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 תש"מ-1948 ו"מש:ט, השלטין מדריסקורות
 ובולותיהם ות'אור' ולזפות למחוזות המדעה שטח חלוקת עלהודעה

 ש:ת.נ!ת הממשלה, הן,.סה !, תשעה-,1,ו ממקיט, ושקין נורי ,!קזזת " סעיף י!, נ:נ.הה נתקף נ. נוה,מ.ו.ע,ס
 761, עם. תשי"ג, 31פ, דפרסימים בילקוט שפורסמה נבזלותיהכ, והיאורי ולנפות למרובות הידינה שטת חלוקת קללהודעה
 אלה: גבולות היאורי יבואו ובחר-שכע, חשקלון הל-וביב-יפו, רחופית, הןרון, הדרה, חיפה, עבו, נפות גבולות תיאוריבמקום

 עכונפת
יריו:

 הניצג הקו לאורך מזרחה מראש-הנקרה, היוצא החינון ים לשפת ניצב קו עם ההופין מימי גבול של המפגש בנקודת המוצאמנקוות
 הגליל. מרום האזורית המיעצה ההום של הפונית-מערבית המינה עד השטח גבול לאורך מזרמה משם הים, שפת עדהאמור

מ
 יזיע"י. פנת ;:,, יי וצנרת 1!ת ";!ות שי "מערניים ננו,ותי,נ יצירך דיומה משט

 1. עמ' !, מן. א', הום. תש-ח, ע-רי
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ן
 גי,. t:1rs ניוון משם 1;נ"1, בוש ,:, ג'נפר יין,ץת ךן.:ך עו .זיע", :טת שי ה?פ,נ' "יג.י יאויך מעינהישבש ירסס:1
 ע1 ,נמין ש, דזוי"י ;:1.ה ,".רד יחס 1:...ן, י,ייר.ת יי.ילק תךיס ש, "ןורהי ;נויו ען 127"1, ";;וו, נוש.סש,ן ייעי:..ב ;נ1,:תיין יחורך "נ1,7 1;ו"1, ),ריס ש. יוי.:ייס י::ויון יאירך !;;"1, ;יש ש, היעי:. ננו.,,אורךש

 ש, ה:ויהי"'ני.תר ד!.נה ע1 וי1,2, ;וש ש, .ך?ש:. דיוךךי יזרו:י, )נקו ,"ירך מש! 1י!,1, קיש שי "יי.:'ייייי1
 ש, וךערמ נמקה י,חירך ,יית-נ,ן,י, 7, ומיה.-י!ימ 1נ..ן יאורך ?!.;י משס 7יית-ניאצין, היקשית"מומןן CTrn ע1 ו:.י.1 ש, ה?!.1. ;נו,, יהרן מ77 121,ון, ;:1, עד י;!,1 ;.ש ש, ה?סינ' ;ג,,1 יצורן ישן "נ2"1,ניש1

 ניצב קד לאורך כום התיכץ, ים שכת עד עכו עירית של הדרומי גבולה ולאצרך עכו עירית החום עד נעמן האתוריתהיועצה
 ההרפיף. מימי גבול עד היםלשפת-ן

 המצא. נקודת עד התופין מימי גבול לאורך צפונה משם : ב ר טמ

 חיפהנפת

 של הכרומית-כערבית מהפינה היוצא התיכון ים לשפה גרב קו עם ההופין מימי גבול של המפגש בנקודת המוצאמבקודה
 נפת טל הדרוכי נכולה )אורך מדהי-דרוכי בכ,ז.ן כשם דים, טפת עד דאכור הניצב הקר לעורך מנרדה טנ1, עיריההחום
  טגידי.  האזורית הכועסה החום גבול עד יולעחל גפת של היערבי גכולה לאורך ידוכה כשם יזרעאל, נפת גבול על0כ1

 11528. גוש טל הררדמית-מערבית המינה עד מגידו האזורית המועצה החום של הגבול לחורך מערבה משם : ם ו רד

מסרב:
 "11,2, ),שים ש, המערני.ס ;נו,ותי"ם ,ארך נ"י !!ופי יניווןמשם

~llSZl 
 ):1יותי"ס יאורך י11,1, "11,2,

 גבולותיהם לאורך 11518, 11515, 11313, גושים של המערביים גבולוהיהם לאורך 11313, 11512, גושים שלהררומיים
 ""1ור.ת דמוייה נשל עז ";117, ;ו111, ;1שיס ש, וועיך.ן ;מ,.ת.וס ,"ורך ~"117, 4"117, וושיס ש,הזר.מיים

 ,"ורך משס יתינון, הלס שתת ין ידף-תרך, 11,7ר.ת ך:יי!ה c:rn 1, .ה?;י:י המירחי נ:ו,1 יאורך מ!הגף-הנרי,,
 ":.וא. ;קיזת עז ך,1!.1 מין. ;נ., יפורך ?ן.:ה יש! יהוון, מים. ;נו, עז הים ,ש"ת ני?נ17

 הדרהנפת
?!וו-מכר":

 ש, ה?ע.;'ת-ועינית כישנה ה',?א 'ס-ןתין,ן ישפת ג'?: 7י ים rlrn'1 מימי ננזל ש, הן2ש נ:ק,דת המשאמ;;,זת
 של המערבי גבולה לאורך משהה משם הים, שפ, עד האיור הנידב הקו לאורך מידתה ריף-הכרמל, האורית המועצהתחום
 ען הייהנמת

 ;נוי
rs1 ,,גו," ,אורך מש! יורעא; 

 - ישן". 1נ,י עז .ורן". :!ת ש. ויזרו:,' כיתיי,
ירום:
 התוי ש. ;נו,. יד "",7, "11, 7,12, נ1י7, י.7,ס ט, וור.זי.ן ;נהיותיי! יתויך יערנה ישם "7,1, ;.ש שימ,רהיה הויומית- הפיר" יז מון'ן 1ן, יהירך ;.ערנה בשם מ.:.1, נו, ין השטן ננו, ,אורך נ,,. דרומי-מערב. ננ.ווןךקס

 ש, גיותר "יורי.ת ין.:ה עז ע:7-הרך ו,ו.ר.ת דך.:?ך הה.ס ש, הן!.ני ;נוף לאביך משס עמק-ונר, האזורית"יוע?"
 .מ- שפת עי 7%:!1 1וש ע, ה?ן,וי ;:יקו 1,".יך ;,ופו ויש ש, ויזערנ. ישוני ;נול ,אירך רקס lesas~ תושק, הצפיית-מ1רהית הפינה עד 10573 גוש של והמערבי הצפיני המ:רהי, גבולו לאורך כללי מערבי בכיוון משם 13578,גוש

 החומין. מיי גכול טד הים לשפת ניצב קו לאורך משםהתיכון,
 שוי יאוין n:Trs משם ר2: עמ

 י:.ן,. ;;.ות ןן הן.פין מימ.

 השרוןנכת
-?!י1:

 ".ורן .!-זת.ג,ן ,ן,ן נ.?: 17 ען הן.!י1 מימ, ;נו, ש, המשש ננ,וזת "מין"שליית
 ;.ש ש, י?!ו;.ה-מעינית מך!ינ"

 ;נ., עז "זית 1!ת ש, הזריי ;גוצה ".רך לני יניה. ::ילין !שן הים ש"ת ;ד קארי ":ין: ה,1 ,אורך מורההי7;ו1,
השם".

 השרון-התיבון, האזורית הדועכה יל הצכוגית-מ.רהית הפיגה טד השטח ננול לאורך דרומה משם : ח ר ,מ

יייס:
 ואורית ":.ען: תסיס ש, )נויו 2ן ישרו.-הת.נ,ן ו,,.ר.ת יציעיי תיון ש, ה?!1;. ;:,,ו יחורך נ"י מערגי ג:יווןמשס

 ש, ויורמי וי,רהי ;נפי" יסורך נילי משגי ג:.וון משסך.ף-"שרון,
 י!-ךתינון, ש"ת ען ,.י-ושירן ז,ו.ר.ת זין:"

 החורין. מימי גבול עד הים לשפת ניצב קו לאורךמשם

 ייוךץ. נרות עז ההסין מימי ;:וי ,אורן צ!,;ה משם : נ ר עמ

 רהיבותנמת
:11!?

 ש, י?!.:,ת-מעיניה מסדנה ה..?א ינ-ית.נון ישחת ני?: לי עם יצויין הייי ;נו, ש, "יאש ננ,11ה ה:1?"מנקוזה
 ;.דן ך,ן, r?'i ;ן ו,ךיר דניי: ה;1 ,"ורך י,רהה רגשתן-י?..ן, ע,ר.תתהדן

 ש, וסי.די ;גוי" ,אורך 1?!.:ה מורך"
 ביותר. הצפונית הפ-גה עד נהלת-יה-דה הבקירית הכועצה ההום טל המערבי וגבולוראשון-לציון

 7""2.1.ן "ש:.1, נערם !,כ 1:י1. ך!ז!,מ'ם,,,יכ852



 ירושלים. נפת גבול עד רמלה נפת של המערבי גבולה לאורך כללי ורומי בכיוון משם : ה ר זמ
דרום:
 באר-טוביה, האירית המוטצה חחום ער שזיק נחל האזורית המועצה החום של הדרומי גבולו לאורך כללי מצרבי כביווןמשם
 עד צפונה משם 179, בגוש "2 הלקה של מערבית הצפרית הפיגה עד באר-טוביה של והצפיני המזרחי גבולה לאורךמשם
 83,, גושים דרך הכביש של המורהי הגבול לאורך צפונה משם החוף, כביש 183, בגוש 8 דלקה של התרומית-מודהיתהפינה
 עד 63 דלקה של הצפוני הגבול לאורך מערכה משם 192, בגוש 88 דלקה של מערבית הצפונית המיה עד 192, 185,185,
 הצפוניים הגבולות לאורך מערבה משם 191, גוש של הצפונית-מזרחית דפייה עד הגוש נבול לאורך דרוכה משם הגוש,גבול
 481, 469, 470, גושים של המזרחיים הגבולות לאורך כללי צפוני בסיוון משם 470, גוש נביל עד 198, 199, 191, גושיםהול
 והגבולות 461 בגוש 5 חלקה של הדרומי הגביל לאורך מזיחה משם 465, בגוש 5 חלקה של מערבית הדרומית הפיגהעד

 של המורהי הגבול לאורך צפתה משם 460, גוש של הדרומית-מזרחית הצינה טד 460, 2046, 2056, גושים שלהדרומיים
 כללי צפוני בכיוון משם 4850, גוש ש, הדרומית-מזרחית הפינה עד 2044 וגוש 459 גיש של הצפוני והגבול 9נ4 460,גושים
 מערבה משם 4888, גוש של הצפוניה-מזיתיה העינה יד 4888, 4887, 4881, 4880, גושים של המזרחיים הגבולותלאורך
 קן לאורך משם התיכון, ים שפת עד 4897, 4596, 4893, 4891, 4890, 4889, 4888, ישים של הצפוניים הגבולותלאורך
 החועין. מימי גבול עד הים לשפתניצב

 "ישא. הקוות עו "17DTG מ.מ. ;:1ל לותרך ו!ומ משם : 2 ר עמ

צויין תל-אביב-יפונפת
 של הדרומית-מערבית מהפינה היוצא ים-ההיכון לשפת ניצב קו ים החיפין מימי גמול יל המפגש בנקודת המוצאמנקוית

ל עומהצית  ": 
 כ'יין מ" "ע' שית יי גיי ב;יענ

 רן,". ;!ת ק, יצ!.נ, ;געה עו ית"-ה,," nDS ק, ויערב. :נו," 14רך ירט" "ם . " י ,מ
דרום:
 ;.?נ ,1 .אורך ישם ,ם-"הפיון, שית עד ~יחונות רם," ;!.ת ש, "?!.:ייס :נו,ותי"ם ישיך נקי, יערג, ננילןמשם
 ההופין. מימי גבול עד היםלשפת

 המוצא. נקודת עד ההופין מימי נכול לאורך צפונה משם : ב ר עמ

י  אשקלוןנפת
צפון:

 של  היפונית-מערביח  מהפעה  היוצא  יס-החיבון לטפת  ניצב יי עס  ההופין מימי נכול של המפגש בנקודת המוצאמנקודת
 ירושלים. נפת גבוליד י"~י.ה ועת ש, "ייימ. כניי" איין ניי' מיי"' הייי, משם "ים, שנת על ""ייי "ןונ "קי יאיד מיין" 7""4,:יש
יזרח:
 גגי-שגות.  המיעצה.החווריח תתום עד השטח וגבול ירישלים :פת של המערבי גבולה לאורך בללי וריסי ככיווןמשם
רריםו
 הצפונית- פינתה טד  וטותה  ע'לייס  בני-סיכון, הצוותית היועצות של הצפוניים גבולותיהם לאזרך כללי מצרבי מביווןמסם

 של הדרומי וגבולו שער-הנגב ואזורית המועצה תחום של המערבי גבולו לאורך וצפון-מערבה צפון-מורהה משםמערבית,
 החורין. מימי גבול עד הים לשפת ניצב קו לאורך משם ים-ההיכון, נסת טד הזף-אשקלון האזורית המועצהתחום

 המוצא. :,ויה לו ההווין רמי :גוי .או-ך !ייי צתתי תיוון משם : י ר עמ

 באר-שבעופת
 מזרת:צפון

 נפה של הדרומי מגביל לאורך כללי מזרחי בכיוון עותה האווריד המוענה תהופ של הצפיית-מערבית בפיזה המדצאמנקודה
 ים-סוף.  ספת עד הנוטה גבול לאורך ודריסה מורהה משם אשטח, גכול עדאשקלרן

 השטח. בגבול הים שפת עד ההזכין מימי גבול לאורך משם ם: ורר

מערבו8
 לאורך ציהה מש! הני-כע41 האזורית היוערה השוס ן, נישר המירבית הייה ?ד השסה ויו, יצורך ציווהמשס

 "משא. ;קיית עז .עות" ח:,-מעון ""נוריות "מועכת השמי ש, המערניים;גו,ותי"ס

 עךואייעל 1967( בפברואר ]1 תשכ"ז במבטכ-א
 היתש," ממנירת)"מר;:"ו(

863 ן(,1.?.0 ה'::.ו, נ':2ט ניט 7::1. "!1:ומ,!";.מ



ן
ר תשי":-937ג )אגרות(, המשפט ביתתקנית א  ".11ןמי.י.1.סי"""י'סב

 "'י;שנ.יו :ד'7":2' גי, נ"נ:. )ב( 23ב תקנה לפיאכרוה
 ארהרד ו' משה28. לדין יוסףה. )אנווה(, המשפט בית להקנות )ב( 23ב תקנה לפי סמכותנוגהוקף

 בקיצור ראובן29. קרית-1,ונו המקומית המועצה על מכריזים אנוהש"ו-11937,
 גר ברוך 30. פנסיה קינוח בענייליעוץ החמורה. ההקנה לענין מקומיתכרשות

 בקויאר  שמשון31. ~ופרת אהרן4. 7(19( ביגואר )24 השכ"ז בשבטי"ג

 שון ,!,נ4:. דורש שרעו,7. ן:ש??'נ;ר דן;.סשר י;,,7(,"מ יתו יץ:",ו!. 2?1:; שפירא ש. יעקב שאירא משהה"מ
 ושא "י.ע1י;:. 1.?סן,ן ררתני,-

 "לנ11;י איננט"". ,אמ ,?ן,י "!11. ען' השב.", נ111, ק.ת "111; עכ' יק..1, 7,,, ק.תן
 חכמי דודד3. 7'יטלני ש."-"ל10.
 יעקבי יורם"3. ויידל הלל11.

 יסה יהושוע39. זן-גר שכעזן12. ינשג"ה-1965 מקור, כינויי הגנתלוק
 לחמן ארנסט40. הצרומ אברהם13.

 "יא יוי1" כץ שמ"ל14. פרקך הוראמ של תחילהו לם קביעת בדברידעה
 יצחקמי:ץ42. לייעץ יעקב15.;חוק

 מישור יתמיהין' ממר אריה16' אמ מקור,תשכ*ה-11935, כי:ץי וענת להוק 33 לסעיףבהתאם

 נדסבאום מיכאל44. ניב ברוך17. של לתהילתן 1957( ביירוור )9 הי:-ז במבט כ"ט יום אתקובע

 מחרוב אהרן43. כרנת כרשל18. להוק. ר פרקהירצות
 שמעו7עק-זיר49. צינמץ מהם19.

 "9ק?ק47. ""סיף.עיעקכש'ששראנ"גשמןשה"פמשרעיה
 י:"נויייננמ,י4. ",.:1י"י:ל;יוי.שייישין'נ)"מ14;7%4(
 קרם יעקב49. רעיף שלמח22.----------

 שףיוי "וי:2. !!1. עם. הש:-ק ";4, סיח[
 רביע צג,"נ.

 שריר יעקב51. שולקים שלמה24.

 המיר יעקג25.
 "מלח. מחיה י"ש מיש: ':ץ מלי ",: הצוה ורצי חגטרפות הלהורותפק.רת

Tsנטרפות מהורות למקבל עתר מער בדבר 
 ספירפנחס 1987( בפברואר )1 תשב"ר  בעבטכ-א

 ורש!?, ושיתץ נזר. י!7.ית ו-!)1( 14)"( ותעיייההייהן האוצר שר 30"9ך( ),מ ודמי הנטרמדת המהורות לפקודת )2( 3 סעיף לפי ממכותימזוקף
 עחרלמקגל להיה שברצבך אריהתש"ה-א2194,אניממ;האת

 ודב נ נמירדלסקי יצחק של במקירם הדרום, באזור נטרפותמחדרות
A1p1,i

 בעיות שייפית יטמעת'"יןן"ןינ,ך:נ,7ךג,ע1:ן:ך::7הכי".:?תנ ט"עצת וערה הרכס שתוי גדתך הזיע" ן
"" כרמלמשה ~ 7"י3 בע"י תן תשעי נינתנ"י

 ייד-

 נשחת שךיית ימיית rspll~n "שי" ויננ בי
 נקוין: ;~rrr':.ה "מקנזי"שי 72;נ7()"מ

 ד";י"ית משיי !יון'ןיי 141[. !מ' 7;.י, !י, 1,, נין "-י fh~'ן
 יתש 'יקי- ,

 "גי- ,ישי", הקימת גסיו י',,.ןי,ו ן. ע:, 2, ןנ' "', תיג. הע.", ע.ר!
 ךנר- ,ישי"י !נא-";;ק י,נ, שלע.ןרנ,ן ?"1?. ע?, "ש:-", 1"12, ,-!, חבי- בוהנה ולשיווק לייצור המועצה הירוביץ,:אב 1224. עמ' תשי"ז, 533, י-פ3

 "בד- וטבע  ב'מייי.,ל דשות נרים,ישעיהו
 ינר- "וו. ד,."י ,נימי" ה;,!, יך;1:,"!י.נ הביטוח מועצת מתוי עלהודעה ,נ.ט1"-"ני יניית ש, "...י.שי",. י1.:יי",._. תשי"א-1951 ביםוה, עסקי על הפיקיההיק הבר- הלאומיים הגנים רשות דביר,אריח

דמון_ ). ד!י17, י,1, )א( " יעיף יעי י:נוה, שנתו;ף ?.זיע,";.
 ן:ר, ך,.., נל.ר

 גי,,.ט ש!.י!י" ":ייייה, ן,;ו"
'f~p,,.יה. ין' הת171 ?"7 ען, תשל., 111 דן..י_.ן ?י.ן ,ת,1!" גיס" מלעצת ריייהי ן, השי."-1;1% גין 
 בדצמגר )31 תיכ-ח בכסלו כ"ט יום עד ברשומות זו הודעהפרסם
 זה: בהרכב7"19(

 גבתידרייב( 1987( בינואר )26 השב"ז בשבטכ-ו
 החקלאותשר 712ך7(0,? 30. עמ' חשכ"1, 285, ס-ח 221; טמ' השיניא, 19, ת"ח1

 7(0.110 השל"ו, בשבט כ"מ 37)ע, הטר3וסיס'ירט116,4



 תש"ט-1949 באר כליחנק 1045 השינייב, רוטאיסיידת
 רישו' פקידמינו' שעיים למרפאי בוחנת ועדה מעוי עלהודעה

 את מעיהי 4 !1%4הזינ'יסך
 פקדי ,ייות אילת מו.טרת תות מטן את ממיה א,.ן2שתיענשו נעיף ירי יתי

ך חר יש,:י:::כ,מט,,1, שנ1ע..ם. ע, הע"ה שתא ,ת..!ה,יס,,ן,ן ת,-אנינ "4, נ,פוי יהונ רופא, 17ין,י, ווותק 7-רפרופ' ו  טווילה חוו( נמהי"; ו,:י,%ס 

 ירושיים הנייאות, משרר רופא, פנטה,יה אינס;ידדתי
 ה!;.םמשן יתוו()"מ '

 "14, עמ' תש-ט, "1, סיחן ת,-אני: 19, ןן ר"1נ שיניים, שרפא ויוטרשטי.ן,או.ון
 הל-אגיב 19, ההשמו1איב רחוב שינ"ם, מרפא דיגדם,זאב
 ומשט"ו-י95ו )גימלאות(, הטדי:ה ליריית היק הנרי, ירצן ש, ניאש,תו שטייפ, ימרפחי נצוה וייה,שנרי
 בגימלאות(, המייה דחת ,=, 7" סחף לעי כחותיגהוקן ני.,וט פורתה יייה שהוועה שיוידע, למרפא. נועצה ועתיינו, שוטר של שירות הקוטת תשוב כדברהודעהייינל'.
הפריימים

~lZSOi 
 הקוית מתוך Q'1W י שי תקופה כ. מורה אג' ן, השן-ו-1;י1 נם,. - 1,ז1 ימ' השג-ו,

 קניעה ,צורך ת,חשנ, אזוני משה י;ן-נ'ינ "ין מס ש: ייהיש וז'ב'ןך' 1""1( תנואי )"2 השג-ו נסנטס.1
 ,הו7, 17 י נע ! עי י יתיני ןגייא.ת משרד שי הני,,המנהל "ננ77()ים

 ננפ11"
 ,מעשה. משה.הה

 קרב!לט' ן36!( גינואר )17 חשכ"ז בשגםו'
 בנ"י"ן!,ח 4"""72(),: ""ן עמ' השי-א, וו, נעה 1; עמ' ""נו, יס' 1 הון. 41"1, ע.רי

 ו17. ימ' "שסעי, "1, י,תן 4"ו. עמ' תש..ץ, "24,סיח

 תשט"ו--1955 חשיוה ריאימזק
 י!, סמנוההגהוקף

 א,"; ,אושיט רפא"-"שנון ישיון המועצת נהנה השם-ו-1נ,11, ישנון, רואי ידוק )ח( 4 יעיי
הע.ר"שםהעירושםועייהשם
הייה משהמיעזצייה יזיףזורוהיפה יפח.%ייגס
ייעתייב אהרוןמ,יוקייזימה-זן משה;רינןייפה "גןאניס

::2::::ג,"ם15%גג15:נ 15ץלן~נע,פ
ונעה-ימג,ם מרעית!ריק,רמת-ון ,שרא,;,,גרה";נזי-rr יויףאנ)יניר.

ייישי'ס יגאשני
וינוי

 י ,בל,ן.ריח-כשיון .וח,
פתח-תקוה עזראציוןרמה-ון ,ויף"ירשייושי.ם ,צץ27הר
תי-אניג צניקגל.נה,-"נינ א.ויר.רה.ייו2רמה-ון יע,ננבאס גיעייגב"::גג:ג:וגג
רמת-;ן מנשה ""סנן

הווון ארנולדקרוורמה-ון י. ס.סויג"

::;::'יייי:י"יס
:ג;'ךגי?ג%.:::::::נ2.נתס ':;ייי:'י

ירואים שמאישמע.נוגי,צייה ישהמיהיתי-אניה נניסווין

 ה1ט"
 קאיהיוסף 1%7( נינחר )17 דו

 ש!. ימ' תשי.ה י17, י.תן
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 ביבוא ערך מישוב עלהודעהי בארורות ושיריתיב(, )סחורות קניה מםחוקן

 יפ, ;מניה,גת71ד
~vo 

 הנניא יהיריה ,):' :י קינן אנ, !, תרי-2-ר1,5 וק.דיה'ג(, )ניוונת קם" מס ימק )1( 4

 יי,מ, באמו2גג:י
 ! "ינן !,.ות יה.רא.ת נוהרן מבס ייי:י יהל שבנע יאי "" הנ.ייני ימ".יי יינית יש י.טו:כ,

 ,"1,. )נ( 14 סעף ,!' נגיה ער"ן וימן מפורחה :שהן סדרית ;, ",ה %ינה 11)ניעת'

 ללן בתוספתהפרט

 נצורות )לניעת קניהמ"
 הנחייהתיאורסעון.תמיוש.עורי"מנ(,

 1תשנ.נ-!"15

 סג;,. ישינו1"1
 רקיק. %, תחרן בי ייעט ס."ס.יס, "D"UD~D 1 יסינ.ס %ו מי,טיס ועשוינד111
 1!1 11%, "זו, 111, ""1, י,.ור(, מאן נז )ימרט נ"1 4"ן, נפדסיס הלתירסים P'DID1נז,ס:!1

 ,איתה, ":.ורדת מ;1,'%תי,ן צינויות רשת 1:ן ""1, או י,נס..נ(, מ"ךי,ס "נשויים אקו),מעט
 רקמה. או ההרה בדילמעט

 מ.מ. !נו עי עזיה שאינ. וגנוסר מ,מ נ.ן עי ;ויה ז!נ.היהס שעוני " ץ .ס ש, ?'נורות ,"ר1

"15
 ממיס. ,א או מוננ.ס ,שריס העשויים ו;.יו.,ס אינדסשט.ח,ב,

 וערדלים.מגפים401
 ch~mris) נטייםןם )ןס211ןו זמוםעור )ב(410

 ,!י e~bi עי."מ שחס שקא rp ינולי ה;שוייס 7'י.ף, ,ינות )זיקטיס(, י:יייס )יוייב(, ישד דף1""
 "מא'";י'ד

 מלסיס. ציר משא, זמזצדים גזמים גדגדים,.605

 וין',וי.ס. לינית יננ.ן, ":שמשים מיונים ג.זוז חמי.י1"
 ג;,י. 1;1 ",4 עז י-"י1 מין:; ,אישש דוריה שכיפי וינפות י"ייףתרשת5!5
 ט11.ויה. ימ,יטיחי,.ם )ן( או )נ("ו"

""7
 טרנויןטור. רויוממיס,

 :ישב,. ין.פ;,.פ נ,ינ ישטי!ת ניתייסמנש.ריבח"ן
 %ז.ס. ,ןייז מים %וי שי יייןויסהנורים )%(י,9
 ימנה.מררי911
 nlfD~5TDID ביקנורות"92

 ):1רו"
 צי,1נ(.

 נפשן,. מופ;י.י שא.נס .גש ינייוח מנשירים וגן השמיייס ניר"מנשירי7!9
 מאווררים. ימס אווירמנוי929
 י.!. נ.".ת י-י !הרת געי, אוויר ימיותמבשיריה )א(4"5
 פי.אורנינטיוה.נורות"ן9
 ין.טונ.ניס. אוויר ימיטומנש.ריי )א(941
 )נ(נ )א(949

 כררם. בעלי ביתיים חשמלייםמקררים )2(ו-]ג(
leo3באמא.ל. מצופים ביהי לשימישמוציים 
 זכוכית. העשויים וצנצנותבקבוקים1308

 44. עמ' תשם"ב, 364, ס-ח 44ב; עמ' תשי"ב, 0!1, ס"ה1
 39, עמ' תשי-ז, 3, הדש נוסח ישלאל, מדיגה דיני2
 1402. עמ' תשכ"ה, 1686, ק-ת 1178; עמ' תשכ"ב, 1255, ק"ת3

 7"2.111." ה'::.ו. נ'::ט :-ט 1::). ך:זנומ'ם,ירט866



 יצו גה1;!ההעיט
בא-שבע "ישי"תישי::יג:::נני::

 עלסטי. מחומר העשוייב איה כל ושקיות, שקים למעט אחרים, קיבול וכלי קימסאותמיכלים,1011
 ;Ball-.whlches מסוג הסהשע"נ, )נ(1191

 יקי". ממהנת ורשויים ימעט יקעו1,ס, 1צמיזיסריועות%"11
 ",קיהס ירנ1ה ניעיהם, או צ,., שצק. עב מ-מ, מ."1 פחות טראנס ,ניס,ס סינמסונר!..םיס1ייס1291
 דו-עיניות.משקפוח%"12
 למשקק,.ס. 1"לק,"ס, וסקנעיבמריות 1294"121,
 שמש. משקצי ,רגנתמשיפייס,"129
 עין"( ןיןן? מקן,? שמש יהכה,תנייר )2(1219
 מיגמטוגרפיים. משדלים למעש טשטשם, (YTojectors המוגוהמטולי1215
 להנעלה. אהרים צחצוח ותעשירימשרות1314
 ייור..בעט.בו.14
 וזעמיו. יתםנייר"149
 "ום. בני יש,י,ה שקייה מנונות "1מאונייס1411
 אבובים. למעט אופניים, ולהלת לאופנייםצמיגים1508
או"ויוסיס.11%7
 ישק!י ,זיו, יעגים מימי, תת לש,י.ש משקע.,פ ירנות מימי, תת ויזת ממי תת ,ייורטצי9111"1

rnlnmוסנפירים. נשימה צינורות 
 ומשהקים.צעצוייס603ג
 1ווריב מוגיסיכ, יא א. מיגיט.ם הירה ריייי מימרה יפרופ,..ס די"וויס יוסוה,צייורוה,159%

 שאיום אחרים, מחנקים חמרים על או גייר על קבועים או מודפסים מצופים, מנוקבים,לצורות,
 "משי ""ומי )נ,, נעיגיפייטי,ב,

 מי,,מסר. 29." עי עויה שאינן
 ויהזה. נרן,צינורות4"1%
 "ינן. יתעריף 77.19.1979 פיס עיייב ש", מ"",ניס ייזה או ני;,מוסרת7"1%
מוסות1995

 מנרוי
 המשקי לפי המנייה מסמיקת מפיזת .מיס - נהום מיורנ,יס ספייה או

 או ימחה 4
 אם ובין פיתול ההליך שעברר בין מלשהי, בצורה סמומים חתכים בעלי - מסגסגים ילודות שליותר
 ש, הרוקב חתך ששטה וגלנייחו,

 ש,.פ. מיונעיס, סנטימסר.ס 5 ע, עולה א.1ו ירט ני
 מע.רול,תוטו99ו

 מגררי
 המשקי יני המכייה מסונפות מפיזה ימעט - נהוס מעה. מפירה או

 ימאה 4
 אס לבין פיהיל תהליך שעבר גין כלשהי, בצורה טמוא חתך ניל - מסגסגים יסודות של יותראי
 מרונייס. ינט.מסייס י ע, עולה אינו "".ס ש, הי."נ יתך ששמת ויינוי"1,

 מעוינל, bTn1יוסות1%19
 מנרי

 הריצ.ס, צלעות, ~tb'rl ,כנון שקעים או ניבטות נעי, מפלו", או
 ,או. אפ ונין פיתו, תהליך שענדו ניןונינת(,
 העןמ, ישימוש. יהיו ע-י "מי1נאיס 1נית,,ס אישיים"עציפ

 ימעט; -
 אופנוע; שאינו מגועי רכב1.
 ננ,נה; מנונות2.
 סי..1.ה; י,יס'%.
 נקיט "מ"תוומס ון,קי"ס ותף 1פ.תוח .1!' גמנונ' הישמשיס יהסוניס .מנש.רים מנונות4.

.941

 גסיה. - 2.נ1א ערן "יש.נ נוני י י,1זמההוןןתי

 פלדד' 7"י1( נינ1אר )"1 תשג-ן נדתנ-ה
מג", %93,72()"מ

 י"נ,1 המב"

 1411. עמ' תשג-ה, %"11, ,.ס4
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1
%]------ .-- . . 

 1945 עסקים(, )טס המקומיות הרשויותכקורת תשכ"ח-1963 והבניה, התכנוןתוק .1
 עסקים לטס דין בית הקמת בדברהודעה 1913 צייור(, לצטטי )רכישה הקרקעותסקורת1
 ידיית !א !עיף ירי !ינות" נהודף גי הוזעה גוהומנית לפקודה ו-7 5 סעיפים לפיהודעהן
 הש:.ן- וינגין, י"ננון ייוק 1,9 נע.ף י!. ימנותהנעייף1

 המקימיה המיעצה הימה 1ן119, ענקים(, ימם המדומייתגת
2"ר ו-,ו"1 !!"1 מי' מאושרות מפויסות יהםיות 1נןת"ס;"19י,%

 .,י 1 "נ " ן' '

 ר הנ - ן ו ו "יי " "ע :ג:::::ג ,ן::ג.ן ן:ג ן נ::ג;ג :עןןןבגן::::ו ני י שי, . ייעל לייןשין עיפנין1
 "יי1( נוצ:נר )17 השדי נסיה:' ""מורה :ךגג:ג::::::י:גן:ג:"ם:;:;:;יינ'
 או פנותו ישי11, יייש 1:.יי' :,?ו: :;:ם

)ין"12"7( מ'יב ע,ןןש"ם
 יני. י %", ה, ן, תייי" ;94ן, יי ן "נ::-ב:?:ןךג;ננ:ביני עבדאללהגב17:"ר

 הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצותם את לסעיפיהםהמפרטת

 ינן'ף. יע'וייי

 עסקים למס דין בית הקמת בדברהידעה שה,איגגהג:י:ג:גתי!'ניינךיי.!ןנורוקש,מי)ס מ:מסמויה
 נו" יורה nluTn1 ,תנשהעומז.ס

 המקונעת המועצה הקימה 1, 1943 עסקים(, )מט המקומיותהרשויות בה. החזקה את מידימסור ירקנות !א !ע.ף י;. נינוחה נת71ף ני הוזען, נוהנשרת וסינרן נקרקע "יה,.ק ארס שנ,
 עילוים יון וין נ.ת יןוייה. 3: ןע'ף י'יי"ית נ"""ם יני"י'תוספת

 ראש יושב - שושן בןשקמה "4, 44, 43, 42, י1, 4, י, 1, הרות "י,' ":שות קיקע רןיעיתא.
 הבר - רוזנבויםמיכאל 62, סח, 8פ, עפ, 56, 55, 4פ, 53, ו-52, 30159 בגוש ו-5555
 המר - הרשקוביץמנתם ברשריט באדום כמטומן 30163, בגוש 1ד 70, 69, 68,57,

 לע"י שמואל %,ן( ש"מ)14 תשרו :ם יי"י, נצת 1.ן4 ע גב::ג:גכ:1,::::נ.
- ירושל.ב עירית גישרו, מ1!,ד1ת הארויית המפורסותהתעיות  פ11. עמ' 1436, מס' 1 תוס' 1945, ע"ר1 הרגילית. הענודה בשעות בהן לעיין וכאי ניבר המעדגיןוכל 

 1986( ביוני )16 תשב-ו בסיוןב-ה
 פרוש כנ,)חמ72510(

תשי"ח--1958'יישי'ס )טמליט(, המקומיות הריויונו היק וכנעיה להננ.ן ימ,1מ.ת הועזה רעש .ושב מכוסממלא ,
 י"3. עם, השג.", יי4, ;."

 מקומית רשות שלסמל

 1945 עמקים(, )מט המקומיות הישויותסקורת
 "ש'."- )נמי'ס(' היוימיית "ישי'ית יזיל 2 ו יע ינ' ";ן:יים

,41 "'""::עננענ%-י-י
 תירה המקישת המיעי"יעי אדרעימ' ""19( נס;?מנר )21 תשנ.1 נתשר,י,א
 לנריה עירותראש ( "!1"7)חס
 י!1. עמ' תש'.י, 1"!, נ."ן 111. ןמ' ";14, מי' 1 תונ' י194, ע-ר1



 העסקיים ההגבייםתקנות
 החלטני על והודעה עליו החלטה למחן נקשה כובל, הכרר)רישום

 המועצה,
תש"ך-1960

 המועצה החלטת עלהודעה

 הסדר )רישום העסקיים ההגבלים לתקנות 9א לחקנהבהתאם הסוי )רישום העסקיים ההיכלים לתקנות 9א לחקנהבהתאם
 1966( בדצמבר )15 תשב-1 בטבת ב, שביום מודיע אני ו,1960 1966( בדצמבף )r-1co 15 בטסת ב' שכיום מודיע אני 960,1, תש*ך- המועצה(, התלטת על והודיה עליו החלטה למתן בקשה כובל, הש-ך- המועצה(, ההלטת על והידעה עליו העלטה למתן גקשהכובל,
 ההמדר אח לבטל דע-2441833,1 ממפם בחיק המועצההחליטה שנת סוף עד לאשר הע-236,930,1 מספר בתיק המועצהבחליטה
 רפואי. שירות לגביהכובל מלון. בבתי אירוח שירוהי לגבי הכובל ההסדר את1968

 וההעדיה, המסהר במשרד הציבור לעיון פתוחה האמורההההלטה והתעשיה, הממחר במשרר הציבור לעיון פתוחה האמורהההחלטת
 ירושלים. פלם,גנין ירושלים. פיס,בגין
יצפה 7",1( גינדר )11 ה"נ-ו גסנת;-ט יפה.' 7ו"1( נינואר )11 תש;.ו גטנתג-ט  עסקיים ה)ג.,ם עיהממוסה "?1"1()ים ענקתם הןנ,'מ ע,"ומיי" "2ן"ז()"מ
 432. עם, תשכ"א, 1975, ק-ת 526; עמ' תש"ך, 973, ק"ת1 432. עמ' תשס"א, 1075, ק"ת 526; עמ' תש"ך, 973, ק-תו

 הסדר )רישום העסקיים ההגבלים לתקנות 9א להקנהבהתאם
 "ולר )ר.שום "ינק..ס ההאג"ם ירקנית ,א ,תשה יהת"ס הש-ך- "מנע?"(, "",מת ע, .הודה על.ו "ויסה ,מתן גלשהנזני,
 תש"ך- המועצי(, החלטת על והודעה מליו החלטה למתן בקשהגיבל' 1968( גדימבר )5! תשכ"ז בטבת ב. שביוב מודיע אני 960,1!

 1968( בדצמבר )15 תשכ-ז בטבת ב' שביום מודיע אני11960, נוספת לתקופה לאשר הע-2411424,2 מסמר בתיק המועצההחליטה

 הגדרים גהסבמת הי-188,290,13 מכפר גחיק המועצהקחל'טה קיריה לנכי הכובל ההסדר את ,ו ההלטה מתן מיום  שנים שלוששל
 "זינב-. דרכרה חומר לגבי הכובל ההסדר אתלבטל לתנאים בהתאם מים, בהספקת הקשורות אחרות ועבודוהבארוה
 והתעשיה, המסחר במשרד הצינור לעיון פתוחה דאמורהההחלטה ~ המועצה. בדדלטתשפורטו

 ירושליכ. פלא,בניז והתעשיה, הממחר נושרד הציבור לעיון פתוחה האמורה"החלטה
יעפה 57פ1( בינואר )11 תשכ-ז בטבתנ"ט ירוקלים. פלס,בנין
 עסקיים הנבלים עלדממונה 70120()חם יפהי' 1967( בינואר )18 תשג"ז נשבםה'
 עסקיים הגבלים עלדממונה 70120()הס

 432. עמ, תשכ"א, 1075, ק"ה 528; עמ' חש"ך, 975, ק"ת1
 !!4. עמ, "שי-", 71"1, ק-ת S2G; עמ, תש-ן, !ז9, 7-"ן

נונן הייר )ריסוס רומאיים הו)נ,יפ יתקו"; 9א יהקנהגהתאם הןלר )רישום n"?aun "וננ,יפ יתווה "א יהר"נהתןם., י(
 זרוע" ע,'1 "",מה יבהן גישהבונ,, תש,ן- היש!"(, ",,סח ע, ע,י11ה.ועה "",;ה ימתן גקק"

 נח., "מ);!ה"הלגסה ""!1( נוצמנר )11 חשנ.1 נסתת 2' שגיוב מווין אני"י119, "",1( נו?מנר )15 השנ-ו נסנת נ' שניזם מ.ן'ע אנ,"5"1'ן הש-ך- "יכייל, "",מת ע,
 לנט, "?ווים נמנית הע-141,1,!"1 מנדי נתיל המוערה"",יטה לגסי ונווים נ"י:מה ןע-117"!,ו!! מנפי

 אתרוה. יוינ ניייניס ל;נ. "נינל היגוראח
 עושת. ,ן.וו, צ.11 ,1ני "נזני ההנוראת

 ובתעשיה, "מהר נמשרו "יינוי ,עיין פתוחה הצמורההטיט"
 ירושלים. פלם,בנין ס. .רוש, נוןג והתעשיה, המוהר גמשרר הצינור ישון פתוהה יאמורהמעלסה

% ""עי"י"י" סבךייי ה נ ש  ש""פ ע:'מחסעמיל "י" 'ותעידי::::ןףי :ג-,ט 

 2!4. עמ' "שג-א, !ויו, 7-ת ' 5 עמ ר' הש ' ו7 !!4. 75"1,תשנ,א,עי. קעת תנן עמ' תש-ך, 975, ק-הי

 הש-ך- "מדע?"(, "",סת על ."ווי" ע,,1 "",סה ימתן נקשה נונ,, תשעך- המניין(, המטת ע, ושיעה ע,ע רויתה ,מתןגלשה "נזי )יישום העסקי.ס ""ונקים ירקנית 9א יתקנ"נ"תחפ נוג,, "זור )יישם ,ע;קייס "ה)נ,'ם יה,נות וא ,תמהגוהאס
 1968( בדצמבר )15 תשכ-ו בטבת ב' שביום מודיע אני11989, 1986( בדצמבר )15 תשכ"ו נטבע ב' שכיוס מודיע אני11960,

 היכדר את לבטל הע-239,220,19 מספר בתיק המועצההחליטה לבטל הצדדים בהסכמה הע-5,ן204133 מספר נתיק המועצההחליטה
 -ויכסרה". וחוטי כותבה הומי לגביהכובל אלברזלייס. מתכת חוטי לגבי הגובל ההסדראת

 והתעשיה, המסחר במשרו הציבור לעיון פתוחה האמורהההחלטה והתעשיה, במשרד-המנחר הציבור לעיון פתוחה דאמורההההלטה
 ירושלים. פלס, בנין ירושלים. פלס,בנין
 יפהי' 1967( ביגואר )23 תשכ-ז בשבטי"ס יסהי' 1967( בינואר )וו תשכ"ז בסבתכ"ט
 ען7'יס ")ניע על"ימוג" "!1"7()"מ עיליים al~aln יייממתה "?1יי()"מ

 432. עמ' תשכ"א, 1075, ב"ה 526; עמ' השיך, 975, ק-ת1 432. עמ' תשכ"א, 1075, ק"ת 526; עמ' תש"ך, 975, ק"ת1

869 7,"1.:.; ת';ר'ו, נשנס ;.ס 7י:נ ;!1;1;.סי,;.ט



י
 תש:"ה-1955 והריה, ההכנוןחוק

 ו"7!, עז 3""3 "7"י, ו""3, "1"3, עז "4"3ךןש.ס: רמת-ק מקומי, תגנוןמיתג
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 ןז
 4415 9ן7י, ",7!, !377' 1י7ן' עי !"37 5"7!'!73!' מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 7!1 מנ' יחידית !יט"""!.יש. מ".1 ו,נניגן ,הנון הוקהית נמשריי:יה גיתשננה-י!9;ן
 וח,ק' 1,7 עז ",1 150* עז,

 )זרמב(. "11 ען ""1 מי'חיקית יודן רמת-;ן, חנניה, י"ננון הפומית יועזה ונמשיך.הל-אנינ,
 7. מחיקה והיל י 3, ע1 1 יס' ידותי!"3;.ש: ":רה שתנו. ר;,ו"3 מן' .הנית ה-רא מפורסת קניתשתו,

 %,.ו. "מיורף התשייט עם ניד רנ,ו'., מי'מפויסת
 42, עז 9ן 34, 27, עז "1 14, 12, עז 1 מן' חקית357

 !5. מדקה )תיק ,4 ען47 יתכנ.ה: בשינו, "ניוונם השטרם יםואנה
 "4. ע1 ן3 מן' ,ן,,ית ןיס","יru: 729. מהיקה והיק 5"7, 712, "יקוה 5127,גוש:
 !י. מחיקה והלק י! י2, ען ין 7, 1, יס' חיקיתמיי:וש: ג.ל.ס השיום יקא נו יע..ן רשאי החננית בשינוי יעוניןג)
מש: %ת וי."ה אחי ה:נומ ייט נ;, או נגסן Pilf1' מעומלג, "1. יהובה וחיק י1 עז 5; י, !, יז 1 מי' יפות2,ו3;.ש: ללוי. פתוחים האי,ר.ם שהמשרתיםונשעוה

% יי " נ' ה' "יקית"ייי: בנת::::::::ביןןגב:::בן:::נ:ינ:ן !2. מפלה ,חלק 24 22, עז ! מס' ה,,.ת757י  ,-"' 2 ", "יקית "י;' 
 14, י1, יס' היקית ופיק. "1 "1, ע1 1 מנ' יסות"'7!"יק. דת:;י, ,שיתי "הרווח ,שיש נישויות, וו הוזעה שי פרנוסהמיש-

 ו-27. "172, ממורה. המומית "ועזהמשרזי

 י2. מס. מחזקן ו",, 29 ען 27 21, 2!, מי. ",ליח1"41ויש: ברוידס ד' ו"19( גינואי )31 תשנן נשנתב'
1י וגננית יתנון הלתודת יועיה יגש'ושב

 העוזה גיערת במניע ששי י.מ, ערס י"ס, יני היומיתיעות נמשרזי תשלום, ,,א נתנוית ,עיין יונ, המ.ת%ר,המית עיי;יני
 ימרג1 מקימי, תנוןמיחנ עריומה. מיום ימים הולש נמשך יהננית ית;;י.ת ו,ן;.שהרחיקות

 כץ pns1 7!,ן( נ'יי%י )23 הש:-י ישניי-: מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 "1ע גמשייי נ,תש:-ה-יי9!,
 יסעיף

 נ יי 1 ירוחנית מהון וינ;יהן יהרת" זית

 שינוי "ון,ז ימרנ,, וינניה, ,הנרן "רומיה והועזה וגמשיז,המרנו,

 אליו. הנשורף התשריט ים ב.הן זיל'נון-,מן:
 מס'

 היפה מקולי, תננוןמיהכ ',וא ממ',4י

 -ן התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה ן.
 והנ;.ה, התנוון ,"וק 59 ,סע.ף ייתאם הדעה, נוה ניסית דעין. רגש 149, 3!, ה' י425חוש:

 שינו. הצעקן "יפה, ויננ.ה, יתננון "מקומית הועןה ונתפרד דייה, נימים תשנס י"א גו יע"ן רשיי התדית נש.נוי ומעוניןנ) מהוי וגנניה, יתננין הן,ו.ית הועזה נישרזי גיתקניי-!,19,
 נוגר ש,111ה ינים,, "וי - "ן,51 מס' ,ה:נ.ת שיח.וזיינה אח היצאה א"ר הגנוני !רם 2ני או נגנין גקיקע, מעוני,כ, 1,ניוה. תיייות יינן - י!,!129 מס' .תנחת הנקרא מפרסתהנן.ת יקבי. יתוח,ס האמורים שהמשרזיסונשעוה
 "תשריט עם ביחז !ן,ו.5.5, מיוב 7;! ירשמי נעהון פורימה%.שורה שי,יךנ מדמית ועזה מגנזי 1;ן התנית שתוי .יי ע, :g~Dעצמו
 אליו.במפורף הלש"מ תוך רשא. אותו גני או התניית נתרום נ,1, שסה"הניון
 העניה לשית, "המיות י"נ.ש 11נרשומוה, ה11;ן ש, ןיסוןהמ.וס

 התנית: נשינוי הנ,ו,יס "שטייס יסדיה גאמור". המקמיח הנעוהנמשרן.

 111. 199, תי,ות "יעי 5' "י," !"'"יייש עברמק"

 את ךר,"ה א"ר תננומ ערס בג, או ייי', גקיקע, מדניןנ, ידי. פת.ן'ס החלומים שהלשרזיס ונשפות המרנויחוו גימיס תשבוס ,,א נו יע.ין רבא. "תנסה נש.;1, יעוניןגן ויווניה יתננון המחווית הזעוה ראשיושב
 שיר"נ מעמית ועזה מ";זס ~גן "תנףה ש.נ~. ,זי ע, נדעעפלו

 יזשיים תוך רשתי, %ותו גוני 1% התגנית נתחוס ניו, שקה הת:ן,ן רהונות מקימ', הנ;.ןמיינ
 "תימת יש'יי' הלנזיית ימיש נרש.מית' 'י "ייע" שי פלייתהמיין מיתאר תכמה הכנת בדברהורעה

 נוה נ.ה;ת השג,י!5!1, והניה, תגנון ייוק" 77 ייע.ףנוהאס
 כהנאמ' 7"11( נינ.אר )23 "שנ.USTJ: 1י.: נישי:קה ר",יסה רה,גוה, והגמה, ישבנון המקומות הועוח גיהוזעה
 וענניה llaani המחוית הועזה ראש.ושנ )עיר מקויות ובהאר הננ.ת יהנין 7!!1 נ.;1"ר 19 ג'וב 4מס'

 חייהמןון "תנ;.ת: נההוס השסח.ס ואנה רך;79 שידיהרהונ,ה

 2.11,1., ת'ן:.ו, :'ונט נ-ס ;ון). י!יסיי,ס,פיטב87



 תשכ"ה--!198 והבניה, התכנוןחוק

 ונכון מקימי, תגנוןמר"ג "י5ה בארן תנתןמרחנ
 מפורטת תכנית אישור כדברהודעה כקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 ואגניו, התגנון יק,1 17; יסעיף גהת"פ גויעה, גוהנמיית והנזיה, ההגנון לרוק 9, .יעיי גההאם הוזיה, גוהנמחיה

 היסה, מחוז ייג;יה, יתנצץ המיורת הזעיה גי תשג-ז-55ינ, מחון 1ל7;יה, לתמון "מחווית הועזה גמשרדי גיתשי--!,19,
 .במשרד,"יפה,

 'l~lar מן' -תנית "נקיאת מפורטת הגית"'שיה שית, הופקד ה.פה, וגנניה, ,תגנון "מקומ.ת הייו"
-  

 שהוזעה אנס.ן.
 גי,ליס פויימה אן.ה, המתורף התשריט עפ גייד הפליתה,עי גווי "'5ה, - הי,1221 מס' -תננית הקיא מקומיה מיתארחננית
 2!". עמ' השג-ו, "124,"!י!יל'ב מס' להננ.ה שינוי המהויה losas*, ;וש הנרם, "י האס.1,גרץוג
 אישור" גונה שןוזעה ".פה, "עיר ש, המ.תאר תננית -חע,,22

 גלשיז.ינן "!קותה גזני שהוזעה )ת.ק.ן(, ".!" העיר שי המ.תארתגנית ואמור" היחרית הועזה נמשרד. הופקדה אי.ה, המצורף התשריט עפ "ן,229א- מס' ולתפית 974; נפייואר י1 מ.וס 422 גע-רפורסמה ניחי אותה א.שר" "יצוגית "ועז" שנה גרויה האמורן,התגנית
 מעונין ונ, ,נצון, 1,נ;.ה, ,תגנון "מקומית הועז"

 ,לה,.פתו".סא,.י. ממוריס שממשרתם ונשענת נימים תשבוס ,,א יה יע"1ישני המ!.רף "תשייט עב נ."1 "194.!.", מיום 12,5 נ-ע-רפויסיה
 כהנאמ' 1957( נ,נ."ר )23 תשג-ן נקנטי-נ התגנית; נש.נו. הנ,וי.ס ןשס".ס "ס1",ה
 ייננ'ן יציין המפיית היעיה יאשישב ""!. ,!4, 2%5-2,4, ,25, 257, חלקות ",ק, !"195גוש
 נימיה השיום ,לא 11 יעי.ן רשא. התג;.ת נש.נו. מעוניןנ,
 !195השג. "ושיים תוך רשאק אותו נוג, או "תננית נתרום נ,1, עקההתננון י י שמר"ג מקומ.ה ועוה מקנזס וגן "תננ,ה ש.נ1, ,י. ע, נקעעממו מפיךטת תכמת א,שוך בדבךהודעה את היואה אחר תננוני 5רט נני או גדין נקרקע, מעון.ןנ, הנרמל הזף מקימי, ובנוןמרתג יקרי. !חוהיס "צור,ב שהמשרזיס,נסעות

 ץ ילע'
 אכן, המעורף ההשריט עם 2,"ן הפקיעה, ע1 שההזעה הוי.עין האמורה. המקומית היייהגמשריי אמרס נער -astan סי' -תנ;.ה הנקראת מיירטת הננ.ת",שיה התימת ,שיני התגנזות ,הגיש גרשומ,ת, וו "ויעה ש, פרסומהמיון

527. ים. השג-ה 1!11, הפרסומים ג',קיסיייייה כהנא מ' 1557( ג'1.אי )23 השנ.1 נשנס'-י
 ניב אות" אישרה המקויית ".עיה שנה גנויה "אמורה,"תניה .ינני" ,תגנון המקויית הועזה ראשיושנ

 האמור,ס שהמשיזיפ ונשוה נ.ל.ס השנוס ,,א גה ,ע.יןרש". מעונין זג, "גרן,, ",ף עגניה, ,תננון היקומית הועילנלשרזיזנן "אמור" היהוות "ועז" גמשיזי "ופקדה ארי", המעורףהתשריטןם ",עהמהון
 יקהי' D'nTne הירה מחוז מקום., תננומי"נ

 חיפהמהוו ויננ,ה, "תננון להוק !5 יסן.ח ג"ת"ס הזיעה, גוה;מיית 1.ג;יה לתמון ומגווית הוען" רחש,ישנ מקומית מיתאר תכנית שינו. הפקדת בדברהודעה
 מהוז ולגניה, יהינון תמיודת הויתה במשררי גיהש:.ה-!155,

 מס. 'תנ;.ה "נקרא מקומית מיתאר הנית שינוי הופקרהיפת,
 ושוירתן מקומי, תמוןמי"ג נ,75!-

% יגב :ב:: :ן ;זסית ן:::יה ג'ויש":ךן :נו :נ:,ש:יצןפ'בן מקומית מיתאר תכמת שינוי הפקדת בדבךnY~1fi מי'נ,499- "מ".והשינוי,תנ;ית סניי,. נ'-נמיית העש.האימי  וגנניה, התננ,ן לש 

 יתרן, המעומרה ויעזה ינמשיז'"'5י' ח,.ו. 'השויף "תשריט ני"ד':ס 1יי, עמ' תשנ-ג, 15",ב-י.פ
 ייפיתי יש,מי11, 1,גנ'ה'

 רקן מערנ -ע.גן'ס ההשיה: נש,נוי הנ,וי.ס השסתיפ יבואיה
 גי,,וט פירסמה א.שויה גזגר ש"וזע" "גה, פיון מיתארתננ,ת 9", !י, 4!, 2,, (!, 49, "4-י4, ,3, 77, "לקות "972;נוש שע- מן' יתנויח שיוו' המהווה "נ"- פרזי -

 "55. עי' תשנ.1, 1,24,הפי!וי.ס73;
 החננית: נש';1' "נ,1,,ם "שס"ס "סואלה 75-74. 72, 59, 7!, 5!, י!, ,4, 47, 77, היקוהחיק'

 את הרואה אהר תבנוני פרט גבי או ננגין בקרקע, מעוניןג, 1 ,י יקה,. פהו",ב "אמיר.ם שהמשרדיםnlur~1 י יי 11' !2' י' ה יה הי היק יודיך נימים תשיום ,י" גו יע-ן רשפי התננ.ת נש,נוי מעונ.ןבי
 1 י גל שלת ג חושיים חיך רשאי אותו נוב, או "תדית נתסוס נ,1, שלה"ת:;ון שמיהג מקומ.ה ועןה מהנזם ונן "הגנית שינוי .וי ע, נדע?מ1 ש:רחנ מקומית ועזה מהנןס ונן זתננית שינוי יזי יי ;פגעעצמו אח ירואה אחר תנחומי !רט נג1 או גננ.ן ג7יקע, מעונ.1גי

 האמורה. המתווית ",עיהגמשרךי "שניה ,שיוו. התפיות ,שיש נרשמות, 11 הזעה שי רדמהם ומנית ,שתוי השניות ,דיש מרשומות, 11 שועה שי פלומהמיום

 כהנא מ' 1957( )!?ניוואר משג-1 דשייי-ד כהנא מ' 1%57( יצואי )!? תשנ.1 גשנהי-ג
 ולגמה יתרון המהוויה הועדה ראשיושג ולגניה לתנוון המתווית הועדה ראשיושנ

 "יפה יהוו היעהמ"11

871 ז"15.?,9 ת.:נ.1. נפנס נ-ט ז,"1, י!י:יס'ס.,סוס



 תשכ"ה-מ196 והבניה, התכנוןהוך

 אשקלון מקומי, תכנוןמרחב באר-שבע שבע תכוןמרחב
 מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדברהודעה ממורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הורעה, בזהגנ:מרת והעי", התכנון  להון 9ב  למכיף בהתאם הודעה, כשנמסרה
 הדרום, מתוו ילבניה, להכנוז המחוזית הועדה כי השכ"ה-1"19 מעוז ולבניה, להכנון "מהחית הזעוה במשרדי כיהשכ"ה-1965,

 מקומית מיתאי הכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה, הונ- באר-שבע, ולבניה, לתכנון המקומית הועוה ובמשרכיהדרום,
 - ה' ד,183 מס' מקומית מיתאר לתכניה 1 מם. "שינויהנקרא: מ?.רטה לתכנית 3 מס' .שינוי הנקרא מפורטת הכנית עינויקד
 )ג'( נ' ד,303מס'

 הפקדתו, על שהגדעה 308(', )רוש באשקלון וביוב טרד מתקניאחור 2 ותוספן באר-שבע במרנו ירך תהי שינוי -
 1296, הפרסומים בילקוט פורסמת אליו, המצורף התשריט עםביהד אליו. המצורף התשריט עם ביתר 25-, 21, במגרשיםקומות

 2113. עמ'השכ"ו, בי:.ב תשלום ללא בו לעיין רעאי התכנזת בעינוי המעתיזכל

 עם ביחד אוהו המתו,יתאישרה הועדה שבה בצורה האמויהשינוי לקהל. מהוהים האמורים שהמשרויםובשעות
 את הר.אן א"ר ת:;.;י פיט ג:. או ננגין נ,ר,ע, מעניןנ,

 ""'יין ומהזיית ".עז" יישיי' הין,ד "י'י' צ'יף י' והשינן
,,,י קרן: מדמית הוה מנון .גן ושמת שינוי .וי ע, נועערמו צגי ק:יי"""'"1"ע ה י - " ח " ש  

"  1,נ;יה ,תנון המתחית הועץ ראשי.;: ורדימון י' ו(,1( ניפאר )22 תש:.1 נסנטי,א ' ואיירו. ":קנייה 'ןז?זהנמשיה
 "זיזם~rTn 1רדימץ י' ~יי1( ניתאי ,7 הש:.,י,אנשנט

 ולבניה לתכנון המהחיה הועדה ראשיושב
 גת-לכיש מקומי, הכנוןמרחב הדרוםמחוז

 ממורטת תכנית שיעי אישור  ברברהורצה
 ענניה, "הלנין יהר, 117 ירעיף נהה"ס שועה, נזהנרוית

 יקריס, משי ייגנ'ה, ית:..1 ובקעת ה'עךן ג -lDGG, ןת. אשקיף יריי, ת::.ןמרן:

 ד,292א' מס' ממורטה לתחית 1 מם'"חיזוי מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעות
- 

 קרית התעשיה אזור
 והבניה, התכנון להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזחנמטרת המצורף התשריט עמ כיהד דפקינו, על קהודעה 7537(", )גושגה1ן

א"י
 פוריי_

 2149, עמ' השב-ו, 1297, הפרסומים בילקוט
 אותו אישרה המתווית שבההוערה בצורה הא.ורה_..וי הדרים, מחוז ולבניה, לתכנון המחיזית הועדה ביתשכ"ה-ל196,

 ביח-
 האמורה המחו-ח הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשייט עם הנקרא: מפורטת תכנית שינוי לאשר הפגית, שר באישורההליטה,

 עם ביהד המקדתו, על שהורעה 395", 1222, גושיםקלון-יליי מעוגין ובל גת-לכיע, ולבגיה,  להכבין המקימיה הועדה במשרייוס1 1ץ.(נ י1
 ליהל. פת._.ם חשג-ז,  %"13,  המרסומים בילקוט פורטמה  אליו, הכצורףיהשריט האמורים שהמשרדים ובשעית בימים תשלים ללא ב. יעייןרשאי

ןמ'%ר1.

 ולבניה לתכנון המהווית הועדה ראשי._ב  1:ס כיהו אוהו אישרה הבחוזית היעדה שבה בצורה האמורהשינוי
 הדרוםמהוז ו-ך  "ימורה המתוזיח הועוה  במכירי היפקו אליו, המצירףהתשריט
 שמענים מלזיי, ת...ן מרה. פ"י".ם דן"וריג 1,:שרן.ס ובשעיה נימים תשנס יקא נו,סיין רודדי מעונין וכל אשקלון, ולבניה, לתכנון המקומית הועדהבמשרדי
 מטורמת תכנית הפקדת בדברהודעה''''''"

 יהבןיה, התכנוז לחוק 89 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמסית
 מהוז ולבנינם לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי תשכ.ה-1981, והחיה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהגממרת

 הזפקדד שמעמיס, ילבגיה, לחננון דמקדמיח תעיה ובמשרדיד-רום, הדרום, מהוז ולבניה, להבנון המהחית הועדה כיתשכ"ה-"195,
 מפורטת הכניה ד,405 מם' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטתח::ית  הגקרצ: מפורטת תכנית שינוי לאשר הפגים, שר באישורהחליטה,
 עם כיהן 8(-, 11, 61, 64,  )הנוסים מכוייס( )צש הכשורלישורי 1959 בגוש  חלוקה - ד,370 מס' מפורטה  לחבגית 15 מס'-שינוי
 - 111הקקה

 ",.ו. ןייירףוהמפריט התקריי עם ב."ו התקות,, ע, שיועה אערידר-,
 ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בתעית מיוגיןכל 2113. עמ' השכ"ו, 1298, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו,המצירף

 "י,. !ת,",ם ד":יייס ק":יךליס עם ניסן אוהו אישיה דן"יוית שיזה שנה נשרה האשרהש.נוי
 אח הרואה אתר הכנוני פרט בכל או בבניז בקרקי' מעייןכל וכן האמורה המהיזיה הועדה במשרדי הומקד אליו, המצורףהתשריט

 התכנון שמרהב המקימית וערה מהנדם וכן התכנית 'ד' עי נסיע ענ4-ו רשאי מעונין וכל אשקלון, ולבניה, לשנון המקומית הועדהבמשרדי
 מיום חדשיים תוך רשאי, אוהו מגל או ההכמת בתתומ כלילשלה פהוהים "אמורים שהמשרדים ובשעות בימים השלום ללא בדלעינן
 נמשייי וחננית דת;ין,ת ישיש :ךשימית, "י:ן:::נגהידי.
 דך'ן-ינ1ךן י' י196( בינואר )22 תשב-1 בשבטי-א ךיידימךן י' 1067( ביגואר )22 תשכ"ז בשבטי"א

 ראש'ישי
 .יגעיה יתיון היהירת הועיל יאש'ישג יינצה ית-זיז "ייזנ היענטז,

 7מת9.2,1 ת'עג"ז, ס'כבט ג"ם 1337, הטרג.י.לי5;:ט872



 תשכ"ה-1955 והבניה, התכנוןחוק

 אשוין מקיצי, וננוןמר"ג

 מפורטת תכמת שינוי הפקדת בדברהידעה

 נ.מ.ס תשבוס ),א נו ,עיין רש%, התגנית נש.נ~י "יעוניןנ, והגנ.ן, התננ.ן ,חוק 9ן ינעיף נ"תאם המזעה, נוהנמנית
 ,ק",. !ת."'ם ואמורים שולשרזים ונשעות מהוו וקנני", ,תגנון ומחווית הנעוה גמשרזי ביהשגעה-;ו,1,

 %ת הרופה איר הננונ. !יט נזי אן גננין ג,רקע, מעוניןנ, "51,ז %שזוז, ולגני", יתננון המקימ'ת הועיה ~נמשרזי"זרום,
 שמר"ג מקומית ועזה מהגז" וגן התנעת עיווי יזי ע, P~S1 שמו ד,"1(2' מ15רסת יהננית ו ןי' .שיייי הנקי% מיורטת תבניתשינו.
 הזשייפ תוך ישאי, איתו ;1נ, 1% השנית כתחום נ,1, שלה"תגנון כיעז אשז11., %. נרובע שט".ס שקוס - י-א 1,"41 "הגניתמג.
 "תנכית ישינוי התנוז~ת יהניש שכרשומות, הוזרה ש, פינויהמינם אייו. המצניף "תשייטעם

ה. ת המק ה י.יושרד "הננ.ת; גשינ~י הנ,1,ים השט"יס הסודה

 ן הלרוסמסוו י. להוקי היק 77"2וושן וחנניה ,תכנון "מה11'ת הועצה רפש'ושב 7; מציקה ",1 ויד ;~ש 1 ידלה ",, "ן"2גושן ורדימון י' ווי( בינואר ),2 תש:-1 נשנס'-ה י; מנילה היל "7"2 ;~ש 1 מהדה ה,7 1",2גושן

 המשפט ימיהזט?וונ

ן1  בירושלים המהווי המשפשבית
הזמנות

 7",11 עונויותתוק 1",222 עונבותת.ק
 קיטרה מייוש,.ן, יירדין הפיה ימאותה צוואתניוין 7ן,17 עונונותתיק

 ""19(, נזימגר )" חשנ.ן ננן,ו נ,ז 2י.םנייוש,.ם שנפסד ל.ייע,.ם, וואהרמן שמואל השוי עיניןיימין
 "1, "י,ייייינ מיציג בלובשטיין, ישראלי לבו"ן:קשים 1"19, ברא. 29 ניזםגירוש,.ם

 ה,-"נינ. 12, המד שייה מי"ונ בג, וברוך,רותחין, ,ניח וורטהיים רות וואהרמן, יעקב ד-ר~הלנ,ש.ם
 !1נ,ן. נמנה,י ננ ~נרוך ג,~בשט,ין .ערא,' ינהמנקשים הנ.י. "מנוה עונוןימך, ,מינוי "נ-,ו "מנו"" 112את קיים צו ,מתן הנ-1, ימנ.ךה,רושה מת,-%ניב מנוסנ,, עו-ז את ימרות נקש" הוגשה ני יריע,י"ווי עי "ייר.1 צ, .מהן המשנס, ינית נקשה הישה י, ,ן.יימיי, וואהרמן. ונעמיוואהרמן
 המוחה מעינון וודה טונת 11 שיש אזם נ, ננה מוכיןהייני 2ע1נ11 ינאה סוגת ין שיש "טוען אזם ני נוה מזמין"יינ,

 ניונשס..ן ישיא,. ,נ "מנקש.ס קינו. יגלש" ,יתמו~הימה מירס יגס עשר ימישו תוך ,עניש "נ-י"מנ1",1הי1?הי"הנ;זימינ~י
 DTQ-D מיום יום !שי המ.שה הפך ,הגיש יעונון, נמנ",, :;וגחוך גית ,תן גן ,א ש"פ המנוקש, ימינוי "תפזות 11 "ומנהפיסם

 ומשפס ניח יתן נן יא שאס כנ-,, וכמינוי ,נישה התעזות וו,"ומנה בעיניו. נטונ צוהמשפם

 ני'נ'1. נסיג?י ישם 1"ס,"

 7","1 עונונותה.ק
 ,רושלים, ;ן, ",!תא מי"ינ דוקט יוזה ס:1"" ייונתמנץ בן:יי:מן :::::נך:!ע2עתנזי:::

 7"19(, ניויאי )12 השנ,ז נסנט ב. נמס ג'ייש,.םn~uDJr 13, %י,ייוי1כ מיזוג בלובשטיין, ישראלי לבוכמנעשים
 מנפר-נתיז. ;וך צבייתנקש ת,-אנינ. 12, המלך שימה מירוי בג, וברוךירושלים
 ".ומ ?1 ,יחן נקשה הוה ומשפס ,נית המשה ני .דוןידוו. צוותת ק'וס ?1 ייתן היערס, יניה נקשה החשה כי ייוע,לדוסי
 %ת הממנה !1 ליתן ~נן י""1, ני~ל' 8 מיום הנ'1 "י:1""?%11ת נו ונורך ניוגשסיין ישראיי ינ המנקשים ולמינה הנ-ל"מנות

 נעונון "נסה טונה יו שיש וטוען קים ני נוה מרמץהרדף ~זיויה המנוה עינון הנאה טונת ,ו ש.ש אדם ני נוה מוייןכמנהי,מ

 מנהי וימינוי "קיים צו ימתן יהתו:ד והרו?" "נ-י,ימנ~ךה נו וניוד ניונשטיין ,שיאיי יכ המג,שיפ וימעוי ייקשהיתמני
 "עונו),

 ת:ת:נ נסוג ?ן ומש"ט גית יתן נן ,א שוום הנ.,, 1,מ,וו, ינקשההתננן,ת
 געס. נ ?הנ נ."ע=ט ען נן'

- - - - - - - - - - -

- ץ



ן
 ב.רושלים המחווי המשפטביתן
הנמנותן

 הינה סינר מיום "DT פשי חמוש" תנך ישיש, ינ.ל הצוויםימהן ניצב ג.רוש,'ס שנפטר מרדר, אריה המתת 112"תגענהן .התנוו .הרצה ה:ןת נעונה המה טוית יי שיש נטיעו איםגל י",2! עוניינתת,1ן
 a~lls המשפט בית יחן כן לא שאם המבוקשים, לצווים התננדוהזו 1966, בספטמבר 27ן

 בעיניו.כטיב מייישלים. מרדר כהלכהוהמבקשת
 רשת 1.'ס,י' צ.,"ת ,ק..ס צו ,יתן ששנס ימת גישה העשה ;י יונע,היני
 העזבון. כמנהלה המנקשת ומינוי מרדר אריההממח

 בעזבון הנאה טוגת לו שיש הטוען אדם כל בנה מזמיןהריני
 ד6',24 עזבנמת תיק מ'ום יום עשר המישה הוך להגיש לצו/ למענגו והרוצה הנ"להמנוח
 רפאים עמק מרחוב דדהבה בן-הליל ירפף המניח צוואתבטנין המישפט ביה יהן כן לא 'שאם המבוקש, לצו התג:דוה וו, הזמנהארסוס

 1966, במרם 11 ביום שנפטר ירוש,יס,44, בעיניי. כטוב%ו

 זוהבה. ,.נף נו ופוליאון ו::י,ש ישי וייס,"
 המנוה צוית קירס ?ו ,מתן נקשה הריש הינקש גי יונע,הווי

ן ייתקףה:טשוכ%ם(ריל ש  

-  

 נ'
 טו::':(ןג::ש ךי:":ג "ה ן 'מן ה:ין

 ו ::בעינן 2, משה קיית מי"יג אולמן ינית עול אלהויתקשת
 נ'ת יהז גז יא שנס הינפש, הצ, ירה,

 רשם יייס'" t1NTTS דים צו ,מתן נקשה הישע ,נ.ת התשה ני .מ,צוי

 שיש ישען אום ני נו, מו:.ן זהרי 3",1, ני.יי 4 מיום "1.,ומוות

 ח,ע יעייית ש", שסם "מנ,:, 27, צאן "צדו" ,1 ן,מ1" ע"ג מ.ש ,,םושי

 הטזבון. כמנהלת המבקשת ולמינוי צונדק ברנהרי פרופ'הדוח 167ל2 עזבונותתיק
 המורח בעזבון הנאה טוגת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמיןהנני שנמטר מירישלים, שפירא ברנרד ד"ך המנוח עזגוןבענין

 מיום יום עשר המישה תוך להגיש הצו למחן להתנגד הרוצה הניל, 1986, בדצמבר 30ביום
 בית יתן כן ל" שאם המבדקש, הצו למהן ההגגדות 11, הומנהפרסום ירושלים. 17, ישנ"א מימינ שפירא ולקלהור,מנקיית
 געיתו. ני.: צו:ןשיס PNTTS י;יוס ?1 ייתן נקשה המשפט ינית הישה נ' יויןי"ווי

המנו"
 רשם ו.יס,י' גנה יש.ן וג;;. הצוואן, נ::!עת ךמנ,קת במינוי הנ-,

 הטוען אום בל נוה מ,מ.ן .ה:נ, ירושה, עי ו:נריויס צ11ים ליהז נוית ין,ן, המפורס,ס גתיקיס המשסם, לגיח התשו ני ירעיהווי
 הומנה פרסום מינם יוט עשר חמישה הוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אלי מהויחסה המבוקשוה ההכמוה שאחת בעזבון ה"ה סוכה ליוציש
 בעיניו. בטזנ צז "משפט בית יהן כן לא שאם הכרוה, לאותה ההנגדוח,ו,

 בדממן, לניח קוזניצקי בורגריטה הנונוהה ממוןבפין גברונסקיס )אפרים( אפרימס המנר 'רושת- בענין. ;","2 ע,נונ,תהרק 7",:2 עוגונ.תת,ק
 1986, בדצמבר 25 כייר שנפטרה ,194, ביוני 23 ביום ליסה, בקובנה, שנסטר)גברונסקי(,
יר.ש,.ס. ירושי.ס. 3י, נ:ונינר נ-ס מי".נ ק.,;יצקי משה .ייתש 1, "נו-מרא מיחינ ז'רדע ימת וברונסקי רחלוימנל"ת

 7",27 ייוש.תהי, 7",21 .רושותתי,
 שנפטר מייישלים, חיים מור יתודה הממח עזבוןנענין בגיסן ג' ביום שנפטרה y~le, שושנה המנוחה עזבתבענין
 1952(, בטפימבר )15 העכ"ב באלול ט"ו ביוםבירושלים 1968(, במרם )24השב"ו

 מר-חיים. טוב שםוממנקש ,רושיין. rizi ;ת מי".נ עי-י שורץ, חייםזהמגקש
 זו,"2 עוגונ.תתי,

 בירושלים שנעטר מירושיים, 'שפה מנתם המנוח ירושתנעמן 67',23 עובונוהתיק
 1968, בדצמגר 6 ביום גנסלו כ"א ביום שנסטר טנא, אריך; המשח עזבוןבענין
 מירושלים. ישופה שרך; והמבקשת 1966(, בדצמבר )4תשכ"ז

 דשם זים,י'' ,רוש,יכ. 7"1, יש.י מי"ג טנא רחלושנקשת

 7"י2.1." ה';נ.1. ג'וינט נ-מ ז,13. "ניב.ס,סין,.ס874



 כהי-אביב-יפו המהוזי המשפםנים
הזמנות

 עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהדיגי 249,51 ירושותתיק
 צו למבקשת יינתן לא מדוע טעט ילתת וו, הזמנה פרסום מיום יום 747,65 בקשהתיק

-
 המנוחה ירושת על המכריו .צו הלנוהה, של האתרוגה הצמאהקיום בבי*ה שנפטרה מתל-אביב, וייסמן פסיה המנותה עזבוןבענין
 כאמור. D'7TS ליחן המשפט בית ייש בן לא שאםהב-ל, . 1950, בפברואר 14 ביום ביפועג'מי

ע
 ימס ילך'ד שנין ";הלה ?ו ימאן בקשה "משפט ימת התשן ן. עוע14ף

 עשי המישה תוך "משיט גנ.ת יהתי,?נ אום גי נו" יומ.ן"יינ.
 7י,172 ע,נ.נותתדק

 ניון שננסר מנכי-יי,, אפשטיין יעקב השוח I~arsנענין ששח, נ, מם ,1 יש אס סעס, עיתן 11, ",מנה פרסנו י..סי"ס
 1""1, גמאי 12 עי עוגנן ,הנן,ת ?1 "מש"ס, יית בעיני שייסב ,מ, ..;תן, ,אמ11ע
 בני-גר,. 5, רש-י מי"ינ אפקטייז דה איימנ-שת מייי יעיי מוט מסו; 1"מ,רקיין "חונות "ונאות, המס,ס,.ן,נ,
 על המכריז צו ליתז בקעה הממנפט יבית הוגשה יי ירועלהיוי הנ"ל הצו את ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם הנ") המנוחהשל

 הנ"ל. הינות בי"חקיים 1,כאשי.
 בן" יימ.1"י,י, ישם ולך,ד'

 וייינן נע,נ.ן שאה שנת ,ו .ש "שר אלת נ,
 מרמום מיום יום עשר חמישה הוך להגיש הנעל הצו למחןלהחנף

 בית יתן בן לא שאם המבוקשים, הצווים למתן התנגדות זו, הזמנה 1706,65 עזבוןתיק
 בעיניו. כטוב צו המשפט 63,67 בקשהתיק

 רשם ולך, דן .בתל-אביב שנמטר שטרן, דניאל איבן המנוח עזבוןבענין
 1965, ביוני 9ביום

 ם :ג::: י:1:יעיי::::: 7","17 ?ווא" קי1ס ה.ק יי~ש,'ס. כע-מ יקרות אבס תעשית~המנקשת
א "ן סש;פ:::יתיןך:ררמגי :י:;נ:,:י ב מ  9%ן, 

 יתנ.ן, 17' אה'שן1

 ?'רי זריינ, להרס. י-"1 1ורדון nox~ רחליוממנקשה "מיק" תוך ,";יש ,מישי, יהבנו ו"י.?ה המנוה, געונ.ן "נחהטונה
 עשר המישה תוך המשפי נבית יהתיי?נ אים גל גנה מימיןהרנני רשם עלךך, נעיניו. נסוג ?1 הישפט 'יעניהין אי"-ג. ניו-ערוי, "יי, ,א שאס "מנוקש, ימי;., "הנוות ,1, יומנה ירסס מ,ופ .1סישי

 תקריב ,א תוגה, ,א מיוי סעס, .,יתן ;ה הומנה פרסום פיוסיופ

 ח העזי" ,.תן ומשפט גוה עש שישנ,א.נן נ~ייין' אסתרייי',' "לית,- ".ינ, :י ז'יכוביץ הנריק "י;." עוגנן;ענ.ן

 רשם דלך,ז4' 'כאנ'1' 1965, בדצמבר 1 בעם גרממה, בקניגשטיין, שנפטךאביב,

 ",77ן aTtp- nNTISlחק ע, :;יג:ך:::י, מי"ינ ::':וד:ך:ןס
 כאליעזר ;ם )".זרע רייכמן לואיס היזוח צ11אתנענין מינח לו V1V מסוען אום נ, גוה משין 1=ני הנ-ל "מנוהירישת
 ביום בתל-השומר שנפטר נתניה, 17, אוסישקין מרחוב [-ייבמן( שלושים חוך להגיש להברזה, להתנגד והרוצה המנוח, בעזבוןהנאה
 965ן, בדצמבר24 כן לא שאם המבוקשת, להכרמה התנגדות זו, הזמנה פרגודם מיוםיום

 ארה-ב. ס ג, ייל שם , , ן ק ,ן צ'רי דרייב, לפרטי מ-19 גורדת אסתר ר11לייהמבקשת י,,.ם יסרו,, בעיניו. בטוב צו המשפט ביתיתן
 עשר המישה תוך המשפט בבית להתיייב אדם כל כנה מזמיןהריס

 הרש הרמן שמנוח עגנון,גש,ן
 וצב"

 צוואה הע1ותלק'ופ תרעע יא נמוצע ,1רונה תצוווה תורשם ,י" שיימי ב,סשטיין,
 נתשר. י' גיזםנתו-אנהג

 ;1 תיויה ,יתן המשפי נית י1ש כן לא שאם מורהכן, איתרירוו.. 55"1(, גסעסמנר )27 הש-"

 ישם ולך,ד'זזבלוט.יטיין.
 פ1כונו מגהץ למיניי כקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 "2, ישיא,ינ :י אבטיח' מיכאל 1;י" ניו" הי :: :ו:"ב::ובך:י::ברב,::ו
 בעעיה וב "ימנ"המסים

 מהי-אניס. אבט'הי בתזה ייומגקשת הי :גב : שאס המניקש' למתיי ת

 אבטיחי. מיכאלהמגוה
 המנוח כעזבון הנאה טובת לו שיש הטוען אדם כל בנה מזמין הריני 160,87 עובונותתיק

 מיום יום עשר המישה תוך להגיש, הצו לגזתן להתנגד והרוצה הנ"ל, אפה( גם )המכונה זתוה המנוחה של והירושה הצוואהבענין
 בית יתן כן לא שאם המבוקש, הצו למחן התנגדות וו, הזמנהפרסום 966!, במרם 1 ביום בתל-אביב שנפטרה צימר, לביתליאץ

 בעיניו. כטוב צוהמשפט אחד- מטחוב לךדנטאהל( גם להמכונה לוונטל רזיוהמבקשת
 ישם ולך,ד' תי-"נ"נ. ""1,"עם

ל87 9.2.1987 חשמ'!, כיטבט כ"ט 1337, הפרמומ'םייטוס



ן1
למנות!ש כתל-אביב-יפו המהא' המשפטבית!
ניעייש הטוען אזם גי נ," מזמין וינמ עונתו, .ייך,ת י:., הית,יירשת 1,1 זן, עיניותת'7ן6

 נעריו. נסוג ?1 המבס נ'ת .הן גן,א 11, ,.נוון ;רון, %יזה מ-ן קורן לנדלה מירלהי"מנ,שת1 שאם המבוקשת, להברזה התנגדות זו הזמנה פרסום aT'ni יוםשלושים 1966, בפברואר 21ש ה,7 ,"יש ,ה,:;ז, .וישק "ן:," ניגון דניה סבת ,וש.ש ניב בארייה שאלתר קורן, ר"קיב המניה ייי"ת
 רקס ולךד,%:,,יה.
 7",7!1 י1ג1;1תהיק הק.י.ס יץ תונה, יא מזוע טעם, וי.ת. י, הוינ" ערנ.ס כ.וס.,ם ?שי ירישה הנך ךמשיס נניח יהתייינ %זס נ, גוה ושמיןהך.ני

 ננ, כמאי אתר מיטיב בורשטיין גרשון  הינות צואתבטנין ליפן המשסט בית יגש כן לא שאם למבקשת/ הצוואה תירשםולא
 1986, באוקטובר "2 ביום ש:טטרהולכן, כאמור. 1דתעודה

 היופג. יבש: יוספןון רות ,ןו:קשת רשם ילך,ד'
 בקשה בתל-אביב-יפו, המתווי המשפט ליה הוגשה כי ידועלהווי

 המנו" ?%11ת 7'.נ ?1 ייהן ון,:!1 עונקותת',
 "מוען אזן, ג, גוה מויין 1"::י ה:",

 יחשה, ,יהנו ובוזה הנ-. ימנו" ני,נון המה r27u יושיש ;ס היווון אסטיפאן חליל נת 11'רה "ינוה" צ..%תנענין
 נן?ן:י !2 ניוט ביסרה מה,-%ניג-ינו, הליל 11'רהגשם

 י?1 ההניזלת 11, "ומג" פרנוס ייום ..ם עשי ו:.ש" תגךין;'ש
 בעיניו. כסוג צו המשמט בית יתן כן לא שאםהמבוקש,1988,

 ישם ולך,ד' תי-אנ.ן. גוו, העונשיי מי"1נ אסטיפאן מאריווינ,שת
 צויאה קיום צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 הנ"ל. המכוהה של עבינה על ענון מנהלולמינוי

1 
 199,07 עזבונות תיק

 קרמר, משה ומליקס קרמר מ' פליקס קרמר. פליקס "?.ואח ,יוק צו יימן ,% מזוע טעם, וייהן וו, הומה !רנת מיום.ים נשמות ;ס היזוע קרמר. מויטה פליקס המנח עננכןונן:.ן עתר המ.ק" הוך וישנס נג.ת ייתייצנ אזן נ, נו, מכמיןהרמי
 %",1, ימרי %ו ימס נ7ן'י ביסר מהי- עוין, נשר, מקס ,מונה י% ~יווע ומוחה, ש,"%חרונה
 "שוה" וסאת נמניעא"נ,

 4", "ו,,, מר".נ קרמר ,נצת סלמה קלמנטינה.הבקשה נרה ';ש גן ," שאס עונונן, שינה,
 תל-אביכ. המעביר, יד סלע,שיכון כמנוקט. האמורים הצווים את ליתןהמשטט

 ?1 יכהן נישה ,ה משב יגיח המשה הינקשת ני 'וידיייי' ישם ולך,ד'
 המנזח. ירושת טלהמכייז

 נו" יומין די,;. ~ן,"י1 עונונ.תת'7
 .וט ש..שיס הזך "ישב ננית ,בה'.?: %זם נ,

 ! ךייע שהיא, ני סענ יי 'ש אן ס"ס, יייתו וי יני:" ויטיסמ.יס 27 ג,.נ ינת-.ס קשיי מאיר, אלברט "ן:.ח ?%11תנבין
 המס'פט בית יחן כן לא  שאם הינוח, ירושת על המכריז צו ייתןלא 1955,באוקטובר

 בעיניו. כתיבצו גבעתיים. 47, מולי מרחוג מאיר פרידהוהמבקשת
 ימס ולך,ד' ?י ):תו יקשה "וק המשיט ינית המש" "ייקשת נ' 'יזעיהוו'

 הנזכרת המבקשת למינוי בקשה וכן הנ"ל המנות של צוואתוקיום
 ~zells י1נ1נ.ת הי, הן-י. ימנו" ?יוצת גמנ?עתניווטה,
 שנניס%, משנקי חורונויצקי אלה יינונה ירושתנ?נ.ן עשר המישי תוך המשב ,בית יהואש %זס נ. נוה ממין"ריני

 1943, בנובמבר להשמדה שבלי מגיטו הגרןנים ידי על שהוצאה סבם לו יש אם טעם, וליחן התירוח, בתן וי, הומנה טרסדם מיוםיים

 ארה"ב. מניו-יורק, כאראן בךריס יהמבקש האחרונה הצוואה הירשם ולח תקויים לא טובח, לא מדוע שהוא,כל
 על המכריז צו ליתן בקשה המשפע לבית הוגזמה כי ידלעלהווי 4א שאם צוואתו, כמבצעת המבקשת תמונה לא ומדוע המנוח,של
 טונת לו 17י,1 הטוען אום גל בזה מ,טין והנני הנ"ל המנוחירישת בעיניו. כטד גד ליהן "משפט בית יגשבן

 גן ,א שאם וינ,קשת, ,ברוה וה:;ז.ת 11 יושה ?רמס מ.ונ.ין ש,ושיס תון ימיש .מרוה, יהתכו יהיין" "1;י" נעי:'ז הי%" ישג ולך,ד'
 נעיניו. נסונ וו דמש!ס נית'הן 7",2)1 עוב.נ.תהגק

 גירס נת)-%נ.נ ש:ססרה האן, פאולינה התוהה יוונתנענין
 ישס ולך,ד,

 1966(. באוקטובר )13 תשס"ז בתשריכ"ט

 7":ון2 ?%11ה %ישורהיק עשך ימשה תנך המש"י גניה י,תייצנ %זם גל נו" מזמיןהריי
'

 יניס מריוג מנן, גן איןיקוביץ אשך המון עונין1 טין תעמת תיתן ,% מזוע טעס ופיתן ,ו, הום:" יאנוס מ.וס .וי
 "!,1(, נזכיר )"" תש:-ו גסנת י-ו ג.וס שיסר ?.ינה, ין"4' י.הן המש"ט נית ירש נן ," שחם מתל-א"י:, "%ן .היין?וירה
 רפשכן-י?.ון, 7, ;ר.ננויס מי".נ  פרקש מרים.ומנטת גימור. זונעווה

 ?נרה ו,ט'ניב שי טגע'ה א13ניו;" מהיי הכא נשיק רשס ולך,ד'
 ו'קיק'%י

 עשר חמישה חיך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהרים
 הקוהם לא הובח, לא מדוע טעם/ וליתן זו, המגה פרסום מיום יום 194,67 עיבוגותתיק

 חינחן לא ומדוע לה(. אשר )והתזטפת האהרו:ה הצייאה הירשתולא צהור גם )יייע כהן בר אברהם הרב המנוח ירושהבענין
 ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם פרקש, למרים צוואה ק-וםתמידת 938!, בידני 17 ביום בניו-יורק שנפטר מגיו-יורק, קהן(אברהם

 כאמור. ,דתמודה מניו-יורק. כהף שולדה אדושאגקה ליבביוהמבקרות
 רשם ולך,ד.' על המכריז צו למתן  בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 7ןמ2.1.פ השכ"ז, בשבם כ"ט זככן, הירקיט.םייקום876



הרוטנות בהל-אביב-'פי המהיז' הבש"טביה

 224,67 עזמנותתיק 208 67, ע,בוגותהיק

 גיוס 'ha'-"ניב שנפשר 1'טרובסקי, הנט היתן r71rPנענין 21, יחום נריוג שנפזר פלקנברנ, יעקב המנות עגנוןנינין

 ""י1(, במנמנר (S$ תשג-ו ניסייי' 1",1, נינו"ר "1 ייוסיית-;1
 ;רטי נקם ;ב סייועה 1יטרובסקי, ;רטרודי"ן!קעת ה,- 4, ;נסין מיח1נ פ,,:גרנ מנ.ה מולכו חנהוזמנ,שת

ייטי1בסקי."נינ.
 עשר "מיש" תוך "משפס ננ.ה ,הת..?נ %זס גי גוה מימיןהייני

 7[ יק היו י ;י!ליץ

 . "י1'נ'נ"ן מענו ,הן" ייננן יא מזוע לעס וייתן [1, יומנה פדיום מינםיוכ
 יו

ןןהררמיךיי המס,ל,ין, ע, עיגון "נן,ת 1?1 וייאה ריס !ו פ,7:ני;מגית
 ץס י " י לר1

 מ,.,ה ית 1 1, 1 ן : ' י : וו-נ" ייס ע' יב מ ,ב ננה ."ן גן ,י שאס הנעי, השוה ש, והמקר,עע קונותהתויות,
ן:יי נעריו. ניונ [ה צוהמשפט

 נ"לור. 11 העוזה ,יחן הלשפט ניר יפש נן יא שאסימנ,שת' רשם זלך,ד'
 ישם ולך,ד,

 7",214 !ונצנותה,1
 ששסיה לנדאו, )קלרה( חיה-חנה המנח" IT~'Pנענין
[ """1(, נטפיי, )14 תשנע כינן נ-ז נ.וסגת,-אבינ

 7"וי?2 ע'ניייה ק ת

 וייני שכסר שבעוהמנקשת
 השרע נמנה ב' נעם הוייסי'היגה. נבית צץחתנפמה זי"2 "1-אניב. "1, .שרא, מיג,

 7,"1(, ניווני)2 עקר ימיש" הין "מעלט גנית ,הופיע אזם נ, נוה מזמין"גני
 תק- "2, ימגינזט יי"ין כוק,לובסקי מרדכי1המנ,שת לטפט ביה .תן ,א מזוע avu 1,.תן וי "ומנה פרנץ מיון,וט
 ש, ?11אתה קום צווה

אניב. נימו[ י-נ מ'וס ,וואו )7יר"( ציה המני""
 י11את קיום ?1 ,מהן המשנס יגיח נקשה המשה נ. ייוי,ה.1' ,יים ן, זה מן(ס בית יתן נן יא שאם 1"1%(, ניו;י ת!ת,(:-א

 י:-ל.הן;1"" נתיניו. נטונ"?11א"
 נ," משין"י." ישם ולך,ד'

 "מווזה נשנון הנאה יננת ין שיש אזם נ,

 מפס '1ס עשי "מישה תוך ,";'ש "צ11"ה, ,,'ום ,יתוזז1ייוצ"
 'תן גן ,א שאם "ינוטש, הקיים צו מתן הת"ז גי' ימיה"יייס

 נעיניו. בטוב צו ההפס נית 7"',217 עינוניתק',
 ימס ולך'ד שפירו, לואים המסח יריעתנעין

ז ?""יקרש ט  ר1-מרק. פרי%,נ:-נין, )ריקי( רבקהוכלקשת ,מדק "ח % "" מין תטי , עוג, ",, מ 

 המנוח; ירושת ע, הריי[ שתיתן ונינה, ,חנתה התמוות 11, הנינה עינוס מיוס יום עשי"ן.שה
 ש,1שיס ת11 המע"ס ננית ,"ה,י?נ Q~R נ, נוה מימנן"ר,נ, יינון מנהקי ומירי צמ"ה ריס ן, "ינייח ר1 י.נתן .א מזועסעם

 יזוע נפשעו, סלם 11 ,ש אם טעב, ופיהן [1, הימנה !רחום מייב ,וס נסונ ,יושה ?1 המשגי נית יהן נן ,א שאם הן.,, ייקשהיינ71ש

 :ן=ן.י==5
 ג-.':ן

"י'נ'ש
 ל'מ"

 תינק יא מזוע - שיוא נ, auu י1 יש "ס - ,זני ס"ס1,'הן עשי ימ.ע" תוך "משנס גנית י,ת'ין: חים גי ג'ה

 תשת ," 1מז1ע הלת", ש, """ר"ה "?11"" תירשס 1,א ת,וייב,א תירשם 1,א תקייים ,א יזיע סעס, ציתן וו, "זמנה פינוס מיוםיום8ש

 הא,יינ"י?ויא"שש
 צ11א" קיוםתעוות נ; קערן ,לנקשת הננתן .א ומזיע ומנוח ש,

 יינקש.
קשש

- - - - - - - - - - - - - -:.. 



 בקל-אביב-ימו המהוזי המשפטביו:
הזמנות

 %1,236 יובו:ותהיק ר6',5ך2 עזבונותתיקן
 1 ומפטר כהרצליה, לנגספלדר אנדרי המנוח צוואתבענ.ן בכסויו ב"ו ביום שנסטר שימקי,  גושה הנגוח צוואת בענץן

 ".19, ג;.נ:נר 12 יייםכתי-"שייי נס-?.1:ה. ה;.יאות, יו"יי מיציג שימקו"ש:גבג'י:ךגיי;דה"
 עשר המ.שה "זך המשיי גנית ,התייצג אזם ני גוה מו:'1וי'.י DTN גי גו" ידין הר,מ ה..ס, שניהן ששין גבת צ,2ת1,ף
 תקויים לא תוכיק לא מדוע טעם, וליחן וו, הזמנה פרסום זיוםיים ד, הזמנה מרמום מיום יום עשר חמישה הוך המשפט בביתלהופיע
 נאמני. 11 העוז" ייתן וישפע ני, ,;ש נן לאש"ס תעיית המשוס נ,ת ,הן גן ,א CNV ,מנקש,ת,יי,ג:בי:ן "1?,יה, 2;, ייינן ייק,נ ,;;נתיזי )"נזר',;ן( קבי"ימנית תינהן לא ומצוי המנכח, שי האחרונה הגוונה תירי וקא תקייים,א !סאה קיום "עכזת תינהן יא וייוע התחיכנה וצוואה תירשםוקא תתך, לא מזוע - שבוא ני טיס יו יש אס - יוגר סעסמיתן

 רשם ולך,ד' רשם ולך,ד'

 היוון גרס יל  בון לזמין והנס .ר.שה, עי דינייויס צ,,'ס י'הן גישות יהין, ימעורקיפ גת.,'ס teDr~n ,נ." עונש, נ. 'יזעיהל,
 געיניו. נטונ ?1 ימשיס בית יתן נן יא שחס הגסי, ,"יהד "האיית יו,, יזמיה מריוס מ.וס יום עשי המישה תנך יה;.ש, ,ה, ,ההנו .הרשה ",יו מתייחית היגוקשות "הנרתת שאחת נעונין שאה שנת לוש.ש

 147,57 עזבונותתיק 2911,06 עזבונותתיק
 כיום בנס-ציונה שכפטר ר1,נבברגך, רדד המניח עונוןכעגין כתל- שנפטר מהל-אביב, שטרן אברהמ המנוה ירוששכענין

 1950, גאיקטובר 20 1966, בינואר 29 ביוםאביב
 מיס-צ.ינה. רוונברנר פינציטקהוהינ7שת שטרן. שרה1"מנ,שת

 66י,854 ?זבתות"יק
 7",,14 ייושות היק גתי-"נינ שניטר גפן, )מרק( מרדכ' הן;.ח עוגבןנענין

 נדים בת,-"ג.נ שביטיה י1ובסקי, הנה "ינ.הה שנוןנע:.ן "",1(, נמדנ 1"2 תקב-1 ננילן א'ני~נ
 t(lQQE בספטמבר )14 תיסכ*ד גילולכ-ט הל-אביב. 8, בנובמבר כ"ט מרחוב גפן אביבוהמבקש

 'נובסק'. משה י-ייומנ7ש
 7י,"11 עיני;יתת.7 "ן,4ן;2 עונ.נ.הה.,

מ החולים לבית בדרך שנפטר לסטמ, משה הממי יריקהבענין במרם נ9 ביום שגפר דולגץ, שמחה המנוח עזבוןנענין  1966(, באוגיסס ]14 השב"ו גאב כ"חביים1968(,
 ונ"ןוטר.ן.ס היא נשסה -מונד מהייי לסטני פרמה יך:י,שת אהרונסץ, יוכבד דולגין, ב יעק דולמן. חנהיוינ,".ס

 לסטני. נן-ציון ו;ס.ן .יזה ש,סמי דולנין. משה דולגין, nb~W שסיין.;רונה

1 7",י%יתיז?וגווות 7י,91 עוגבניתתיק  שפסך 14, תקוה מזני איובל שמואל פנות עונגןדנין שנעטר יתי-"גיג, סמולסקי יעקב המנוה עוננן,נענין
 ""י~, ביאי 24 ג..סנהי-העי, "",1, נמיט י2 נ.ונ;ת,-חניג
 איובל. דבורהי"יי,שת סמולסקי. אברהם1ומגק,:

 7",1(1 ירושההנק 7",4" עו2,נוההי,
 ביום בקולומביה שנפטרה גיטים, ליפשה המיחה יזביןבעזיז מרחיב גרוסמן בן-אברהם ונמרם המנוח ירושתבענין
 3"19, נמבמבר נ יפה ה. החולים בכית שנמטר נתניה, פרוגרסיבים, שיכון 4,זטייגר
 1, א"י חי-אג'נ, 111, ז'ו:;וף מיי.נ נ'ט'ס לילי וך:י,קת "",1(, נימוסי )14 תש:.ו נאנ יעה נינםורק

 לקדי,, דיה ערוגרסי- שינון 4, שטייח מרגוב גרוסמן 'הדדיתוהמבקשת
 7",4ו1 עוגבניתתיק יהיה.ס'

 77, יגניים מקריה-חיים קריצר נ71'ימ המנורה ירושתכענין 98,67 שבונותתיק

 הייו" 3, קהיר ,ויש. מי"ינ פקטור מקס היני" עוני.נע;'1
 ""11(, יא.;וסס ,"1 תשנ.1 נא,., נ' נייס גמילה שחיטיה

 קריה-חיים. 4',57, דגניה מוקדרות שטרן אסתרושכקשת 1965, בנובמבר 30 ביום אפק בגאזי:פסד
 ו",1"1 עונ1;1ת היק ו"1"14 ירושותה', מתולון- ומקטיר אבליכםוהמבקשת
 111וש"ן, הרש "ירח :יי'1נימין רמת-;ן, 71, ה;.ן, מרהיב לוך'א ~nrs בינותה .רושתנענ.ן
 גבעה- )ע"י 24 רחנכלום לפרדס זיננשיין בנמיהוהמנקזה 1965, כפברואר 24 ביום  בפ,ת-תיוה בילינסון בכי-תפטרם

שמו",(. תימת-:1' לוריא אהרוןיהמנקש

 7הט9.2.1 י11מ"1. בשבס כ-מ 7מ18, המךכימ.ם,ימים8



 בתל-אביב-יפו הטהוזי הבשפטביה
 )המשח ת 1 נ מ זה

 67',160 עזבומתתיק 156,67 עזבומתתיק
 רעננה, 12, אחד-העם מריב אבין ראובן המג,ת ירושתבענין "ולים כביה שנפטר שחורי, 'הלדה המיות ירושתזבשין
 רעבנה. 12, אחר-חכם מרתוע אבין בעיוהמבקש 1966, בנובמבר 8 ביוםבילינמין

 ז2חוךי. אסתרוהמבקשת
 7","17 ;רנוניתתיק 7",%"1 עיג1;1תתיל

ן
 ניזם שנסי" ירמש-גן, אנטלך 'וכבד "מתהה יירקתנעתן גירו- שנפטרה ררובילסקי, רבקה המנוהה צוותה ניייו

 "1 גת-,נ. 11, ת "יימ משו, לסקיי"ל
 :;'נןנין"ננלר.

 7",171 עינזנוהתחו
 מי"ינ ינ שיים נן מיכאל' רפאל "מנה עונגןני;.ן 7",1"1 עונ.נותתיק

 תל-אביב, 14, אקוסטא אוריאל 62, השתולים מרחוב ביסרן אטתך המנוהה עזבוןבענין
 מיכאלי. הנה ."מנקשת ת,-%ג.נ, "הקזה,שנונת

ן
 ;י,";1 'רזיתתיק "מנת IT~'V "לש, מננ.ש ב'טךן ,ג,ת ליי יפה 1"מגקשח

 17 בעם כליד שנפטר תוררמן, ןזייכ! המנוח עזבוןבעגין בת-ים. 16,בלוק

 "",י' נאי,סיגי 7",!"1 ע,נ1;1תתי,
 מ-י יי"ינ תורימן אברהםי"מנקש %. נאיר ..ג נ.~ס שינסר אהרון, חי משה ימניתיעי.1עייי1

 ,.י. "1, ינ,
 י"15(, נפנרואר )11"שי-ה

 7י,4;1 .רושיתה.ק חי. בדריויינקש
 15 ביום בתל-חביב שנפטר לויתן, אבא המנוח עובוןכינין 163,67 עכבונותתיק

 מוסקוביץ, מומה לויתן, רבקה שרה :גשש ניצמנר :ן ק ,.לת מ! ושנמי. ""וי.פו-ת,בנית
 לו'מן. יאל'הי לוגמן יצחק נ13"1, קל אהיבה יןננ". 11, היצ, ןי"ינ פלדמן פנינה"",ן11קשת

 ן

 נחשיי ננו נ,ינ שוסן פנל, 'עקב "מ;ו".ב עוגוןנענ.ן
 14 נ"נ צימה-;ן ש'פ"י סנימת' צב ומניה שנחי:נ.,

 )נטפיס. ~ao, המר ירחונ ת סנינ ם מיי'מן,שה "יין(, בתלגז )" השנגז ננן,1 נ.1 ננוס שיעסוקפוזל,

 פוגל. ורפאל פוגל תקוהזימג,ש."
 7","17 ע.ג1;יתתיק

 ימת-;ן, "!1, עתי", מר".נ 11דש אריה "מנוח עגנכןשנין 7",:"ן עונונ.ההרק
 1966, בדצמבר 51 ביום שנפטר בביה"ח ,נסטר מלץ, יצחק בן רפאל המנוח עוכוןבענין

 רמה-גן. 120, עוזיאל כרחוב דורש אבס והמבקשת 1967, נימאר 10 ביום בתל-אביבאיכיליכ
 ת,-%ג.נ. 11, ;.ס,.ג מי"ינ מלץ לנה1"ןגקשת

 7",1,2 עזנונ,תתיק
 שנפסיה מתת"-תוי", יהודית איטה גמי "ינזק ייושתגעניז 7",""1 ע,נ.;ותה',

 1966(, ביוני )25 תשב-ו בתמוז ז' ביום ביום נתל-השומר שנפטר פוסק, אדיה המנוח עזבוןבעבין
 מסחה-חקרה. ברץמ רתל וממבקשת 1965, בספטמבר5

 ריתתן. 4, :יננ,ס מי".נ פוסק 'הודיתוהמנמשה

 5"?1(, נא,;.נט )?1 הינ-ו נ"י, ג' נ.21 נקייציתן 7",7"1 עונשותהי, ששטר" מת,-אגינ, לוי )חזה( יוהא1ה "ינצה עונזןגע;ין
 יני-"ג.נ. לוי ,:ית אורדו רוה רוזל'היימנקשת בהי-אניב שמניר בקמן, אלכס1רר המנות יוגהניניך

 1966, בדצמבר 11בייםש

 חיייךב~בן%נ"יייו?י
 יחי-%נ.נ. יעברג%:"נ"י:נוגליע,י

79ה. 7,,),י.ע הש:.1. נקנט :,ט 7,ן1. ון1נ.מ.ס.,,וט



ן
 בתל-אביב-יפו המהיוי המ,מפטביתן
ן )המשד(הזמנותן
 7ן,2"2 'רושהה', 7י,",1 ]ינינ.ת"יןן

 17' מיי" מי"ינ בסטיר רבקהיהמנקשתן גנז- ג2 גייס נימת-"ג,2 שתסי" יצת-"נ"נ, 7, גיייצ;. מי"ינ "ן,1, נכיס 23 נסוס שמסי תל-"גינ, 17, מי:" ייייי ברלוי(ן ורחובקר - ורחיבקר צפורה וייי"" ייישתנעניק ביסנר 'וסף נשם ים "ייוע ביטנר ייסף ~nTa ענניונעו.,1
 7, נדוזצ,. מייינ ורתובקר - ורח'בקר מלימין נקשו1 י ו'"1'ימיי "י-":ינ.

רמת-אנ,נ.  7(,1,7 עינויו,תי,
 7י,4"2 ]ונוגותתיק בוןפו- כסלומון( ;ס )יייני שלמה "::וה עונוןגענ.ן
 "שומר נת, שניסר מהיצני", ברי מרקו י::., 'יושתיע;'1 נ"וקסו:ר )" השאו נהשר. נ-א נ.ון גת,-א:יג ששירלסקי,
 """1(, גריי, ע2 הש:.ו ןאי.ר ;'גיס"""1(,

 הרכיה. 7,12, "ייים מש.:11 ברי שרהיה:נ,שת בווופולסקי. נ-אוה( גי )הכונרת חוהוהינקשת

 7",ו"2 עו:.נ.תתיק
1

 ~less), ננ,נמנר )" הש:.1 גךשון ג-ו נסס נת,-"ג.נ גיים נהיצ"ך שמעי" מרדך, צילה "ינויה עיניןנענ.ן1 שמסר" מ"י-"ניב, זימן אסתר לאה המנזיה ירישתנענין 1SS~G7 עיניייתחי,
 ת,-ינ'נ. 21, ומעג'ר מיי ז'סו מנדל1ן:נ,ש זוין(, גן!ט:נר )"! מ:-ו גהשרי,-ג

 הי%י'ן' 1' אייאיי מיחיד 1'מרטז קריסט';הוהמנקשת
 7",ו"! עוניניתהי,

1
 יי',,1 עזיייית היק

יעצי
 ייישת

 1יו1(, ג.ו;. )יר תש:.א נתמרי סין נ.ומ הקוה גת.- שנשר ירית-וו, שמואל אברהם הינוח ,רושתגע:.ן נ!תח- שנןלר" מתת"-תקוה, שמש 3ל'ה המנון"
 שמש. משה.דינן! """1(, נא1,?וגר )21 תש:.ו גהשון י' D7'aהש,ךר

 שמואל. דורהיןמיקות
 בת, אי,,וויינ מי"ינ אוריון פסח המנון 'יישתנ;:'1 7",111 עוגונות"'7

 מלס מודל מוחם המוח ירושתגענ.ן
 )דוביצק"

 נ.י;י ),1 תשנעי נן.11 .. גיזם ני"ינ1ת ;;:?יי"שיrts)-1' משיגיו
"",T9GG ,)1, י"א. נ! ביום ננהי-יג" שנפטי "ירייה, ",!, מא'דרס

 יאשוז-יצ'יו. 47, אייוזויון מייוג אוריון רוזהייינ;ש" הין,.ן. 2,9 ייי: מש.יו1 ואתרים מלס 'Vnsוהמקש

 אי,1- מנהוג רוון יפת יקטלי שיה "יני"" עמיי יגן; "1, שזה .2ה7 מיהוב בראיך מרורטה המנוהה .רושתיענין
 ""19, נווגמנר י1 נ.1ג שמלרה ה!-ץ:'נ, "2ו'ויייי ""י1, נאצר., Ctf1 22 יצתה-תליה שכפלזה!תה-תקוה,
 ה,-אנינ. "12, אריו,ורונ מיתוג וקסלר לאויהינלש פתו-ה,.ן. "1, שין .צמק מי"ונ בראוך רודולףוי:גקש

 7י,"21 עוונותהי,
 ג.;1,ר 11 נ.וי שכינר פרידמן, אברהם המנוח יונתןנע;.ן מפודה רחל, יעקנ נת ולימידי יינונה ע...ןגע..ן 7",:יו ע1נווותתיל

 שון(, פעו"י )3 תש:-ו נסגת נ-נ נ.,ס נצק"-הל."
"

 רחל. בז-דידי.:נקשת פרידמן. יוסף נ2"
 7י,211 עינונותתיו 7",ן,1 ע,ני,י"ת.,

 י, עמ.יזנ מי"ונ ביקסבוים מודל השון ע1ני1נשיי נירי "1 נ.ום ש;!:יה בורשטין, משה המנוהה עוננןנענין
 . גץ.,טונר )23 תשג.1 נהש,ן י' ג..ס נת,-השויר שייררות-'ן,,,2",1,

,(",ג ".1וג. ימישנ 'ומפלץ רותלמנקשת

 ;",212 עונז;.ההיק. 7",5"1 ירשהת.7
 טרכטנברו, דוד המניח ע1נ.1גטין יתיון. "1, יימ.ה. מי"ונ נ'סן פלורה ימיי"" ע1נ11געי.1
 7",213 יוניותת., ימת-:1' 31, עוזיא, מי"ינ ו'סן שולמיתיימנ,שת טרכטובר:. ;'טהוממגלשת "ן,1, נאו;ויט "2 גססששטרה

 תש:.1 ננ!יו י,ו נ.ון נת,-א:ינ איני,וג הקוי.ם נניח שמלרה 7",""2 ע.נווותתי, ת,-חג.נ, ", נויזנן; מיהינ ריס אלקה יפוי" ,רושתנעין
 ,,,ןן, נ:י:מנר)"2 ה,- 77, השנוס יזיר מרקוביל, יונה זיווה ירושתנענ.ן
 שוורץ מלכהוי::;שה ""וו, נזימנר 27 נ.וס ני.ני,ן התביס ננ'ת שלסראנ.נ,

 ערינבר"
 ניח יתרון, מימת

 !-נרי. תי-אנינ. 77, השבוס מזיו מרקיביץ, רבקהוה:2,שת

 7",1.!." ,השנ.1. נשנם נ-ם 7ן:1. ך!ד?.מ.ס"7:סנ88



 )המשך( ת 1 נ מ זה בהל-אביב-יפי המחיזי המשמטב"ה

 7",212 יו:.נ,תתזק ZIGIG7 ע,נונותת"ק
 ימת-גן, !7, ."..ס מייונ 'הודה א'דלןין ומנו" עוננןנענין ת,-אנינ, %, ומן אזם מר".נ אנטלך חיים "מנוה עיגוןנענין
 """1(, נן?מנר )ו הש:.ו גגנ,י .,ה י.וס גןתק-הטיה7UDJW "",1(, ג1%,ס.נר )" המצ'ו נתשדי י' גיוםשנריר

 אידלןון. הרם; 1"מנ,ש ת,-ן:י2. 1, אני נן א.המי מרקוב א:נלך ארנסט1"ןג,ש
 7",234 עונונ.תתי,

יומנינו ,2, ".נ. ךנ?ע מיש: וינשטין אברהם "יזו" 'רושתנענת 7","21 עוגייתתי,
 "וזה. .י-. %1 %12', והתה מי"ונ מן, רהןם"ה

ין '
 וט-, יית-י "2, ס.וי מנגע מי"ינ וינ'שטין",מי,שתתיהל

 7","!2 ע,נונותתי,
ו

 גג.ה ש:פמר מתי-אניב, ולרמן 'שראל הינוח עעיןיינך 57,,21 ?ונוגות ה.ק
 גיהת-חקו" ג,יגנ,ן"ח.,,ס גיוס נ;ניהייס שנמסרה מיכאלק ;ילה המרוזה עונוןנעוין

 55י1, נ5נרו,ר 5 ניון
 ו-פישל משניסן שיננן מנשי, ולדמן אליעזרוין:,ק.ס "",1, נירי"1

 רמת-זן. היואה, מרחובקלען ננעה..ס. 11, נויונינ מי"ינ מיכאלי צבי~המנפש
 7",217 עונקותהיל

ג-",ךי!לןךך;"%בן'ררג  - יי י 
 "",1, נ..,. 27 נ..ס שוין 7",!22 עונווותת,ק גייו- ששליה עיבסק', )סוניה( שרה "מווי" P~TU נענין,

 אכרהמי. תמרייייושת תי-"מג. 1, ה"מ ז" ךי"ינ ינובסקי 'דיד'ה1"ינ,ש )איברה'ם(, אברהמי שלום ומנוח עיניונע;.1

 שענגי3י
 בי: יי%., , ""י יי"ינ נכליב י'ימג:יע;:(ונ פינק' שימה נייוי"

 הלג'נה נתך וגסס נשמה מנר.-?.י~, פרנק, תלההמנקשת
 רוס גחו,ון שנסטר אבךמוב'ץ, מאיך השו" עוגוןנענ.ן "נ"1. ג"1,טיגי 15 ניוט שניקהרירית, 7",יfi11TIT~ !4ה'7

 ,1%1, קרס3
 גמרם 3) ג.ום שנכלר קרדיש, 'צחק המנות ?וגחייי'1 "וקון. י14, ""יתזיות מי"ינ אברמוביץ בתלוךזקשת 7",1!2 ע1ג1;1התיק

 7",41ג ע,נונותהיק5"1%,
-

ן עיוןנרנין ריו-;ן. "1, אייר מרהוב יהושע קרדוש והמנחש ת ה  "5י1(, ב'וי' )31 הש;.ו גץ:.-1 ג..ס ג.!1 שחסי" ורינשפן, צפורה 

1
 הובן. 4, 1.!מן מריר נר'נשפז יאביימנ,ש 7",1!2 עונינית 1',

ריוג
 י:מן,מיאי

אב ע )5'ביצ:נר השזזו נ.גובסלו יוק,-במס 73,
 7",242 .רושותתי,

 תי-"נ.נ. "2, ";,מ-ח מיה21 קרין סייםיקמגקקת ישיא, רגמי רן.נ שריר%, יש:ונת רודרינ יעקב והמנפש"
 ת,-אמג.73,

 7",241 ע1נונותהיק

 1 )אלגרה( ע.מהה "יני"" יעונין מיי, בעה"י 5 גשם אנ'נ יה.ן", תוי 1, ""וו" יי"ינ וכאי קראל שנה עעץשוי:נץ

 עקרתי. דוד י"מנ,ש יןן1". אזר ), ""וזה מי"ונ זכאי ייסףוהמג,,!
 י2 ניום שנפיר רדר, )טאדעיש( דוד המנו, עוננןנינ.ן 7",22" עזנונוההיק

 "4' ";' יניס' מיוצג וליי' שיועה,-2:צ:נ::2?"ל
 גנו

 1נעח.,ס. 2,, ש.ו,ין מי".נ רדר אלכסנדר 'ימנ:
 רש! ולך,ך, הי-%נינ. "4, ו.נוסי;סק, מי"1נ נלור חיהוהמנקשת

851 ;""2.1_9 השד,. נשוט ניט 1337, י1רס.מ,נ.,ונס



שן
 בבאר-שבע המחוזי המשפט-'תש%
הענוה%
 ?.ואה ?'a1 ?ו ייתן תישסי ינית נקשה דושה גי ינוי(Tir~ 7י,1 עו:ו:.תהי,ש
 הן-ל. המנוהה ירושתעל שנפטרה מבאר-שבע, גולדנברג פרידה המייפה צמאת בעניוש

 עשר המישה הוך המשפט בכיח להתייצב אדם כל גזה מזמיןהריני 1966, בדצמבר 2 בידםבבאר-שרע
יי ?1, דמירנ. דנות, יייונ גולדנברן שלמהיו"מנ,שיס

 ה,1..ם י% תוגה, יא מדוע סע!, ו,.תן 11, יומנה ירנוני..ס
 ?11אה שים "עיית תייקו י" יסייע ""תייג" וציי"" תיישםי'" [1, 7י.עי י"ינ י., r-~Q וו'ס )1ולר1בר:( לאהנ"י-שנען

 נאסור. 11 תעורה ,יתן ולש"ט גיח ,,fix נ, יא שאם 7נ-י,ייןל;.ב נצר-שנע. "1, ועינה יי".נ נולרנבר1 תוסף ל"י-שנען
 רשם לויז'י'

ש
 חמ.ון תגך יהניש, ין, ין,;;י וצייצה אליו מתייצרה המגיישות הדנרוות שמהת בעינון הנתה מונה יןשיש הסגין אוב נ, גגה 'tTa'1 ודנני .רושה, ע, "מנריויב ץי.ים ,.הן ניקית ,"1ן, "מי.ושיס נה.,יס דמעתן, ינית "ישי נ, יזיע)"ייי%

-cu; 

  כעיניו. כטוב גו המשפם בית יהן כן לא שאם הכרוה, לאיהה התבגרותוי, הומנה יחוס מינם .ום

 ;","ו ירושותהי, 1,,4 עוג.נ,ההיק
 ",,1, נזןןני !CT'~ 1 שנע ישר", שי" מ".נ11 קרינל לבי שמזאלי אלי,ה1"מנ7שת ננ%ר- שנפטי מנאי-;:גן, סופר חים קווו" 'יייתנעך1 נ"ר-rlr, !2, רמנ.ג מיתוג קרי1ל שאול "מתח ענוןגע;.ן
 נ"י-שנע. 7' ייפי'1 יי"ינ סופר טפחה.ימנקשת י'ן.נה.!11114,

 כ עונ.;ותהיד

 יידי אליהין::;::
 "שיי' י:דחגה:.'ייי.

 7!,11 עעעי'""

 שנע' מכ"י ס י אסתי נקשתי" אדמיןן",:גו::::::ו:נכיגןן:עהני"ן

ב 'שעיהוזהמנ7ש י ב א  י!,12 עמימתת'7 

ן
 "",1, גי?ן:ר 11 ;"י" יר,שות ת.7

 מחשקיכן, כהן מרדכי התון ירושתנע;.ן
 ""!1, נ",,ט,גר !1 נ.וס אשכון 2,2[!,!4י1, א'?!.ן מנעי-שנע. כפר 'הודיתון::7שת נמת., ששולי

 אש,,י1. 412,!, נ' עתידית מש.נ.1 כהן ישראלכמקש
 7","1 ,ייפיתת,7

 ננץי- שנוסר מנאי-rsrt שמלה שלים ןןנ.ת .רוותיקנין
 !"!ו, נ:.נןנר 27 ניזם שנע זן,! עונונותהי7

 נ"י-ענע. !!, ןז,ן שימה מי"ינ שמלה אלברטיהמקש יזמיה, tOISI ילי:י""ם דנדקאר שמואל "מיי" עונין גע;.ן!
 ""י1(, גן?:נר )12 תש:-1 ננן,ו ניס נ.1!שנסרר

 רשס ליעי' מיימינה. ז-נדקאר מדפיוהמבקשת

 הרכוזיים הדין כתיהזמנות
 בירושלים האזורי הרבני הדיןבית

הממנזת

 .תן נן יא שמם ד, הימנן סרסרם מנגס עם ישר ":דש" חכך חץ סע; שמסור .נ:םין רבוא י", יההננן וינכה א,.ו מתהימתהנקשרת
 בעיניו. כטוב גי הדיןבית

 41,,תעג,זהיק 4!,,תשנ-ות.,
 1966(. בנובמבר )1 ת':ב"ובחשון rofifi). בזצמבר )13 תשבז בטבת א'alla .-" נימס בייוש,יס שנסי ברוך. דן "יזו" ירושתגענ'ן נ.ר.ע,יס שנסי קו'נובסקי, שלום דמיי" ייישתנע:.1

 1', קטמון א,21 עמידר עממי משיכון בררך שרייקוהמבקשה ירושלים- 33, הסירה יורדי מיהוב קזיניבסקי לאההתבקרה:
ירושלים.

 42",תש:.זחי, "!ן,תש:-ןחי,
 י"ס ביום בירושליכ שנפטר יגמחקי, כזשה המנות ירושתבענין כ' ביות בירושלים שנפטר אהררן, כ,נחמ המנוה ירושתבעמן
 1966(. ביאי )9 חשב"זבאייר 1966(. בנובמבר )ב תשב"זבחשון

 י,נ.י פראנק, ת'ש' 'יושייס. 12, ני,יני סימו, מיעיי אהרון שבח"מנגש:

 7"י:2.1.ן תש:-ו, נחנט נ,ט 7!יו. ה!וס.מ,ם,,ווט882



 בח'פת האזור' הרבני הד.ןבית
הזמנות

 המפורסי" נתיקים "ו.ן, ינית "~;שן גי יזוע,הוו,
 שס"ת געונון הי!~;ין אן "נאה סיגת ותונע נ, ,רושה. ?י~, ,מתן גקש~ת ,ן,ן,

 1.מ!,ר הזין י2.ה 'נוא יה, ,התקז ורוצה חייו ית,יחסתהנקשות
~'fiTJPU 

 יתן גן יא קצם 11, ",מסה ;רקב פיוס .1ם עשר ,ן.עה תוך
 נע.;.ו. נסוג ?ו "1.ןבית

 trnilSN~-1תיק "114,תשנ-זתי,
 המנון ירושתגעתן גקר,ת-סנ!ין שנחסי המאירי, שמואל "מניח ייושתני;.ן

 11י
 ;ולדברנ,

~UDJT 
 ;-ה ניום נהיפה

 "195(. ניוני )15 ת"נ-ונויון "5"1(. גזצמני )5 השב-ו בטנת ג'ביוב
 ;ולדברן. סורה"מנשת: וורדץ שושנה והבי, לאה המאירי, מלכה"מנקשיי:

 !7!1,תשג.1",ק המאירי.וצבי
 ג.~ם ג"'!ה שנפסי ברקוביץ, שמעון המנוח ייושתנעיין "!1(,תשנ.1תיק

,
 "5,ן' נוהמני 2 ניון נהיפה שניטרה נאיטרה, הזה הממתה וירשת ן ב!נ

 פרנקל רה
 ו"11,תשנ-ו",ק נאוטרה. ויוסף אדוארד !אוסרה, אירנה"ינקש.ס:

 היפה-ת,- ננג.ש שנפסי צרן, מנחם המנזח יירשתנ";.ן
 "",1(. נז?יגר )11 תשנ,ז ננהי. נ-ה נ,וסאנינ

 צרן. ונפתלי צרן שרלוטה"מנקשים. י1!1,תשנ-1תיק
 ניום גרמת-יש. שיטר צוארם, משה המוח ירושתנענין

 %!19(. ניןמגר )!1 חשי-1 2סנתס'
 נחס "נרם, גמירת שנפרר y-D, דוך המנוח ,רושתנענ.ן צוארוס. וחנה צוארוסן 9"!1,תשנ-1ה.ק וראובן דוד אליהו, צוארוס, הריעההינ,שים:

 )" תשנ-1 גניתןי-ט
 55"1(. נשי.,

ז רץ. פ ליזה וע ביטון אתואז ברוך, 14ל רץ פ ש;!סי:ני-א:ן:י: בריאנר, )וי:::חל ן 2:סס-,
 הופר, ויוסף כראונר )שלמה( סולומת"מנקשים:

 1"5~ותשנ,ןתיל

% "י"מ ס:4ת2: ש"י" בית:וינ:ג2רר'ב. "  הר'. ""ק'" 
 שנק". קיטן' יהיה אפיים

 1514,תש;-1ת.ק ספרינצס, לוטי ריבר, ברטה איבניר, טנ'"מנקשיי:
 1,44. נשנת ש"ישמין שפיצר,בלה בור- ואנה שפיצר ואירנה ליוש וינותם 'יישחנע;.ו ימי. ואליעזר דויטש ווסטה פרידמן,מרים

 אדלר. ;'זלה"מגדשת:

 נשיתיץע:טיוסנ'"ןי'ה
 "151.ק

 נ,2:01 ש;1"י:ק!" ומרמן, חנה ידוחה ירושתנענת

קלינר
ק

 ק ף זר,ויאן.וסרמן

 7"!1,תשנ.1תיק
ו "1 נינם נהיי" שטפסר לסטר, דוד ממנוח ייושהנעין

 4!15,תשנ.1תיק
 נ.ום נקר.ת-ים שיפטר קנופף, לרבה המנוה ירושתנענין 1,55.גוונו"ט

 954ן(ן ני"טמני ),1 תשנ." נחשיי '.; יוסף וולף לסטר, )קורס( חונה לסטר, נטיהמנקשים:
 קנופף, והעם אוראל שמואל, קנופף, רצ'ה"ןנוש'נ, לסטר. ,י.ת מלכה וטבחלסטר

 ,י!1,תשנ,זתי, קנופף. ענית שוורץ ושרה מנדלניולה
 4 נרם נתיש שיטר אדרעי, משה "מזות ירושהנענין
 1157( נינותיי )29 תשנ-ן גשנהט' ""15.גנ~נמגר

 נשיל יפש. מיניי וסרמן,א' אדרעי. ומסעוד אדרעי רחלייגקשים:

883 ץ"יו.9.2 תקנס, נשנס נ-ס 7""1. י1י!.ס,ם"וומ



ןשש
ן

 56',4 מוות הדהרותהיל  בירישלים המחווי המשפטבביתן

 תשית-נ!י1, יפת, תירות הו7נענ.1
 הנעדרים: של מותם הצהרתתענין

 ברבר ליבהירש1(
 ברברסיזיה3(
 בערוזלףו(
 ברברפרכל4(
 ברנרגולדה5(
 ברנר ליב הירש בן ברנררפאל5(
 ברנר ליב הירש גן ברנרב,שה7(
 ברנר ליב הירש ב, ברנר,ריקלה8(
 גרור נמיה גת ברנר, מתיאק%(
 ברנר טריה בן כרר, חונקי1(
 ברנר זולך בו נדגר, ,מעוה11(
 ברנר וולף בן ,קרני, ליב12(
 בדנר "יף בז ברגך, רפאל13(
 ברנר, פרבל כה בז-נר, תנה14(

 ה"ה. 4ק ייון ררו: י.": מימים יכסירת שיער עיאיסק ומ' רוובסקי ?' ג,נ .1. ע, י"י".נ ברנר הנריוהמנקש

הודעה
 ומשערים כדלקה מעדרים של מוחם על להצהיר בבקשה בירושלים המהות המשפט בית אל פגה ברנר הנרי כי ידועלהכי

 במקח 9 נשעה 957ג מיי 11  מום בקט" יחן "ששש מה יבי מחשהם
 המבקי: מצנרת לעי הנעדרים היאדרחח
 נראה שבו האחרץ הידוע ההאריך הנערישם
 שתו וכמליס נן"ס העשהנעריים ועזריומקום תזייןכקוב י'"1מקוס

 אונמצא,ותין7ות"וידות ""תרנןסייוע הייי, ,.יחיותאריך

 קרק,ב-פלצוב הריגוז מתה 1943, מזוןממתרפולנית פוליןמישאו, פולין מישאו, ברנר ליבהירשו.
בהמות פוליןמישאד,
י,!1

.2n~rloאוסביץ 1943, מזוןממרפ.לנית פוליןהורווב, פוליןמישאו, ברנר 
יךוות ס1ייןמ.שא1.
1904

 !4י1,מהנהורינזו,רקונ-ן,?.נ נזףימ:רמוון סוליה מישן.,סו,.ן י,שא1,פ1לין וויף:רנר,".
בהווה פוליןמישאד,
1804

 קרקוב-פלצוב הריגוז מהנה 1943, סוף מזוןבתל1פולנית פוליןמישאו, פוליןמישאו, ברנר פרבל4.
בהמוח פוליןמישאו,
1909

נהקות סוי.ןכישוע,
1!11

גמן::ו קוקינ-ן,צוג דר.נ.ן ך":"רן?1, )יקז( ע.,,'ת פ.,.ןיישא., סכיןמקאו, נרזי רפ".".
ב,תייווע

 קרקוב-פלצוב הריבוך מהנה 943!,סוף)ילד(פילנית מוליןמישאו, פוליןמישאו, ברנרמשה7.

::;בי
 יריעביתי

 בלוק הריבוד מחנה1542)ילדה(פזלנית פוליןמישאו, פוליןמישאו, ברנךריקלה8.

ם~ב
""ית

 7(ל0,2.1 קשכ"1, בצבט כ"ט 27"1, ה.ימ,מים,וקיט884



 ן :רא" שנו המהיון "יזועהת"ר.ך שעזישם
aT~nנחייב היוש":עזריב ותעוקותיתרבת מחייומלום מכוריומוס ,יזעו alpn~1 .שג 

 אונמצאו האחרוןייצעהידיי ,.זת1ותסריך

 אושביץ1943, )ילד( פולנית פוליןחורוזוב, טוליןקורחוכ, ברנרמוגיאק9.
 פוליןקורינו,
1925

 "194,1%שניץ )יקה פו,:.ת "1ר11ונ,!1,יןקורוו1:,פו,ין "ינ,ני1ר"1.
 פ.,ין7ייי'ינ,
1,"2

ו4י1,מן1ה"רינווקי,ינ)ייה!יוניתמישאו,"1,.ןמישאו,פו,יןמש"נינר11.
 פירןמישש,
 "יהתצריך
 ,זוענתתי

מישאו,!1,ין "4"1,מ"נ"הרינ711יקיי )',1( !יינית מיש%ו,י.,.1 מ,ש"1,פו,'ןי1.י.נני;י
 ייז"תצריך

 "4"1,י"נ"הר,נ11,ר,ונ )יין( !קנית מישאו,י1י.ן מיש"1,פ1,ין גיור ר"ח,1%.
מיש1%,!ו,ין

 ,יזההשריך
 יזועגיתי

 גהק הרינו מ":"י1,4,)ייזם(!וינית סייןמישאו, פוקןמישעו, גהרהנה14.
 עוייןמישאו,
 .זוענתתי
 ניוחי: הקיטנים משש" קרוני רשימה,ההן
 ארה"ב. ניו-יורק, ברוקלין, בורו, 1617, מס' מ5, רהוב גרנד, הנרי1(
 ארה"ב. איילגר, לונג מריק, 2695, אבניו קולתיאל ברבר, הברי2(
 בית ישי נעי-!ה מנין "י'.ן, ייוס ין גנתנ נין המש"ס, ,ן.ת י"י?.אן יתנקש ":., ה:עזי.ם ע, יתעמת יו ק.ש מינ,
 עי- ואם בעצמו אם לעיל הנקוב במועד המשפט בית לפגי יתייצב המתת להצהרת להתגנד מעוניזהרוצה אדם וכל לפיל, הנקוגהמשפט
 ימסור או ההתגגדוח, טעמי פורטו שבה ידיו פל שגיחנה ושבועה הןהרה המשפט לבית ימסור או ההנגדותו, חת וינמק גא-בוהי,ירי

 כעיניו. בסנוב המשפט בית יחליט כן לח שאם הההנגרות טעמי את יפרט שבה ישראל, של קויסילרי או דיפלומטי נציג ב=יהודעה

 ישג פיס,י'

 בטהר: והקריכים משפחתו בני של ומענם שמוחיהם 7. 67י,2 מיית הצהר1ח תיק בירושלים המחווי המשפטבית
 21,"";. אביב - נטיס ,;7נ מי.סאשתו:

 ,1, 2;19, מ11ת, השיות חוקגטין
 ש, מותו "?"רותונענין

 27,""; שרת - ח"ן ",.,,ניב גטאס, חביב חליל ":!פ"
 37,""5 שית - :סוס "י:י,ז'ג 27ן5י!. חנית - DN'dl יעקב מרטי%"שת

 DKU1 "ניג%סיפים שיי:י%".ס ה ע ד וה
- 

 ין,י72 שית
 !ות" סאן יןקג מריס גי ידועליץ,

 , ,- "מחחי ויש!; בית א,

נ". ב"ש. % בתם הנ., גנ7שה יזון המשפם ב.ת כני ן" שהואומשעיים
 נמי"11'(. )שנינת שית ים ן י,

 אין. אפייס: !פייס". 11.15. 2שע"7"11

 "משסט בצת ישי פה נע, ובין וייץ, ,ע; ען ניתב גצן "משיט,נית במוקשת: "והרת לפי וטאס "נ.ג יי.ל שי תיפורוו,"
 המיות להצהרת להתדגד הרוצה מעונין אדם וכל לעיל, הנקובבמועד גערך. 1895 כשנת יסיע כפף לידהו: והאריך עירתומקום1.
 "?"רה המשפט ינית .שור או יתנ:ווהו, את ייניק ניחי, בא 2,%"ן. ניית ה%חיון: וייגע מנורים מקוס3. ירי על ואם ביצרו אם לעיל, הנקוב כמועד המשפם בית כמנייתייצב 2,ב90. נצרה הרגיל: מגוריומקום2.
 ימסור או ההתנגדות, טעמי פירטו שבה יריו על שנימהבשבועה ישראלית. ארץאורתיתו:4.
 את יפרס שבה ישראל, של קויסוליי או וימלומטי נגיר בפניהודעה אין.התעסקותו:5.
 נייניו. נמ.ב המש"ס נית ין,ימ ין יא שאס ההה::ווה, טעמי עייין וסאן הניג מתליל היה נראה :1ar לאחרונה "ידוע "תעריך".

 רשם 1"ס," יפיע. שיר "4"1 יו,. היגש או: :מיא שנו ו"מק1סגהיים
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ש
 חברות לכירוק בקצוות ברברהידעות[
1

 בתל-אביב-'פו המחווי המשפט בבית ?lo,:o מסייה., בירושלים המחוזי המשסטבבית
 וון47,2 מהיתי, והנרוה, (,ייתגע1.1
נעוץ Sornerfin Anonyme Scciete ההנרי (ייוקוגיחן

~Ti1;C 
 מגרות,

 ה,-אניב. rle !""-תקיר מזיר בע-מ אמפאייי:7נת י' "-1 שייית "'ית' גי' ייי:"ית ייי - .ייי ""ייי%(::::!'ס ע"מ, ב -ן-וגן בפ ההברה מירוקרבענין "ם CGerS 14 יסב .9תס11י,ע ,Gcncva .יitze[lani 5נ
 לעיל, הנוכרח החברה את לפרק בתל-אביב-ימו המחוזי המשפטלבי, חימה. 18א', מרכוס מףהובננו-ניי בלשה "משה "",1 ני(סינר ו! ניוט וי יוזעף, גהנהית ומילה יית-זן ,!, יייי ייצג מרידור יעקב1"מנ,ש.3
 ביום ברין היושב המשפט בית בפני תישמע זו בקשת-מירוקוכי לבית בקשה הוגשה ע196 כינואר 5 ביום כי הודעה, בנהנמסרת
 05.30, תשעה 1587 הדס9 כקשת- וגי לעיל, הנזכרת ההברה את לפרק בירושלים המחודידמשפט
 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה  של משתתף או נישהכל 7"19 במרס 28 ביום בדין היושב המשפט גיח בפני תישמע 1דפיריק
 אם הבירור, בשעת להושיע רשא' לכך, לההנגד  אי הכקיצה בענין 10,30.כשעה
 לכל יינתן הבקשה מן העתק וטלו. הדין עירך באמצעות איבעצמו צו 1rna לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או נושהכל
 תמורת מטה החתום מן זאת שידרוש ההגרה של משהתף אונישך אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבעבין

 או ,יסור, היינ "":ורה הנקשה בירור גמת"ז:::: ;:ןי:ה:יבכ:ימ:ו::ן:,ב
 בתלנו", 1". רכונו ע, ".ועי יי, ,תפוס הו"ר, .ו. ע,ישו.ח נענו. "קנ,עהתשבוס

 יא כתה קקמןם א, שהורע נשפן יייע," וע יןילנר ןר"הי'ןב' והן"ה,ןען; רןונ. עי הוןעה מען )התום הוואר, .וי עי )שעותאו
יקי;- נא גקת,מן א. שחתייתם הן.רמ" או הח.ש שי והמען "שםגריון

 עויר-י'1 מוריץ,יצחק י" TU1i ב:ב::ן:::::ך:מ:::בתש:: 7"!1. נפרס " יום ש, ה?הי.ס אחר, %ית ישן,
 המנקשת נסחנא

pnst,תי-אנינ 2, ייסש'יישייית יייר-ייו פאולין 
 הינ,;.םגא-נוה

 ת,-א:ינ ,!, ",נב.רהינ
 התניית, הייתנן:י1 7ן,!4 מיפיתיק בירושלים המחוזי המשפטבבית 7!,7 מנפיתי, כתל-אביב-יפו המחוו' המשפטבכית

בע-מ, בע.מ. ובויו סולטן משה נורית "":י" פ'יילינעו.1 לבנין חברה ישהם 1ז'ת הברת הפניה (ירו,וחמין ""נרות, (זיוהנערן
 בע.מ.צמנט 1,.;י,, ", ו.י ""י, פ, ש' נאי-ניחס נאןןזות ,ל-%נ,נ, ו"1,1 1 לאסבסט ישראלית תעודה ישאסכסט,וכמנושת ,רני א מךחונ יוא.-"שנון ושות' 1רינבאום הטיס,ו"מג,שת

 "ל-אביב. 108, הלנבי מרחוב עורכי-דין מצא, וא' יעקביצ'
 ," ג_1_'"!7ן,1 ג(ניואר 2% ניוס גטין ".ושב ההש"ט גית גפני תישמע 11"ירוק נמין !1 ניוט נמן היושב וישרט גית נשי תישמענקשה-פ.רו117 נק.!ת- ומ ירי,, שונרת מגרה את .פרק גיר.ש,.ס המסיו.המשנס כי:גן: ::נ:יגג:::הזב:: ינית נקש" המשה 7""1 נ.נוחר !2 גיזם נ. ".וע", כוהנמנית

1

 ק, א,.:'!תהף משומיג,
 ין נמתן ,תתך דיו!" "אמויה המנרה ש, משתקף או ניעהכי צו נמתן ,תיוך היו!" "אמ.ר" ",נד"

 אס "כ.רור, בשעת יהופ.ע רשא, ינך, ,ותיוו או לקוה 1 נע" אס הנ,יור, בשעת יהופיע רשאי ינך, יסתנור או היקשהנע;.ן
 ,נ, ,.נתן "נקש" מן "עהק שקו. rrn עירך נאן!עית אונזמיי ,נ, ";הן "גלשה מן ";קק שקו. "זין עורך נאן?עוה אונעצמו
 תמ.ית מטה ""תום מן %1ת ש.זר.ש ",נרה ש, משתתף.י;",אי המית מעה ההתום מן ואת שידרוש "הנרה ש, מ;תהף "וששה

 נעןו. ך,ן.;"הנניס נ!ו1. הקנועהתשבוס
 למסיר, חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצוכל למרור, הייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצהכל

 ההודעה/ זה. רצונו ")ל הודעה מטה לחתום הרדאר, ידי על לשלוח "י ההורעה, זה, רצ121 9ל הודעה מטה לחתום מצואר, ידי על לשלוחשו
 בא כההימת או ובהתימתם הפירמה או האיש של והמען השםבציון בא בחתימה או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השםבציון
 לא מטה החתום אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכהביחם, לא מטה הההום אל שיגיע באיין להיעלח או להימסר שריבהכוהם,
 1967. במרם 14 יום של הצהרים אחר אהת ישעה'אוהד 1987. בפברואר 27 יום של הצהרים אחר אחת לשעהיאורר

 המבקשת כוחבא המבקשת כוחבא ענין-ז.1 אלראי, .ירא ע1-י מצא,אליהו
 תל-אביב 13, העם אהדרהוב הל-אךיכ 138, אלנבירהוב

;886
 9.2.1917 חשכ"1, ג'"גט כ"ט 7נהנ, המרם,מיםיירט.



 חברות יפירוק בקשית בדברהודעות
 כתל-אביב-יפו המחוקי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוקי המשפטבבית

 61,ע39 מבפרתיק 207,67 ממפרתיק
 החברות, פקודתבענין התכרית, פקודתבפניז
 שמשררה רשומה, יניה בע-מ, אתיק חברת סרוקויעוד צנו- יי"ינ בע,מ בני-ברק. -קמן העניה ע,ר11ואנין
תל-אביב, 4, אלהריזי רחובהבשום, בגי-ברק. 157/טזנסקי
 מרהוב טיהר בראך, מנתם יהמנקש,

 מהריי
 תל-אביב, 20, הלוי יהודה מרכוב ושוה',הורוביץתל-אניב. ש' ממשרר נולדשטי,ן, פנחס הדיןעירך כוחה בא ידי עלרשימה 9, אחר-העם רחוב ועלום, מסגול ושות' כמפי עו"ד כורו בא ידיעל "ביה בע-מ, לשראל( קונקריט מיקסר רדיו"ינ,שת גני-גרק, ן,

 .גיח יקשה הישה 7(י1 נשואר :2ביום גי הוזעה, נזה;יניה .ניס נקשה הוושה 7""1 גינואר נו גיצם ב. "שעה, גוה;מירה
 זג. .עי), הצינרת ההגרה אח .!רק נח,-אגיף-י!1 יי,11.הישים וגי .ע.י, הו~נרת היגרה את שירק גת,-אגינ המהוניהמשנס

 ג'פרי, 4 נינם נן.ן ה.1שנ יישרט גיח נשי ת.שיע וונקשת-!ירו, ונאמי., ג..ס גז.ן היושג הישנס נית נשי תישוע וונקשת-ייר71
7(,1, "5.3ן. נשעה7"19

נ, ""."". גשע"
 צו נמתן ,תמוך "ין"" ך%מורן, ",נרן ש, ישתתף או נישה:י 11 גמהן ,תמוך הרויה ואיורה "הנרה ש, משהתף %ו נפש"

 אס ונייור, בשעת ,ן.!.ע רשא. ,:ך, ,"תנו או הנקש", נ;1'1 %ן הנבריר, נשית ,"וסיע רק%, ,נך, ,התננו %ו הנקשהגע;ין
 )ני rfi111 "גלש" מן ";ת, שיו. הזין עורך גאמצעות %ונעצרו

 תמורת מסה ""תום ין ס"ת שידרוש ההניה ש, משתתףנושה,אי תמורת מס" ו"תונ מן ואת שמרוש "פגיה שי משתתף %ונשה יני יינתן היקשה מן העה, ש,1. המן עירך יאמצעית אייותמה
 נןןו. ",נועהתשבס נעזו. ",גוע"תשבס

 967נ. באפריל 3 יום של הצהרים אחרי אחת משעהיאחזר 7(11. נאצר., י .וט שי ה1הרינ "הר %"ת ישעה,איקר .א מסה ה,תיס %ל שהזיע גא.פן ,ן.ש,ה 1% ,הימסר צר.נהבנחם ,% מט" הנתנם %י שהנ.ע נאופן ,".שלח או ,ן.יסר נרמהגרס נא גחת.מת %ו ונחתימתס הפירמה או ותיש ש, וקמען "שטגע.וןן נא גהתימת או וניתימתס העירמה תו התיש ש. והמען השטגציון "היזע", זה, ~TIIS ע, "ותה מסה ,התום קזואר, ,וי ע, ישיותאו מ ב יה" "ויאי .ן. ;ן ,ש,,"או ימנוי, חי.נ האמורה הגישה גירור בשעת ,הופיע הרוצהנ. למסור, חייב האמורה, הבקשה גירור בשעת להופיע הרוצהגל,1י

 ימנקשה :והנא עייך-י'1 רם,מיכאל עיין-י'1 וולדשט'ין, פנחסן
 ושות' הורוג'ץש' "מנחשגא-;י"

 ת)-אניג י2, הלן יהויהריונ

 בתל-אביב-יפו המחווי המטפטבבית בתל-אביב-יסו המחיןי המשפטבבית
 7",4,1 מנ"רתי, ""נרות, פ,וזתנענין
 י.ייובעי,נ:ויו

 ""ני",
נעני! שמש( ובית אנדרסן א. את א.

 חנייה מקוית
ל

 י", ,ן, ע,י'נסושטת, בישראל הקרוב למקרח המאוחדת החברהומלנדקת מווווו קומפ;י טרסט רן'יסטרד אנדרסן1"מ:7שה
 .ורם נשה ג% .יי ען ת,-אכ.נ, "11, "חשמ.נאיס מיהובבע,מ מנשה ו' א' ק.יש;ר, א; א. "ו.ן עויני נו""

 עורך-דין.אקראי, תי-אגיג. 13, אהד-העם מריונ ש!.רחוא'

 נמר! ( ניוס נזין ה.ושנ "ישיט נ.ה נצו. תיגמע וינקשת-!.רי, 4נאייי, נ.יס גז.ן "..שג "מסיס ניה גפני תושיע וונקשת-!.ריק וגי ,;.ן, שונרת ההנרה %ת יצר, גת,-אניב-יצו עמקיו,"משנט וגי ,ע.,, "וצנרת ""ניה את ,פרק נהי-אנ,ג-,!ו "מחוי"מקיט )נית בקשה הירש" 7(,1 נינו%ר י2 ב.וס ני הורעה, נוהימסרת )נ,ת נקשה הוווה 7"19 ג.11"ר (ו ניוט ני הודעה, נוהומסרת
 9ו.,". גשע"7וו1' "".,9. גשע"7י,1
 שיורה ההנרה שי משתתף או נושהנ,

 צו נמתן .תיוך הריצה וחמורה הסנרה ש, משתתף %י וישה;י צו נמתן ,תמוך הרו!"
 אס "נישך, בקעת יזוויע רבץ. יזך, יההווד אי הנישה י יענ אם "נירור נשעת ,".(.ע רש%. ,נך, י"תננז "ו הנקש"נענין
 ,:, יייתן ":,ש" מן "ית, ש,1. וזין עירך נ"מצ!ית איגעייי ין, יבהן הנקשה מן ועת, שלו. ויין עויך גאמנע.ת אונעצמו
 היירת יסה ה"תיס מן וצת שידרוש "הנר" שן משהתףנישהיאי המורת מסה הנהנם מן וצת rl~11p ההניה ש, משתתף אונחש"
ן קנאותיי.תשיף

 ""'י;", 'ה. י"מ עי "'ינ" מס" ינג'ס יי'";' ייי יייקריי ימניי' נ::,::י:7:1:בבןסבס:גך~ג:אוי "ו ימסור, ןייב האמורה קמה דיך געית""::בנטם:י
:ן

 יא בסן :ב::ך'! ג1::י:בי::: ם:ן יא מיה ופתוס אי ע שתם יאו: ש(:שיהי.ג ב:ן::סישי":ך,יי,י
 עייר-יין אלראי,יורם

 המנקשתנ"-נות יידו-י.ו אשה,א'
 תי-"נינ "1, %"ז-"עםר",נ. המנקשת נותגא

887 9,2.1917 תש:.ו. נשנס נים :",1. י!יב.מ'נ'סוט 1



 הברות לפירוק כקשות סדנרהועזתשי
8
 יו ניתן )תמנך הרותה  יעורה המנרה של  משתתף "1 נמש"גי בתל-אביב-יפו המתוי המשפט בבית8

 אם הבירור, נשעת להופיע רשאי לצך, להתמד או הכקשהבענין 503,67 מסמרהיק

 קזש
1

 לבל ייתן הבקשה מז עתק של ן ד ך

 "מדית מס" שתים סו יאת ע'יייש ההני" שי י'7""ף :יש"י%י ;"11 יש,:, יעי" כע-מ, פ.ל. א. "":י" ע.ייו זנעמ,ש
 ניז הני?ותנן[ 1ת-.ב, רמזת-.ס, תתעשי", אדור 1%, "ע12וה בייינש

 או למסור/ חייב האמורה הבקשה בירור בשטת הומיע הרוצהלל
 ההודעה, זה. רצונו על הודעה מטה לחתום הדואר, יוי על לשלוח ידי על רמת-גן, 7, הצבי מעלה מרחוב קרצו כ,שהוהמבקש

 בא בחתימה או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען ה,:םבציון רהוב הוא: מסמנים לממירת שמינד שלמון, דב הדין עורך כוהובא
 יא מס" ההתיס %, TYT:'1 ג1%!ן ין.שין או יהיך:ר צריךנונס, ת,-":'נ. 5,נאיי

 ;196. בפברואר 28 יום של הצהרים אחר אחת משעהיצוהר
 דוי, גינתר 2% ניט גי "ווי", גו"ויסרת

 ,:.ת נקש" התש"
 ן עיין-ג'ו שלמון,דב ו:' י;,., ":יגרת "ן:י" את .5יק :תל-%:.נ-י5ו "מיוליימחיט

 המבקשבא-כוח בתרס 1 ביום בדין היושב המשפט בית במי  תיוקיי 11בקשת-פירוק
 תל-א"נ 5, בארירחלב 08.33. בשעה1967

 מקרקעין מכירת כרבתהידעיה
 "",14ן24 "1ן,-פהעק של לפועל ההוצאה משרר רו'ן:1, "יני,עתי7 של לפועל ההוצאהמשרד
 בתל-אביב-יפו המשפטבהי בתל-אביב-יפו המשפטבתי

 ניידי דלא נכסי מכירת בדבר ראשנההודעה ניידי דלא נכסי מכירת בדבר ראשונההודעה
, יקי.: ש, יין המתיקר "רגוש דומיית יי:.רה י,"מ.ןע
 הה.ינ ש, ,ן,ן המהזאר "רמש !ימנ." יי:'י" נ:"רצע ,-י 11 ""י ניך "וב ינ.סוי הימושכן מתל-אנ.נ, גר,י,עזריה
 נשרוף ""נ2,-י ש, "1נ ינשו, "ץוש:1, ינאנ ייי נישקיי המשננת". נ?, שיני, יטבת וןוןאות י,ת י ישייףי

המן,ר"
 יופר.  יי71חל :נשה ןיש::קן יעי יעינה יהין"יתי'ג'ת נטשן גת,-א:ינ-י:1 ה"ו?אה',:ונ, ניידו הה,..ס

 בתשך בחל-אביב-יפו לפועל ההוצאה במשרד ההק"מהמכירה בשבוע יוס בכל יהקבלו הצעות זו. הודעה פרסום מיום  יוססיוסים
 וו. הודעה פרסים מיום 'וםשיישים ~13 של הפקדה לאחר הצהרים לפני 11.00-10.00 השעותבין

- 10.00 השעות בין בשבוע ידם בכל יחקסלוהצע.ת הרכוש.משווי  
 למני 11.00

 הלוה ההעברה הוצאות הרגוש. תווי ריו קל השלדה לכתיין;ר.ן הקקה. על  תלות יצעני"ה,ו",ת
 rjlrn.צל

 הרכושהיאיר
 הרכדששנאדך פ.נת 4, הוו דוב רהוב 194, הלקה 6903, גוש רוישום:פרטי

 גיסיו.ן
 291. תלק,ה  6126 גיש היישרמ:פיטי  מ"ר.  15.20נהשטה:
 רמת-גן. 51, יהלום רהובהמקום: מירי. ה7יקע:מוג

 מירי, הקרקע:סיג 2,18.החלקים:
 מ"ר. 630השטת: חדרים ארביה גת אחת דירה מהווים הנ"ל החלקים הנכם:היאור

 12171.""יקם: מ;:והף. בבית ג, בקומה השירותים כל עם'
 לפזי ;הוקם שטוח, גג עם קומות שלוש בן פינתי, ביה הואהבית

 יםזדר' שטחהגנילות:
 שישום משוהף בבית דירה מהווים הנ"ל החלקים הגבם:תיאור כללים שיפיצים המדרגות ומחדר בחוית כביה עשו יונה.בשלושים
 שלו החלקים לפי דירה בפועל מהזיק שיתף כל שפה רבדהבשט היא וביום ושיפוצים שינוהם של תהליך עברה טצמה התירהיפים,

 מגורים גאוור נמצא והדא סיטון וגג קימ,ות שליש לביתברכוש. ומידרנזח. משונללה, יטהדיר"
 בקומת הדרים 2 של דירה מבווים ההלקים ומררכ.ת. כביש בוללמזב, שתי נפרוות, נוחויות מסיח, חדרים, ארבעה בוללה:הדירה
 חדר ארונות, הרסינה, עם מטבח הול, השירוחיס, כל עםהקרקע הקי- על עץ ודפנות עץ, תקרת עס יפה בצורה סודר הסלוןמרפסות,

 מרפסת למטנת הרנינה. עם נפרדת ו:יחיות הרס.נה עםאובטחה המשלמים דיירים זרים בדירה אחרים, שבלילים געשו בן כמורוה/
 החייב. מתגורר בדירה מרפסת. לרהוב הפננה  רגיריםילהרר  לתירט. לירות2ד
יי געשיים """"2 ע, 2נך "15ן נו?: "יתיך ינ-, "::נ וערנה:,  ישראליוו?. לירותאלף(

 לפועל. ההוצאה בתיק נוספים פרטיםהערה: הנ"ל. ההוצל-פ בתיק גומפים ממטיםהערה:

 גרנדשדב גרבדשדב
 נתל-אבינ-יפו לפועלהמוציא מתל-אבינ-יפו לפועלהמוציא

 7ו(9.2.10 'תשכ"1, בנבט כ"ס 7מ13, הפרכ:טיםיי;יט888



 החברותפקדדת
 חברות רישום ברברהזרעות

 חפ,147784. אלה: פרמים מציים בהודפותהמספרים
 בלוודרהולדע;ט)ישראל(בערבוןמו:בל2. התיומ51רי.
 טזטנ"יזם,Lilnited.ffsrael) Holdings 1 החברהשם2,
 להשקעות. חביה של עסק לנהל3. החברהתמרות3.
 יל ל-י 1 בנוח רגילוה מניוח 120 ל-000 מחולק ל"י 120 4000. החרדההוו4.
אתה. החברה איגודתארר5,

 1966(. בנובמבר )19 תשב-ז בחשון ב-ז5.

 פרטיותחברות
 חפ,"8דך14.

 בערבוןממבל לוסטר!יק משפחת יכסי2. הפ,"14777.

 בעשי"ת ייניש%' אברמוכילבערבוןמוגבל2.
 מנ.י" 7יויית ימ'"'"י' "ניי" ייסטר;'"

י י , מייק יי"הנלי "'מעלס. מני הוגע "קק. ,נו,3.  "תת. נ, י.י ז ננות רנ.,ות מהית 49י-"י" יש19(. )9נ;ונמנר השג-ו נחשון נ.ו5.
 1966(. בנובמבר נון השב-ז בחשון כ"ח5.

"ן,""1477. חס1"14777.

 וט,ין.,יס. יר.:.ס מרג;.ס קטי",ס, ,תעע.ת מבסייג,)ן,". ,מיניבוס. ופ,נ נהי ינה,י. מואכל בערבון )מארינס( טרדםמאיר2. מתבל בערבון נאות דימוס2.

 ל.י 2 """4.
 אגה. נ, ,.י ; ננוה רננות מנמת "נ י-""" מתויק ,.. "2"""4. אחת. גי י-י 1 2ן~ת ר1ייוה מזיוה 2 י-""" מ"1"

 1986(. בנוגמגר )11 תשג-ז נחשון ב"ח5. 1966(. בגובמכר )9 תשכ-ו כחשון כ*ו5.

"!,7"1477. "!,ו"1477.

 מוגבל בערבון השימ?ז?כף2. בערבון בישראל יהלומים לתעשית אורפז ביתב.

 ""ת י. י-. "; נזות יי.יוה מזיוה י י-"," מןייו ,.' ן2"ין4. 7"2". קוש 4ן3 ,יננכן"3.

 "הה. ני י-י "; עות יסוו מעיהי-"2 אחת גל י-י "; בנות רנייות שיות 1 ל-""" מתויק י-י י1""41.
 """;(. ננ~נמגר );; השנ-ו גדעון נ-הר. אחת. בי י-י י; בנוה הנהית מניותו-י;

 1966(. בנוגמכר )9 תשבוז בחשוזנ-ו5.
 חפ,47788ג.
 בערבון עבודה בגדי והשאלת שרות חברה זיולי2.

מוגבל "פ,781ש14.
1-2

 ותיקונם. ילבנים עבויה בגדי בהשאלת לפסיקב. מתבל בצרבון סריגים ושיוק יציר *דלו"
 א"ת כל לעי 1 בניה א' סיג מניית 1 ל-000 מחולק ל-י 2 4000. בביתנה. וטיפול ממיויוה אריגה, בתי ילנהל מפעלום1 לגחלם.
 אחת. כל ל"י 1 בנות ב, סוג מניות 000-11 ארת. כל ל"י ו בנות רגילית מניית 20 ל-000 מחולק ל-י 20 4009.

 1966(. בנובמבר )11 השב-ן בחשון כ"ח5. 1966(. בנובמבר )9 השכ"ז בחשוז י כ5'18

 בערבון )1966( להול( בירושלים המרכזיתהתחנה2. מהבל בערבוז 1966 )יבוא( ניאופרבנ:

 , ה תחנ"חי 7.חייימפיייי"י3.ן.

.4%"%,4 
 מ"1"

 אחה ג, ,.י ; גנות ר;',.ת ?'יה י-""!"; מ:ייק י-י"ן""42. אהת. נ, י.י ; גנות תלות םו" י-%""2

 כל ל"י 50 בנות רגילות מגלת 3 ל-פ99 מחולק ל"י 4100000. אפח כל ל"י 1 בנות רגילות מגיות 19 ל.568 מחולק י י 20000*.שן
 אחת. כל ל-י 59 כנדת יסוד מניוה 10-1אחה שחת. כל ל"י 1 בנות הנהלה מניוהו-109שש

 """ןן. גנ,נמני );; הענ.ו נחשון ג-ח". ""9;(. גנונמנר )ו השנ.; ג"שון נ-ן5.



 חברות רישש בדברהודעות

 ו!.,",;י4ן. "!,1"477י.

 מוגבל בערבון רעננה מתכת2. מוגבל בערבון רהיטים מפעלי -תמר"2.
Lilnited.Enterprises Furniture "Tamar" .3מתכת. מיציי ביציי יעסיק 

 אחת, כי ל"י 1 בנות רגילות מנהית 19 ל-900 מחולק ל-י 20 4000. ופלסטיק. מהכת מעץ, רהיטים לייצר3.

 בנות ב' יסוד מניות ו-50 אחת כל ל-י 1 תות א' יסוד מ:-ות50 אחת. כל ל-י 1 בנוח רגילוה מניות 20 ל-000 מחולק ל"י 20 4000.

 אחת. כל ל-יז 1966(. בנובמבר )1! חשב-ו בחשון ב-ח5.
 1986(. בבובמבר 141 תשכ"ז במטלו א'3.

 י!,וו;;14.
י'

 מהבתר.,.ו. ןעיבע י15%ייי~,םען, כמו:ננעט:ני
 א"ת. נ, )., 1 גנה יניקה מניה "2 ,-""" מ"1,ק ,-י "! ",ו"4. בהן. וייןןיק הו: אתרוה שיות ,רגיש2.
 """[(. ג;1נןני );r~trn' 1 נ:ןן1 :.. נ, י.. [ שית רני,ות ממזת ו י"" """ מתויק י-י " ""ו "ןן4.

 אתת. כל ל-י נ רוה לפדיון כמורה מניות 5 000 ו-000אחת
 """1(. ננונמנר )1[ תש:.1 נחשון נ.ה!.

 וי,"",;4[.

 מוגבל בערבון בחולון "רנה" קולנוע2.
 תיאטרון. (,עמות ,1,נ.! נת. ש, :ן,.ם ,;ן, ר. ה!,"!;141.
 מניות "2 אחתן כל ל-י 1 בנוה ג' סוג בכירה מגיות 20"ה,ץ, 6159. בגוש 181 הלקהלרכוש3. גי י.' 1 ננ.ת א, נ.; ינוי" מניי" י-"! י"1,ק ב-, "2 """4. מהבל בערבון לשין קבלנית הברה נירה2.
 נמה 7' (,; גנזדה מנ..ת "2 אנה, נ, ,.י ; תזת ;' :,;:תוה דית נ, עויות "[ ננחת יניותנייות "1 י-""" ]י-י";י,"""4.

 א"ת נ, יעי 1 נחות ג' סו; הורה מנינת "! "הה, נ, ,-י1 אחת. ני י.י 1 שות ר;.י.ה מנ.ות1-""ן
 אכת. ני י-י 1 גנחת ר;',ות מנמת "OU-11( "ן,1(. ננונמנר תשף11ר1 ןהשון"נ.

 י"י1(. ננ.גמנר )ו1 הש:-1 נהקו:'!.
 יפ,1411,4.
 ך!,[""141. פ.קרבאל-בערבוןמו;בל2.
 מיבל בערבון מיר-אל שרוחי2. 1!ין?יקי. מהת ;ן1גר. גניה ל"מר' יןע,,סלנהיר.
 יייני"ם. שירזה ?נזזוה ונ, ל!!ינ נג,ת ?נוזנח ,פתע, )קשיא3. א"" גן י., [ ננוה ימיות מניות "; ,-""" להוצק ,-, "2"""4.

 אהת נ, יעי 1 ננות יציריה מריות !1 י-.י" מבותק י-י י2 "וו4. אחת. ני ל.י 1 גננת יסוו מנחיות 1ו-"ן"
 ארת. כל ל"י 1 בבות רווקים מניוח 5ו-ף03 1980(. נובמבר )14 תשב*ז בכסלוא'5,

 1966(. בנרבמבך ]15 תןכ"ז בכסלו ב'3.

 י!,!";147.

 ו!,!"";14. העמק(בערבוןמתבל רפפורט)מ;דל2.
LimitedHacm?k) (Migdal Rapaport~ .2.מוננל בערבון בן-שלמה נכס 

 Michsei 0חז0עLimilcd.Ben-51 העמק. במגדל הלבשה דברי לייצור מפעל לנהל3.

.4
"33 

 הון. ובשלי להשקעות הברה של עסקים לנדל3. כל ל"י 1 בנות רגילות מביות 300 ל-000 מחולק ל"י 600
 כל ל"י 0נ בגזת רגילות מנינת 2ג ל-499 מסולק ל"י 125 0,וט4. אהת, כל ל"י 1 בנות לפדיון בכורה מניומ 300 ו-000אתה

 אחת. כל ל"י 10 בת שליטה מניה ו-1זוית 1985(. בנובמבר )14 השט-1 בכסלו א'5.
 1966(. בנובמבר )15 השכ,1 בכסלו בז5.

 י!,""1;14.

 "ן:,,,;4[. מוגבל בערבון קומפני טריד?נ -מעדיאל-2.
Limited.Company Trading "Mondial~' .2מתבל בערבון בניה שרדתי אגדיר 

 בניז. כעבידית קכלנימ בתוי לעס,ק3. סוהרים, של עסקיםלנהל3.

 אחת. כל ל-י 1 בנות רגילות מגיות 20 ל-003 מחולק ל"י 20 4000. א,ת1 כל ל"י 1 בעת בכורה מניות סי ל-000 מחילי ל"י 4009100.
 "196(. כנונמכר )15 השכ"ז בכסלו נ'5. מניוח 10 ו-000 אית כל ל"י 1 בנות א' רגילוה מגיות 00020

 אהה. כל ל"י 1 גגות ב'רגילות
 חפ,147804, בגובמבר1966(. השט-ז)14 בכסלוא'5.

 מתבל בערבוז קולור גילתה2.
 צפע 0107[ .נ(ן~"ה חפ;147797.
 ושיקופיות. צילוט סרטי של בפיתיה ליטיק3. מוגבל בערבון קובלסקי את סוטקביז2.
 אחה כל ל"י 1 ניח א' מניות ל-~loeoo מהילק ""י ""0"12. לייצרע;יב-ה.3.
 אהת. בל ל"י 1 בנית ב' מ:.וה 13ו-ף00 אורז. כל ל"י 1 בנית רגילות מניות 20 ל-900 מהולק ל"י 20 4000.
 1955(. בנלבמכר )16 תשכ"ז בכסלו ג, 5. 1986(. כנובמבר )14 השכ"ז בכסלו א'5,



 "!,"1"147. וןי,זם. נרטינ "פקה ןימון יןי ן, נרטיטי,.צרי.

 מוקבל בערבון 6125 בגוש 859,23 חלקה מזכרת2. "ית, נ, יעי 1 נזות רננות מניות ,-"""2 מהדלק י-יז""42.
 בהן. ולהחויק חוב אגרות מניות לרכוש3. ל"י. 1 בת דכרעה מניית ו-1 אחת בל ל"י 1 בנות הנהלה מניות6
 א"ת. גי 1.י 1 נזזת ר;',ות nT'1hI "י י-""" מ"1,ק ,.' "" """4. """1(. ננזנינר )י1 השנו גנן,ו 1'!.

 1966(. בנובמבר )16 השב-ז בכסלו ג'5.

 חפ,147806.

 ן:ושמ1עת'שךותי)נויהחן.קנהה6בעךביזמוגבל ן נ' תשוו .. , _ ובנסבב?כךי:)

 רחת, י, ,.י 1 נות ר:י,)ת ממוה ע4 י-""ן מתו,, ,.י 42 ","4. אפה. גי ,.י 1 נייח רעיעות מניות ו-," י-י 1גת

 נ)ונמני )"1 תונ.ו נני,ו ;'". """1(. ננוגןיר )"ז תשנ.1 נני,ונ'י.
 ו"19(.

 . ש,זי"147.
1

.147"]!,!" 
 מוגבל בערבוז 6125 בגוש 659,7 חלקה אחוזת2. מוגבל בערבוז הספורט לקדוםי.

 אחת. נ, י.י 1 ננוה,ות י-""" מהיק ,.י "! ",":. גי ,-י ו נחוה ןו' כון רנ'יות מגות 1 י-""" מןויק :":י.י:)
 1988(. בגוגמבר )6ג 'r-1tfi כוח ג'5 17 890 אהה, כל ל-י 1 בנות ב' מוג רגילות מניוח 1 009אתת,

 סוג רגילות מניוה 100 אחת, כל ל-י 1 בנות ג' סוג רגילותמניות

 אחת כל 1 בנות א' סוג הנהלה מגיוה 5 אחה1 כל ל"י 1 בנותו'

 1 חפ',47816 1. אהת. כל נ בנות ב' סוג הנהלה מניוה5-1

ג-5.
 מתבל בערבון 6123 בגוש 859110 הלקה טירת2. 1966(. בנובמבר נ16 תשב-ז בכסלו

 בהן. ולהחזיק הזב אגרות מגיות לרכוש3.

 אחת. בל ל-י 1 בנית רגילוה מניות 50 ל-000 מחולק ל-י 50 4000.
 "פ,"""ז14.

1
 ךנננ,ותש;'זשי".

 ננוגמנר"""1(.
 מוגבל בערבון אידלסון - אולצ'יק2.
.3alpn~ ע,7ן"147. ,, ישיתסיס' גתים" 
 מוגבל בערבון 5125 באש 659,9 חלקה מעו11ת2. א"ת. י, ,-י וו נכית מטות 2 ,-""" מ"1,ק ,.י "2 """4.
 בהן. חובולהתזיק מניותאגרות לרכוש3. 1966(. בגוכמבר )16 תשכ"ז בבטלו ג'פ.

 אהת. כל ל"י 1 בנוח רגילות מגיות 72 ל-000 מהולק ל"י 7% 4000.

 1966(. בנובמבר )16 ככסלוהשכ*ו ג'5. רפ,147809.

 מסבל בערבון 25ג8 בגוש 659,17 חלקה א,ימון2.

1. ""ת. ני ,.י 1 נוות רזייית ממוה 72 י-"ם" מהול ,-י 72 """4.
 מוגבל בערבון 25!6 בגוש 659,11 אהלרחלקה

 אחת. בל ל-י 1 בנות רגילות מגיות 42 ל-030 מהולק ל-י 42 4000.

 1966(. בנובמבר ג'בכסלותשכ*ז)516. 7פ,147810.

 ,ייפוי, "1נ חשות מחה ,ימש:)
 געי

 מועל בעךביז 6

 "פ'"י"47 1. ""ת. נ, ,.י 1 ננחת יעשות מלית "י ,:ג" מחו,; ,.: !"ן::.
 מנבל בערבת הצבי ד,:ץ לחרר אמריקאי

 אחת בל ל"י 1 בנות הנהלה מניות ל.10 מתדלק ל-י 300 4000.

 אחת. כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 299 990 ו 1 חפ,147811.

 """[(. גנונמנר )11 ת"נ-ו ינזיר :,! מוגבל בערבוז 6125 בגוש 659,16 חלקה מצודת2.

 בהן. ולהחזיק חוב אגרות מניות לרכוש3.

 "חח. בל ל-י 1 בגזת רגילות מניות 60 ל-3ס0 מחולק ל-י 60 4000.

 חפ,147820. 1966(. בנובמבר )16 תשכ"ז בכסלו ג'5.
 .Limited מוגבל בערבון רון דפנא2.

 0מ0"
Dafna 

 6909. בגוש  17 מס' הלקה ללבוש3. חפ1478121.

 אטה. נ, י-י ו נריה מגיזת "2 ,-""י מעלק ,.: "2 """4. מוגבל בערבון 6125 בגוש 659,20 הלקה צור2.

 1966(. בנובמבר )18 תשכ*ז בכסלו ה'5. בהן. ולהחזיק חוב אגרוה מגיות לרכוש3.

 זס9.2.19 השכ"1, בשבט כ"ט 387ן, הפרסומיםילגום



 -ש%
 הברות ריסים בדברהודעות1ש
 מוגבל בערבוןקתודית Limited.-Services Advertizing Tra~sportש משורייזוהעה מוצריפלססיק אתשפריר, ש'ינפלד2. מוגבל בערבון בתחבורה פרסום שריתי 2.ש ו!,,!:,147. ";,21"47 1.1ש
 Cheinfcld מתם ,P1;~slicReinforced Shnfrir ענפיהם' כי פרסיסעי לעסיקבעסקי 3'%
'הט1,ך"יי ""ת כי ל"י 1 בנית יגייית מניי" 19 999 י מדייק י י 20 4030'ש

protection (iathodic ana Pro~ucts 
 פזרמוה. סיני בל קל ,כוכניס כ-יסודךים  מרךין לנהל3. ל"י. נ בת א. הנהלה מנייתו-נ%

 אחה כל ל"י 1 כנלה א' כזג כניוח ל-199 מחולק ל"י 20 00פ4. 1963(. בנובמבר )18 ה,2כ-ז כבגלוה'5.
noo-אחת. כל ל"י ! בנות ב, מוג מזיוה 19ו 

 1965(. בוובמכר )20 השכ"ז בכסלו ז'5.
חפ;147822.
 בערבון -קישור בהמראל המקומי הסלמוניםספר2.

ה ,-"""ב י:::זיק ם:ן, י5;,117,2.מוגבל ן  אן(. גי ,-י 1 יפת יי" 
 מיובל. בערביז ב:::יהשקעית2'
 ענפיו. כל על נאמנות עסק לנהל3.
 אהה. כל ל"י 1 במת רמלוה מנעה 23 ל-000 מהןלק ל-י 420900.

 דינ:ייה--.ו)"2נמנןמ""!((.5' "פ,ון,147.
 מתבל בערבת לרכב חמה חב'שרש4
 שהוא. מת מכל רכב לגלי "מה מגרשי לנהל3.
 המ,147830. 20000ל-ימדולקל-20000ממותועילוהבמה1ל*יכלא,ת.4.
מוגבל בערבת אספלט ועבודות לבדוד גופרת חברת2. 1966ן בנובמבר ן18 תשכ"ז ה'בכםלו5.

 דירות קירות, גויה, מבנים, בידוד לענידות הק:זר נכל לעסוק3.
 מתים.וחלקי חפ',147824.
 אחת כל ל"י 100 גנוח א' הנהלה מניות ל-10 מהולק ל"י 20 4033. כמוגבל בערבד7 צ'ופ אחים2.
 אחת. כל ל-י 1 בנוח ב' רגילות היות לוו-000 ימין. והובלת נוסעים הובלת משאית, הוכלת ג?סוך לעסיק3.
 1966(. בנובמבר )20 השבו"ז בכסלו ז' 5. שחח בל ל"י 1 בנות רגילות מגיות 19 ל-800 מחולק ל"י 20 4000.

 אחת. כל ל"י ו בנות הנהלה מניותו"200
 ""!1(. נוונמנו )!1 השרו גנננו ה.5.

 חפ,147831.

 מוגבל בערבון צפון- "תססי.
 ןךצג,אעיייתר;לותנ:)ה"1י-יניא"ת, :) כערבון למבלטים ישראליות תעשיותא.מ.א.2.

 נ, יין ,;יי י.,י" 5 ""ת גל ,., "ן ביי" א. יין .ייי י..ית"מולכי
Linlited.IndLTstries Molds Israel I.hf.I. י. "1 גת גברנה משת ו-1 אחת י, יעי "ונזות-, 

 1963(. ב:ךבמבר ל21 השב-ז בכסלו ח'3, הפלםסיקה. בתעשיות לשימוש ומבלמים חבגיותלייצר3.

 אדח כל ל"י 1 בנות רגיליה מניות oeo-5, 60 מחולק ל"י 400160.
 ל-י. 1 נח מיוהרה מניהו-1

 "(י1(. ג;.:מנו )!ו תש:.ו ננןיו"'5.
 2 ן:::הי:ךי-"ן(ן, מלנבל ז בעת ,עמז. ושם5, מוגבל בערבון קבלנית חברה ,.ב.'.ר.'2.

 "ות. % "' "י :;י" יו" לפיו

 אתת, כל ל"י 1 בנוח מילוח מניות 2 ל-000 מהולק ל"י 2 4000.

 1966(. בווגמבר )20 חשכ"ז בכסלו ז'5.
 הפ;147833,
 בערבון יהלומים ושווק ליצור חברה זיי-מון-די,2.

 מוגבל "פ71ע1478,
 ,ןע"0א-ןמ hf~nufacturingDiamond שנקר מרדכיקרן2.

FoundationShenkar hfordcchai Limilcd.Co. ,1ש 4ט1(ט1?פ) 
 ביהלומים, לסטור3. וספורט. בריאות מדע, חינוך, תרבות מטרות למען לההקיימ3.
 מייבלתבערבות.4. מוגבלתבערבוה.4.
 6י19(. ג:יבמבר )22 הווכ-ז בכסלו ט,5. 1966(. בגוגמבר )29 תשב-ו בבטלו ז'5.

 07ה9.2.1 חש:-ז. בשבט י-ם 7ההו, החרכימיםיל;.ט892



ן
 חברות רישום בדברהודעות

 1 גת "נריה מנייה 1 אחת, נ, ,.י ו הות ג' דנן,ה י;.ות"וין,4""147.

 א"ת. גי ).. 1 ננות ינ.,ית מנ.ית 19 ו-"9",-י מוובל בערבון ישראל -אל-ניס2.
Lilllited.lsrael 11-Ges~ .1'.19(. )"2נ;יימני תשג-י יחסיי"" 

 "ון. נעיי נתוי עוקים ,נ",".

י!,41"147. ""ת, נ, ,.י 1 ננוח רנ.,.ת מניית ר" ,-""" מ"1,ק ,.י 3"2""4.
 ממבל בערבת.ט1פקס.2. י-,. 1 נה 2' ,סוד מניית 1-1 י-י 1 נח א' ינוד יניית1
 "Limited.hSarPax """1(. ננונמנר )22 השנ.ו גנויוט.5.

י והקוםמטיקה. דהגייגה בענף כיצרנים עסקים לנהל3.

 """"ןמנ""ינ'יי"י'נמ"ןי-'ני"""'""תי בערבון ומינהל יחשבתאות "רה 'ייי צ2.

 נ, יעי 1 גנות א' יחידית סויות "1 י-""" מדויק יעי "2 ","4.ד!,"3";14.

 אחת. כל לעי מניותרגילותביבנות1 10000-1"הת בערבון צבור וליחסי לפרסום חברת חולון-=י.ג.2.
 1966(. בנובמבי נ23 תשב-ז בכסלו י'5.כלגבל

 והערוכות. פרסום עסקילגהץ3.

 חפ,147843 אחה. כל ל"י 1 בגזת רגילות מנייח 23 ל-000 מחולק ל-י 400020.

 מו1בל בערבון 1966 והפצה( 1ש'11ק -ד'למ'ט. 2. י"מ(. גנונינר )22 השנ.1 גגנ,ו ט'5.
1966Distribution) afid (Marketing "Dalnlit"- 

limited"ס,7"";14.

 יריו,3. מוובל בערבון לייןטיולי2.
 1ה!צהס. ו,מייס מוצרים שי נשיותי

Limited.Lcventours .4מניוח " """ זהת, נ, ,.י 1 נווה 2' רגילות מזיוה " """אחה, ינפיו. גל על יהשקעות תגרה שי ינקלנהי3. ני יעי 1 נזות א' רמליה מניות 6 י-""" מיורק י., ,1 1"ן 
 ,-י. 1 מניהש,סתנה "חתו-1 ,-ינ, 1י;'ייתנ'גנוה א"ת נ, )-' 1 ננות דנן," מניוח י-2 מסיפק ,.י""""42.

 יי"1(. 2נוןןגר za)I תשג-1 ננהו י'5. א"ת. נ, ,-י 1 גנות רנ,יות מניות 19ו-,,ן
 ""י[(. גנ1נמגר )22 השן-1 גנחוס'ג.

 ד!,44"147.

 :, י,%,ן.ןו".:.;,י,ייןמ,.,.ומ.ב,.,:)
ב י1 ן.יל'ילי11ןני

Limite~.5" רןג(. נמבןנר )ר2 תשנ-1 נני,ו" 
 11י'גרב. יננת 1,ם גימרי ינ"וין.

' ג' יץ ך:ש:נ:::בךי":; %  מותבל בעיכי1 נע %"ע"!. 
 ניס. ויייור ננין "מרי ייי2י3.

 אחת כל ל"י ן בנות ים-ד שניות ל-5 מחלק ל-י 20 4000. חפ,147839.

 91-1" מתבל בערבון לוי- את -אשר לנהיה הספר ביה2.
 א"ת. נ, ,.י ! נכות יג.,ות מנ.וה "ן

 1966(. בנובמבר נ23 תשם"ז בכסלו י,5. רבב. כלי לנהיגת ספר בתילנדל3.
 דן,"4"147. א' ין; מנ.1ת 1-"ו1 אהת נ, ,-. 1 ננות ר;י,;ת מנ.1ת 19"", אהת, כל ל"י 1 בגזת יסוד מגיות ל-100 מחולק ל"י 400023,

 מוגבל בערבון ושיפוצים בניה לתכנת חברה ,ספי-2. א"ת. נ, ,-י 1ננות
 וןרניס. נשי.ס ננ.שיס ו,י,1. נן.ניב ,ן,,ם" ""ן1ן. ננונמנר )21 תשנ"ן"1נן)51.

 982 אהה, כל ל-י 1 בגוה יפוד מגיזת ל-18 מחולק ל"י 29 4000.

ף ץ., .,, 15:::בך"י, ך" 5(נ:%בט:  

. יאור. "וצא" שי ענ,יס ינהין.
 דנצינרא' ""19( גזןמני )12 תשנ.1 גנננונ-ט

 ההנרוחרשם אהת, כל ל"י 1 בעה א' הנהלה מניית ל-50 מסולק ל"י 20 4000.!!

י19 ;ו9.2.19 תש:-ו. נ'::ט י,ט 7,,1. "1ינ.מ,!,,,.מ



 החברותפקודתן הרשמי הגכ:ים כונם מאתהזרעותן
 %4', הרגנת רח' עו-ו, ק;יס,י:.ק, יזיף .ישו: תיאור. יתיקשט דיבידנד השלום עלהורעהן ןןן

תל-אביב. כפירוק. בע"מ  שונרמן קלייננ,יט ההכרה:שםן

 ויגוגרדש, 1967( בפנרואר )2 חשב-י בשבטכ"ט תל-אביב. 27, הרצל רח' הרשים: המשלדמטןן
 "ישמי a~otJnניני 3"',ר4. אניצי הפק הל-א"נ-,ין, ש,: "ז"וו' "מעיטנ.ת!
 אגורות. 15 לירה: לכלהטכוס8

 ראשתות ואסיפות פיריקצן רגיע.. ייניקו אחר: %ו רעשנןוינ.ונו
 קיסייניץ, ר' ע1.ד אזל !ר, בים אדו ר,וג הרשום: הושרדיען ווו שירוה עו-ד, שמימני,, אכניס זמיר,: נלשיז 111lrlrמקוסן נן.ר1". נע-מ נח-ים. .רינ.,רה ההגרה:שפ ויש(. נפנרואר )!; השיי "' באיי י' ריעיתי:ימו

 "",,,7!. אויתי תי, חי-"ג.נ-ירו, שי: המךיי' הושטינ'" ועתרךש, 7",;( נענרו%י )! תש:-1 נשניב,נ1
 1967(, בינואר )15 השכ"ז נשבם ד' הפירוק: צוהאריר הרשמי הנכסיםכונסן

 "5"1(. גנ!טמ:י ;;2 תשג-1 גתשרי 1' ינקשו: השתהיריך!
813

ק
 תי- 39, בנימין נהלת רח' הרשמי, הגכםים בונם במשרר1967( דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעהן 1.ן

 "יותש. ישיא!י""י :"יחסי"" ,י. ", נ::'::נכע:ן:י.ג:ם
 הסטרייט. אחיי 43בו נשעה משתהפיפ2( 4ן,",!2. אןרהי תיק הי-אניג-יןו, שי: וןהוו. המשחסנית
 דינןגדי1י21' 967נ( כפברואר )2 הישנ"ן נשבטכ-כ בטכרואר )24 ת"כ-ז א' באדר יעד הוכחות: לקבלת דאדרזןהיזם

 הישמ' הננסוסבוזי19,7(.

 1935 הרגל, פש.טתפקודת

 ס.מבית וחקירה ראשונה אסיפה רגל, טשיטת והכרות נכסים קבלתצווי
 ", יגש" ר"1נ מנר, - פקיו קיטתי, יבזה ה'א.ר11מע;1: הה..נ,שס רח' :,:טריה, סיחרה ,וייניק, סיים ותנה: היאור" "ה.ינתשם

 יצחק.רמת חולון. 5,סידני
 274,67. אורחי תיק תל-אביב-יזך, יל: המהווי "משפסביה 67;246. "מרחי תיק תל-אגיב-יפו, של: המהוי המשפטגיח

 )17 השכ"ז בשבט ו' רגל: פשיטה והכרות הנכסים קגלת צותאריך השדו בשבט ה' רגל; פשיטת והכרת הנכסים קבלה צוהאריך

 1967(.בינואר י196(. ביגואר)16
 התייג. בקשת חייב: או נושהבקשת החייכת. בקשה הייכ: או גויעהכקשת
 )21 תשכ"ז א' נאדר י-א זהמקום: השעה הראשונה, האסיפהתאריך )19 חשכ"ז א' באיר ס, והמקום: השעה הראשונה, האסיפהחאריך

 הנכ- פונס במשרד הצהרים, אחרי 2.30ג בשעה 1967ןבטמרואר הנכסים כונס במשרד גצהרייכ, 12.00 בשעה 1957(בפברואר
 תל-אביב. 39, בנימין נהלת רדוב הרשמי,סיס תל-אביב. 39, בנימין גחלת רהובהרשמי,

 ביוני )5 השכ"ז באייר ב"ו והמקום: השעה הפומביה, החקירהתאריך סיוגי )4 השכ"ח באייר ב"ה והמקום: "שעה הפומבית, המקירההאריך
 בתל-אביב-יפז. המחתי המשפט בבית בבוקר, 11.00 בשעה 7"19( בתל-אגיב-יפו. המהוזי המשפט בבית בבוקר, 11.00 בשעה1967(

 וינרגי.ז-ש' ע196( גפביואר )1 השכ"ז ישבטכ"א דימיגרדש"  1967( בפברואר )1 השב-, בשבטב"א
 הרשמי הנכסיםכינס הרע.מי הנכסיםכו:ס

ן
 נ"י., "יניתי ומעץ.: "יא.ךו ""..נ,שס

 )"נר" מנעי
 "קימיק,,

 השרון. רמת חן,שדרות רוהבן. 4, לאן רח' מסגר, ברגריון, חייט ומשו: תיאורו התייב,שם
 184,67. אמהי היק הל-אניב-יפר, של: המחוזי המשפטגזה 67;272. אזרחי היק תל-אביב-יפו/ של: המהוזי המשפטניר

 חשכ-ז נטבח כ-ט רכל: פשיטת והכרזח הנכסים קבלת ץיתארכך )17 השד-ז בשבט ר' רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קגלה צותאריך
 1967(. ם)11 1967(.ביגואר

 ההייב. בקשח תייג: או נושהבקשח החייב. בקשת היין: או נושהבקשת
 )17 תש:-1 א' גהור ז' ויזלוג: השע" הראשונה, והניעןהאייך הי:.ן א' נבר י.א וימ17ב: גשעה הראשיה, ה%י';התעריך

 הנגייס גנן בושיו ננבר, "".;1 נשעה 7,"1(ג!נרו%ר נמשרזנ1;יי:גנ'ג וי,1(גשעה"".12נןהרי,ס,);2נעגר.%י
 .. הל-אסיג. 39, בנימין נעלת רחוגהדממי, הל-אכיכ. 39, בנימין נהלה רח'הרשמי,

 במאי )30 תשכ., באייר ב' והמקום: השעה הפומבית, הבירה האריך ביוני )4 תשב"ז באייר כ"ה והמקום: השעץ הפומכית, החקירהתאריך
 ua~tnI בבית בנוקד, 1.00! מעה~ש9ב בהל-אכיכ-יפי.  ריהחי המשפט כביה בפוקר, 11.00 בשעה1967(

 המהו"
 בהל-אביב-יטי.

 וימגרדש/ 1967( בפברואר )1 חשנ"ז בשבטכ"א ךינוגרדעף 1967( בפברואר )1 תשכ"ז בשבטכ-א
 הרשמי הנכסיםלונם הרשמי היכספםבו:ס

 זההו2,ת ת'?כ"1, במבט כ"ט 1:37, ה"רמ.מ.ס'לנוט894



 הרשמי השמים כיש מאתהודעות
 936! הרגל, פשיטתפקודת

 פומבית וחקירה ראשתה אסיפה ר:ל, פשיטת והכרות וכסים קבלתצווי
 תשב-ו א' נאדר נ.ד והמקים: השעה הראשנה, מונפה הצריך לנחן איגראייס, עיי אינררם יעקונ ויענו: היחויו תת,ינ,שם

 הרשמי, הנ;ן,ס גוני נמשיו !9.4ננ)7ר, נשעה 7"19( נמינ ," ' אנו-ויש.משנה,
 .ר.ש,,ב, 4, יויזי"ריוג 7י,"4. אורני תיק ייוש,.ב, ע,: "מ"11י הישלםנ.ה

 נ.ייש,.ס. "מ"11י המשפט בנית זנוקי, "ן.11 פשעה1957( 7"19(.נ.נו"ר )9נמאי השן-ן בניסן י,ט וכמליס: ישעה השמנית, "תקיר"תאר.ך )י2 השנ.1 כשנט ,.1 רnulea :,1 ומרות a'a~lnl קננת צותאריך
 מדיג. נקשה תייג: או ;ושהנקשה
 ועתריש' 7"י1( נפגרואי )2 תש;-ן נשבטג.נ )י2 תש;-1 א' נאזר .' ומקום: "שעה הראש.נה, "אסיהתאריך

 "ישל' היבן'סיוון "ננג'ס ג11ס נישיד יקי' 4ןירוע,ים. ידז,ן ר"גוישמי,

 רמי". 7", הטנפת :גיש חי.ט, וגאי, זוז ויענו: תיאורו ""י.נ,שם מא' )י תשג.1 ננילן נ-ט 1"ל,וס: "שעה "י.מנ.ת, ההקיר"תאייד
)1!57

 57,,15. אויה. תיק ה,-אנ,ג-ייו, ש,: היןווי "ישרטגיח נירוש"ם. למקוני "ממט ננית גניקר, "!.19 נשע"
 ן ת"נ-ו נטנה נ-ה רנ,: פש'סת וגניות "ונניס הית י'תחייי י'1וורדש' ויה( ןפנרואי )1 תשנ.ו נשנטנ-א

 7"19(. נינואי),1 אישיי הנניסנ"י
 ק"..נ. נקשת ח..ג: או נישהנקשת

 "!הייס,איישרזיגונס אפיי "!.12הא:2בן:בבה ה' ש.יון תגרה מנהל ולצמן, שמוא, ומיון: ה.א,רו ההן,שם
 ,פו 1957(. גינתר),2 נתי-אגינ- ריתיוי המשפט נבית גנו,ר, 11.99 נשעה957ה השנ-ו נשנס ,-1 רנ,: !עיסת והניחת הנגייס קנדה צוהאריך גלחי )!2 תשנ-ו נעייר ,.ם 1,י,,ס: ושעה וסימנית, ""קירהתארין "",!55. אר"י תיק נאי-שנע, שי: ומשה, ;"UD'Dtביה

 החי.ן. גקשה תייב: או נושהכקשת
 נפזי ז' ו"ל,וס: השע" "ראשונה, האויעהתאריך

 ! וינוורדש' ווי( נפנרו"ר )2 תשנ.1 נשנס ג.נ )14 תש;-1 ",
 נאר-קבע. 117, "",71ר"ונ " "ישם. הננס.ם ננס "ישל., הנסים נונס נישיי ננוקי, 9!.ו גשע" 7",ן(גפנרואי

 )14 תשג-! נ' נאור נ' וא,וס: השעה הפומגיה, הןלירהתאריך
 פומבית וחקירה ראשונה אסיפה נכסים קבלהב11י ננסי- "מווי הישבס גניה ננוקר, "9.3 גשעה 7"!1(נמין
 יה71א. ומונו: היתורו ההי.נ, שטשנע.

 י.נ1בי"
 פזרה. הקלאק

 "5וי4,9. אויי. ה', ה.-אנ.ג-.יק ש,: היהו,' ימגנטנ.ת רנוורךש' 1.57( נפניואי )1 תשנ"1 נשנטב-א
 7"19(. נ'נואר )"1 השנת נטגת נ." הננן'ם קמת צותחרין "רשל' הננג'סנונס

 נושו. נקשה "'.2: או נפש"נקשת
 )17 תשג-1 א' נאיר 1' והלקוג: השעה "י"שו;ה, "אייפ"תאייך ומעוט: היאוים """ן'פ,שמות
 הנגבים נמן במשרן ננוקר, "".11 גשעה 57"1(נפגרו"ר ות. קי.ה 9,2י7, !;ר, אנרמוני,, הנון מש"1(
 תי-אנינ. יי, נזיקין נן,ה יןוגהישמק זה. קריה 2,י79, תוערת, אנרמוניץ, צבליה2(
 גמאי )," תשנ.1 גאי.ר נ, שמקוס: "שעה הפייגית, הפקירההאריך 23,57. אזיח. תיק נאר-שגע, שי: הלדווי "ישפטניה
 גתי-אנ,נ-,סו. "ן"11י "משפס נניה ננהי, 9".11 נשע"7"!ו( )"2 תשנ-1 נשנט י.נ ר;,; פשיטת הנרות ה;נסיס קנית צוהאייך

 תשנ-ן געגטנ-א שעש. "שת "ץ: י משקי
 1'נ1ודדש' 7י19( )1נפגרואי

 הישמי "ננן'םנינם )21 תש;-1 א' נאיר י-א והמקוב: השסה הראשותה, האי'פהתאריך
 הנגויס ג11ס נמשיז ננוקר, "".9 נשעה 7"19(נונרוחר
 "4, מא' ו' איווי גיס, עין יעזי, ונריה ומענו: היאזרו ה"יינ,שם נאר-קנע. 117, "",וץ רהוב"רקמי,

ירוע,'ב. )14 הש;-1 ג' :אזר ג' והלקיב: השעה השמנית, והקירההאריך
 "י,""!. אוריי היק ,רוש,יב, ~YW: "ן"1:י ילקיטנ,ת גנאר-שנע. המנויי "לקלס גנית נניקי 9!.9 נשע" ו"ו1(גירס
 י95ו( יפנריאי מ "שנ.ן ישנסי-נ

 יתן:המ:שלי
 1%7(. ךיי"י )27 ת".יןןב:י:גז4ב:ב!ץ

 "רשמי, ה;נס.ס נגס גמשרד גנ71י, 9".9 נשיה 7",1(נמרס
 ירישי.ב. 4, ין'ייהר"וג שזיין משה ,ר.ת ינהר, Y'bsjln' שמא ומענו: תיאייו י".ינ,שם
 ב:'ת'י!ש!ם'ג:י::מב; :נקדן !4."ןתא:2נקבה 7,57!. אורו, ת.ק ,רוש,'ב, שי: הלהוד ומשפטג'ה

 )2 תש;-1 נשנסג.נ 7""1(. כיגואר)!2
 2!נרואי

 וינוורדש' 1957(
 "ישיי "ונן.םגונם ""יינ. גקשת ".ינ: או ;ישהבקשת

895 7,יו1.ל.י1 ת'::.1. נ'!נל ביט 7""1. ופזנומיסיוטס



 הרשתי הנכסים כונם מאתהודעותשי
 1938 הרגל, !שימתפקודת

ן. דיבידנד על להכר'1 כוונה בדברהודעות ראשונה ואסיפה נכסים קבלתצו
 ומעמס: המאנים הה.י2.ס שינת 5, דיו" ו!, צין, שני רח' קרן,, רא21ן ומענו: ה."1ך1 "".ינ, שם

 הרושת בית מגטקס מנהל לשטבר )סגלוביץ(, מגיב יצחקו(אשדור.
 בע'רוק. בע-מלטקסטיל 4511,66. א,ידי היק תל-אביב-יפו, שלג הידוני המשפטביה

 תל-אביב. 14, מזא"ה רה' פקידה, )סגלוניץג סגיכ  תתל2( 1967(. בימאר )13 השכ"ו נשעט ד, הנכסים: קבלה צוהאריך
 אזרחיים: תיקים הל-אביב-יפו, של: המחווי המשפטבית נושה. nv?a חייב: או נושהבקשת
 3731,84. 2( 4ח:1.3598( )19 השב-, א' נאדר ט' והמקום: השעה הראשונה/ האמיפהתאריך

 7!"1(."ייסהאחי.ןי,ניההונהות:י.ןנץורא'תשנ-1)1!נ!נרוץר נונן גמשרן הגהרייס, אחר. "3.!1 נשעה 7"י1(נפנרו"י
 9, !יתיקר רה' עו-ד, תומרקין, .שע.הי ומעג.: תיאויוהנאיןשם ת,-"ניב. ו!, בנימין נן,ת רח' הישם.,שננים

ום'ך'נדג,י[-כ-בכשבטתג.כ-ו)2כטברואר1967(-1
 אגיב-תל

 .י:ו1רדש, 7",1( נפגר.אר )2 השג-1 נשנסנ-נ תישיי שנסיםנו:י
 נכסים קבלה צו ניטול עלהודעה

 פטרונסקי, אצל סוהר, גלדשטיין/ שמואל ומענו: תיאורו החייב,שם
 וננרון. עןי" ,,"17,לס, ,,!14 ה..ם מקור היים, ח"ן, שין" וך!;1: תיאורו ההיינ,שם

 1","24. אורסי ת,, נ"ר-שנע, שי: המיידי המעקןי:ת "ן,,,2. אזר", תיק ירושי,פ, ש,: המשוינית:שפן

 נ:ו::נץ:!:ג:ךגסןן:::ג;בןבנע.ענקן
QTנ.אנשני"ש:.י,ינןנרואי1""1(ו "י_"י,י יי ,יי,יי י". ניפז אי." ייי.י. ","ייי אפייי'ET-.1.;,)רדש, שיי( " )2"ש וינוקר 

 "רשל, ":גייסננס

 א:סי- רת' פרין, שגר )שרענ'( D1rU גון ויענו: הנאור. ה".,ישם וכסים קבלת צו וביטול דיבידנד תשלום עלהודעה
 ירושלים. 1', קטמון 4,ווגום 13, גלויות קיבוץ רה' נגר גורשטיין ברוך ומענו: היאורו החייבשם

 88,"2. אזרחי תיק ירושלים, של: הם-זזי המשפטפיתתל-אביב.
 בפברואר )24  תשב-ז א' באדר י"ר הוכחות: לקבלת האחרוןהיום 1818,88, אזרחי תיק תל-אביג-ימו, של: המחוזי המשפטבית

1967(. "196(. גיינז )15 ת"כ-ו בסיון כ-, דנכסים: קגל" צוהאדיך
 ירו- 14, בורש רח. עו-ד, ביידמז, טוביה ומענו: תיאורו הנאמן שם 1967(. בינואר )22 ח"כ-ז בשבט י"א הצו: ביטולתאריך
שלים. אגורות. 193 לירה: לכלהסכום
 1ימגרז4ש' 1967( בפברואר )2 השכ-ו בששנ-ב וסופי. ראשון דיבידנד אתר; או ראשוןדיבידנד

 הרשמי הנכסיםבונם  יי19(י בפברואר )12 תשכ-ז א' באדר ג' פרעעו:זמן
 4, ידידיך רת' הרשמי, ינכמים כינס הנאמז1 במשרד צרעתומקום

 "3, הטורים רהוג סוהי, "ונשייין, שכא 1מע:1: תיאורו ה,י.נ, שס.רוש,יס.

 . ?198( נטברואר )2 השכ-ז כשבט ככ-

יתושיים. וינתרדש,
 9פ,226. "ודהי דפק ירושלים, של: הטחוזי דישפטבית הישפי הנכסיםטנס

 במכרואר )24 תשכ-ז א' באדר י"ד הוכחוה: לקבלת האהרוןהיום

 7""1(. כוינה בדבר והודעה נאמן ומימי טשרה אושזרצו
 9' יעיי" נו י"ינ יי,י' י:ק'ו' אי'"י ומעיי: י:"מו,:סה."ייישס דיבידנד עללהכריך

ש
ה  וינו1רדש' 7""1( ענרואי 11 השדן נ"מג.נ ןי,.". שנד: 

 הרשמ' דייס'סנינן 61,;"4. אויתי הבק הל-אנינ-,נו, ש,: ומנו,, הבשנסגזת

 ומענו: תיאורו התייג,שם בינ-אר )5 תשב-ז בטבת כ-ג נאמן: ומינוי הפשרה אישור צוהאריך
 המרכז. נע, יואר המד, שרה חקלאי, אלקנה, מנהם1(1%87(.

 כפר-סבא. 14, אומטושינסקי רת' חקלאי, פלדמן, ישראל2( לנושים ו-1914 קדימה בדין לנושים 100% תשלום הטשרה:טיב
 אזרחיים: תיקים הל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטגיח הפשרה. אישור עם מיד קיבלו שכבר ל-1%ן נוסףרגילים

 39',32"3. 2( 80',33"13( בפברואר )24 הקב-ן א' נאזר י-ד הזנחוה: לקנלח האחייןהיזם
 1967(. בםברואר )24 ושב"ז א' באדר י"ד הוכחות: לקגלת האהרוןה.ום1967(.

 4, ידידי" רהונ הרשמי, הגניו נונן ומגו: ה.י.רו הינעץשס ";ע, שירוה ע..ו, יגס-יניו:נ,י, אוניה ומע:.: תהמרו ה"מ,שס

 וינו1רדש' 1"11( נסניו"י )! תשני בש"י-: ויתמרדש, 7י!1( שנרוחי )1 השנ.1 נשנסנ,א

 7יל9.2.1 "טכס, בצבט מ"ט 7רה1, הפרכימים.לקיט896



 הרשמי הנכם'ם כונם מאתהודעות
 1936 הרני, פשיטתפקודת

 נאמן שחרור עלהודעות

 נח, ית' מורה, חורוין-ניימן, שר" ונערה: תיאור" הציינת,וט משמי מקיאי, ;,עי נרן, גן-שייה עזרא ומשו: תיאורו ה"י.2שט
 תל-אביב. 41, דירה 1,בשורדירדן.

 "216,!1. אורתי היק ",-אניב-יצה ש.: המיוני המשסיניר 5!,%ן?. חרתי תיק תילה, שי: המחווי המשחטגיא
 4, הנוטע רה, פו-ו, גויננבר:, אברהם ד-ר ושנה תיחורי הנאיןשם 42, המציגים רח' עו-ד הרלף, ממירם ומשו: תיאורו עאמןשם

 7""1(. גינואי )24 תשג-ו גשנט .-ג השחיור:ת%ר.ך דוי;(. ג.:ו%ר )"1 השג-; נשנס ". השחרור:תורנן

 1'11נרדש' 7"19( ג;נרו"ר )! חש;.ו גששנ-נ 1ע11רדש' 7"19( )"2נינ%1ר ה"נ-ו נשקי."
 הרשמי הנסיםכגס. הרשמי נכסיםכונס

 1044 הכלל. דאפ.טריסיםפיוך,2 בן- רח' נרי!טי,, מיון נורין, נקומה ושנה: תהייה ותשבתשם
הודעה ""21""2. אורחי תיק תי-אגיג-יפו, שי: הנתוץ המשדןגיח
 ! ינ. ,י ,ן"ל 24, מו:ט.!יורי רח' עו-ו, טריק, יגח, wal(1: תיאורו ונסמןשט

 יאשי- (hll~D י!א' "", "1, !עיף .' ציייס ימהל ני',י.:ימיני 7וו1(. ניתאר )17 תשג-1 גשנט ו' השחיור:תאייך

 יו,;( נ,נואי )29 תשנ-ו גשגט,-"
 ם פושל ב המחיי המטפט תלב ורשם. ההנהגייגס

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטלבית
 טי4( %" וגי הונק;בב ",הד. י ג" הל-"נג, שי: ימרוד אושפט2

 ז1

 בחיפה המחווי המשפטלבית הי-אמכ.!1,
 . 6,981113 ה.ז. וילברווטרשלמה 1987(. בינואר )22 תשג"ז בשבט י-א השחרור:תאריך

 ןיגלני.ז.ש' 1987( בפברואי )5 תשכ"ז נשבטכ-ה ייניגרז'ון' 1967( בפברואר )נ השכ"ז בשבטכ"א
 ש דבלליהאפוטרופוס הרשמי הנכסיםכינס

 תלללי אוצר, שטריתקנות תשי"ד-,1954 ישראל, בנקחוק
 ה(י1( בפברואר )8 תשרץ בשבט כ"תניימ "ענר" נטווס ,עימתו וסוחו;'ם והונסתם המסם; סנוורי

9821.949.4,7" . . . . . . . . נמסור נ!.שסי'
 שןיגמהןייייס'-איי'ס1'.

ripo1מסנ;1ת (fil1D~ י"5,"49,י5 1.66( יאפי'י )1תשי-י"2".",7.!222. . . . . נסהו,י.-

 -.""9'""4,"י ש"יי"י""י'"ת%י'י"אמורי'שמהנ, ] ] ] ] ] ] ] ~ם~יין ןסןנןניי

1",'ני1'"71;" ] ) ] ] ] ":ס'!,ה שן ס;1,;'ושטי'
 -.""",9"4,"5 "אמור "תצייד אחרי שנטיעו!'

-.""9,9"4,"" נשגט ג-ה ג.ום נמ"11י נמצאיםnl~eDn --.4 שי "תח.ינות ושסרי אוזיקשרי  נינר1"י7"19(תשנ.1)5-- . . . . . . "1,!יו ושטיי חונשמך,
"3,1ן".י517.74 . . . . . . . . . ")נסיג.מונו

897 7"9.2.19 השנ.1, נקנט נ-ט ;",1. י!1מ.ס.ם,יונס



ש
 גיו5ימ1 ו",1 המ1ן.ע,ס ,]ך')ת לו מתנייךית "י),וימת9
 ננ)נ)ת1 ]י תצו" תן1תשמן1
 בע"מ ציבור ויחסי פרסום בלקוין ד.חברה בע,מ בישראל לתחבורה שיתופית אוודה"אוד-ן

 בשבם י"א מידם בישיבתה "אגד" ההלת בי הודעה, בזהגממרת

 ו:,,,ה האניפה נ. שהגייס שוי ו: ,ג, הוזתך גוקנ.תנת ו"י.ט": 7"י[(, ניווסר (zzתש:.י
 נ?יר.ס, ?1 גריך ת,-"כיב, 1", ",נט ניהון הטרק ש,נמשינו י!.ין.ס ששיות.יס י,:ריס 1."נת ך,:וון ישם יהתונהסמנותא.

 ירירו, ומן, ניגז הנראה היזרק ש, יון. והשנון י.ן דושת.וטבטה:
 ימי, מאה נ,נ[יס גיאורין ,שפוע וזז. "ידה, גמי יקוי:, היין1,'וךן מרזג.א,.והורן
 המייק. יקי העי" שי ייייית alc~:cl יעיי יייייפויי ,ב,ק ,:ישי"נ;,

 )ייוינה(' י11'יר'שיאי ישה,.י י;,ננו'רווש
~-CD זוזייצר "מנון אוןגר 

 האוניברסיטה בשם חתימה וכות בדברהודעה יחגמזי ;7ינ"נר1יי

 בירושליםהעברית ישי,,ס,,!ין ענקי:יי1.
 וש"יזיין,י

 היני.ת י"ונינרניסה ש, ךעוע, ךוען גי ך,יעך' י'"מלת 7:ו,ןבז',
rain1 גן?ךגי ו-27 ,"י1 ננו:ן:ר 1 מיון נ.שייות',ניר,ש,.ן פיז אביןס"נךךןי זוז""" 
 .זניהררי

 נ!. י,.וינרנ.לה ש, יהתי:ה נונו.ית ז,7מ1 הש':.יים ;,ך,י'ט ,ו:."סו;
 7,"2: עמ' תש:-י, 1י12, ה!רסוייס ג.,ליןשזהיר::1

ג.
 משחוש א,, ,:וצת נ. גחכי יה ואי "ת ת,"1 "אגוז"יותמת

 י!ע.ף ינוא 19GO ני),' 5 מ'יס י:-י י""יסה 3 כיף כיין1.
 מוח.ת, alxsn: "יני.ס אחז ש, "תצומתו תהיהדןתימות

 .שראי;.י
 ע. הישוניס שיביס א"ר.!, או עיריו"ם מ:?,ת"ס,ל:ן'[ דיו.ריר

 ונא.ס יריו ני,יוין, ון,.וות y,sJi גנ:,יס י".נינרס,לההשיין ירונייויר ינהקנץ'!
 הנטרים מןח:ייס "יז נ, ifril, 2 אביב ,!:וע מנבי,ךה.ן,
 "נשים שו. ג, וגן ,יון "!,.ן.נ אחז עם ג.הז ,;י, 2ניי.ף

 עצי גי 'ן'" 2 ::::נגזונ;'ף::,ךז:,מ,ן'ע'ם בע-מ ועיר הון משקיעי איווד -אימהוו.חב'
)נפ'רו,

 מרשי
 .ס י ה!,7",41

 "י'י:מו"יפייח החברית לפקודת )1( 215 סעיף לפ'הודעה
 קרו יק"אני"ס

 מזיוה: גהן,ט" "1",ס 7וי1 גינוסר 17 ייוב שהתקסמההנ., 7ייי,.'ח..ס החברה ש, היצין מן שקא נ,,.ת נאנשה ני הוזיה, נוהתהות
 ש, .י!'ת,ח ,כלי הישנת ש, ":ן מוין היוער רשן._" מזיון: "!-, קניה את,ליל1.
 ונוועיס אחרים 1,ן::יס ךךקר "וו' ע, ,התון""1נ'נרן.לה יינהה נמור,, שטר ו.ומונז ועו,ז א..זק זוז ;וין "ת,מנות2.

 גזשימ 1,ו:יס 77מ.ת.ךס ואנק.נ אחז ;ם ניןזירקות יה:-, ן"ז ,:, מרשן נדירו, "יניה ;av1 המייה ונותו,וענ.,
 ,ע,,,. 2 ,נעיד נ' נזש.ן" א.א.ננירו.

 הפועל רועד ראש יישב כהן,תיים רמי, עו.ז, אורק,זוז

 בע,מ 6111 בגוש 455חלקה בע-מ ליר ץ 1.חרשת
 מרצון פירוק עלהורעה מייוון)גע.יוק

 הנהי מן י.ן"ת ג,,.ת ש:ןיי!ן היזעך נוהניהר 296 לסעיף בהתאם הסופית האסיפה עלהודעה
 עיניה ק,

 7"י1 נינתר 27 גיוס ית,-אנ.נ נהגה ויתמה שנשוה ה:.י, החברותלפקודת
 הגעות: ,יה,ץ,ת ירקניי יייר.ם שי האתרוגה הנייילן שיאסי!ה הורעה, נוהויתרת

 ירשן: הינקה "ת יער,)"( 7",1, ג!נרואר 24 ניס תחמס הו.,, דגרה ש. הנ.ש.ב()או
 "ו, רוסשי,ן ישורות ,.נ,נ!וי-שחוי ק,.י עו-1 את ,ינות)נ( רואי-ישמן, .שנת., ;ר.ונא.ס קטיי, גישיו 1נ71ר ,".9נשוה
 ימרה. ,י!י7ה,-אגינ, ימרתן המיר,.!, שי נוחי זו,ח ותשת ישם יירה, 1!, .!1זרך
 הנינותיהם את ,מיש אי "ינותי,נ, את ,יוני" ",נרה נישייי ,ש:.; טוי ההגר,, ננ::י עשו וטה a'~crn !ירון דתנו,נשו

 11. "וע" !ינוס מיום יון 1! נ__ן גן:7:.נ ,ךתמו :יצן יין"ייט המלרקיס יצת נחנניםגיחור,נ
 המפרקים. ושל החברה שלובניירוה

 מפרק עתד, ק.לונכקי-שחור,חייט כפרק יניד,משד

 7""7.1." ה.::-ו. י.נ:ס נ-ט י":1. יניסומ.2.ירט898
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