

 "זין עייי גי""ב:::::)ןת:,%::.נ"
 נ7ש" ני "וזע", נ," עיירת יי"י: "נ"1 יג""

 .1. ע, ירי, הונית היניה י;.יו,
 "ארחה ,גתי יזר: _נר.,.ן. נ;-,( מוסנן "גרת "יגרה יתיירק שנישה זוועה, ני"נמנרה ידי על לעיל הנזכר המשפט לבית הוגשה בחיפה הךהיזי התשפטביתי

 ולגרא"
 "מש"ט נ.ת נ"נ, תתברר 11!ירוק נייס נח.!ה גדין "יושג יישפט נ,ת ג!מ תמרר י..רורן.י_ת שג,ש,1 תוראה ;יהזה .;' ושות' המי!. l-DT' רוז';יק. ין.ע, "וראה ניתנה וגי ת,-אניג, 3!, "ןתים מור, מרחוב נמןמ"ג בת,-אסג-י;. "מהווי המהפס ,ניח '1SGS נאוקסונר ,1 נ..םותשה ג,או- העונדים "יתזרות ;,

 הנעי
): גופינו- 1 נ..ס גיין ךיושנ

' 

י, ננ.,ר. "ו.," nST1ין,1 ננוקד. .ר9 11 ג_ע" "11 ..ניני  ,ג, "יהל הזחת ונקתה ין יעתר שקו. "ן'ן ?.יך נא-__.תצ. נ;?,,. י:'רורא! גשעת יו.!'ע ,נך,.נו, ,גתתןנ;:'ן"נקשהאו נענן, אס ה:.י.ר, שעת .ע י ישא. י.ך י.ה.;ן ץ,ר.__. ן. ימהן ,תמוך "רשן ",את "חגיה ש, משתתף א. נישהנ,
 !ושק ,ג, "גקש"ן,"ה,.;הן מן ש,..העת, "זין גאן?עזהעווואו

__1 
 נ??ן. "ק.וע תייחסה..רת הך.ר,; מטה הפתוס מן %והן ,זורש דואת "קנרה ש, משתתףא. מס" הההום מן אות, ,פורש "ואת הפגרה שי _,חף א

 9, נורזויחוג ,שוה ",.;. שטרן, רון'שקיג-נ ושות',:נ.ןויןכספי עי-י הכהן,יצחק
 הי!"

 ךגקש" גיייר נשעת ייו!יע "רייד ניהער":
 "מנקשתג.נ ה..: "אמירה,

 נ, ן: ר ע" י!.;ו ;י הודעך יע., ךחתוס ,איש הוואר 'ז' ע, .;,וח אויסונור,
 "י.נ הציור" הנתשה ניראי נשית "ון'ע ךר21"

 רצונו על הודעה לעיל החתום לאיש הדויר ידי על לסלוח %ולמסור את פירמה, זו אם %ו, האיש של והמען השם את תציין ההודעהוה.
 את פירמה, ין אם או, האיש, על והמען הטס את הציין ההודעהזה. או האיש ידי על חתומה להיות צריכה והיא היידמה של והמעןהשם

 יש )חם וטלה או שלי הדץ טורך ידי על אך הפירס", על והכעןהעם יין(, עזרך לדם יש לוס עלה או עלו ידק עודך ידי על אודטירכה
 או למטרה,וצריך

- 
 צריך הדוהר ירי יל נשלחת היא אם %ו לכסרהז וצריך דין( עורךלה לשלחה, צריך - הדואר ירי על נשלחת היא אם

 אחת משעה יאוו:ר לא לעיל הההום אל להגיע שהספיק בשןלשלחה, אחרי אחת משעה יאוחר לא לעיל החתום אל להגיט שתספיקבזמן
 1965. בנובמבר 29 יום של הצפריםההרי 65]1. בדגמבר 6 יום ילהצהרים

 11.1005.כ תשב",, בתש.ן כ' 1815, המרסומ'ם,לקוס308



 ""ף .,,י, ,", 4,"",,
 ההברותפקודת

 ראשווות ואסיפות פירוקצווי

 נתיירק. ג;-מ ).שיאל( יויו וורה "חניה:שב נפיר.7. נע-מ צ'יפ ש,מ" ""נרה:שם
 חלד, אמנון עז-י אצל 47, הלוי יהווה רחוב הרשום: המשרדמען תל-אביב. 60, מטהרי מרכז רחוב הרשום: דמשרדמען
תל-אביב. 3074,66 אזרחי תיק תל-אגיב-יעז, של: המחווי המשפטבית

 1966(. בחוקטובר )16 תשכ-ז בחשון ב. הפירוק: צותאריך 1966(. כאוגוסט )2 תשל"ו נאר ס-ז הבקשה: הגשתתאריך 1 2439168 ארחי מיק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפט בית 1966(. באוקטובר ל10 תשב-ז בתשרי כ-1 הפירוק: ?ותאריך
 1966(. ביוני )24 השכ"ו בתמוז ו' דכקשה: הנשההאריך בנובמבר )18 תשכ-ז ביטלו ה' ראשומת: לאטיפוח והמקוםהיום

אביב. בבוקר. 8.30 בשעה נישים !( האסיפות:שעה הל- 39, בנימין גחלת רחוב הרשמי, הנכסים כונס במשרד (1965אביב. 1 בניכמבר )ן2 אשכיו בכסלו י"י ראשתות: לאסיפות והמקוםהיום הל- 33, בנימין :חלת רחוב הרשמי, הנגסים בתם גמשרד1986(
 בצהרים. 12.00 בשעה נושים 1( דאסיפות:שעת בבוקר. 8.45 בשעה משתהפים2(

 הצ"ריס. אןר, ,12.1 לשעה משתתייס2( הנינ צ' ""וו( נאוקסוגר )27 תשג-1 ששון..ו
 הגיג1ב' 1988( באוקטובר )27 חשב-ז בחשוןיינ הרשמי הנכסים כונססגן

 הישמי הינג'ז יתש=1 נפיי71. נע-מ הנרה ורמית ""נרה:שם
 תל-אביב. הרצל, גבעת 3,3, הכחגים סמטה הרשום! המשרדמען
 כ:ן:ג:י"ג'סן:ם:ו. :ג:4ג::::ן דיבידנד תשלום על הודעות "י,7""2 אוריי חי, ת,-אניב-י!1, ש,: המחון. "סשססבית

 ני.ייק. מ.מ י"",, "יושת נ.ת "י-. ךמ:"
 אורות. 11 ,ירה: ,נ,הסנ,סאנין. י 97י :; מס : ן::ן::ןןן%:::גך:ע ::::::ן ::ת:: צנזרן יינית י ~itm'tl;Ti:Tas;n :י:: ייי'יי: :"יי
 ון.פי. ראשון זיניתן "חי: א. ראשוןז'ניונז גיורים. "".12 נשה נושיט 1( "אייפות:שעה

 ""י1(. נ1ונמנר )ו תשנ.1 כחשון ג-נ !ישנו:ים, י?"ריס. אחרי 12.11 גש;" משהתפ.ס!(
 2ח71סוני )27 השג-1 גישוןי.ו

ק הניק צ' "",1(
 ,י,ש,יס.

 "ישם, DIT~' ato~lnסין
 הק',צ' """1( י",קסוגר )27 "קי-, יתקין,-;

 הישם, "נני.ס נונססנן נפ.רוק. נע-מ .ק.יון. ההגרי:שם
 נתניה. 11, שוס רהונ וישון: המשרומען

1עיסיעיייתישיקיןט5,.שתל4ןיש 1"ין(.,האימן א -יםי" 4  י י השת 
illazs) 

 יפה4י,1"7 4ן' 'שידי ת :מ"עישג-::גסע.גגי מ[ןמימיי י '"י

 יסיעה ראשון ולנידון אתר או יאשוןותנייני ניהריס. י12.9 כשעה נ.שים 1( האוכפות:שעת
 "תפייס. אחרי 12.11 נשעה משהתפים!(

ירוש,יס. הניןצ' """1( נא71סונר )ז2 תשג-1 נעשון.-ו
 "ישמ, alo)JnI נונססין

 נ הנצ, "1(י71!ח
 הישמי "כנסים נוגסדנן- נייי~ק. נ;-מ -תרס". הסנרה:שט
 דיבידנד על להכריז כונה בדברהודעה ::1ן2 הי-אנ.נ-,פ;::מ;:םיךגפ,ךמ"יי",יי: תל-אביב. התערוכה, לגרשי הרשום: המשרדמען

 בפירוק. בע"מ ערך לניירות נאמנות חברת "עכרה:שם 1968(. ביולי )4 השכ"ו בתמוז ט"ו הבקשה: דושתהאריך
 תל-אביב. בלוידס, ב' רן-ח 94, אלגבי רהוב הרשום: המשררמען בנובמבר ש1 תשכ-ז בכסלו ג' ראשתות: לאסיפות והסקוסהיום

 1418,63 אזרחי תיק תל-אגיב-'rTD של: דמחוזי המשמטביה תל- 39, בנימין נחלה רחוב הרשמי, "נכסים כונס במשרד1966(
 1568(, בגיבמבר )18 תשכ-ז בכסלו ד' דוכהות: לקבלת האחרוןהיוםאביב.

 4, ידידיה רחוב הרשמיי הנכסים כתם ומענו: תיאורו המפרק,שם בצהרים. 12.00 בשיה נושים 1( האסיפות:שעת
ירושלים. הבדרים. אתרי נ12.1 בשעה משתתפים2(

 הגיגצבי 1966( באוקטובר )26 חשכ-ו כחשוןי-ב הגיגש:' 1986( באוקטובר )27 תשכ*ז בהשוןי-ג
 הרשמי הנכסים כוגמסגן הרסמי האסים בונםסין

309 י""11.1.ן הש:.1, נ"ש11 נ' י1"1, "ןוס.פיניעלוס



]- - 

 הרשמ' הנככ.ם כ.נמ מאתהג'דעית
 ההברותפקיז'ת

 וו, "עג %,ן יחוג ע,-ז, "רמן, ין.א, ונערו: תישרו וז"ר,,שם דיבידנד על להכריך כוונה בדברהודעה
תן-אתי. נ:-מ ושמורים ריגמה ,מ.ןיג, "רשת נ.ת .,ייפיי;.ן- וחגרה:שם

 "וי11. ניוחי תשג-1)1ן גאנ י-ן ךמ.:1.:האריךכטירול.

'.נ %י,,141 אוריי הי, ת,-א:ינ-.1 ש,: המיוד חמשתן ג:ן
 נטויי

 הנבצ' "",1( נא.קי.נר )"2 השאו

 בימין נחלת רחוב עויד, מולאור, ל. משה ומענו: היאורו המפרק,שם
 הל-אביב.153

 מפרק מינוי עלהודעה
 "י,1( נאי,סיני )27 תשג-ו נתקין,-י

 ןדקמי הננותב :יננ ;;ן
 נסרוק. גע-ו) יעיאי נייית ן':ין' שם

 ו",%1י1 %ור". ת., ת,-אנינ-,;ו, ש,: ימת,וי ומשגזגיר
ב:: בזתן לנושים דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה

 "ו!1(. נא),ס1נר )ו חש"ו גתערי :-ן "ן,;,י:ג%יין בלבדקדימה

 הנסיצ עיין י%י"עי ,י2 י שת"; יי,ג
 1956(. בנוגמבר )18 חשכו בבטלו ה' הוכחוה: לקבלת האהרוןהיום
 בניהין נהלת רחוב עו"ד, מולאור, משה ימענו: תיאורו המפרק,שם

 מפרק שחרור על הידעה הל-אביב.55,

 -l~eG) נ%י";יני ,,! תענ.ן נמשיו,.י
 ירושייג. נ, %,יקע ר"ונ "רכס: ומקיל יו1 "יקו. הנשים נטו; ;גן

 15, וימאי רחוב רז-ה, ענרא, גמליאל ומענו: היאורו המפרק,שב

 ו""1(. נ%.,סוני )"1 תשנ-11י מפרק מציי ען נע'מכ נרע החברה:שם

 הנאצ' ( ""י1 נ%ו,ט,נר )"2 תש;.: נעשון י-ג גת-ים. יב, רמות הענוון, יח.נ התעשיה, ח11ר "רש,ס: "ישרומען
 הרס'מי הנכסים כונססגן 1217,65 אזיחי היק תל-אביב-יפו, של: המחוזי ומשפטבית

 1.933 הרגל, פשיטתפקידת

 טומבית וחקירה ראשונה אסיפה רגל, פשיטת הכרזת נכסים, קבלתצווי

 אי!נ, ישה ומעת: תישדי "ח..נ,שנ 2, ואווי ונעת מרור, זוז, )צדנר( רם ומענו: תיצורו "חייב,שס
~ollns 22, ק"ן רחונ 

 ח1:1.קי'תחי!".
 זח!"גיח "",1417 אוחי תיק ח,1, ק,: "ס"ון' "מחסגיל

 "",4!י% %ור". הי, ת,-אנ.ג-ינו, ש,: "מך.י,
 ;4 תקביסו בחשרי ב' רגל: טשיית והכרזת הגססים ובלח צוהאריך חשכ"ז בהשרי י"ג  רגל: סשיטת והכרזת הנכטיס  קבלת צוהאריך
 1965(.בחוקטובר 1985(. בספטמבר)26
 הח"ב. בקשה הייב: או נושהנקשת החיים. בקשת היין: או גושהבקשת
 )2% תשנ-1 גגונו .. 1"מק,נ: ישעה "רא11נ:, ""ייי"האדיך ),1 תענ.1 נחשבן י. והמקוב: רשיה "ראק,1ך, "%!י!הה%י.ך

 הנכסים כונם במשרד בצהורים, 12.03 בשעה 1955(בנובמבר הננסים כוגט במשרר בבוקר, 10.00 בצע" 1986(בנובמבר
 תל-אביב. 39, בנימין נתלת רחיב הרשמי, חיפה. 3, לוין שמריהו רחובהרשמי,

 במאי )23 תשכ"1 באייר ט-ו והמקום: השעה הפומבית, החקירההאריך )8 חשכ"ו בכסלו ב"ה והמקום: השעה הפומבית, "חקירההאריך
 בתל-אביב-יפו. המחווי דמשפט בבית בבוקר, 11.00 בשעה (1957 בהיפך. המחוזי המשפט בבית בבוקר, 0י.8 משעה 1966(בדצמבר

 )!2 השנ.1 נישלןי-א
~alD?lNa: 

 הוטצ' ( ,"!1 נ%.,ס1נר )"2 תש;.1 נישףי-נ הניק צ' ",,1(

 ייין.11.ן תשנ.1, נךע,ו נ' 1:11, ו!י;.מ'נ,וווט310



 הרשמי הנכם'ם כיש מאתהודעות

 )14 תשג-1 נ:י,1 א' והסקוס: "שוה הרישוין, ונניידתאייך ויען: תי%ורס ד"יינ,ב,שמזת

 ";נניס נו!ס נלשר7 ננוקר, 9ן.19 נשעה 5"19(גנ,נמנר יהיס.ס, לנתן )פקק,( פיו יהון"1(
 'רזק,'ס. 4, ירייה ריוג"ישמי, ישראלית, אחים רחוץ ניח, עלית )פרנק,(, פ,נ ינינה2(

 5",1!,". אויתי תיק אניב-יפו, ת, ש,: המהוו המש"טנ.ת
 דלחנו נניתנ"לעפט גיהרתם, 12.99 נשעה וו,ן(ינ7צן2ריתן

ג,ר.ש,.ס. תשנ-ן נחשיי .-ד רב,: פשיטת יהנרות דגיגיו :ו:::תאייר

 )21 תשנ-1 נם,ו י-ג ,דמקוב: דמעה היאשעה, וסניפןתארין
 הישמי alo~JnI ייגסי:1

 "יש:., הננסים ניננ נלקרד ננוסך, 9".9 נשעה 5"י1(גנ.גמני
 לשנה,אג1- קנין ןתן1ד, מוהמה איגרן'ם זיענו: תיאורו הה,ינשם

 477,66 אויה, תיק ירוש,יב, ש,: דמחווי יטג,ת )ין תש:.1 נשנס '.ה 1"יקונ: השען ד!.מ:ע" ההקירההאר'ך

 )19 תק:-ו נחשון ה' ר;,: פשיסט ודנר,ה ד;נסיס ,גלת ן.תאריך נח,- היח.1, המש"ט ננ.ת ננוקר, 11.99 נשעה 1%57(גינואי
 5יי1(.נאז,סזנר"ניב-,פז.

 ה"יינ. נקשת ""2: או נושןנקשת הנךצ' י"י1( גאוקסונר )"2 השג-ן ג"שון.-ג
 )14 תשנ-ו נננ,ו א' ו"מקיב: השעה היחשונה, האניפהתאריך הרשמי התסיס נונסספן

 וישמי, ";נניב נונס נמשיד ננזקר, "".9 גשע" "1,5(ננונלנר

 ירוש,.ם. 4, '7.7,היעיי מונו, סמטת הר.ייס, מרנינ Ia1TAI' שנעזז ומעוז: תיאורו התייג,שס
 )5 תשנ.ו גנן,ו נ-ו וכלקוב: "שעה "!ולגית, היקייהתאייך טיפ".5,

 "מחווי המש"ט ננית נגוקי, 11.45 נשעה 6",1(נ%7מגר 5י,1557 %זרתי תיק הייה, ש,: דלהזו, הלשיטנית
נירוש,יב. תש:.1 נהליי נ-ח רנ,: !שיטת ולנרות דננניס קננת צותאייך
 הנףצ' 1,55( גאוקטונר )"2 תשנ.1 נהש,ן'-1 1%66(. מוקסוגר)12
 הרשלי הגננים גושיתן ה"יינ. נקשת "יינ: "1 ;ושדנקשת
ק נט גושייגגןיבנב:;ני"כןי' )"2 תשנ-ו נננ,ו ט., והמ17ן: השעה היאשמה, האגידהתאייך ט  פוממית וחקירה ראשונה אסיפה נכם'ם' קפית צייי 
 מממיה. מושב ריי, יב ולענו: תיאויו ה"יינ, שם גינואר )4 השנ-ו נצנת ג.נ והן,ום: השען הפזינית, דהק.ר"תאריך

 5",!"21 אפייי תיק ת,-אגינ-יתז, ש,: הוקזתי המשפטנית נקיפה. המהוזי "משפס נניף ננוקר, 9".,י נשעל7"19(

 נושי.  גזרן י,ינ: אויבע הני צ' 5י19( נאוקט1נר );2 השנ-1 נעשוןי.ג
 )21 השנ-1 גנננו ה' זהמקוס: השעה "יחשונה, דאנ,!ההאייך דישמ' הןנסיב נונןנון

 נשע" 5י1%(ננ,נינר
e.ao: ,רישמי, הנגניב נסס נמשר7 ננוקר 

 ת,-אגינ. 9", 2;ימ.ן נמת יח21 ;.מרוני רדונ שגיר, גהן, שלוא, נן דרמן וישו: תיאויו ד"יינ,שס
 )22 תשנ-1 נשנט ,-א וכלקוס: "שעה "פייב,ת, ין,'רקתאריך תי-אב.נ. החי.,, רמת9,

 כת,- דמחיז. משפט גנית בנוקר, 9ן.נ1 ישעה ;"19(נ.מאר "4,13,5. אוירתי תי, הל-אבינ-'פו, ש,: דמהי,י המשפטכנה
אנינ-ילו. תשנ.1 נתקר. נ-ה ינ,: יש.טת לדניות "ננשיב קנחת צותארין
 הנםצ' 6"1%( נאו,סינר )"2 תשנ-ן ניכון,.ג 65יו(. נאוקט,נר)!1
 "ישמי הננניס נונןנרן ה"יינ. נקשת היינ: או נושהנקשת
 ):2 תשגעו נניא ,-נ ודן,ום: דיעה "דישונה, האסיפההאייך

 "יי"ש ניםגג:ךיב:ג,ג::::מתלב:.נםיי
 "י'". ::' שחל י:נ מתני' יחיל: :י"' מגי: "ואייי ?ע'שס

 5",14!2 אויחי תי, ת,-אנינ-יפו, ש,: למקווי הישנס תנ נימי )1 תשנ-1 ג"ייר נ-2 וניעזב: השע, דפומנית, התיירההאריך

 )הצו 1955( ניוחי )17 תשנ-1 נתמ11 נ." ב: "נעי קנית %י יתשי נה,-א"נ-.פו. היחורי המשנס ננית ננוקר, ין.ון נשעה7"19(
 ""1%(. נאוקסונר 1 מיזםנתקף

 נושה. נקשת חייג: או נזשהנקשה הג';צ' "5י1( באוקסזנר );2 תשנ-1 נחשוןי-ם
 היחשור", י"ני!ההעריך יישמי "ננניס נונססגן

 השע"
 )24 תשנ.1 נננ,1 י,א ותיקום,

 "נניב שנס משיד גוהריה, 12.99 נשעה 5"י1(ננונמגר
 ת,-אנינ. י%, ינ.מין שית יהינ '"ישל שיי רהונ סרנן, ואד", );א1ג( אריה וממו: תיאויז "הייג,שס

 )"2 תשג-ו נאייר טען ו"לקוס: השעה ה!וינית, דה,ירהתאייך ירוש,יס. למר., לינן ",יו,יזס
 גתי- rTnan~ המשנס ננית ננוקי, "11.9 נשעה ;",1(ייאי "459,6 אור", תיק ירוש,יב, ש,; המהווי דמשפסנית

אניג-ירו. )29 תשנ-ן כחשון 1' יוי: משיסת יהנר~ת יננסים קננת צותאייך
 הנינצ' "155( נאיקטוגר )"2 השנ-1 ג"שזן'-ג 1,55(.נאוקסונר

 ירשם, הנמיט נונסיין דהייג. נקשת היינ: או נושהנקשת

311 י3.11.155 ה':נ.1, נחשו נ' 1315. ה?רס.ל,ב"ויט



,-- 
 הרשמ' התמים כיש מאתהודעותא[

 19SC הרגל, פ'כיטתפקודת8

 הנכסים קבלת צו ביטול עלהודעה פומבית וחקירה ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצווי
 מושג ין'נן, יענ71ות 7יי, שלון, יתר .ישו: "אייו ד,,,ג,שג "ר, דעזמות שררות איפרסון. מרוני ויע:): תיאורו דהייג,שם

 שאן. ניח ען,רווק,גת-'ס.
 O~iES א,רהי היל ,יוש,יס, שי: ייחו,' דמקת(נ,ת "",7,44 אוי"' ג'ק ת,-אניג-'פו, ש,: דמ".ו' דמשי?נ'ת

 "",1(. ני?מנר )ו! תש:-1 ג:נ,, נ.ט י;נ?'ב: קנית ?והציין """(:. נאו,?וני ,2 תשג-ו נתשי. י-ח הננסינ: ,נות ?1תפייך
 ""וו(. ני!?יני )21 תשג-1 נתשרי ;' י?1: נימו,הציין ;ושה. נקשת חייג: או נ.?ןנקשת
 י23 השג-ז בכסלו י"ב והמקום: השעה הראשונ", האסיפההאריך

 הנעצ' ו""1( באוקטובר )!2 השנען נהש1ןיין "רקני, הננן'פ נ"נ נישרע ננוקי, ,"" גרעה "",ו(ננונמנר
 הרשיי הנגסים נפיי;, ת,-אניב. ,ו, בנימין נהותרהוב
 ןד,.ר"תאריך

 ,"2 השנ.1 נאייר סין וכמקוס: רשעה ורומנית,
 ,מ,. 7ונ, );רבא"(, ;ריע ריא. ומע"נ: ת.א,רב הח.יניג,שיית-יין.ייו. ג-,- "ן"ון. המשנץ ננית ננו,ך, "".11 נשעה ;ו!1(נמחי

 שניך ", "מעריקים ר"ג ניח, עקרה "שחי, - ):ישה;לין
 י"י.שיז;., הניוצ' ""י1( גאוקטינר )"2 תשנ-ן נחשוןי-נ

 4ן,374 א,י"' היק .י,ש,יס, ש,: הן"ווי יישעןנית "קשי "נגייס חייי!;ן
 4"!1(. נאוקס,נר )ו תשב-ה גתשי' נ.ס דנ:!.ס: ,נות 13יאריך

 """1(. ניו;. )י1 תשג-1 :ן.ון ג-ן "ן,: גיסו,תאייך מורק,. 14, נ' שיג !וו,, יירט, יע7נ ומן:1: תיאורו "חיינ,שב

 הנע צ' "ן,1( נא,קיוני ),2 "שנק יושו)..י ""דון.נן:הב:::יי::ץ:::(י"',:::ו"ז';צ::

נלשת
 ;.שי'

 ורשמי ה::ןיס נשיב.ז' קהיינ. גישה "יין: או
 ,נ! תשג-1 גנסיו י.ג ו,ן,,ס: "שעה הריקונן, יאנ.עןהאר.ך

 דננ:ינ גידי :ן:.ישיי:גן:וי:ט::,ה:מקי::!
 דיבירוד על להכריז כוונה בדברהודעות

ת

 2. ד!;חניס יחוג פיע,, גא,מויי, יעיה ומשו: היאויו ד"יינ,שס נ,,-  היפויי המציל בגז; ננווה, 1".11 גלע, 17"ן( ב:1,י

 ימג.ב.יגעתאנינ-יצו.
 2929,61 אזרחי תיק תל-אםיב-ימו, של: המחוזי הישטטביה

 "יי1(. ננונמנר ),1 תשנו ננן,ו ק' "ונחות: י7גי" יא"יו, ד.יס הנ.1 צ' ""1( נאוקס.נר )27 השג-ו נהשון.-נ
 הישמי רחוג עז-ן, פיזמן, עוב ומשו: תי"ויו ונאמן,שב "רקיי "נגן'ב נמסנון

,8 

 ""יין נ"י,סיני ,;י .י ת;: נעי;..;ן:גן:נ:ע:::ג:::ןנ:;י::::ו;1-":'נ.
 ורעמ' דחסתם נינן נ.,

 1966(. באסריל )25 תשב-ו באייר ו' הננסים: קבלה צותאריך
 נושה. נקשת חייב: או נושהבקשת
 עני!"תאייך

 נון א'. !! מו;ו!ון ,נין, שעיקר, סוני וךע;1: היאורו י",,ג, ש! )וו משנין נהש,ן י' ו"מ,.ס: דשיה הראשו;",

איר.י. ונננ'נ נמן נישרת נו"י'ב. "".12 שיעה "("1(2;.גמני  2",4י71 אויתי תיק ",-חניג-י!1, ש,: למנווי יישרןנית הל-אן,נ. "7, גניהן ;ה,ת י"זג"דשם.,
 """1(. נ;.נמנר ),1 תשנ-1 גניי. ה' הונעת: 71נ,ת דיורכןי,,! )1! תש:-; נאייר ,-ו ו7מקונ: "שעד הלומנית. דיק.ר"תאייך
 ,נ.נסין רהוב ע,.7, 1,,;2, עמ;.א, 7-ר ~srs:: "יארו 7;ן:ן,ע" נת',- היחולי ימשיט גנית ננוער, "".11 נקעה ( 7ן"1ביאי

 ת,-":ינ.נו,אנ.ג-ינו.
 דג',צ' "ויו( נאו,סונר )1! תשי..ן נ__1),.; הניק צ' ""י1( גא.,?וני ),! תשנ-ו נחשוןי-ן

 ",, אר,וו.ר1נ יה)נ שע,, אי.,י,, ,;ר ימעל): תי"ייו "7..ן;ם נכסים קבלת צו ביטול עלהודעה
"יכה. כנוסן, פוג שב חשל יל3ר,  גווון, יעקנ ומעת: ת.א.רו ""יינ,שס

 ,יין י1 אורחי היק ייפה של; ךמן.,י הישןמג.ת ירושליג. ס', קממוו %סינון
 1965(. בנדבמגר )18 תשם-ז בבטלו ה' הוכחות: לקבלת דאחריןהיום 193,66  שורחי תיק  ירישליט,  טלו  המחוזי  המשפטביח

 5י כיאט רהוב עי-ר, מרקול, גריך ד"ר ומעגה תיאורו הגאלן,שם 1956(. במאי )4 חשם"ו באייר י-ד הנכסים: קבלת צותאריך
הימה. 1966(. באוגוסט )11 תשכ"ו באלול א' הצו: ביטולהאריך

  הרנפז'  1965( ביוקטובר ל27 ה'יכ"ז בהסוןי"ג  הניג12'  1956( באווטוגר (ZG תשב-ז  בהשט1"ב
 הרטךי הנכסים כננססגן הרטזי  היכמיס כוגססנן

 231,1936  היככ"ז, בהקרו כ' נ131, הפרדסיםילקיט312
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ש 3ו,4"1 אוירי תיק ירת,ש, ל: י'תכבנ"וי, דיי". ::ל::::::::;גמ:בז::%:::1 ן.==וע-,
ש! נ;ינמנר )2% תשג-ו ננן,1 י' השתרוי: ננקשת יתיון וימקוס היום ת,- 24, דוננונ רהו: עו-ן, !ורת, היים ומענו: היאורו יאמן,שם

ש הג';צ' ""1%( נא,לטוגי (zs תש:-ן נחשוןי-ג
ש "רשמי הננסים נונןסין 2,י2, ;נייו, ניי סיע., שעשע, יי" ומענו: היאורו הן"נ,שם

 רה1נ1ת.ע.י
 37Z?;SZ אור,. ת'1 ת,-חנינ-.פו, שי: המתון' הישרטג.ת

 נאמן מינוי עלהודעה "",ו(. נ;ונמנר )"1 תש:-1 ננן,ו "' יוניות: יקנ,ת ואחרון"'וי
 4, ידידיה רחוב הרשמי, הנכסים כ"ס ומענו: תיאירו הנאמן,שם

 רמת-;ן. 21, יך,ום רחוב גי;, נרוך, '?ן, ומשו: ת'אויו """ג,שם,רושי.ס.
 י",1124. אריחי .p'h ת,-אנינ-יפו, ש, המך,,י דןש!סבית הנ'; צ' ""1%( נא71סינר )27 תקנ-ו נחשון.-נ

 %", נ:ימין נהות רתיג עו.1, רוזיני,., 1' ומעת: תיאורו האין,שם הישמי ";נס.ם נסססנן
ה,-אניס.

 "",ן(. נ"ייייט -(zs י תשג נ"ייי ' המתיי.ת"י'ו דיבידנד על להכרית כוונה בדברהודעות
 ה"נצ' ""1%( נח71טייי )27 תש:-1 יעשין,.; בלבד קדימה בדיןלנושים

 "ישם. הננניס יונסיין 1, ישע,הו רהוב מחינאי, הורש, אזואין .מענו: תיאויו 1"יינ,שס
 אונו.קיית

 4",4יו% אויתי תיק ת,-אבינ"לו, שי: המהווי המשילכנת
 טעותתיקין "ן,1(. נניניגר )"1 תשנ-1 נגניו ה' הוניות: ,לנסת "אהרוןהיום
 ;גייו, אנן רחונ עו.1, נרוסן,ר, וא: ומענו: היאורו הנאמן,שם

 ;;ן ונסים 7נ,ת ?1 ניסו, ע, נגוועה 2"22, עמ' "ו1%, ת,-אנ.נ.2,, המלנולים ניקוט שיזרימו ךישמי י;:י.ס נינם מחתנ111ע1ת
 ןןןי

 וע,;.ן,
 הרקמי "ומ.ם נונססנןן ""%מ- נ,1,י )17 תקר-ו נתמור -:-ט נמ,וס ה?1 ניטו,תאייך הני;צ' ""19( יאוקטוני )27 תשנ-ו ג"שוןי-;

 ""1%(.. נייסמנר )1 תש:-ו ג",ו, -ן-1?-,

י,יייי::נישי :בט::,3ב:נ::::ו:ב:י:"!::ג
 "",1ן. ננונלנר )"1 תשנ-1 ננסר ה' "ונהות: י,גית ואעיון".וט
 ;נייו, אנן רהוט עו.1, ניוטן,1, 1חנ ומענו: ת'אויו הנאמן,שם

 תשי"ר---1954 העממי, "-יילייהחיק הי-אנינ.2",
 נאוקטוני ,27 השג-1 נהשון,.:

 "עממ', ין'ייוה יתוק 3),( ינעיף שהאם נ,, מון.ע .שרא,נפק הניןצ' ""1%(
 ה-7" השייך תתקיים תשי-ן-4:,1, הדשמ' העסיס נו!סיין

 שרישי ניוח הנ-, "ן.,11ה ש,
 כשע" ""1%( גנונמנר )נו תשנ-1 נ:נ,1נ'

 נפק גאויס ""."1,

 תי-אייב. ין' מי. ינ נהין יתיי 'שיןי' 4ג, היעין ריוג יהלומן, מיגאיוביז, יוד ומפנו:  היחורו הטייבשב
וייתסס.

 4י,ווו3 אזרחי הי7 הי-אביג-יין, סי: המהזני הימיןגיח

 סרכים נושא ככהוןמיייי" "י".. מימני " "נ-י מ"יבתה"י,נ:,1:םב:ננ
,ןשי"ז-ינשט"ט-1968-1956 ת,-אנינ. 1%, שו,ן'ה רחונ עו-1, נהשון, משה1ן
 נשע""",1( הקעצ' ""1%( נאוקטונר )"2 תשנ-1 נעשוןי-ד גנונמני )17 תשנ-ו ננסה 1' ימישי, ניונ ני מ11.ע ,_יא,ננ, ת,-אנינ. ", המין 711 שדרות עו-1, נין, ה' מיגאל2(

 משה, )נהין ירוש,יפ, ישרא, גננק .הקישו !1."1,
 הש,.שית. הפן,ון ושרית רעשיים תפרנים הערלת ייו(, ריונ הרשיי י;נסיס נונסספן

13!1 3.11.1946 תשכיז, נחש.ו ב' 1315, המייבומיםילגום



ג
 תשי"ף--1953 הלאומי, הבשותחוק
 1966 במרס 31 ליום יאומי לביטוח המוסדמאון

פניהא,ט.ג

,ירות"ליתיירשיירש
"ין,"ן","2" ושץ.רים וכה ג.טי"עיף",",4"",ר14 משקעה ערו הוזית:לי, ביטוח קרנות7.14"2,2"4,!7" המדינה באוצרהשקעות1. 9"",9"4,7"1 שניייס - עגוזה נ"מ, מלותענף7"7,1"",;ן8
""",""7," עצמאייפ - ענודה נבע. ניסוחעיף ניידי דלאנכסי2. zoo,ooo,3 "ימהות נ.סו"עוף,44,24"," ",רן( )נמהירנ:י:יט

"ן","ן2,9 "זים מהונות משפהות ניטוהענף"!",""1)-( ,המתהקרן
,"","""," עונזימ יון, נ.סוהעוף414,",,,7 "ון,"ו",;4"- להיגבות העומדים ביטוחדמי3.  עתודה15. ,.,""","27,77 מיי "11ש יחימעייייס

 :!:ע. ניסוהעיף "".1.4 ,""ר תשלומםששן
72י,ן"" ש:יריט - ענון" 2,331,425 עצמאיים - עבודה נפגעי בימויענף מסופקים חיבותונוכה

11,186,119 אומהוח ביכוחענף88,295,133 ל"י2,453,000 בבירורוחיובים
5,802,191 ילדים מרובות משפחות בימוחענף ל"י 1,343,705 ים שביר שאינםמבוטחים 1!12,4",12 עוגן.מ יריי ניס.,ענף "".1.4 ,יהר השעמם שלן;יי,

"1",י44,,1 ,..""ן,"ו"," ננ,יור ח.ונ.םו:ונ:
ו!ו,""1,4"  תגמולים לתשץום השוואה קרן16.""","74,"4--

 במילואיםמשרתים עתידית הקצבה 1.4
""1,,,1,ר2 "שסף .נהון נקש,ןר הקרןח,, גילוח יזמי המתייהנת !4 יע.מי;,ה

 ",יןהיקו"4,,3,71 ,הענותהעומן.פ
 נגמלי

 ההשקעה ערך
",272,!14 0ל7,ג31,40ח ""י,71ן ,7( יעף),5.צ שיישי מצד פיצויים - חייבים 5.,

ה
4;","7 "4( נעיף ),פי מעבידים - חייבים6.

מע
ן

ה
שי
ג
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315 ן וו ן(יו תשנ.ו יישיר נ' ימיו, הויב,ם'ן'יוים



8
 המסתיימת31במרס1966 בשעה והתשלומיםהתקבולים

תשלומיםתקנולים

"",ויש"ו,נו,1
ירות"רזתיירטת,ירזה

.1
עוזי

""","?4,7!1 רמ,אזה השביי"1. ע, ההק12,ימ
 השנה בתהילתהתשיומים8

3,147,642נ"
 בפעולות השתהםוח11.

TGO(lSO האנוהלמניעת ביטזה דמיגבייתן.

 בהוצאות  השת_תפות2ג. 228,764,205נטדשגירים
נ"7,1ין,ווייי:,,יות "1ן,ווי,31 שנ,ר.מ מיס,ן

""111,7,!"ר-117,211,"2-
 ושאירים ,וטה מענף העברה3ג.22,683,808 האוצר הקצבת3.
10,000,009 אימהותלענף ריבית4.

 על ההקבולים עודף40,272,848.14נתקבלה
42",3,141~5 חשו" גתמ"תהתש,זמ,ם"2,,1"י,1)-(שומה

128,470,033 ההקנוןנשנת20צ,8,671צ
661,617,637 התשכון שבתלסוף ההשקעות סרך הגדלת גמול5.

שהוחזרו
 ו~ר,1"ו,15נתקנל
 44ו,גר11,1-(שזים

 המעביד מאת הגימלהשווי6.
 ו"1,"1)רעייתן(

 שלישי מידפיצויים7.
 1,704,362 70()סעיף

6,263 שונות8.
337,591,784

 ושאירים זקנה מענףהעברה9.
 ~IO,OOON איימי"ישף

3,729,4068%3,729,406פ8
ככבב-_:=בם--::

--:ב-_

  תשכ"ו,יי11.19ב בחשון כ' 1315, הנרסומ,מילקוט316

- - - א א ש ~



 ן ןי,יעי,,ן

------!נשנן

 לל """י"ל מגם

317 1("3.11.1 השנ.1. נתשו נ' 11"1. וויסוס.ב,ימי

----
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 --ש
 1068,57 הבספ-מ ~r:r הם-נהליו,? ההוצאותפ-רוס8

----א
 גנע.יז!

7",""!1קלי.(זניי.7",""1% ךוי;ץ: ?י:

"ייתי.יית!
16,033,000 ברוטוסה,כ

""9'ן33 יריי ויני4י!
ico(ooo ,משדו ן"ינך !יני "ןןן,ת.11("ונ,!ן4,"1 .משמרת שיי""1
Jo.ooo לשדן ,זגגות י'ךיס ךיי,ת,!(""י,1"4.4 איוו:.,ת י.!"ות",!
יען,!!, היינון מסק,""]

 "נ"ע "י'ית "י :)1::::
בעי:;:יי::::..ע2%

""","י! ייגיק,ס -יעי ן7,י".,!(15,114.000 נטוסה,כ

הקזזי,ן
""",4"נ ;מיהךיייית""!

izotoon נו,.ן ()11"'ויייייי'סונעיף

-י 28,909 עבודה נכנעי נ,מלאיח)3(לירות ן2n~ooo  השיואה קרן הגמולי)2( 
50,500 עזר-ובייה פייליה((10,409,500 וסכר מלפכורת100

0פ28/0 טשכורה מיכון)9,771,50915 קבועים  פיבריס  מסימירת101

8,850,030 הקן משכורת)1(
23,000נהסברה330,003207 רשומות נוספות שעות)3(

,
 ווט ש,:ן:::'..,ן:וב: ין45_ ש
 י"","1 ך,א,ן' ,ה:'ל,ח ה?נ11ך .ירון)נ(""מ,"ו,ן ,רנה():,,,

1
יוי","11 ס'י1.'ס1לע1,,ס)[ן
"ין,נ" 1,ןה,:)'ות ,ירנ." ()1"",נ!1 ' לון.:)!ן

".",7 .,עין ,ין,ו,(  ".ן...;יי)4(0"4.451,0 חרמוניות הוצאות"ת
,"""

""ן,7[ן יקיתיי!
"י",ן4נ רזיאיוה,;ן,ת,י!""",""1 :י'ן,ת,"ש.,)1(
 pD7S'~ י.נ,,-)1(""",!11 ק.ייה רננ)!(

 נ!4""ו ע .

 )-(,",',14 וחייי יךייי לתיר. (,!(",,)ן! י,י.ן..ס הוגנת)נ(

ירן,נ י',ייל.ץ').(י"".?!? רןג לירקה!,2
""",,, יייה נינה, ויק,)1(
""".42 ;ו'ס .ןל.ית ןשןסןי!"יה,1!"ון,"4 ת.ק.ן.ס,!(
",ן,![ ניטות)!(

 ::ן;ןתישיית:ין!י"(,"
~stOJJ

ין!
:::):זמי,ליית"יי"יס

יני,! ן".., ךאר"הןקת,מיב,!(alnl~r1 1,419,"",1 תייר!"!
",ן," גיוין,ת ,גי זמי)"(""ן,41 שנוי.ם ש;.ן-נני1.ס11( 2,030 לעובדים ומבהניסבחינות)4(739,000 המוסד בניני - שכ"ד)2(
78,000 המוטד רכוש ביטוח)5(110,000 בתים החזקת)3(
4,000ביגוד)6(50,090 בית בדק)4(
22,500 חקסואריה להוראתהקצבה)7(45,000 שמירה)5(
20,000עונדת,"(150,000 עירונחם מטים,5(
"ztso לורטאיטפקת)9(31a~ooo זקדגית ניזון שנדי טדי)7(

 ת"נ-1, נחשיו י' שיו. ך?וב,ס.ל.,,.ט320
 )יו11.1,"

י א א א



י 7.","י,וויייטךן;.ף
ךין,י

ש :I~oe;ןייריס

 ן 3 וב]ן~י~י
 ושיי"שי

 תש"ט-1948 אוצר, שטריתקנות תשי"ר-1954 ישראל, בזקחוק

 אוצר שטרי של הכוללהסכום יי;:
 סלו( בנובמבר )2 ת':2"ז כחשון י-םביות

 ש"יונ:ןוורניוםי-אנניסן ,. ן ,:יהזנ"7 ,5 . . . . . . . . נסרור נב"שטיי

 יי יי
-.""",,,4,!" ו""1( 2"!ייי )1 השנ.1 ' ~",,וי7ג.:2"ז . . . . נכ,ו.ד ,טחת( ,כסחותסכת  -א1%י "יחיי-ו""י% 2' %ן51 ,, , , ] ,~ך]2:::ןין,
 -.ce,~oo,ooo ג"מזר התאיין "ךךי שנןר;1 1.ן-- . . . . . ה:סש,ך ש1 ס,ך7ן,ו:סי.
--ן-- או?וושלי,הה",ינותש,המסש,השטיי  
 4.)ן?%יסנ:ךו,רני,ס..סןךש'1ן-- . . . . . . ו;סן'י,'!'1 ךונ':מן.
-.,,",""ריי ""!1( י:ונ:ני ):הן:-1 ן 1,::.,4".1יו7)ל . . . . . . . . . . ד;נב'ב י,נו

 ]"ן",ת, 1"י] "מוזיעי0 אתדית ע1 מת!דנמ)ת "1)"וזעות
 )]עות, ]י תצן" חתיהל."

 בע.מחוט בע-מ להשקעות הברה ל'פש'ןסימון
 מראיין)נדירות מעון()הירוק

 החברות לפקודת )1( 200 לסעיף בהתאםהודעה סופית כללית אסיפה עלהודעה
 ""ן'ן" נ' ך":יית, ייויית ""2 נעיו ין' "יי;: י:"ישית

 ':ה ש"7 מע-י. ש"ת " ת עיי שיעיב "ייע"' ין'נעיה

 גן.7:); מי,"דח יייס" מהלנית ""י1 נאי,:י:י rT'1 7 וךן:ייו דייר, ק, ייעי דו." ,יתן ךך:רה ש, ד"תרו:ךהנקיה
 דהגרים. מרצון דדכרה את לפרקא. ברחדב זכר,ני א' הוין עורך אבל 1965 בנוגמבר 30 פיוטהתקייט
 3, לבונטין רהוב עד-ד, עברון' דב את ההברה כמפיק לתותב. הל-אביב. 4,הגלגוע

 תל-אביב. מפרק ליסמין,ברוך
 מפרק עו"ד, סבון,דב

 הפ,26951 - ב,1-מ 22 טדביה- "בארהברת

 דפוס טעותתיקון הוראת ועפ-י בע-מ 22 טוביה באר חגרת כמפרק סמכוהי-גתוקף
 דתכנון הזק לפי מפורטות תכניות שינוי הפקדת בדברבהדדעות נושים אסיפת על מודיע הנני ההבדותה לפקודת ו' )0נ( 207סעיף
 תשכיז, 1310, הפרמויים כילקוט שפורסהו השכ"ה-1965, והבניה, רהוב המפרק, הישרר 1966 גנובמגר 16 ביום שתתקיים ההכרהשל

 חמנית  "שינוי גמקום נתניה, מקימי, הכנון במרהב 152,עמ' סומי דו"ח למטור מנת על אחהיצ, 5.00 בשעה תל-אביב, 38,קלישר
 נעשה ומה התברה עסקי מירוק ניהול על המפרקשל

 מס'  מפורסת  חכ:ית -שינוי צ"ל נת,21,114א" מס'מפורסה בנכסיה.-
נת,21,114-. מפרק רו"ת, פרומי,שמחה

321 "(,3,11.1 ה"נ-1. נ"ש11 בי 15"1, "!יסוסיס.וווט



 הסיטועל
 הזריהתכ:.ת

 מייד עם מיד שתתקייב 9,1957 מסדרה -;וטא" הגרלה)9(תחולה1.
 7",],,; מסעך יר;.,ה ךך;ר,ה :"ין-:ו "נאות ",רמית עשרה שנוי ,:גי ת"ו, י.תנ:.ת
 עם ייד שתתקיים ;,,ן,"1 מנדיך .י.נא. וסו.")",( ו.. יהנניתגךת,ס
 ,' 7",י מנוי ןיי'יה ן,;ייךן'יס נן,7ך1: רזייית ";יצת עקיף ויש1"ן

 עם מיד שתתקיים 1961',11 מסדרה -זוטא" הגרלה)11( כ"ג ב-"ם שתמקיים 1967',1 מטפך רגילה הגרלה)1(
 ;""1,"1; ךנ,י "רננה וך;ן,ך "'," ;"?1(ן גינותי 11 תשג.,גן2ת
 עס ייד שתת,ייס 7"%ן,!1 דוורך -ו."". י;ך,ך)12( "' יקב עהת,"ס ;",ן,2 יסדי ר;,,ה ";ר,")!(

 11,1967; מספר הרגילה ההגרלהסיום 1967(: ביניאר )12 תשע-1בטכס

 עס מין שתקריין ;",ן',"1 יאזין .,,ן"- ו;.," ),1( "' נ.," שתת,יינ 7"";,,3 ידיי י;.," וגי,",ר(
 1957'12. ממסר הרגילת ההגרלהסיום 1967(; ביוואר )19 תשכ"ובשבט

 ל גי,ס קתת,י.ג 7",4,1 לקר ר;.)" ך;ר,ה)4(

 ן, . "פייה ניל'ך'!'גןגטתקנ-11,!נ'ן1,י;,,1(;
 - י,.; )ק..,ר"1 ,ל.נ.; וערלך גיס,נ, 1 ,"ן ,ן"" לנזיה"!י; :.נ גסס קתת,"ס 7"%],1 יגעי ר;.,ן ו;-,ל)נ(

 נוזך,; ",7'ב מש;, מ)יננ יניה ופר," גרליס גי יעי,"(.נךן,ן. 7""1(; :!ג-,"ר )! תקן-1גשגי
 רח',, גרל.ן)1( יין יי,נ זתתקי'" 7""1," דייר ר;.,ה ך;-לך)"(

 ךישתתי
 ךר;י,.ת הך;י,)ת נאית

":י..ט,ת ;י,1(; ילגר,אך ," "ק:.,גשגן
 נן;,י

 ק ),ן 1
 הנרסיס - "ן,ן 11 ת::.ת .

 המנטרים מבין סידורי ב::ספר פניו על ויסומןאייל( ו' ביום שהתקיים 1967',7 מספר רגילה הגרלה)7(
 'סומן וכן בכלל ועד 090'1,000 ער 093,001הסידוריים 1957(; בפברואר )"1 תשכ"תב"ירא'

 בהתאם משתתף הוא שבה הרגילה ההגרלה במספר פיועל י-נ ב.'ם ?:תהקיים 8,1967 כספר רגילה הגרלה)8(
 דלעיל. )א( 1לסעיף 1957(; בפברואר )2% תשכיז א'באדר
 "וךטא- הדגרלזת נאחת דמשההף "חיטא-, כרטיס)2( כ, ביים שתתקיים 9,1957 מטמר רנילה הגרלה)9(

 -,יטא-( הכרטיס - )להלן זו לתכניה )ב( במעיףהמפורטות ש196(; תמרס )2 תשב-ן א'באדר
 המספרים מבין סידורי במספר מלברו( )ולח יה,כוויסייז כ-ז ב..פ שח!,קיים 10,1967 מפפף רגילה הגרלה)סו(

 יסומן וכן בכלל ועד 1,300,000 שד 1ינ,0חכהסידוריים 11957; במרם )0 תשכ"זבאררא'

 :יןןן:זןי::::;שן::ב::::ןב: ו' :'.ס קת,,.,נ 1"ר],11 יו"ר ר;.," ציי")11(
 ינן(דו "הנן., י,.ו "משין ון;י,ה יגפרר;','ץ"ר 7""1(' -:ינ )"1 תק-.י י'גציי
 ךר:ר"ויר.ך"ך:.ךןע,ןנךן'ן.,1:".ון,ן,ר.(;:ן"1 י-" :.,ן שתת,..ן 1,1:]:!] ין:י ר;',ך ו;-,ל)11(

 קו מודים יידה -זומא. הכרטית פני על א..י.שהיעמד 957,(; במרם )23 הש2-זבאדרב'
 הגיטים לכימיןהמקוםלמחיההישלמרוסקאושורתנקודוה י-ה ב-ום שתתקיים  1957',13 מטפר רגילה ה:רלה)3ו(
 המידירי. ב:.ספרר עיון לשם-ויטצ" 1957(. בדרם )30 הינכ-, 2'באדר

 ן בהגרלות השתהויות3. כדלק:'ן: -;.טא" הב-לות ע'ג.רה שלוש)נ(
 יגאה ()1

 -זוטא-
 שסומן רגיל ברטים כל - הרגילות מההגרלות אחת ביל )1( למגרל.; להריה בההרגם 1955,?5, מטפר הרגילהההגמה - ישהתפו זד, תכנית לפי בהגרלות )א( סיום ם : מיד שתהקיימ 1,1967, מספר

 -זוטא- הגרלה אוהה שע ההנרוה כממפרש.רוין מיום שם ןיר שתהקייי  יס19ן? מסדרה -זוטא" הנריח)2( -זיטא- כמטיס בל - -,וטא- מההגרלות אחת ב.לי2(  2%25ו ימוךחשנ-י, דלעיל; )1ן 2 בןעיף כץמדר הנרלה  אוהה של __ג-לה-_ספר 99:'1, הפרסומים בילקוט שפורכץך הגרלה,כרטיסי
 כאמור

 - דלעיל )2( 2בסעיף 1,1957: מטפר הינילהו;הגרלה
 ,ן!.ין'ס ,תדחיס .ננ!ין,ת ,וברצית ;יתרס י;:, ן,.ן :" נ.ן שתקק..ן ;,11,: ךןןךך .ע:". ,;ר,:,ן(

 דלהלן. )ב( קטן סעיף להוראית בכפיפרת וביחוד זוכתכיית 2,1957ן מספי הינילהההגרלה
ד וי;.,.ת נ.;ך,.ת)1( 7"1,1%; יללי דיוקן,ך;י;ו, - ,עתהף יא יעי,, )"( קו; גנעיף ""-,ר אןן, )נו נדן ;י :.ן שתהק..ן 7",4,1 מנור" .;1:א- ה;ךיג)4(  הגררה)5( ינערי "קי רני,, גדל.נ גן 

 "זוטא-
 בהדססה. נפגמו שלוהזיהוי מירן עמ מיר שההקייב  דט1%,ן מסדרה

 מספרי אתר -זוטא-, כרטיס כל - "זוטא" ב"גרלזת)2( 1967'י4: ממפר מרגילהההגרלה
 כהדפסה. נפגמו שלוה,יהוי סיום עם מיד שתמקיים 1967',6 מטדרה "זוטא" הגרלה)8(

 ע.ףי:נ.ן 7""1,ין ישי "ייייהוהיי"
 2 לסעיף בהתאם מטומן להיוה הגרלה  ברטיי בל וריר בהגן .ן-,-  75,1951 מספר הרגילהההגרלה דהגרלהי מספר וגם,או הסידורי המטפר - פירושם זיהוי"-לם"רי סיים :ם מיד שתתקיים 1967,ך מסדרה "זוטא" הגרלה)7(

 הגרלה)8(
 -זוטא-

 הלק כל או מתוכם סיפרה כל או "לה ממממרימ חלק כל אולכיל, a,,Q עם מיס שתתקיים 8,1967 מנדרה
 כותה.מכיפרה 7,1967; מספר הרגילהדהגרלה

 %י111,1 השמו, נ",:1, :' "131, יניסוס,ס,י"ונ322



 ש;'; ש,נ :יאוי ",וחס ,א או כקל הווין יא - פירועו נ"ז!ין.-נשם

ש אחד; טל ל"י 40 בסך יזכו רגילים כרטיסים 100)1( מתוך לבירוי ביהנת שאיבה בצורה או משובשת בצורה הוממםאו
שו אחז; בל ,-י "4 בנך .;:1 רנ!,.ם 5רט:י'נ ",1)ו( המה;.ק ':'ו ידי, נרטין ש, ינוי מוניי גרבו:::"'-ןן
 אנו; נ, ,.י "4 ננך י[:1 רנ.,יס גר?יייס "י1)!( "!ניס, הרנ', הגין'ן עבור קעייס ה:לינ "יער "ת ,ס'סממן!,

:י: ייט יני),( קניכן. ימהה ע, ,.ויההארזך
 oDTnJ" 'תמו)ז(

 4['קו' ממף
 בין :, ::: :ן ::ן :;:: ::::;: נ:::::: ,"1הן( 'קנה -וע"- מטש ע,

 %יד; גי ,:: "4 נין :;נו ר)ם:ס נרסיס:: "י1)11( נתניהו ית' ;נ"', נון:"[.ק

,%ויהנרם'נ
 -דמן-

 5מס
 יש

 ב::; :, ::: :: ג ב ב ניויי': מ:;::: את ימנ!,:ה('נ יךון'ר
 "הו; :ל י-: :נ ::ן :::: ::::;: :ן::::: :::;::; וע"ס מינע, מין י,,:. ח,.י( טרלין ורק.,1:ט"נהוש

.
 ומיטר%ת

 ו:7:
 "ין";ן ור:'.. ונרצץ בגנדר

 בבי ג: : ן :: ננך :ן:: רעמיי ניטגן::
 הכיירן אן בה,-אשג, הי%ע' המשרזו:4"וי,

-'xe:r" ;::;:אהל; נ, ..י י4 ניו צנו י.1.ם 'י; יקר "',י"ס :ימס מ 

 בן :: ::: :נ ::ן :;:: ::;::: :;ב:::: :::;:מ "ב ב: בבי בובמתן:ב%:ביי'
 :ע מ ו: צ ::ן :ן :::::: 2::: :::ב; ש:::'ין:ע:ע: עעתבע:ב,:1ב

 אקי; נ, : , "4 גסך ענו רנ:י:ם נרט:ס:ס ,,1)נ?( "")ש,,ק.יג( ואשי '%)הר ,ח 'c?irn,ומח-מרןשךך:ח-

 אחז; נ, ,-י "4 נסו .[נ, רו.,:ס נרן'נין ""1),!( ,ן ,ע', ו-)ן( מ( יקינ'ס ג77'ע'ם י;:וית.ה,גורות5רם)ה(

ם אנד; נ, ,-י י!1 גנן .;נ. רן.,.ס גרט.נינ יןל( . ע תויו %ריעשתן
 קי'"' יי ץ"ית ן'י"ע,נ

 נרייסין ""1)1( ומחירם רלה
 ""1 נגל ';גי יי','ס

'-' 
 1rK; נ,

נ
 רנו!.; שלג ונם,%ו נייעיין ויין מס';, עליזי '.וניו זן,ה :ייש: "ן

 %,ז; ג, ,.י ",2 נוך י[נ. ר;י,יב גרטיני" י1)!( יען, ק, נ"יש,ר, ן,זוייס יסנ'רן נ,גמ .ן. ע, ק.היוויעזך
 %הז; נ, ,.י ""2 ננך ,,:י יוי,יס נךס.7יס ,1,ן(ומס.

ש אהד; בל ל"י ואי בטך 'זכו רגילים טרטיסים 10;4( ל-י. 3 סך הבי רגיל כרטיס של מחירו)ב(
 5:ן 5ן 5נן קן ש ;5 -: 5בג: 5ו51ן ?מיי 1::בבבג"- 2:גיי,שגסי::ף י1ב",,י):(,
 ! :ן 1 ינ "1:סנסי;:ב),( נרס.ן, עי ומען שם יההה'ס ין,נניס "ונח!.

 ; יניאolc~!,י ני "111( ומן:1 שזו את עלי, יסתנן ":רקן, גרטיס היוגר יגורןונ.

 בזע :::.: צ :;:חג ב::: ::ב::: ::;::; ב:ינ:ע:ג: :לג:בן:גבךנבב:
 %הז; נ,,-י ",2 גוך ינו רוי,יס ניטינינ "1)14( י:יסיס. שנרגו

 "ןז; נ, ,-י ,"2 ננך ינני רוי,ים גרט'נין "ו)"1( הרו'..ת נךוי,)ת"[ג.וה5.
 שיר,, .ע,1 ,ו ת:ו.ה ,סי ירני,.ת מערנית א"תננ,

 ""ן; נ,,-י "ן! ננך י,נו יוי,יס נרייני" "1)17ן נשיו"
 %יז; נ,יעי ,,2 נסך יזנו רני,יס נרטיסיס "1)"1( ש,:.1תיום ",",,"",1 מתוך רוי,.ס נרסיניס "41,!"1י,נ.ס,
 נו,, ננך."י,

 קי
 "מישי:שלג נז,קמן: ,-' !ןן,,ו,

 אהד: כל ל"י 500 בסך יזכו רגילים כרטיסים 10)1( ראשון:שלב
 אמד: כל ל"י 500 במך יזכו רגילים כרטיסים 10)2( אהד. כל ל"י 3 במך יוכו רגילים כרטיסים100,000

323 5""8.11.1 תקנת, גהשו; נ' ו131, ה?זסוס'ם.,הרס



 הן:- ונך7ר:ת.. נפי,1"1 השן, מןע, יזי ?, 'גמעו,ה;ר,.ת , %יי גי י-י ",ן גנך ין:ו רן.,יב נרס.ניס י1,1(ן ע,'ה1 ויפיק1ה גי1י,ות ני17י,. איי; גי ,-י ,"ו ניך י;:1 רנ.ייס גרס.ניב ו, )ו,ך
 נעתו;.ה השעה תניץ שע,.הס ונשעה נמקוס נפ-ךנ, יה;..:וד,יח . ""י בי י-' """ נ;1sr~I 7 ד;',יס נין'נים י1)נ(
"י.ן.ת. %יי, יי ו-' י," גיד תגי יוידע נרן.:יס י1)"(
 %וי: נ, ,.י "ו! נסו יוג. ר;י,'ב נרס,ןיס "1)7(
 יןי; נ, ,-י ""! נגן י1נ1 רני,יס ;יסיסיס 19),ן

 הינייות י",,ה9
 אי הפיס, גיצן, ת,.'1ת שג'ין נינוח שע,: יקרה, נ:,)א( שש':שרג

 ארזן נד ,.י ",1.9 נסן יןג1 רוי,יב נרס,סים "4)1(
 7,, נ, א, 11, תנכית יפי מההורסות יותר "1 אית ,קיים ין.ה %.שי

 יק,י:1 וו, ית:נית ב"תאס ה,מע'פ נאופן %ו נמיעז או 2זק,סמרן אחי; נ, י.' 9"",! בנך "יי יג'י'ס ניט'סיס 8'2(
 היה %פשר שא, מהן, ה,, אוהו 1% הנרווה איהן או תי,"".הה rR"; י, ,.י י,ן,"1 גנך ינו רוי,יס נרס,נים !)"(
 ימס גיבוס יפויסיו %שר אחר נאיין או נן,.נ נןמור,.ק,,-ן אפז; נ, ,-י ""9,"? גסך יונו יויכין נרמיס.ם 2)4(
 גמנ.מפ?. %:י. נ, ,-י SOto00 גנך .1נו רוי,יס נךט,ןיס %,!(

ן
 מיץ נמקים ירתק-ם נותזה ני-שהיא שהיייה נ"ר")נ(

מהע .וףי%- "ת גה "ונר7.
 יאיט,

 בנ:'1 "מ?" הינוע ההנרוחת
 מזע,,

 בת,-אניב, יפיס

 ישה אי-:!ן: ::נן' :ן::י ק!1נ:ך " : י.:ך ':י: י"י1 שהגיותיהן 9"9,י"",1 יתוך -,ויא. גרס.יי י"","27ש,:'ם
' '"1 

- 
 'אי
 גא),ס גיבוי, a'rn השהו ,17'י" קא,-אתשר מקן, ",,אוה, נזיקמן; י-י ""","1" ש. נו,,ניך וי

)1(

, 
 ינך קין:" ן ה (ן,תייצן-י %ין; נ, ,-' י" ננך 'וגו -,,ט%. נרסיסיס """1

 נאסור. מינה ",7 %,תו או ההזיזה איתה ?יע יניישכן %יז; נ, ,-' "1 ננך יוגו -,yK~l נרטיייס 9""1)2(

 הוררה מגננותי1. קוי:ש.נ
 נדטיסים 1000)זן

 -וכסא-
 נ:עיגת הביס ודע, .שהמש 11 תמית ,יי ",נרקת ,.וט,_ס א-ן; ני ,.' 9) גנך ינו

 -"sulr- ניטיייס """1)2(
נ.;,ת %,ן; נ, ,-י "1 גיך ינו

 ו,ר._
 ,:יקי 7ךינ1' דשון עיי שוגרתן א,.סי1;יות,

 ששיג

 -:15י,י:"5"5שן:ך :ן:ן :: ::: :: ::ך :;:; -;;::! :ך::::: ;:::: ;::
 א,,7, :. ,.י " ננך יפו "NtTT* נרסיןיפ ""","1,1(

1)2(lo,oao נ"נ נישאו 55ןן !ז ;.! : 55ן [,5! ]פסן] 555[5[: ןן5,5!,ן, ן%,,טיו1ית ךמעינת]ן. ןןן. :, ,-י י :ןך יום .ווסא. נין.ניב 

"(
 שהז- נ( ין' י"'7ה - ),ק"ן 1 נן"' "ין,רנה -,זק,1( אונן; ל ,-י 7 נסך "נו -ורן". :רס.ניס "9יי"1

 בגורל ה,נולים מכרטיסים מסירי אח לקבוע היארדה ",,ד; כל ל-י 3 בסך ייכו -זיטא- כרטיסים 0ל10,0)5(פ

 כיוונים, לששה למיונה מגיהן מתג ובי זו, לחמניתבהתאם אוזך; כל ל"י 3 בסך יזכו -זוטא" כרטיסים 10,009)5(*
 4, 3, 2, 1, בכפרוה לימין, משמאל כסדרםהמס.מנים, אזוד: כל ל-י 3 בסך יזכו "זוטא" כרטיטיב 0,000נ)7(

 כרטיסים 0~10,0)8(
 *;וטא-

 האמורות הסטרית אחת למייון הדה המחג הכווננו ו-iriTS 3,5 כל ל-י 3 בכך ינכו

)9(la~con הצהו- 2 מס. כימידה האשנסיס של ה?עלהם אתמתפשרת א-'י; כל ל"י 3 בסך 'וכן -זוטא" כרטיסים 
 אומד; גל ל"י 3 בכך "נו "זוטא" כרטיבים 19,099)10(

 טדלקמן: זה, כשיף של )2( במיטקה%ריי

 אייד: מל ל"י 3 חטך יזכו "זיטאי מילימים 10,000)11(ק
 המיפעליםהאשנבים אלילהסמרה אהד; כל ל-י 3 בסך יזו -זוטא" כרטיסים 19,009)12(
 המתגמכיון או,ד: בל ליי 3 בסך יוכו -זוטא" כרטיטים 70,000)13(

 -;וצא- כרטיסיו 10,009)14(
- l?N?; כל ל"י 3 נסך יוכן

 -;ון"- נרסיסיס ""19.9;!1(
א] ",,זן ו, ,-' 2 נסך יון

)1"(lOtceo אסא- נרס.סיס- 
א.1ITX 2; ג, ,.' : גסך ';ג.

 גיטינ'ס ,"",י1);1(
-NtTr- 

 נ 'א" %ו,ן; ג, ,.י " ננך יוגו

 . '.;'4 ""ן,וונרי.נ,ן-.,ט"-יו:1:נך",.ינ,%י,ן;),1(
)1",lo.aoo ג'ץ" 2,.ינ,"-יז; נ"ך ין:1 -;1יא- גריס,ס ' 

- 
' . 

)2"(lo~ooa וטו. גרמיסיס;- TSI' נ'"" גי%ו,ן; ,-י % ננך ' ' 

 גרטיסיס "ן","1)21(
 -1וכץ-

 %י,ז; ן. ,-י " ניך יגו
2')22,le~ooo 2(, ין' יהירה - )יהדן 2 נ:נ' המסועת 'ן'יה,?( %.י; נ, ,-י " ננך 'ננו .1.ס%- נרט,"יס 

 נגור, העי,.ם ה:יטינין ינפיי את ,הראות הואעת!,'זה %יי; נ, ,-' " גנך ינו -NDTT~ נרסינים י,",19),2(

 ניזנה 1. ין' היחייג מון"ת נתיראה 11, תבעת,!י א-ן; נ, ,.י 2 גנך ,ננו -ן,ס". נרסיסים ","'"4,1י(,1

)1!1le~oJo ג, ,-י " נזך י;נ. .11סא. נרטיבית ;~TR '2מן rrr; ימין נגורס זה, אהר גוה ימס.מנים %שזכים 

 c,ll_l&x תתרו. נח':,ן נ' "]וו. י?זכ,ס,ס'יום1ון3
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נ"ר,י 1ש

 ;, מיקי?ן נתודאה %ן היי זה, גנייף דימוי ,מרות )ו( נ!. ינ, ושלישי, נש,נ או ושני נק,נ נאווי
 נפתורדמקרה.

 יותר "ו נחרז יכין, תריע ,ע,,, ן בן.ף ,פ, השי," משקנישזון ,צית נ, ש, היגיעי נשיג היפייס יניסיסיס הוילת)ו( גי גש,נ "רוי,יס, הנרט.יים הורקת ניצוע תיך "הפעוי
 שנ.היזה מן"שנניס ,ותר או ג"חז וודאי 2 מן' גיהרהמיחצ"ני[ יז. ;י תיישן לעי,, " כבעיף נאשר ורוייוה,מי")ר,ות

 נ,, .וריעו שקן או משיבשת, נשי" מן!ר או יער" ..!.עו 4,מן' .עי י היטר" ,ניוון 1 מן' נידירה הקביע "מתוונוונת,?
 גאוהו ,"ופצע ה'1 וייגש 11 הבנית שזפ, ,כרות לכפי, אונ"י" פקה נ, ינני גפיו "הפה, נפתור ע, ,"ינהיזי

 הנו.ת קמי משתר, :סרר שיון.ע ח1 ייותרת, בסרן שתחי'; אי1מ1' מן,- נהוהה "ן:ור. הרג'ע' גקיג ועוברותמ,!נ,אות
 נני כהת יגרה הוייע נחמור, ההתו, נחתור פ,",?ה

 פעולה אוה" היהשנ - ננ,, או וין נאותו ,הו5'; ?ר'ן'ן היו יאין

 -;י, .כ-, .א-, "חשננ,ם לקהתאהד
 איהר ,ני?יע שזית ה'!ע, דא,קירונ.ת, וותרנת יממן,תנוסקן כ,ג7 ו--ה- -7-

ש,
 יקוש.ד!ע1," גי,,יזה א"7 מנקר ורן נאוהו יוןיע וגן 2 מס' ןיהי1"

 "חמור ג, ,מרות )1ן)1( ,אשרני[ "משת נתוך ש.1!,עו הנתרוה חמש 4.מי'
 ניעיי

 תהו, אם ררי זה,
 4, מי' הי,.זן ווסואו 3 מן' היחיזה שי ית,.מ נ!יו,ת" גל,ג י'נ," אות" ,!' גזור,, נע,ייתן .."שנוהאמויים, תק,"

 ,פ. נ,-ע"א דם," "ור," ש, נ.?1עה תייקת ,!וינין הנייוו.,,ם שיסיד'יס ודמ,ינ "ברשנים 7,"דניע',
 הנריה מתוך נ,-שנוא ש,נ נ.?וע גשעת ונ.ן 11תמית נו,מש ישמן,, מ.יין נקריאהם ימין, בפדמבתיירים
 ננ,גוע ,"משיך או יהרתי, ניחן שקא נאיין נאווי.דמ," תוהן ש, ישמן, כימין בוזרן כאבור, הכורעות"ספרות
 ,היה "מקרה, נשי הנ, 11, תמית יפ. השי,"הלנרזה י%:ו1.יב, וחשנניס גימשת דמופי;ות עירותהמש

 גןלימן, ו,הע,ת:ק י-4, ל מב, ן,ו.7.ת שי יעו,הןאת גרי, עע,ו ורמ,.ס להנרב,ן,ס אץ % וזה קנווןגיו

 ,"משיך המקד", גן ש "ימי", "עיי" "1ךיגש; נקמצי. "ימעינשיי
 אות" ,"שימת נותרו שעוד nl~Trtnשיצוע ,%הת נ, ש, החמישי נשרג היו.,,ס "נרכ,סין "וילת)4(

 היורקן
 זו תננ.ת יפ,היני,", ידי ע, תיעשה יעי,, ר גיעיף נטמור "רננות,מי"וי,ות

י ב."יזהמס'הכוונההמתגהקנוע - א ו  השני, הראשון, מהשפנים "הד ;, )נזדוע)אא( יזיניוונון 
 מן"ור,ית אהה ני שי וכהמיש, "רביע,השלישי, .ן. וע, ,יי,, 12)נ( גנעיף גאמור -". המשנןיהירת
 בפתור ע,יחידה

 ננ!יי הת!עוי
 נ, יונ,

 - ),"י1 ידייה נינש,ר - זו תנניה ,5,"רחיקות מ"פס7או" במק"
 את ",יר פג, עי יקרין אשר "הקעה-(..מנשיר ;, מה,"י?ד נתודאה ואיור. "חמישי נש,נדמנרות,1

 בנורי, העוייס הרניייס "נרס.נ.ס ש, "~ניוחבנויי מךי.שת "חז ננ, אית סניה תביע נסמור, "תפןו,נפתור
 ש, נינו ו-.ה, .י- -ו., -נ., .א.,דאשנגיס

 אטד נבי שוקנעו גסי "י", 1:ויוה ס:1:י עינ!זרס ה,ו,.7"
 11. ינית ש, ר נעיף יפי יו.1יישינים 4. מי' נ."ידה "חד מספר ~מן באותו .ופיע ונן 2מן'
 הששי השיב ,נשוע)נ.ן "איר.ס, האשנבים יינית נתוך ש.ופיעו שפרותימש

 מ:"וייית אית נ, ש,
 יסתיימיס "ניסוייים שמבוחנם "יו.,יס ונרטיביןש, .קיפ, נמלים שתיוין נחפי - 11 הנזית ,פ,ירני,ות ההרשי, נש,נ יסקה אותה ,פי בזור,, בעצייתם.,השנו

ך.ג.ות_
 ימיות שומי את ",.ר כף ע, ,קרין אירינ., "שרות המשה חותן ש, ישיא, מימ.ן ננזרן נאסור,;ות הךקרנ" נמנש.ר ונן יה 7ט1 ,סעיף 1-)3( )2(לאות המו'!.- הסתרות גהמש ,שת,, מימ.ן גקריאתם 'tpa1גצד נ!ן- "יתולר נאופן "1ייוה( "!, - )."ין

 מי" "ן'ק':;:ך::ע::ייהייי" מיי'-נש'נין"ייש' "יי'"י"סי'י5::,יהייע הוניות מ,לן' שיוראו הש.,ון.ות ננ, עיי-ן....ת שיופיע ויימיר האמורינ, האש:נים גימשתדמופ,עות
 השיה מס:ומ. ,אפז ויהאיס נשום מיומנתה".ורות יזי ;, תיעשה ,ע',, " נסעיף נאמור היניקות,מ"הני,ות "שי,וליות מותן א"ת נשג, 11, תננ.ת י!, 1rlenג_,נ ,%ית נ, ש, "שיש, גש,ג היוי,יס ":רטי!יס "זרית)1( גנויי יןע,ותס שיש הרויייס ה:רסיסים נינפרשיקומיות י י י, , 'נאו.11 --י --

 11, הנףת ק, " n'ro ש, "חי הק,ג אותו ,21ישנגנו י;,- ", הבשיה ינ.וון 1 ין' גי"יזה הקגוע המתגהנוונה
 ההתעו, נסתור ע, י"'צ",1,

 נשדי
 ,.נ', נרב.ס נ, ,וב.

 תהו, 4 מן' ווס,או 3 מן' בי"יזות ע"תק,ה נערהאו
 יל)' אך "שש,, "ש,2 ירי הסוייה גידוע התן,ת,"_ר "עימי הש,נ ,וגי דמ!ויטית ונסקרות ,!. ,הוייךשיש
 נוטע שטר[ השש, מ"עינ ",, יאותו עינ "ותו ש,ס.1_1 נשוור, התפעו,, ניהור ל, מך,"י?ה נתודא" בעיף.נאותו
 -"- .ד.,.נ., יוטלו - הששי( "ע,: יתרת - ,הלן ,,,רא ךה_,ה,רז, -נ., .א-, "אשונים מששת אחז גג, אחת בררההופיע

 ש, ו--ו.
 שיש י:רמיניס נמספר ש,לי!'ית מנפר י, "~נ.ות,,ן-, נווותו יופיע ונן 2, מי' היניר"

 ,הע,והם ;ותיו שעז".;,ה שסיר,'תיו "ייזורי, היייר את הנושא עינייהנרטין משומי ,אפז המהאין נן:וס מרומות הסמורות,שות ומהו ש, שז, נן,ייתו יימתג, "אגוייס יאשננ,םעשת מישיןו- אית נשנ, "שש., הש,נ נ.תית שור,י_ע,ותס :הוך שיופיעו "נערות שש 4. מן' גיחייה ""ד סיפרומן
 נזורי

 ושש,. ושקן גיירת
 השש, נש,נ הר;.,.ס ונרט,ן.ס וירדת)2( מימין ניזרן המפרוה, עם ~הות ,שמא,, מיביןנקרשתן

 החורים, האש;ביס נשעת המ1פ.ע)ת,שכא,, נרי או -
 - "ששי ח,נ נ,תית"ן_רה והשלי

 נ, ע,
 מ"";י,ות הוד,"

 היעשה נחמור, השיות בקהי .קתמשו שנהקרקעית נונו[ ייחשנ נן,מור 4 מן' גיהיזה 1:ן 10THQשיוביענ
 דפסקאות ,5י ,ה:רי,1 שיש רוי, נרסין גי יננ.ג.!דז י':,ג בנוי, שעלה היני, "ברסיס אותו וזה שנו"וניה
 השק, כשלבהןכויטות נאמוי."שישי

 השלג ניתרת הכקרה, נ!. או -
 נפסל" ואמור,:רות)נ(

 יזי 1;, התפעו, נפהור 7, יקירה ע-י - וזאת -קששי היי י;'י' )א( 7ס1 סעיף שי )1(
 ו"קרוה הוניות ליפ' מתוך גונז ארת שיקופיתדע,"ת "חק)גין נששת !נקה יפותה נותאם שיודיעו "נפרזת נ, אס1

ש, ,פי תור, נע,ייתו "זני ייהשג -"., יהיו 2 מן' משוה יהיזתש,
 ע, מהיהירה נהו?א" דן,רנה. נמנש.ר ש.,.בית אוה"

 מששת אהז בג, "הת יפרה תופיע נאמוי, 'rill~rnנשור יי",ל11(,1. "ןיזורי המן!ר את הנושא "ברטיסהרמי, שי ןןקה אותה1

 ""י2.11.1 השנ.1, נהגיו נ' 1:15. היזבומים'11וט326
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 נדמין אית. עקה שנה .ווסא. דמי,"ק'.ס1
 -דוכא-

 ,"י" '!א ,נך, נומן עורי". ניטריא,,1 ו," נווי.
 הנן,יס "וו נ,-שנוא הנרי" ירס.ס ש, דיונ-1 %נ ,גווקומ'."ו 7'.ס תאריך אקיי ..ס ):"1( ומישה שמונינ מ%, מקשריאוחר יונקיי מ"1 הריס יפן,

 "ירי". נרט.ן אנתו ש, נזין "מהו.,או הו!%.ת ע, נמוזעות שיי7נ; נולים ייעשן "תשבוס "הוינה.אית"
 ונוסה מס"1 שין. מל!, מלעס עיבורים.היזרקה
 "גננה. מי י,יזת יפ. נ"נ דמיינת חנננה מלונת אינןשניות יש,או )%( 7ס1 נרעיף נקנ.ע נמ.עזה 1ני" וורש" יא)ו(

ין;,י
 "נשארים "ורקה נרטיב. נו.ן ~נינו. ע, י, א.וו ,עיי ך%מ,ר ורש , מי," ,א וגנ,או "מקרן, נסי "יי ,ע,,, ,בן קלן
 ;ן,ן. נמרך ךיי,ו מנע, ש, "מנ.י" נ,ננ' נין. יא מ,?ה.' או נוסן "קטוינ, "שיפיס ".תר יור"ית %"ר.ותשלום

 וורש. ,"1ת1 הוניה ננוס את ישים ה.,נ וריס מלע,ידיה1
 ""וריוח יער.נת י ה.11

 היתי ניחן הפיס, וופע, יז, ע, ההנרדות ש,.ער.גתן נרכ.ן נניף ~ביה סנופ יקרב ת..ב ישה ,א הפיס מיעי)ז(
 סעיף ,פ,

 ו"ייורין(, הזרקות אנ,ריס, )מקן;יס ועינש.ן ייני ~"'??l ,הו, 1 יו'::1, אנו, "נרי", נרס,נ אותו אב ג:ויי, שע," שהוא גי הוינה(
 הוא שנה "הוריה ינגר וגם,או "ור," נרסיס אוהוש,, 25]1, ך!רסימין נייק.ט !ויימה נך ;, וי71;התש:-י-1(י1, ";'יוי. מסררו אם יון,חי ויקב אי וניר יקיע' ותקי,י'יושתת,1

 "ע'התי
 (4". ?ן'תש:.",

 ס מפע, רן"? תינן. וי לניו ע, עיז ניגרים שאינם אוטושטשו
 ,קות יש 11, 1,הננית יריי ימ!ע,' "נונ;יס "עו.ו.סננ,1
 הריס, מבן, שי דיקוס,ושרן הוני"1::,א, מנום "ת הייי ממצע, ,תנוע או ,קני הכות)ה(ן

 נ,-שבוא, "ורקה ניטים נצין אחר ונרנ, . חי-אניע. ", ופסען נרןונ ה;:?"
 ,זוג-1 ור, "ך ותוו"

 לנדאגמ' ו:!קץ ואין אחר, "זס ,שוב 1,א הוריה, נרסיס %ותו ש,נפוע,ן
 "זיי7טוריון :-TK.1שנ ע, ""וזו; א. 7נ;,.ת ינות גם המוג-1 ,אותו אין או ,ש אסמיג"
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