
ש
ישועות

 הפרסומיםילקוע
 1967 במאי135919 תשם"ו באיירט'

הור),
"4"1.. . ןאו.ייתינשה ומו;וה יא'1נח'~תננו2יי1. . . . . השן'ם כמ:ו'ות נ1ני

 המיזמית לט.עצה הרחשונות הגחירות מועוקביעת המרינה שירות ח,ק לפי מטכרז פט,ר ברברהזרער
 1 "יו1 . . . . . . . . נ'יי'ס ון,י1 . . . . . תשי-ט--"יי1)מ')1"ן(,

 1""11..אנ~תנוש,ל:'תן'ןימס)ב;':נש,ומ'.2,"1. האמון יח,ן מהח1לתיח11,!' !ט,ו ;,הוד;ה1

 1 י'נור(. ,וינ' ,רנ'שה ה,י,)ות ?;11ת ל?'הוד;ות2""1.. . 1;1'11 ימק!ט ,:'ת נ,1,, 11!טמ'נו'1

 lro~1... . . . . . .43"21""1...מ'נו'ס.!ט'ם,נ'תןמשססימ"וו'.1

7"11... . . ,ן,)ות ה:וי נ~נ1יודעו,ו"נו.. . המיו,. ימ':!ט ,נית yitl? קו!טמ.נוי

 ,;'י ין "ו7 1!' ג'י," העןל י'ען גרגןה.י;,","ו.... . ה;:ו~ה שו!ט ש, V~pס.נוי
ז";1... חש,.נ-2""1 וש.ר.היב(.1?חויית3""1... . שיום שייט גמיו,' רי,יי 11הוי;ה.

8(י1 ת'"ב"7-1(19 1(. )מכפר ;הזר,ת ההרטת בדברה.רעה וצאו בקר של ולש..זק לייצ,ר המיעצה בהרכבש'נוי
""ני. . 41"1 ;ר,;ות. !;7ס' :,ודת ,!'"וי;יויי1.... . . ,מנ.ת( ,מו;?ה,נשן
(1,1. ת':נ-ה-1,44 1רננ'ה. הת:;יו "71 ,?'הוד)ות !יך'ן. ש, 1,ק'711 ,,'ןון ימו)יה נה~)נש';ו'

13"1..... . . המ':!ט גת'הזמ:.תו,נ1... . ומנ'ה, 1מ1;?ה 1?מח'.נו'!;;ות

 המ,עדה בהרבבשינוי
(151..,,, 'היב:יים הר,ן בתיהזץנית3יכ1.... הלול לעני

17"1..... ב,י,;'1 מ:'~ת נינרהור;,ת4י"1 נשווח שר,?ות ,מנ,;ת nYU"D 1)וה נהיגנש.נו'

י1,נ..... . "נר,ת ,!'11,נ,שותו""1.... . .1.ושם הנ",ת נהיננש'נו'
1519. . השית,פי,ת ראנודות פק,רת ל"'ה.רע,ת היק לפי לרכוש או לגזו נזקים למג.עת ארג.ואיש,ר

"2'"1.... י~שמי t'cJ1a !ונב מאתהור)ות1"נ1.... תש.-ה--3""1 הוא,מ,.ינ.טו"

ןנו1.... הניי' הץ!,בר,:וס מיתהיר;ית 1דנ1'ז ,י ,ויי נו7'ם למנ.)ת אינוו איש.יביטוי
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1522.... שטרי'האוצר. של הכוללהכב,ם4"15... . . , . ,האכזר
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ין,,ו .ע
הודעה

 כרב-

 השי"ט-1959 )ךי::י.כ(, דמדיגד 'פייותהיק השר.כ כטסיות
 החוק מתחולת פטור עלהודעה נ-ח מ.1ם יען 1,.,. ., ישר ין. את ימיא המיטהה::ש,ה!1

 ן הש,-ן-%%ו ;t(altT~tt) ע-.ן ע.י.ת ,." 4 ין-.ףכמיןי

~(

 גלותה יעה ש,;1::,,רמוזך

 "","י" ךי(יתג"ין,4""י-יי,ן(.יכ
 1::וענ;'נ .ךתרגות ךה'1וך משין ית,%'ננ:ישר.1
 היתך; נמ.נזות והתמות השווךנך1ר1

 מזהוים עי יהוגו יין ~pTn ו-11 11 1%, נעמיס הוך,ות)!( תשי"ט-1939 )טינויימ(, חיריגה שיימתחוק

-TS

 נ:.נז,ת ויתי:.ת התיתך נ:שיז וךמי?ן7'ס והחרג.ת ממכרו פטור בדבר הודעהש הן,נ.ך משרן מתקע.נ נן.שר.ן ישבית מן:ויתס
 ייך'ה שיימת ידו, 21 יעיף ,ן. סמנ.תה נתופף גי גוה,מ.וי?יס

 ךש.רית, ,;ות דיעת יי עי ,, תש..ט-ינה )ן.י.'ין(,המוטנה
תת,,,_

 "חך,רה הכין ציית י' .לניע וייעבה"",,טה עךנ.יה מי.ס הזשימ ששק נע..ר ,, ה.,סה ש,
 גנן'י

 תחייי" ני_,...ת ידק %ן
 שיהין; הפשיית ע,

 "ירחית י"ייי י" עוידי1 שני .",זזת ?י יהיזן" )1(דקה
 נסחה. - 17"1 י:. השי,ס, י,"' ר!יניך'נ י,1? י שניר:-" ,'וע' ,ן)ור:.ת, התיקך ניקרן י.י11.ם תאיות ?ורך ש,משדה)1(

 עווא-יעל תחן ת"י ,י ת:.י יי"רנ עעןגיע: :ננ ג%:וכ;:ניבזי
 "ימשיחמשיית %,,.!7()די נרש,:.ה; ;, ")זעה ךןדנ1נ שמס קהי תון ייעשהך:.:זי

 "ן. ען' תשי-ס, יד!. סעיי
 ימסה ,ך 'ערץ,, יקי7עי ויי;הי ההיאות נדשיןמשיה)2(

 ,ן-י, הייווית ונ.נ:.ת "נעת יש.י,ת חג'" שךוע:ראדם
 אין; תנאים נתק..:יאס
 ו'שי"ג-1933 סי פט 4' " יה' יערן יינן. ג.1 לזי:. ךנרן נערך ,מיוי.יפנ.)ן(

 שופט מינוי על הודעה כשרה ימי,וי יייא. מקיקע' .:.:ך,היקיאית

 גית וש.א עם וגהתי.;צ1ת וכיר ,ה71 י1 ,נעיף נ::.הי ג:ןי.ני אשר ",זס, ן, .ח-י היהיז.ת ךס1נ:1ת נהנה,תזריתו)נ(
 מש"כ בית ש, שורט גהו, יצ"7 את ישית. ,;י'יLIC?-:-,1 י:::וזק מ"ןר;ה שונה איה ךאמורה, יישרהייונה
 נאייר נעה מאם העיגון הישוט ג'ת ש, גנון, נש1סן ,נדןמהו,', נאשר; .מנה יהיכרה

 7"!1( נ.1,י )14 השדו נתן.ו 1' .וט עז 7יי1( י.ונ' )4השג-,
 2:,,.1ען י. ווופל נינ.נ סיונ שנים שעש תוך נישןומינוי);(

 שפירא ש''עקב 7"?1( ןך,. )% הן:.1 גנינןנ.וגר1:11תן
 ן::יט.םשר י7,"7()קי

 שי משין)%(
-r:u 

 ";י,11. ו:שסס ג.ת ,;ש.א מכס,

 1,?, הייסורין "017 ",%ן עמ' הש:.1, 7"%, ה!ינומ.סניי;יט ש!ירן:1 מכר, כור נזנר יה.זעות גנויף ניתנת ;1יותן
 שלפטים מעוי עלהידצה .,ליס ?; ע:. הענ.1, ,ן"1, ה!ינון'ם .,7יס 2!4ן עמ'תש:-נ,
 ה "י, '! ,...ףג.ה,ן וטו, יידן,מ.ס 1.,,.ס ZGGS; ?מ. תענ,ה, !1!1,הנרנ.:ים

_,, 
 ם

 ת_
 1 ו -%.י1

 %ת ה,:,יר ,הו, " :י.ף יפי .1ת1 נ ת71ף י,1, י.ן,;ה ,.._,ן יי2. עמ'תש:.ן,
 נית ש. שו!טיס יהדת אשננ,' .הרצי ירוטי הנ1ז,ר

 1".,ך. 7"י1( נמני )4 תש:-1 נ:.ין נ-ן סיס ""י י"וי' יעי עימי יעל 7"%ו( ואי )! תשנן וינןנ-נ
 שפ'רא ש' 'U?1 7"!1( ואי )4ך:%נלךשנ-ז ךייש,ךךןג.ית נ",,!7(,ים

 "14. קעל;,ש' והש,ן ",. סץ!27,~,ע,ע:'ן

 ;;יו1.ן.,1 ה;:.ו. נ,'.י מ' יסוו. ה(וסוס,ס,,,,ס2ל15



 שלום UDIW במינוי הצורך עלהודעה שופט מינוי עלהידעה

 "ר.ה. נ אןיגב::רג,ם שירי יי.ית הייך 'ש י' ים הוליין:1גףייית ין,, וו נקף ,!י סכותי נהווןנויננ,

 1%7( ש. )7 גגרנ-ו ע ך2ג1 :;:ג ל יתם מש!י"שי.ם נמתש,

'ע"י
 "מ'ש'ש'פןץךא

 149. עמ' תשי"ג, 132) ס-ת 1 לאפשך מדי בגלל, ועד 967נ( ביולי )14 תשב"ז בהמוז ו' יוםער
 הדיון את ההחיל בהם להלן המצויינים בתיקים הדיון אח לגמורלו

 שיוט: משפט ניט שי שובטבהיותו
_._ע_

 לייצור המועצה בהרככן שיג.י על
 זמנית( )מועצה לבשר וצאן בקר שלולשיו.ק תנו; השיוט המשיטנית

 המועצה חבר לה.וה דורון יעקב את מינינו כי מודיעים,אט 65',1438ת.א. 747,64ה.א.

 הועד חבר זמניה(, )מועצה לבשר וצאן בקר של ולשיויקל'יצור 65;335פת.א. 1381,64תגו.

 "מועצה. ראש ייושב שלההפועל נ6;3044ת.א. *2452,6ה.א.

 בטל. - האמורה במוטצה איילנד ראוגד טלמייויו 2352,53ה.א,, 81;897ח.א.

 וצאז בקר של ולשיווק לייצור המועצה מינוי עלההודשה 325,66ת.א, 65י,1063ת.א.

 לבש-
 1583 עמ' השי-ס, 687, הפרסומים בילקוט שפ,רטמה ימנית(,)מועצה 1309165ת.א.

 זה. ,;.תתאזן
 1967( גצ(ריל )11 תשב"ע גנימןא' בנהריה: השלום המשפטבית

 שרף זאב גבתי ח-ים ,","1( )ךמ 1י,ו!11 ת.א. 4",,!4ת.א.

 ו"תעש.ה הצירשי הןלי%יתשר 1"וו1!1ח.,. 4",",4ת.א.

 "",1ת.א. 4",4~5ה.א.

 זמנית()ליעצה "",!,"ה.א. 1י,44ןה.". ותמחי-נוי פקעות פרחים, שליישיזוק ::::::ג!ב ::,:::ג)ב) לייצור המועצה בהרכב שינוי עלהידעה ""ן,1ת.א. 4",7!ןת.א.

 גי ין).ת( ןג'ייןי" י,יית;יי"' ta~"-c שי י'שןי"י'"ץי ::;::ז!ג):) ::;:::ג):) "יחיה הני ,"יות רון 1 .יקנ "ת י,),נ, נ, יין,ע,יאיי "",;;"ת.א. SUUi65ה.א.

_יי..,1נמ1;1ה""ן1רה-ןס ;",!,"1ה.א.
 פיעית rn'r-D שי ייש'יי, יועציי 'ליען" מטיי עיה"יינ" שפירא ש''a~s 7"י1( נראי )4 תשג-ן שינןנ-ז
 תש:.א, 4",, "!ינין'נ נ'יקיס שייין:" יןנ'"(, )ייעץ" גי.יצן". הישימיםשי י7י"7()"מ

 י". יפי תתוב 1!,1,עם.
 7ן,1( נ"י,, )11 הש:.י ננ.יוא, 14%. עמ, תשיעי, 2!1, נ-"1

 שרףואס גבתיה"מ ,"711()"י
 וקתיש.ה ימננישר הן,,אותשר

 תשי"ג-1933 השוספים,הזק
 4..._ ....,צ_._

 .. _;.ג
_ _ 

 העןגן_1203 גצ' "-" ""' התעבורה.פקודת
 המועצה בהרכב שינוי עלהודעה תעבורה שופט של קבע מינוי עלהודעה

ןן,ןיןגגןיןיג2:ן;ן:גג:קגןיץ:ג:ג מון.ע אני ן, תש..)-1;,1 "ש,פס.נ, ישק 1! ייע.ףנסתום ומע!. 1:"ה"ם ""מנר ,יו, 5 סעיף ,!י ימנוהו נהו,ף המזיהשמשין

 ' ה,1, ,_)י

 ת"ומ.ס אניתם חת מיניתי 4יו1; השנ.ן נ_(י.._," מרזב. "ת 7:ע ש, מתו. מ.)ק התעבורה,, ין,וות "ן,נייף ניני ול.נוי ומנענה צנר. מנפר ),זיעת
 ני". )ן תש:.1 גטין י.ה מ,יס תיגורה =!ס :,גם:,ר".ן;

י".י
 ה. ,יייה וןןמ":ג,גאמ' גךג:ך

 נסי.
 ","1, הפייטים ניי,וט ש!וינמ" המקן", "יינ עי""יין" שפירא ש' יעקב 7ן.1ן גן"י )4 תשנ-ן ננ.נןנ-י
 1ן. ,פ. "תתן "111, עמ' תש:-ז, "ישיט.ם קי "7,,7()"מ

 לבתיחיים 7".1( נתר,, )11 השג-1 נדייןנ'
 "יקידותשר ",71%()חי "14. עמ' תקי-1, !"1, נ.ה1
 12. טמ' תשן'ר, 409, ס"ה 1 367, ס-ח 173; עמ' תשב-א, 7, הרש נוסת ישראל, מדינת דיני2

 ) 760. עמ' תשבש, 1542, ק"ת ! 64. עמ'תשכ-ב,

 מ, "ן:1. "!ינ.מ.ם,,;:מ
1503 7"")~י~"1 ה"נ-ן. יא,.י



 תשי"ד-1953 ה?אוטי, דביט,הדוק מייעצת .עיה דרטכ שיניי בדבריודעה*

 לגימלה וכאים המחרקים מקומותאישור כשרוה ת שייטימניעתש
 נשוו,, שייסות יי:יית המי.עצת ימועי" גינב גי ייי'ע'"נ',ש

נתוקי
 הש..1- ה,".מי, הב.ס.ה ,הזק ע( !ן יעיף ,!. נרוויתי

 ביוסף - להלן המפורטים משקימות אהד כל מאשר אני 1933,1 כלהלן:שונה'ש
 582, הפרסומים בילקוט  שפורסמה בהודעה שאושרו הס-ומיהעל הוערה הבר נתמנה - לח"י היהודית דטובנות אריה,לויוש

- 532 עמ'היךי"ח' במקומך הועדה הבר נתמנה - לישראל צבא-הגנה שאול, בררס"ןש  המגיעה גימלה להיתן יכולה לו אשר כמקום 

 מקום: אוהו על ההזקתו וכללואי וים. שמעון רס"ןשל,ש

 'ר.שי'ס; עורית שנגן,.ת י'יוש,'ם נ7ן:י, ן,7מם מוש:)1( ני,,,ן שפורסמה גייי;1ת, יוערה הירי מ.נוי נוגרהן.ועה,8
 שננעי,ת עתק-הקת יין יש,ושה שנענעת ן,ק:יג מ.ונ)2ן יה. יר' תת.,1 4ן", ען. תשג-ן, ונוע,ה!רנומיס

*'
 אלוןעאל זוין ,"ת"י םב:ךך' נב:"ב יען( י"!ייי 'ין הג:::ך:"ין תל-אביב-יפו.עירית

-.ו  תשט".--1935 ושם, ידתקניןן ". ,KU' תקי.ז, ון1, ס.חן,1
 ושם יד הנהלת בהרכב שימי בדברהודעה
 ואיטויים )טררים רמצה טקימיוו הסדין?צי - )יגין 1 תשם-1-!!1% .שם, .7 ,תקנון )ן( "1 ,תקנהנ"ת"ס
 תשכ"ה-1963 מ,כיז'ם(, ההצה במקזמזת ן':" יהק111, ל( "1 7ע,ף ,!. 7מנ1ת1 גת71ף ני מ"ע אנ.ןתק:1",

 בטקזן,1 זלהי:ההף בא-כוחו ,דיות פןנר "יים ד"ר את האוצרשר
 רחצה מפקחי הסמכת  על הדדינה ההנהלה.בישיבות

 י,ומ.ת הסאת ,צו 1 7ן'ף ,!י ין:יתי נתו7ף נ. מין.;,"ני "פינימיס גי,,וס ופ,רנמה ושב, יל הנהלת הדננ ע,והותה
 1, תשב"ה-65"1 מוכר,.ם(, רחצה במקומות  ר,ימרריס ומרריםרה?ה זה. לפי  חתיקן 39, עמ' השכ"נ,873,

 מע"י יהדות א', יספי יהין נק):'ם ששייח'ןס -":שים "ת "יאה: ארן זלמן ווין 2ן"' )י1 תשנ.1 ננ,סן,'
 נמקיי)ה ""!1( נמים )ינ ::ן:::::ס:ךבן:ן 1התרנ1ת החינ.דשר 41!11()ים

 1411: עמ' השג-1, ,144, עמ'נוו7.1%.ת נ"::,ש.ו, ;::י

 המזינה שסיני "נ.רןישף

 המדינה שטהבל חילןסמואי

""י, תשי"ר-1953 הלאומי, הכיטוהחיק
 המי::" שס"נ: ,ייז ניל"י

 ןמךע" שן"ני וי'," אי לנוף נזקים למסעת אררן אישור נדברהודעה

נ, נגןנפתקי הקטון., הגיסי" יפוק )3( )א( !1 נעיף .עי סמכותינהי,ף
 ימו.1ה שט"

 ג:ש:עות" נגח.ת רשות ג, ני מישי א:. ן,השי-ן-!!%ו
 ייוינ" שטחג, מ.,שסוקאקר גהו,

 המזעה שפתנ, קנזצני או ,:וף Dt~r1 ,שיעה ארדון ה.א !, השייט-%!1% הכנאות,שירותי
 המרינה שטחכל שמרליגגישראל לחזק. 16 סעיף לעניןלדכיש

 ס:ב אלוןיואל 7!1%( גלא' )ן תש:-ו ננ.יןנ-1
 י:ג "עיי,שי עיי","

:ט נזקים למניעת ארזון אישור ביטול בדברהודעה
 תללאביבמחוז וולף ראיכןד"ר " עי י' שן::,י:::: ::נשס,ין

 תליאביבמחוז פרנקליוחל הלאומי, הביטיח לחיק )3( )א( 16 סעיף לסי ממכותיבתוקף
 הדרוםמחו, ארוטימשה לרכוש נזקים למניעת הארגון אישור אה מבטל אני 1,השי"ד-1953

 הקדוםמחי, הקןי;7: 312). עמ' תש.-7, "נב, "ייס,מ.פ 2',ק.ס פורנו" ;,יןשהיזע"

 אלוןיגאל 1967( במאי )3 השכ"ז בניסןכ"ג
 שפירא משה חיים 1981( במיס )28 תשכ"ז ב' בגדיט"ו העבידהסר ינ750()חס

 הפניםשר 76750()הם
- 289. עמ' תשכ"ה, 456, ס"ה 8; עמ' תשי"ד, ע13, ס"ת1 -
 1903. עמ' השב-ה, 1719, ק"ת1. 199. עמ' תשי"ט, 290, ס"ה2

 67ה1.".19 השכ"ז, בא"ר ם' 1359, הפרטופ,ם,לעוט1504



 ןן

 1943 ציבור(, לצרכי )ריישה הקרקעותסקודה העיריותפקודת
 14 סעיף לפיהודעה הרצליה עירית ראש סק התפטרות בדברהודעה
 בי הורשה, ביה ניסרח 1, העיריות לפקוית 132 לסעיףבהתאם

 '": הת"י ישי" :ג:ג::תג::ייג:ג
 ,alslsal שןןה(, - ),%ן י ומנו ::נור(,"7גג:ג::ן:: יחי

 1:,י::::קגן:מתי:: שלנירא משהחיים 7""1( נמר., )!2 תש:-ו נמגן;.נ
 "נ' ;' "4י1 !יו:ת.י5ת והמש"

ל ל מה פפס י,פיימשיק"מ
 3. לפקודה ו-7 5 סעיפים לפי שנמסרה ההודשה שלמתקפה 197. עמ' תשם"ד, 8, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1

תוספת אווריהו(, )מועצות המקומיות הבויעצןרןפבי
 1 מחלקה חלק המהווה גערך אחד דוגם שטחה אשך קרקעחטיבתתשי"ח-1958

 "י'ןוי. שי" .%,וע'גמיש מנשה האזורית המועצה ראש סנן בחירת בדברהודעה

 נבג:::: ::יי,,:יין ,.,ןןל5-ן,ן-ק::זנ:ן,י,ין.ן.
 ."נזר רישתם אזף ראש במשרו מו!קז "אמור "השר,טועתק היניתה. ראש ס;) יה.ות 1.אמנס117
'ן נ 1  ע'ייה' נ.י,ת. יבשיי מתיי עי "ממיי" .נבןךןקי"עית,.ייישי,ם, יייא ישה חים "" ,י""ירי ":-י 
 ספירפנחס 7",ן( SC1' )7 הש:-1 ננ.נןנ'1 "!12. עי, תשי-ה, 7%7, ק.תן

ה'ק "איצישר)תמג1ו!1(
 -'-'יןגן:יי:ג!.- )כחירית(' הרשת'טכ"ה-1965

 !,2. עמ' תש:-י, !י!1, '-פו הראשונות הבחירות מועד קביעת בדברהודעה
 יוליס המקומיתלמועצה

 943! ציבור(, לצרכי בישה )ר רקעות ק ה ";ידת ג:: ":גנך 'ן:ג:וגי:ג יג::2:גס,ין;ן:ייייי,י,ן,

 14 סעיף לפיהודעה
 ;י הוו;", נוהוינית שפירא משהחיים 7י,1( גן". )"1 השנ.ו נךנ,נעו

 נה71י
 .!קידת 14 ס?.ף יפי סמלות.

4ןמי a4s. עמ' תש:-ה, נ"4, ן-הן
 אוי ק הש-ת-,4%"1 ן, ו" ";',ן,ן נור. ,;,וןת ו-!)ז(

 בתוספת. המתוארת הקרקעוה לרכישת ידי שתמושך

 12 ין"ה "יק המהווה נעיך מער ;2oo שטסה אשי ,רקעטינת על יממונה nlc's1 שלמי, המ,ימ.ת "מעצו נ' נוהמוי,;.ס

 יונפ.ה. !1714,נ.יש ענק.ם ,מס ון'ן ימת הנקשה שרת את ק ,4"1 יס7.ב(,),ים
 לשם ולא בעבר ויהוי לשם אדום, נצבע מסאונת האמורההקרקן ממס להרתיתו נתבקש הדין שבית מהסגים 1,,5 של בשיעורכשלימי
 "אוצי. קי נ.ן ון,ת,ס ""1:25 נאךוי, ,יע".תו נהני הז.ן שמת המוס גנ,ש" !ויין,א מידה בקת הערוך הפ,282,111 מספר כהשריט גנולות, קביעת לירות. מחמש תפחת לא הבקשה שאגרת ובלכדהעמקים,
 "זיי "ייץ" "יית ני T"r5 יש ניני "י::'ייני ]:::יבן;:ין:.:יג:כ ג:"י::: ייסה, מתו, על ההמונה במשרדי מועקד הטמור שכשריסהית, מהמנקש. ש)זרש ":ן QT~o !י ע, וחתרהתיקנע
 נססה. - 47"1 ;מ' תשנ-א, """, היינומין ני,ק,סימה "אולישי ו1נ;7()ים שתור- בשיומי עןקיב ,מי זין ,מת נקשה אוית נזנרןה.זעה ספירפנחס 7",1( נם%. )7 תשב-1 גנייןנ.1 נייח.. מנרה ":ש "נ7שיהך
 !!. עמ' Db~ ,1!"1' 1 תוס' !1,4, עיר1 דנעו דוד 7""1( נ!נרואר )!? תשנ-ו א' נפזרי-ג
 ). עם. 2, מי. א' תוי' הש-ה, ע-י; שיומי ןמ,,מ.ת המויטהרטש "ו,"7()קמ
 1801. עמ' משכ"ח, 1179, ,"פ2 115. עם. 1436, מס' 1 תוס' 1945, ע"ר1

י, ,,,,., ".,.,,., ..,,,,..,.,..-,



 1943 עיבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותפקירוז,ן

יורהיהש:,אןסזמה1'7נ7ר,עןאן,רה.ךן.רמיזאהןי71ןגה. תן."-,1,4:, וימשיי, השמין נזר' ינ7יית 2-1)ל14)א( יאורי ושי בה, יישימוש ההיק ומת %ת ייגוש יייי'סש'מעיס 1נ?.,.! ין17וי(, - ),יין ו !4י1 %.נורי, ,צרני )כנישקד,י,ע,ת ןן.נור ,?רני זהוף נאיין ירישה שן.ן מפך דאיתה,נ-י,ע ,ן;.ות !!)!ן גע.ף .ן. נייות' נת71ף ג. הודען, נוההנית1 חוה מרו יסות יתמון הנומר שי נ. סיועה, נו, מניתנ1 )?( 22 סעיף לפיהודעות  ךק,ת ן,, ע, עי שה71:ק ,עותי" ישית "תהרשית.
תוספת ,ך:ךת קשתו" '1, נ:, יז1הזש גוה, מורשית י!יחון .רשות י, תשיי-7:1lesoיב(,

1 
,' ,ץ, ו.,י," דן;וון, ין. וישין, ,.,עז או ,. ש,וען,ו ויומיותה:1,.ת

 נ.. ל"יייי,ימ.,יי,.י.ן.יייי י-י
 1.סור נ'טור א'סור .?יניר. ך.עי.: ,היות - יןןתי - ישו.הרמשה

,תוספתן הךו!,עדמין הרקהינני דישמזי

1"::ן:: מ.ש יי ה"ה עזיי" ייה, שם""." ני4יני::ב
 ה,,

י,7." "יק!14!נ,1 סמרמחס 7יי1( יןא. )7 תש:-1 נזייןכ-1 קר 72111()ימ
""7." חי,"1ונ,1 ךץו?י """.1 ה,7יav .32 ' 1,,411' נ"!1, ין' 1 ת.נ' 43"1, ע.רן

",7." ן,,!2נייח 1. יי, 2, יס. א, תיו, תש.", ע.ר;  ואייי. שר ג.ז יהקתוס יונעו מידה נפה יעיוךדל,"2,""ן יסיר יתשי.ס .רוק נצנע יי,:,:ת מניירה י-רקעהן,:ת "27. ימ' תש-ח, 'SV/ ניח,
 ינ. סחותי גה71ף גי הווה, נוהויסרת

 נן.י
 .עיר ר.שיס אוף ריש נישיד' ךל71י'ס ה,:.ר יתשר.( ועה7' ,;,וזת )!( !2

 יירג. )רגושהה,ר,ע,ת
 צ.נור"

 ויית-?.,.ה, הלין, מךו1 ע, ,עונה ונושרן. 'רישוים, ד7ך,;י", 1:;.ן.ס הלאייד(, - ).הכן ו 13"1
 ן ה.י-י 1, הש-ה-]4!1 והשיט, "שריין נדר' .ן,.זת 2-1)י(14)א(

 יי;,,1ת. הנוזה נשתות והם ין"1 י-א' נזלי נ"י
 י,1?רשר "11!:()"מ הל117ה ין. השלן. ,.ועז %ו יי ש"1ע:,1 1ה.נו.ית ה:.היתננ. ספירפנחס הין( האי )7 הש:-ן שייןנ.1 ,ישרש יוק מורש.ת .ר,ש,יס .;ייית יז.ע,.ם ייר,ת אתדיקתי
 ופייה, ,!. "משנסי שון, ן, 1% עי. שיוטנו החוגות גי %תמ,"
 שרן גהונןת, וכתוארת ה7י7ע ש, ,רנ.שתה ונפער רגישתה,וורד
 a'D'SD' 7-15 לפיהודעה ,יינזר. מועיד יה.ות - יזות' - עשו.ה רנ.שהאוהה

 י",יט.1 ורושה נאויית יהודית "7י7ע נ' הןןן". נ" יןןית.תוספת
רמשתי. דרק היקוות יערך, מער ,1 ש, ;ו,, נשמת 7ר,ע ין.נותשהי  ןד ש,נ,. הי,ן.1._.ן.ק ירואות. ךע:וזה נשקות נו ,ע,.ן יאי נזנרהמעטין ר%'.ת  גן'רוף התיירה ג7י7ע לי אשי ההויה  מוגת ע, "ו ,.:הוען 1:. .רוש..:, עירית גתרזי מון,1 יעיר דתשר.סהתת, דר?אה - נישומות 11 הזען לרנוס ןיוס הזש..ס היך -ד_רלעית ה%1%י. שר נ,ז וןהתןס נ!י:1 נשה-כידה העריךה!,""1,!!% והנור ר,ש21 אוף ירפש ישלוק הרש נך, ן, לווי ין:,ורווק יעי נתשר.ט איוס נונע ינו::ות האמירות ה7י7עחטיבות ן "תגן .רוש,יס. 11!"!, נמש ו-"!1 ""1מן,7ית

- 
,-

 וןע.ף. ן;.ף נ:, ההע ןננ.י."'ש.נ יעיירשר ו1נ72()ימ הונז, שקוא י!.יו.יס את ייע.?.יס הירישת יהוז?הד:7-7ע'1, סמיךפנחס 7,!ן( גמאי )7 תש:-1 נעיוןנ"נ
-(DT)- 1 'זיז ה71ה יפות מתנוון יאוצר שר ג. יועק, נוה גיורתנן !3. עמ' נהו, מס 

 הציניר ,גרם וקוף גאלן זרמה שה.א ילנ. ",:ורך,נפרען 1. עי' י, מס' א' תוס' תש-ח, ע-ר;
 ד:,,.7 %וט שג, נקה מירה דא.%ר ושר ,רושה, ע.ךד.סש,:ן:נ

 7-3 סעיפים לפ'הודעה נה. יקפה חת מיד .מניר ייורקיפריע1
תוספת  "7 יחי," "י" ":"יי" נעיי מ,י ":ו ש":" "שי ייקעיפית ,ן יייןןי.יןךנ,י."י, ::גגרכעי,יג נ יייתךייל;נתי:כתגג

 י!,א:"1,"27 מן, נהשר.ט "רון נינע מ:.:!ות י%-ור"הקיקי דיקה 1:11ת שהן נ. התה מינת או שות יעפי. ההונעג, בנר-;מם. "71",נ"וש י,:,יה. העות רגישת נזנר ריתת ישאת מונן דאו?רשר
 הזוכר. שר נ.ד וההרוס ",1?;1 דיי" י,:" י.ייי ,:,1" נורש נך, וי פיכוי ,קני ורן?" הלורה נ7ר7עוישייוש
 ה7י7עות, וינזר ריש.ס נאוף מ1!7וינ דברור התשריםיעלי עמוס מגס יןש..ם תוך - הקרקעות ושיר רישום אזףיראש
 המעונין 1:י ה,-אמנ-ילו, הכקור, ?, ה:מ.:ה י-שייי יישייס' ין %שר הדו"" ralu עי א. ונוהו עי "רמה - נרשומ,ת 11הוזעה
 דר;י,ות. "ן:.זה נשענת נךס י;"1 1.%' -' נ' ליס. את ש.;,,1 הניעהו, ייין.7 רא.ות נ?.ריף הזיויהנקרקע
פ:הס 7",1( נך,י )7 חשן.1 נייסףג'ו ,ר?י(.דב הךסרטת 1ה11יה המ7ר,?ין, נלנ7ס' - .שנו אס -ןריש.ם

~'DD 
 1"ו?רקר "11!7ן)ימ ונ?.ף. נן.ף ינ. הנתנן "ננוס והישיג הונע, שהיא הלידוייםאת

 י.. ו.יב,"..ט1555



 8 "אמורנה 2קי,עות שין ן, הנעה טינת או ונות ,ערמו "תינעגי 19 סעיף לפיהודעה
 נך' עי מ'?'י ישי עיי!: ,!,.ית )!( !2 סחף ,ע' רמת-;ן ,עירית שמתה ""רש%"ננץ

 ירוי, יקיות גוירוף הממוררת נ,ר,ע)ת י1 אשר %"י" שקוויה "ן,.ז"(, - ),ך,ן 41!11 צ'ניר(, ,ויני )ינישן"לריעות עי או נו ן, גלב זיגבין
 "ן,ר,עין, b~tD1' - ישנו אס - "יט,'"ריש.מ %ת שהייות. יוריי" 7""1, ען' תש;.", ""11, ו!רנומים 2.,,.ט פורסמה;,.,
 ,;עיי גדה"" ר"ת-;ן, עיייתגו"

 מיד יצית יתנוונת "!יתוה רקות גי :::::גן:,ג:ה, ")"ג::;ןן:::::ןיג::ןגי:::)::סג::ג::ן ךסנ.ם .חיש.נ תונע שטח "!י11ייס %ת ,נע,ן,יס יודפת ' ".ן'ה המתוארת ",יזע :י ,ן7ייי, ,1
 נדק,ך)ת. וו וזעה פרנוב ".ונ רמת-;ן עייית ש,1"י.",ט

"וק",
 ,!ין' ושף נ".!1 ורושות שין מני קאמ,רות, גקר_;,ת

 ""וו" "ת מ.י 'נ",י גיי';,ת,העעי.תהמקו מזיוית "יו ":"ייה נעיו י"ס יינ-י שט"" "שי ויקע"סיגת
 "ים שיי נ"הי"'

תיקך "י,"י,י" "י, "שיק ם:ן::.מעיי,ןגגי::
 חוש י" "י," "יהרה יונס' 727'"י"4:):::ג:גדטקה ג:בן: נרן ווההונ "ן1:2 מילה קנותרן

 בלקיודשלמה 1""1( RS1' תשנ.1)!1 ג"יירנ' "ר)י,וה. העגיי" ןשןות ןו ,עיין ש"ינזיר
 "11!7()"מ מלמדוביץדוד 7,י1( נמרס (ZO תשג-ז 2' נאור",

 יןת-;ן rl~lvI יגשןנו 112!7()"מ

 הקנין( זכות )מידור הקרקעוהסקורת 2". עמ' 1"11, ינ' 1 תונ' ,194, ע.ין
 קרקעות סידור התחלת בדברהודעה

 בא"מיי'ן'ם 19 סעיף לפ'הודעה
 הנ-, ,;,ווה 7 סעיף יפי הנועה הע"ה נ. יק",

גג)"
 יצין: "מתוארות יקי,עית נגווע ,!,.ות )2( 2! נעיף ,עי רית-גן ,עירית שניתה הנישאה

 תי-"ג.נ-ינו. 44,", שכלח תוש 114 "12, ",,ות ךשטי;תיארי שהעז;" "וליין(, - ).חין 1 1,41 ?.נוד(, י!רנ. )ינישההקיטעות
 תל-אביב-יפו. הסידור:א,ור מצהירה 2308, עמ' תשב-ה, 1197, הפרסומים בילקוט פורסמהעליה
 חי-"גזי. "זזיי.יקי, ""תינית ",יחן י!,,יך',יי 9י ייכף ייהאס רמת-יז, ז.ריתנ,,

 1567(. באמריל )30 ת"כ-ו בנימן ב' ההודעה: הוצאתתאריך ו-7 5 סעיפים פי על הודעה פורסמה אליה ביחס ואשרבתוספת

 1937(. במאי )10 השב-ז בניסן ל' הסידור: התתלתהאדיד לקנינה תהיה 289, עמ' תשכ-ו, 1229, הפרסומים בילקוטלפקידה

 הסמוכות בקרקעות או אלו, בקרקעות טיבת-הנאה התיבעכל ברשומות. זו הודעה פרסום מיום רמת-גן עירית של והמוחלטהנמור

 הנעל. "מקידה י"יי"ית בהתאם יפעיי צייד "יחויהניבייתתוספת

י  טרטקובר יעקב 1"!1( נלאי )י תשנ-ז נניין נ_" שיש "," מגיעה ",1 "מיום מ-ר 117 שסנה אשי קרקע"לינת
 הקיטעות ושור רישכם אזףמשי רמת-;ן."11י,

 מספר בתשריט צהוב בצבע מסומנה האמורה הקרקערטיבת
 האוצר. שר ביד והההום 1:259 מידה בקנה הדרוך"מ,840,31

 ושירותים(, )טהורוה קניה מטחקק כשמ"ת. כשנוו, בשערת נו ,;יין זרא.גונך
תשי"ב-1952 מלמדוב'ץדוד ז"ש( נךרנ )"2 השג-ז נ. נאור",

)"מ72112(
ס;זי"שע'ייתימה'יי

 ביבוא הערך חישוב בדברהודעה

 נסיי ינ' סגניתיבהיקף 2". ימ' 1""1, מנ' 1 תונ' !194, ע-ר11
 )נירות ה ק. מס יריק 4)ן(

 "ישיב גזני ".ועתי את מת17 אזי ,, תשי-נ-1912ושייותיס,,1
 כלהלן; 2 1957( בינואר )10 תשכ"ז בטבת ב"ח מיס ביבואהערך

 'נו": נ2" סיס""יי 7-1 5 סעיפים לפיהודעה
 ן*708( רשוה הזק פי על שהוקמה ימיתוח (~rlr שניתנה ההרשאהבכום

 מועתתאית.. כשקייב ן'ניייתיאנייי"ס' ן 9"7( "!ית."(, רשות - ),ן,ן ו תש..-"1,1 ;ננ.נ(, )ועברתיפ.תי"

 1 1500, עמ' תשכ*ז, 1359, הפרסומים בילקוט פורסמה עליהשהודעה
 בפלד ז-' 1987( י מא ב )8 תשתו בניסן כ"ג לחלוטין דרישות בחוטפת המתוארות הקרקעות כי הודעה, בנהנמסרה
 והבלו המכס מהל 723303( )הס ולחת לשאת סוננה הפיתוח רשות וכי ציבור, לצרכי הפיתוחלרשוה

 רגישהן..נדבר

- -
 44, עמ' השכיב, 364י ם*ח 344; טמ' תשי-בן 110, ס"ת1

 860. עמ' תשכ"1, 1337, י-פ2. 278. עמ' הש"י, 57, ס"ה1

1507 0.5,1907נ r~rrn, תאייר ט' ההתו. ה"רה.חימ.יי,"



ש%
 1939 )המה(, והמיל היצ,א היכוא, כענין הכיכייוהיקויה

 תשכ-ו-1957 4(, )מספר סתורות החרמת בדברהודעה%

 ,ך,ן שווייגו הסחורות נ. י!י1, )הגןל(, .המנס ןיגוא 7':1,, ני:'1 ינן:ו.ות יל,.ית " יסן'ף נהה,ס מיז'ע"ג:',%
 יויו. ינוא, רש.וווה ,?. נג.ן,ך שי,נא, יאחר ,י;ווה, )n'so ! )1 ,!' יוךרמ..%
%,

הק5'קה ןהתל,שהןמתהותומניוה'נו%ןהי"ורהסוני,ס.יור.
 יה;.7. עס נ?1 יגורות !2 לינרות, ר%ו מן5הות"!"3ו

חי5ה,".3."ת,יוה,!",7"4א,:.גים לר,ר עפרון יס'נ יי סר7י, נז.ריים עסין י9גינ,יס,
 ישוישות מ,ווווה 2 ער,י, גוגע עסים "4מינג.,

,,י  ,גש.ס, מ:ריה 1 ,גנר, מסר.ות 2 קגט, סיגר.ותInooי
 ישס מן'י' " לין, י.גריות י," מר,נויו, סיגר.ות9ן"1

".פהוי.1.ית,מ,ה,7",%112,:וויס ן,;.ב(, )ן יחשן ",יןה 1 ,י,,וסון, ג,יוי נ:יגי 49י;:ר,,!
 ",2 מר,נורו, י.גר.,ת ",2 יאש", יז ת'7 1יאשה, מלדי" 1 ,;:ר, לסד." 1 יס,"ט.ק, יגנר ~ov מ;,,1

 נ71 מ:ורות 27 מ5תהות,מח;',י%

 משהת 1 יר,נור., נ.גייות "י12 ,גט, ס';ר.וה9ן"1!
el~:1r,-יס' .נ,נ%". ליס יש"ת 1 .,ו,מיט ,!"" 

ה.!ה7".!.1",מ,"ן7",9,!אי:.;יס ע:.דה ינ:ד 2 ס,י, "!7 -ירסיג." ורמוי יין נ,'1
 -%,יז ג,,1" מי 4.ז.נ;רינ-,

 ?ל.נ-
 .ק.( "14

 הייסניו 7'שוס ורגייות 17 ק,י, " משקיס 5עמוןים ן?רנות449
ח.5הוי.12.,1ת,ן,","",,271עוראנ?ר,ן לשל, הנר.מב ני חנ.י,ת 5 )ן"רן(, שנוריס 2מהם  ,!כו ק-ג ""!1יוי.

הילה1".1.!1ת,מ,י,7!,"!1א,מ.ג.ס מיו'ן'ה, 1 ויקויקית, משימשת מסיטית, טי.'ויה1!

 א,.ר,. מנסה יסר ושכורה משוכשת-א,קיריק-

 דייר, 7רינטין נושס נ7:י7'ם 2 מ!תה.ת, מה;יקי"1י
 ;ים 1 יאש,, אי;,ים 3 .גנר, א115ות 2 לגנר, מטר'וה3

 יהרן, .1 ?מיד,ן 7 ענודה, מ;נס. " יאשה, מטר.ה 51וף,
 ק.,,ן לי ג,נ1קים 3 ,ינננייב, "נורוה 4 יוה, כע.י1
 ל,יוייף, ו..וה משהת קיעס' 2 יאשן, מהרווות 7 י,שני
 נקיי;'ם 4 שי,, ג.יוח נניגי "ג' 1 ש.ץ, ג..וח מ:ש,ר1
 קין;' 1 ונ,ן.ת, ,ויון מי מרסס 1 -ס..יי.5., קו,וןיי

 י"ש:, יי,ה נתוגת 1 1עואה, 7רם 171פי' ירדיי,נר,גט1ו
!c~un וע,י.ס ,מות ! הי,.ב(, 2 )ן.א י%שה אעייות 

 ג;ד ייב 1 מפינטיק, תי,יס 2 לגנרת, מג5יים ,ת 1,גנר,
 י.!ה 7".2.י1תומ,ח,7ין%,! נע,.ם"א י?פיגי,ס. מניקיר בט ו1יעה,

 והנ,ו ה:ננמוך. פלדד' 7"יו( נ"פר.י )14 תש:-, נג,יןד'

 :.י1.י."1 חשנ-ו, נא.,ד ט' )ISJO~ ךפרנ:ליסי,;ש8ל15



ש
 1944 קרקעות, פנקסיפקודת

 4 סעיף לפ'הודעה

 נינגר, ו"נ,וע.ת וו, יי.ז;ה הראשונה גת.ננת "יהו"ר.ת י,יוע.ת נישר הקרקעות גננ,נ' רשומות גי היזעה. גו"גמירת
 קרקעות בפנקם מצויוה היו או בחלקו, או בכללו הושמדו, - זו להודעה השניה בהיטפח המפורטים וחיובים, זכויות הנאה,לטובות
 הדשות. רשומות להכין מנת על הקירות יעריך מהכרוך אני וכי בחלקו, או בכללו לשימוש, ניתן שאינו או להשיגו, שאין אושאבד
 בראשית, הלשכה דקרקעות, רישום במחלקת לי, להגיש בזה נדרש מקדש הרשומות של בהכנתן מעונין שהוא הטועןכל

 בכתב. טענתו הרצאת זאת, הודעה מרטום מיום יום שלושים במשךירושלים,

 הראשונההתוספת

 גר.שוםפרטיהשסחיתר
היקמקפיח"הוושזףנרךזונבמערמקוסעירניזור.

יי,"441ו"742"""1141"-"21.4מח;"יהוזה,רוש,יס"!21!
חר25.45-311413037420344151 יהודהמחגהירושלים22136

חר,8-30182300742294417פ.47-ירושלים22137

חר,פן144ש0"16--52"ן6אס-סיןסירעאן221%8

 השניההתוספת

החלקדווכההמוכהטיבמספרמספר

העסקההשטרסידורי

!,ו נן-גיוס אנרהס'ונד י,.רו מנוקהמנר1!,1""י!1י2

1,2 נן-ש"פ %נרום יוקף ג,זרון יעוגמנר4",1!11""1;2

1,2' בכנשווילייהודה משיוףשמואלמכר221372318130
1,2 בכנשוויליאברהם

 - בע"מ הדדית אגודד והסכון"-הלואה ואברהםיהודהמשכנתה30;2319
בשלמותירושליםבךנשווילי

 ס:י::בעמי::ן:,;-י,שיס !414"2"ר1!2
::ן:1

"י," ;ומר א, מויטיא אנזר ""ויאנן, ו",!1 חנחן ", אגיוים נ,.,מוייז
 גניי אנר"יםזהיר

Izreo , אנסן א,
"",2 :ויסנן א, %המז מותאיר",מז
"2,5 מונסק %י אחרז מותא.רירימו
"",! יויטעא א, "המן מוהאירמונ,.ח
"ון3 מ.נס"א ", אזיז שור".ןייו"מז
"15" מ,יספא אי אךיז שוראיר.מריס

 הקרקעית ר,ק,ס מזקקתמנה, טרטקוברי'
 מדיש"נקיז

1509 7",1."."1 תש?-ו. נא..ו ט' "ן"1. "נרכ:מ.ן.,,.ס



 ןן
 תשעה--ל96נ והבזיה, התכנוןחוק)1
 נתניה: ":,,,'ס השסוין "נ1",ה שרמים מ7ומ', ":מןירהבי ,י..ש;1

 נזהניגרת,ן ,י-1"1; "ירית ;):ייתיש מטורפת תכמת שכוי אישור בדברהודעה
 "1תה,'

 :ן;ב'גש,._ :::::::: 1,נ:יך, הת::.ן י,1, ]11 ינע.ף נהתאס
.1.1 

 שמזע" הן,י1-, מס' משרית חננית.ש.נוין יי" גי;י"י' "י"מ גו; צי(היגג:ןנ-:גג:יבך;::
 ונשענת גיי.מ ה'".ס ,,א נק ,עמן רש"' נה::'ה מ?ו:.ןגי ?ן :.יז העזת., ע,

 לקהל. פתוחים האמוריםשךמשידיס משב"א. 573, ם הפרמים כייקיט פייממה אייי' המציפוףהתשרי"ש

 אה הרנאה חתר תענוגי פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל לט  ביהר  איחו "ישרה fi'rl~al הועדה שנו בצורה מאמורהשינוי

 מיום הדשהם חוך רשאי אדתו, גובל או ההכנית בתהם בלולשלה רשאי מע-:ין וכל דירוגים, ולגניה, להבגון המקומית הועדהבמשרדין החכנדן שמרהב מקימית ועדה מהנדס וכן התכנית ידי על נפגעעטו וכן האמורה המפיזית הועדה  במוירדי הוסקד תלע, המצנרףהתשריט1

 במשרדי לתכנית המנדוח להגיש ברטושות, זד הידעה שלפיכימה פתוהים האמורים טהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בולעיין*
 האמורה. המקומיתהויזהלקהל.
בהוון'ךהיתננו1ו,ננ.".ב ו,נ:.ה יתנון הזרוית הועק יאש,.שי י,ךצ.ת שיעצך נשי ךת::ית ;יפוי א.שור ;, ,;רער"יךו,ית כהנאמ' גיא" נרשית רש,.ס ש:ה,נ,", ותפוזות ,והיית סענ" יי.,,""1 7",1( ג"!ר.י )"1 הש:-ו שיין1' נ;.ף ירי שישמי;, יי ,:ן :ותת" "תבנית ,;ינוי ק,תנוו.תומ,

 גוברניקי'
 ולגמה להמנון המחוייה הזעיה ראשיושב

 היפה מקומי, הכילןמרחב המרכימ"ח

 מיתאר תכניות של התליה הפקדת בדברהודעה
 נקומי,  היננןמיתב

מקומיות יורוו"
 והגחן, "תנון ,היק "5 ,(עיף ניתפס ךייע", ינהיי"י" מפורסת תכנית שינו' הפקדת בדברהודעה

 גישרו, גיהש:.ה-,ן"1, ין: ,ן .', ,ך::.ך, יה:נ.ן ,יוק י" ייעיף נימאס גון?ה, נזהומסרת
 ו'ן,ן וקניי", ,השון ויחי,ית "1;ן"

 היסה- עייית ש, "זרוג-נערגי נ"רר הכזיוה ךת,.ת- ",סקי שירקות, ו,ננין. ,הגנזן ימק.מית "ועזה וי:שרזיהמיג,, "ן,,י11ג' מן' -חנית ונקרנה: מ,.ייוה י.ה"ך ה.:,.ת -,ית,."
 ייתלה,

,.., נילי,,;.. מס' מגירסת תנ:.ת -שתוי הנקרא: י!ורכת תפיתשטוי
".; 

 ת_.,._
 יר'!". ה:'ה"ר .ה.נ.ת י!! רן. "תנ..ן"ן איו. הזקיף "תשדיך עםגי"ז 7",1( נילי )ו; תש:-ן נתש, נ,: ".ם עי

 ניבר ".יעד חשי
 מס' הכנית ואת 13.2.1934 מיום 442 מס' כע"ר היהממהאישורה ההבניה: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה

 הפקדתה בדבר הלדעה אשר לחיפה" המיתאר להכנית "תיקון -229א' 3662. 3198,בגושיב
ף2, נימים תשנס יקא נו ,ציין ישאי יתבית נשיאי המתיןנ,
ז1,':,. לקהל. פתוחים האמורים שממשרדיםובשעוה

 התכניות: בהתליית עלולים השטחים הםואלה את דרווין אתר התוני מרט בכל או בבנין בקרקעי מעוניןכל
 "2. מהי," ודיק 7! ;2, 4!, 21-1, הלקנת - 1,,1,1;.ש ).ירהג מרמית זען" מהעי זנן וענית שתוי .וי 2, נ!1;עצמו
 בטלמוהו. - 5"107ג.ש ידטיים תור רמאי אותו, גובל או התכנית בתהום כלול שלההתכנון
 ;!. !!, 11-וו, ה,,.ת - ;זור;,ש "ן::ית .שיו.. התעזות ישיש נישומות, וו "1ז?ה ש, !ריומהמירס

 -בשלמוהו. 10737גוש האמודה. המקימה ",עוהבישניי

 "לקות ותלקי ן"1 49, 47, 45, 29, "2, -הלקית "larsמ"
 י_48 _4 44 1967( באפריל )10 תשכ"ז ב' באדרג"ס

 נלקית,. - "1ש1;יש יינךה י"נ::1 "ו?גי"גון רעש"ושר
 ,ייניי"1,

 נ.מ'ם :aticn ,,א נ" ן ,ע. יש". ישיבת נו.""" י:.ףןי,

 את וירא" א"ר הכנ"מ פין נ:, "1 גג:'ן r7?a'~ ךע.:.ןנ,

 הינה מ17מי, תנוןמיינ
 שזוה- מקייצת מעזה םנין ו-י ,ת הי.-נ ה "ו.י עיג 'rSfeJ עין,

 להחליית התנגדות להגיש ברטומות, וו הורעה של פ-ישהי-ט מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
  והריך,  גולון ,קוק "" ,נעיף נוגרס "1זי", גו":ינדה

 י,ןירן.  גרזימיח גרזרייה,ייההן::.ו,
,IOGS-1931( באפריל )24 השכ"ז טיפ,י"ר כהה ולבג'ה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ביחשב"ה  

 כ:הנאכב' רו?קדה תיפה, ולכניה/ לתכנון המקומיה הועדה  ובמשרדיהיפה,

 המצורף ההשר,מ עס ניחן "מורי'ת', הקם קינה ,י נ'גרעון
 "יע ראשישב 1,'",

 השה מ"ח
 ה וינה יתננ.1

 7ה9.310נ ה'טנ"ו, בא,יר ט' להא. הסרמימ.לי:מ.ט510ן



ש

 תשכ"ה-1355 יהבניה, התכננןהו;

 ".!ה מקימי, תנוןיך"נ "'!ה ל,,מ', תנווןמרש
 מפורטת תכנ.ת שפוי הפקדת בדברהודעות מפורטת תכמת שינוי הפקדת בדברהודעה
 .הגניי, "תגון י",, "8 יןע'ף נסתקס הווון, נוהנמנרת וגנניה, התגנון ,".ק 8% ,יעיף גקת"ס "ורען, נו"גינית

 ירין ליגנין, ,הנוון "מתעית המז" נישיזי ני השב-ה-tIOES מקו ו,ננין, יהנהן דן".וית "ועזן נישרזי גיתש:--,"1%,
 ש.וו. קון,1 "ירה, ויננ'", יתנון "יקומית התזה 1:ישרזיהינה, שתוי ה.!,ז הירה, ענניה, ,תמין יקומית "ועזי .נישרזי",מה,

 ":ן'2י :ונ::ב;:ב:ג'נמ;יג ייי "יעת - :::גקת:ן:::י:ג,:::ך':::4,::ה
 ,ל;:ג ו.ו:מ,::-:מ.

ינצור; - ךפ,וו ין'חננית
 נע-י עוינתה "ישרה נוני ש,.זעה ו:רמ,-,.7זר

,17 D7'Q יי'תנוית HDn' -  !ורסמי אישורה נוני שגועה .",ינה., 
 ""1%; ני.י' 1 מיון 2"2נ-ע-ר """1; 1.2,י"

ת:נ.תמנ'ן!,,17"'-
 גיבר שהרעה מורי., ו;,י.:ן, -.ן,ינהחנ:יתמס'ך!,7ג

 2ז%מנר 7! מ"כ 4,2 נ-ע-י !ורמה%'קייה אישרה גזני שהורעה המעיניה-, רשמיה ואוי ,%זמת-תפן

1,14: 44"1; נמרס 2 מקס Inzo נעיר !ורנן,.
 העליונה, הל-עמל של מחודשת -מרצלציה -הכגיתמם'חפ;569

 די,.'1;ד., המזוהית יל.נה :הנמתש'נ...סתבניתמי'י!'17ן-

 התשייט עט ניךז ,1%1, ביאי "1_,.ם 1,44; ניחני 1 מיחס 8""1 נ-;-ר פורסן,אישיי"
 אני,.ימיייי - 'es~isn מן'תבויה

 ךתננית: נקיי.. ךג,י,.ס "שסייס וב1,,ה !,רימה אישיים גרגר שרזיה "ע,יו:ה., רושליה קוי-"זית
 5,7-,,י. 4""-",י, "1", 3"י, ",,ות 72,"1:.ש 44"1; ניחני 1 מ,1! """1נ-עיר

 - "פ,811 מי'תננית
 1"2. ךי7" %',"בויש

 גימיס תשונס ,,א נו ,ע..ן רשפי קהננית בשינוי משניןנ, א,ק.יה שני ש,וזעה הירה-, הלטניס, רצת זייית-גתי
 יק",. !ת."יס "אן,רים עויקרזיסונשמת "1"-11"ן עמ' הש'.א, %"1, נ-,-!ספרניה

 ץ מן'::קי7;?ניתנ:יתמנ'ד!,"!4-
 :מיזג .מה

 הזשיים ת.ך רשאי 1%ה1, 1,נ, או יתנ:'ת נתרס נ,1, שקהותננ,ן "241-15, יזיזה כיון "יפה, ש, "מ.ר:נת עיר עין.תמית
 "פקזתה נזנר שמזעה Ob ,-1%'תננית

 החננית ישי11י ההנופת יךנ.ש גרש.מות, וו יוזנה ק, !רנונןמכס """ ג-ע-י פור!מ"
 ",עןהנן_רן, ",ין. "לגורף התקר.כ עס גיךז %"ן1, נדרן 2מיחס

 "' ' ן%מ.רה. _,.מ"ת '

 החננית; נשינו. וגיוייס השסהיס הםואי"
 גו"צינרת י1. "1, 14, "1, 11, 19, י, ",קחת ח,,' - "7,"11וש

 .מניה, ההנוון ,יחק ין ,!עיף ניתאם "וזין,
 מסוו "גניה, יתרון "משוית ך,עוה משרזי גיתשג-ה-1,,1, 1", ",, "4, 41, 1%, "1, "1, 11, י,;.ת הקקי - ""111וחש

 שעזי הוסותי היפה, 1.מי:, ,מנון היקומית הועדה ובישריייינה, "7. "י, 7", 2ן, "",17,

 נ7י ביב:ן::גו:םן:ג:ך:;::ן 221. ,21, ה2, :":, 1יי, ן, ;ן::""יוי.,ןייי; - ::::::::

 ו-247. 245 הלקוה חלקי 234, הלקה 10513גוש בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשיפי מעוניןכל
 נימים תשנס ,,א נו י;..ן ישא. ית:וית גסיו.. מעונ.ןנ, יקה,. בתוניס דאמורים ק"משרזיס.נקיות
 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםיבשעות את הרואה אחר תפוגי סרם בכל או בבנין כקרקי, מעוניןכל
 את הרואה אתר תכנוני פרט בבל או בבנין בקרקע, מעוניןבל שמרהג מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית שינוי ידי על נפגעעצמן
 שמרהב מקימית ועדה מהנדם וין ההכניח שיטי ידי על גרעעצמו חדשיים פיך רשאי איתו, נובל או התכנית בתחום כלול שלםהתכנון
 הדשיים תיך רשאי אותו, גיבל אן התכנית בתהום כלול שלההתכנון התכנית לשיטי התנגדות להגיש ברשומות, וו הוזעה של פרכימהמיום

 ההבנית לשינוי התגגדות להגיש ברשומות, יו היועה של פרט,מהמ17ם האמורה, המקומית הועדהבמשרדי

 רימויה. המקומית הזיזהנמשיזי תמית שינוי ונקזת נזנר "הכזעה נ, הוזעה, נוה נמניתגן
 תנטה ש.נ.י המקזת גוני ""1.עה ני יוזעה, נזה נמניחנן רוייך-, זיך הרסנת - "!,1271 סי' .תננית הנקראת:יס.רטת

 - 807 עמ' השכ"י, 1335, הפרכומים בילקזסשפורסמה
 10813, כגוש 234 הלקה - חפ,1251 מס' "תכנית הקרא:מפויטת בטלה.

 - 927 עמ' השכ"ו, 1231, המרטזנ;ים בילקוט שפורסמה הכרמל"הר
נן,ה. 7,"1( נאר., )"1 תשג" תינןנ.

 ענניה יטמון ימן.,ית הייו" רששךשנ 1,נ:יה ,תמין יין.וית היען" רעש..שג כהנא מ' 7""1( נאפר., )"1 הש:-ו נ;.נן1, כהנאמ'
rTnnחיקה מחת הייה 

1511 7,,1.ן.י1 תשנ.1, נ""1 מ' ,ןן1, ןןיכומ'ס,,,.ט



 ת,:כ-ה--5חפ1 והבניה, התכנוןהיק1 11 1ש

 "זרונ מהוו מעווי, ת::.ןמרן: ייסה מ,.מי, תאוןמר"ג

 מפורסת תכנית אישור בדברהודעה ממורטת תכניה ש'ץי הפקדת בדברהודעה

 .הזך", ית:נ.ן לעו, 117 ,יעיף תחי נ ":יע"' נו",מנית .הרי", "תגנון ,"וק %, ,נייף נרתחי "יי?", נוהניצית)1
 "זר.נ, מצוו יידיין, ,תשו, "ן,.וית "יייה י ו1י1' ךהש. ךן,ו 1,ג:י", ,תקון "י,.ן,ת ",;ה גמשרזי גיתשג-"-ועי,,'1
 שיה% שיך. הודד "'ס,, "נוי", ,תנוון המקומית "1ען" וניגרז.ויצה,,,1

-t?U 

 - ו,11, מס' יירטת .תאית ינקיאת: דיייט:
 יתשריט ים 'ךז ספקותן, ע, שוויעה "תקל.-' סלעשקיה ג:.ר'., ,נ:,1 אתר - הן,34!1 ין' .תנית "נקר%; משרטתתשית'ן

 17(:. עמ' הש:.., 11,1, "!ינויים נ'יקיס ויינסך %י'ה' יייי". רהט,; נין עמיי שגון .הייה, "פ,,"(ן, מס' ,תשית שי:ו'המיוון

 פונן" א,;,ד" נזהר שק,זע" ע2";., -";(;,ן
 ניקז אוה" אישיה י:,11ית ישוה שגן נדויה ך"ייי,;ית::'ת "ודנו:ים 2י,,ון

 7יהה'תן:ן:ג היפזה גיןך'יז. ן ,l?~sln "י'ה' י-עקיף ךתשך'ןעי אלי.. "ך13זף "תשר.ס עג ניפז 7,ן, עי' תש,ס,541,
 החמייים שהמשרדים יכשעית כימיפ השלים יי" ב" 'עיי,ין"י "חננית: נשיאי "כיייים הישחים "םי"יהא
 לקהל.מתיחים 339. 281, 141,2, הלקות תלקי 303, חלקה 10811גוש5

 י ן מךז ד ך,י בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי מעוניןכל'1
 ולבניה לתכנון המחו1יח הועדה באוושב לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 "רוו" אצר תנווי ירט גזי 1% נמין נקרקע, מעוניןג)
 "ורוסמ,.1 ץ,

 שמרהב מקומית ועגה מהנדם ובן התבנית שינה ידי על ננגעעצמו8
 טיבים מקומי, תכנון מרחב חדשיים תוך רשאי אוהו/ תבל או התכניה נחחום כלול שלההתכנון
 ממורטת תכנית א.שור בדבר הודעה "קייק ,ש'מ. "ה:וז.ה ,ומש גישוי1ת, י1 "ורעה ש, !ינייהמיום

 וןנ;יה, התדון ,הו, 117 .:;.ף גיהצת יון;", יוןפיזית ייפויה. ויקומית "ועזהגסשרז'
 הדרום, מחוז ולבניה, להכנון  המהר,ית הועדה כיהרלכ"ה-1563,

 הכנית - ד,2;1 מס' כפורטה "הניה הנקראת מפורטת תנית אישרה כהנא כוי 1961( באפריל )16 תשב-ז גניסןו'
 עם יהד המקדתה, על שהודעה מלאכי, קרית למרכו יפירטתבינוי ולטיה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב

 תשב"ז, 1329, הפרסומים בילקוט פורסמה אליה, היצורףההפריט היפהמחוו
 651.עמ'

 ביתד אותה אישרה החיזית נעוה שבה שורה האמורה,התכניה

 מע,י..ן ו:י טונ.ס, ו,ג:.ך, לן:ךן .ה המהו ".דוהכן. הזר, מקימי, תגרןמרינ
 האייריס שהמשרדים וגשע.ת ג.ן.ס תשבוס יי" י" יתהוי;י' מפורטת תכרת שינוי הפקדת בדברהודעה

 בהי, ייגשו, ,תעה המההיה הועזה נלשרז. גיתשישה-3(י1, ורד.מון י, . ' וךנ:'7, "המון ,חו, %, ,סעף גהתאס יוזו", נ,"::!רת
 ילגמה להב1ון  ]מן,ית ",עז"' יאש,ושב

 'עין-, ייגה הי,,"4-הזי" מס' -תנניה ונקי%: מצוריתתשית
 תכנית - חד,19 מס' לתכנית שינוי המהווה 125-, חלקה 10335גוש

 טובים מקומי, הבנין מרחב 1353 ב-ע-ר פורנסה %ישורה בדבר יהודעה מערכי, הדרומיהאזור
 נאסייי 11מיום

 מטירטת תכמה שנוי א,שוך בדבךהלדעה אליו. הצורף "השר.ס עם עי"ז 41?1,
 ין::י", ההטון "וק 117 ינעיף נהת%ס ה11ע,, גוהניגרת יתג;,ת; נשירי "גיו,'ס השן".ן דגוא,"
 הדרוס, מהוו ולבניה, לתקון המתווית הועדה כיהשכ-ה-1961, 144. 140, 111, חלקות תלקי 123; הלקה 0035גטש

ן,
i'1TS1 מקיאת; יירטת ת:ךה שינ.' ,"שי י;:.ס, קו ..י נץ' ;"'ך" ניי'ם הן,וי ,,% נו ,עיין רשפי התנית נשלוי 

 מוש: ז,,י1"' י'"(1 מן ילייטת ת ית:: 1 דן גי'ק ,קה,. סתוהין האזוי.ס שהקתרזיסונגערה

 את "ירו" %יר ה::,:י D-a גג, או נלין נ,רלע' יעדיןן,
,ה,ג.,ה

 י!ין.ך.ס ,;,י
 1י4. עמ' ;ש..1:1,1 ךמרן: מ,.ך.ת ועןה מ":ןן וגן הת:ו.ת שתוי יןי עי ןס:עןן:.ן

'

 עס נ,ןז איתו אנקי" המזיוית ק,עזה ;גו ג_,זק ""111ו;,;,, חיש,ין תון רשאי %,הו, לנ, א. התלית גיוס ב,., שיקהתכתן
 סרסומ"מ.ום

 ,גן ה"ךיי" "י",ן,ת "1עה מיעריי ".;,ן %,;1 ך_נירףי._ר,ס "תעית ,שתוי "העוזית ,ך;'1 נרש,מ.ת, 11 "1.עה ש,
 רש%. מעשין ונ, C'1TU, 1,נ:י", ,תמון ךן,,;,ת ךו;זןנישרפי "אמ.ז". הך,.מיה "יעז"גמשרוי

 פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעית בימים השלום ללא בולעיין

לקהל. 1967( נאמריל )6 השכ"ז ב' נחדדב"ה
 ורדימוןי, כהנאמ'

 יי::'" יתגנו) "מהחרת ".עיה רמשיושג 1,::יה יתגר) המהשיה יוערה ראשי.שנ

 זמנ1~10.1 ת.כב"ז, בא'יר ם' הה13, הפרם.ם.ם'יל,ם1512



י  המשפט בתיהזממת
 בירושלים המהווי המשפטבית

הזמנות

 על המכריז צו למתן המשפט לבית בקשה הוגשה כי ידועלהווי 153,67 ערבונותהיק
 הג.ל. המנוהה ירושת 3, הכרם בית מרהוב גרדטך משה ד"ר המנוח צויחת קיוםבעין
 בעזבון הנאה, טוגת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין הריני 1967, במרס 6 ביום בירושלים שנפטרירושלימז

 פיוס יום עשר הי.שה הוך ישיש להגרזן, י:ת))ד והרוגההמהו"ר 'י~ש,.ב. ", "נרם נ.ת מיתג פרוטו 'הקדיתי"מנ,שת

 "ושפס נ'ת יתן גן יא ~Qsv י' ינ יעשה י,י'יית סי' ושיק ייסיס זיינת טיס י. ,יחן נלקה "משוס ,נית "ונשק גי .11!,"יוי
 ?1נ.1 יינני רוענר; א' א' ו-ר ,ן ולבות ;רון. בשן ד-רימכו,

 ס'ישניההנון"נ-י.

 הנ., נעונין הנח" עונת ,ו שיש יטוען %וב נ, נוה מזמיןדנני

 נשם ;ס )",י.עו שיימן ניטל מ11ה ורזיה .רושתאנט גן " שנ מנהמא, ם ןת:;זוה ד עינכם a1?n:,ס

 נופר,י "" נ.וס נידוק,ינ שנוסיה שיימן(, ניטלמינה נע.ניו. יסינ !ו "יתפס גית'תן
 3"י1,

 'שיימן. י;)' ש'מ אלקיט שמנקשת רשם מים,"

 טובת לו שיש מסוען אדם כל בזה מזמין והגי הנ"ל המנוחהירושה

 שיימי שסגגן:י:נע:ך: נ,רוש',.ס שכשנרן מירוש,יס, כץ שרה השיהה עונכןנפנין
 יצת

 המועקת, ,"ניו" ~ת
 נזירי.. נט~ג ?1 "ךוסט נית יתן נן יאשסם 1,57(, נינואר )ו השב-ו נמנת ניד?יום

 ישם וי'ס,כו ירוש,יב. 3, נסי מי"ונ כץ שמעון,ןןנקש

 כהל-אביב-יפו המהיני המשפטבית
הזמנות

 י"תיי?ג אור ני נוה מומ.ן ון:נ. עזנו;", ומנהית הנ-י ויירהש, 4י,ו,17 עזבונותתיק
 טעם וליחן זו הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה תוך המשמטבבית 07',10 בקעהתיק

 ומדוע המנוהה של הצוואה תירשם ולח תקויים לא הוכה, לאמדוע בינם בבאר*שבע שנמטר שמירא, תכמיהי המנוח עזבוןכענין
 למנהל המבקעו ימונה לא ומדוע למבקש, ציואה קיום צו ייגהןלא 1951. בנובמבר24

 וו תשיה ,יתן הישפט בית יכש :ן יא שאס הנ-י, המנ.ח יענין חשר המישן חוך המש"ס בנ.ת יההי.צ: ארס נ, בנה מזמיןהריני
 באמור. שפירא להנה הנחן לא מדוע טעם וליתן וו הזמנה פרסום מיוםיום
 רקס ולך, ד' עוננן "נדת ?. רמה-השרון, ייסח, שיון א:רהס, אש,מר".נ

 ק, ,ך,ונ.ת י,:.יות האייס, הני!יס, וומס,ס,.ן,המ,י,עין
 ר10701% יזבוגותהיק כאמור. הנ"ל הצו את ליחן המשפט גית יגש ען לא שאםהמנוח,

 גת,-אניס שנפטי בכרך, ארטור ו-ר וס"ה תייגת נצניו ישע ולך,ד'
 1567, במרם 21ביום

 1 קיט %י י.תן נקש"!ש!ן ;' יייע .ייני" מניל..", נןניןן11אה"מנוןהשןלמית;ולדהבר:ישתלב.
 נ2"1, או,,.ן שזרות רהוג %רה-ג(,)שנק,יפ.ר;י"

 רמישה תוך המשרט נגיה לההי.צנ "ום נ, ננה מ,ן.ן הר.., מירס שבענר"
ש

 ?ו "ןשפס נבת יתן נן ,א שנום נ:ןמגם וטים :ג:: שנ,ורה'נ(. )קליפ.רמה מנרקיאי ;.לדהבר ;רשין וו;,;,ש

 ישם ולר,ד' יוחרז וצריה ו;.י יכוה" שונץ ער ":ימגם
 שאפסרה )רחלה(, רחל ;מרסקה "-אי"ה צ.,"תנן;,ן גיסיו. נסוג צו המשעם נית יהן גן יא שאם המנוקש,יצו ון,74"1 !ונבנותתי, התעוות ~ה אמנה פרסום מיום .וט ושר המישה תוך ,ך)יש,נקש",.

 ווין. נ.י,. "1 ניון ישס ולך,ד'

 ולא תק-ים י" הונן, יא סיוע טיס וליתן ~ו הומנה פייוס מיוםיוס 1oani 57, עובו)ותתיק
 צוואה קיום העודת תינהן לא ומדוע האהרוגה, הצוואהתירשם בראשון- ש:פסרה יודנהרץ, יהודית המכוחה צוואתבענין

 זו העודה ליחן המשפס בית יגש כן לא שאס )קייסלה(, צסליהלמיעאל 1983, באוקטובר 15 ביוםלציין
כאמור. ראשון-לציון. 28, 1וידיי היחוב יודבהרז בלשהוהמבקש

 רשם ולך,ז.' צוואתה קיום צו למתן בקשה המשפט לכיח הוגשה בי ידועלהורי

. 19.5,1057 משב"ו, בא'.ר ט' 1359, הפרכ,מ,םיגהק
1513



 ו8
הזמנות בהל-אביב-יפי הכהלזי המשפםביתן ו8

 וי,:,"1 ;וגדותתי, 7",ו,,1 ע;:ו:.תה.7*
 וו, פרנקכורט מרהוב ברנדם שיקוץ המזוהה ציואתבענין ביום שיפכר שהצליה, יינטר ישראל המני" צייריתבעניו8

ה,-%:'נ,וונמין7(.1,

 ת,-%:.ג. 11, כרנן;ירס ירך.נ ברנדס יהבה ., נ,יי. מקרצפיה. סנטר טיבהיהינ7שה11

 ?ו ,),"ן ישה הנשנס .גיח הישן המללשת גי יצועיווני,*
 עשי "מ.ש" הוך ן:ש7( גנ,ח ,ןת.,:ג %זס נ, 'rt? , י'- ין

 ?%11תק.1ס
"1::7 

 ן:-,, ,?יון Va'- 1? alv ין ומיום ך":ה:', להייינגייס ך:.י.

 רקס ולך,ד,ק7 11 ת.ו.לה;דית7ין ,א מיוע סנן ויה.; ן הומרה סימום מ,ונ יום'1
 לו ,תת היפן נ.ה יכש ג, ," קצם ה:.,, ויטר ,:.נ" %11%ה1

כאמור.  7",71"1 ע,נ.:.תת'7 ישם ולד,ד'ן
 שפסך יחי-א:.ג, :לר מרדכי מיכאל ך:;ון ?ופתגטין,ן

 ל1%6,  במרס 6  בירםגה'-"-יכ8

 ;לר. הזהויירשת lusliev עייייותתיק
 עשר מישן ת.ך גישזס שית .התי.?ן %ןס ג, גפה מון:'ןגי';. 1,77, גירן 24 ייון שע"ר לוי. רפאל המו" עונכןנעוין

 ייא תדיייר ., תיגך, יא מרוע טין וניתז ,ו ה:?:" עימסמ..ן'ינ .",. 221, יי,שי.ס קשירות ל.' התםוה::,ש
 ת"ת; ,ן המן ין( די ם ) ג .ך ך?.'ש" עשר ך;.שך תוך גרשכן ננ.ת ,הייןנ אזם נ. נזההר.;.'י:יין
 "ת,פיייייי"י","יס,יךי ייניייימי"גייד

 :%ציי. וי ה-יי"י'ה,
. ',

 ד,ולך.ישס
ד'ולך.יוס

 67,ן(110 עיזוזותחיק
 ההנפטר לגרךנ:ו-ג(, גרךבך והשילם המנוהים עזב-ןנענין

 נתשכן נ' ג'ו נח,-%:'נ שפרין .בר1' );':יובר נ7י,ת"ועו שטיה יודלביץ, חיה ימוך" ?.ואתנע:.1

 או, יזויע 2נכש
-  ;:עתי.י. וו. נן;,יון ןר"וג נרעשטין '"טליהו

 אדם לל בזה מזמץ והני הנ"ל הךנוחים של עזבון מהל למיניי12הל-אביב. ואן ירישה ?ו ,:תן נמה ילדון ינית ך,;שן :י,_.,,',ז.ע יד, הן,נ" ש,וו?י.ן בי".נ '.דלביץ 'הידה ועניש,
 ולמיבוי להכרזה ליהנגך והרוצה בעזבון הגחה פובת לו שישהטוכן עשר המיעה וסוך המשלט בבית להתייצב אדם פל גוה מזמיןהריני

 זו הזינה פרסום מיום יום עשר המישה חוך לרגיש עזבון,מהל תקויים לא תוכח, לא מדוע לעם, וליחן ,ו, הזתה פרסום מיוםיום
 לא שאם המבוקש, העזבון מהל ולמינוי המבוקשת ליכר;רהך::רו, תעוד תינתן לא ומדוע המנותה, של האחרונה הצויאה תירשםולא
 כעיניו. כסוג עזבון מנהל למינוי וצו ירישה בו המשפט כיח יחןכן זו העודה ליהו המשעט ביה יגש כן לא שאס למנקש, צוואהקיום

כאמור.
 יעם ולך,ד' ס י; ולך,ד'

 "ים כל בזה מומין והבני ירישה, סי המכריזים צווזם לימן בקמוח להלן, המפורשים בתיקים המשפט, לבית הוגטו כי ידועלהיי
 מרמים מיום יום פשר המישה היך להגיש, לה, לחת::ר ודרוצה "ליי מחייהסת המבוקשות ההכרזות שאחת בשזבון הנסה טובח לו שישהטיען
 בעיניו. בטוב צו חךשמט בית יהן כן לא שאם הכר,ה/ לאותה התנגדות ע,הזמנה

 1027,67 עזבונותתיק 2333,61 עזבונותחיק

1
 יהודה, )בן-ציין( י2ודזק המוח עזבוןבענין  233,37 בקשה ק ת

 יין, 11י:אע:נםאנ'נל:(ם
 מית,ג א;ד,'אן יחק נו רהמ-ם )קצרי( יניי:'יךי:קש מיבל

 הי-"ביב, 15, לנדה משירוה המנוד עכזן כנמת עי-י, אזולאי, היהשמבקש
רוטשילי

 תל-אביב. 73,
 57',1539 עזבוניתתיק

ניד'י,ך'7:מ"צרל;;מאלקלע'ק"ני7סיי"72!"נעי,עעי1"י"יהא'דהזיליחקייי"יייי44;2ת"3, 111 537,37 עיבונותתיק
n~rtJYדתולו- ההולים בבית ש:כטר י-ה ח' יט' 1955,, מזנמבר )13 חשב-ו בכבלו ה' נים נהל-אכיס-יפו- 

 1966, במרט פ ביום ביפו

 מבת-ים. :עלקייעי ן1מ'ל והרגקשח גבעתיים, 24, רמז מתחוב זב17בסקי שמואלוהמבקש

 ונו1היג תשגי, באזר ם' ט3מ1, הפרל.מ'ם');.ט1514



8

 בת7-אביבייפו הכהיני הכשקבית
 )המשך(הזמנות

 1077167 עזבוגוהתיק 1063,57 ייושותתיק

 נז- משוי ליפשטיין פטל שקעה המניה ירושת נינין לשין- ,1, נל!.ר מי"ונ הלוי סעידה המנותה ;~נוןנענין
 1967, במרס 22 בי-ם בתל-השומר שנפטרה תל-אביב, 47, יהודה תשב"ז בכסלו ט"ו ביות הרופא אסף חולים בבית שנמטרהלציון,

 רמת-גן. 21, ביאליק. מיתוג עי"י ליפשטיין, לבכי והמבקש 1566(, בגובמכר)9ג
 עוקשי. פנינהוהמבקשת

 מןי'ו'".כ:י,ן5ן ;:ךי:!גן:ך7: "-'" '-4ל,4':ה:;'יךיי:'.'יגי'ץ:";
 ונעת"ס. 121, יחן קי: - , מ לינדיי אהריןי,מנ,ש מראשי-,עיון, פ'סרק משה היוון עינוןיימין

 ם.סרק. מר'םוהןנ,שת
 1079,67 עזגונותתיק 67',1065 עזבונוהתיק

 """1, ניודי "1 נ.וס שיפטר מש, מרדכ' ימו" עינון נענ.ן תהון, "1, י"ן,א, מי"ונ שועה ה11ן "מנוי" עוננןגופן
 מש. ר41נה מ1מ נינהוהמבקשה 1964, בי"ס 1 ביוס בהל-אביבשגיפור

 7",2""ן עיני.,ת תיק "הין. "1, י"ן,א, מיסים שועה שמואלזימנקש

 - ,: י,7,,נענוע:גמ:,
= 

--' - 
 ','1'ג1'1,ין ג'.ש-'שיוו

רמת-ון. 1968(, ביוני )21 תשב-ו בתמון ג' ביום בתל-אביבשנפטרה
 7",4,"1 ןוג.:ות ווי, נ.ו-יורק. נעה ייית-:ן, )רטר( נשר אריהי"מנ,ש

 ג.וס גת,-אניג שנעירה פסקל, נסה ומ:."ה עיניןתוין
 1967(, בינואר )2 תשב-1 נסכת כ"א 1071,67 עזבתותתיק

 "יפה. פליר1ששפט. וריכושת הולים בניה שנעטרה ברוקר, לאה הישמת ענבתגענין
 ו",","1 עוגמותהיק "",1, ניעי ן נ.~סה,-"שומר
 נרש,נ', אברהם הינו" ;וגוןנימין הו,.ם גג." שוילי ברעקר, 'צחק "טויח עיייןושעין

 :רשעי. 1ירושיגוש 7"י1, ניויאר 11 ן'1סןןןן
' "ש,,י~. נייע, משנינת יפה פרומה1"ינ7שת

 7",7,"1 עינונ.תתנו

- ינושא, דו "ובסננ.ת
 ק

 נדן(,
 1נןהייס. ~rizJ נ1נלעון מי".נ )ורשבסקי( זיו הוהשמנקשת

 1988,67 עובונוהתיק
 12, דגנים מרתום אברמדביז ז-יד המנוח ירושת בענין 1373,67 עזבונותתיק

 הרלב ןהבה "מריה ירושתנ;1.ן
 מימת-י"

 7"1%. נ"פי'1 7 גזום גת,-ושויר שנמסר [נ;ת..ס, ניעי- שפטיה
 נשקם. דבורהוןןג,שת ""י1, גיא. 11 ג.1סהקוה

 7",%""1 עיגינותתזק הרלב. צפריר.המרש
 ומנן" יינוןנעין

 7""1(, נמרת )!1 תשג-ן : נ,.ידע"ן: 11, המנקין מרהוב חורינן'ץ אשך
 רית-;ן.,?";(, רמת-:ן. 14, תיע-ן מי"ינ חורונזיץ שלמה1ומנ7ש )רמת- "2 עטרות מרע: ערפיליי שמיר, ובריאל."מחש 7"י1, נפניואר "1 גיןב שניסרהנסתייג,

ו

 90,67~1 עזבוגוהתיק 1076,67 עזבונותהיק
 "14, נ?נ,נון מי"ונ אלימלך קלרה ויוון" ;וגיןנימין גת,- איסי נ,ת,-"ג.נ, אברהם 'צחק "ינוח .רושתנענין

 בינואר )5 השג"ז בטבת ב"ג ביום בגבעתיים ש:פטרהנבעת,ים, 1965(, במרם )31 השכ"ו בניסן י. ביוםאביב
 ז".~(, 117 יזמיי )אברם( אברהם לאה וילדהיהינ,שת

 ונעת..". "14, נניילן מי"~נ אלימלך שמואל~ממנקש ה,-אגינ. עירה, 1ג;ת 2",מס'

1515 השכ"3.1057,1.ש1 באייר ט' 1330, הכרכומיםילק,ט



 ןי
ין.ו

 בהל-אביב-ימו המהווי המשפטבית

 יש!ט.,ס מסממם ימנירת שמעו וייס, אוןלר ",ר ?1.י נ,געיי 1יו1 7" יו:ו:ותתי,
 ת,-"ניב. 54, אבני ריי:דין; 3'.ם כתת-הון שכסרה וזימן, ארנה היזונה יינוןנעריו,ש

 שעדיי בוקס, יוסף ":;זה 'רושתנכין ת,- יסה, 3, ;.הית "ה"נ ואוימן( ווי יהויקיםט-הזב
 נתי-א"נ,

 ם גי
 זן!1, נדרס"2אנש.1
 "יחזן. ,4, א..ת מי"ינ רן רחל.רינ,שת 7",ו5"1 יון,:והת.ק1

 נ"-ין, 14, הרצוי יריונ פורה אשר ומזון י,נוןנעין
 1,47"4ן ע121נ,ת",ק נח-'ם. rld "יצ.; מי"ינ פורת וילהו"מ:קשת,,1
 מרער נלה ר"ונוה; 7, ךן,ת מיה.נ ברעמן פ:הסו"ךנ7ן'ס 7",94"; ירושותתי,,,! יי"ייות, ברקמו אסתר ישי"" עיניזנכין1

 11, זג,," מנסן" יי"זנ כרקמן ונחמן ר"1ג1ת yltl~C11,22 7וי~, נ5נרואי 2 נ'וס,? מיןונ פישר עליזה ריונ.ת; ך:ן,ת, שזונת ,, הפייותירך.נ נתי-,:ין שמטרה רוטשטין, רבקה המוין יונוןנען.ן
 י"יגית. רוטשטין. ואב,"הנקש

 ן 7",ו,11 עינו;.תה.7 7(,נ!"ו !::פזתתי,,,ב
 השזח יעזונמין גשיר,ת ,שענר, תישתת סמוק, אסתר ךי:,ךן ירגיזגענ'1

~CT' 
 7!י1,נ-:וחי 1"1%. נאור.. !1 י'.ס נ"י-%:'נ שמסרה תי-אנ.ן, %,,נזריאון 15 ניום שתסי עבודי, ראוין נו

 ק ' ה "4ן;:.ציז 1"ינ ינן, "" וג;מ, ס סמוק(וימסמונד
 ישםד'ולך,

 מרבניימ הריו בתיהזבנות
 בתל-אביב-יפו האוירי הרבני הדיןבית

הזמנות
 שכת נ?זנ,ן המעטין 1% ,מ" טונת ההוגע נ, 'יושה. צוו. ,:תן גלשות ,ן,ן, ומיורס.ם נתיל'[ ""ין, ,נית המשו ני ,11ע,".וי
 'תן נן יא שאס 11, קימעה !ינו[ מיום .וט ?שי הרישך י.ך 1!ן:ית.ו 1.י:יר "וין ינ.ת יגמא ין, ,המון ורזי" אפיו מתייחסתהנקשית
 נע.1.1. נט,כ ?ו הויןניח

 י~,7,תש:-ות,, 1!%4,השן.1תי,
 גת,-ישומר שכיר קריזים, אברהם ךמ:ו" ייושתנעיין ילת"- ששטי" סוקולובסקי, בלהה המווי, ייזשהנעמן

 7"1%(. נינר,אר מ1 תש:.ו %' יריר נ.י.זנ ו1%%(. נשואר ,2 השניו נשגט .-ו ניוםהקזה
 ;תהה. 14, 1'נזן':ן,. מי"ונ וריוים אהרןהמנקו: ת,-אגינ. 2!ן., ישעי מישי סוקולובסק' זלמןומנקש

 9""7,השנ.1תי,
 ת,-2%י2. 57(, נ:י:ין נצת ניציי סררו משה"-.יש. 5,1%(, נ%זקטינר )% השנ.1 גתשרי ג-דנ.זם ו.;וו, נפיי, גדפנות שינטר שכך, משה-לייזך ה:;.ה .יושתגבין

 ר",2זה. 174, "רע, ר"ז2 שכך, פייוהןמגקשה:
 ",72,השנ-1ת'7

ענע,ק:טוי
-" 

 "י 'ע;;';"'י"ןי,'"'=:7:,נך ":ן: י'י "'-'
 ת,-%נ,נ. "7, "7'שין ידיג קרסו, יצחק"יטש;

 1414,תש:.1הגק ''

 ו(!ן(. גז?:נר ,23 הש:-וכנת 27!",תשג-1תי,
 יייס נהייה כשסי כץ'

 י--
 2,, שנ'נ שינון משולם, אלברט-אמילטוןךך:קש: י-ו נ.וס נירוש,יס שמסר רוזה, שאול ימות 'יישתיע:'1
הדן,יי. "ו!1(. נאררי, )ז תשג,:נ:.ין

 7415,השנ-1ת'7 י1, "מתא י"י2 ביטא, כהן א?, רוזתך, אט'"ינקות:
 י-ן ניו[ נ"ין,י" שגניה כץ, ל,א',ה ישון" ייישתנענין;נעתייס.

 נסגרתי )22 ושנ-ונינת
 (' ג'4[ נ5ךןי-י'ז ששסיה י,' %ו%ן(.

 י
 52, ש;.נ שיננן משולם, 'אלכיט-אמיליאן ::;י:7'

 יגש, מימי קיבו," ת,-אנינ. נ14, 'ייף "יי ואי, וחידהומנעשי;
 גוועי

 7""1.".15 הש:-1. ת"י ס' י"מ. "!יי.מ'ס"ווט1516



 גזה מויין הריני הש:-,, נ' נאור ג,נ מיום המן ניח ?ונתוקן נ2"",תשנ-וה',
 ש הנ-ל, ולתוספת לצוואה להתנגד מוצדקת מיסה לו שיש מעזגיןכל 1951 ביוני 25 מיום הצוואה לאישור הדין בית לפניהוגשה
 בעיניו. בטוב צו הדין ביה יחןין גפברואר )6 תשב-י נשבט ב-ו ביום בתל-אביב שנפטרקוועיץ, ש לא שאם ד, הומנה פרסים מיום יום עשר חמישה תוך הדין לביתלבוא שמזאל המנוה של 1968 בפברואר 4, סיוט הנ"ל לצוואהוההוספת

7
 7",1( גמרי, )ו! תשג-ן בנינןי-נ ייניטי!יורי, שנות "1, ,הין.ת שז. קוו'ניץ, מרים ושמנקשת
 יאשי מ::'י ":1 קיבי,,,הי.אנ,נ.

 בטבריה האוירי הרבני הדיןבית
הזטנות

 ש"הח נשנון ומעיין או הנא" סונר "הונע נ, ,רשה. צ11. ,מתן נקשות ,",1' "מ!ורסיב נתיקים וזין' ,נית "1)ש1 גי 'זועינוו,
 יתן בת לא שאם וו, הומנה פרסום מיום יום עתד המישה הוך טענותיו וימסור הדין לנית יבוא לה, להתנגד ורוצה אליו מתייחסוה,;בקשוח

 נעיניו. נטונ גו הזיןניח

 ,ויי"ש:-י"'; 7"ג,תשי.י"'ו
 נשו" "קטי אליהו, בן פנחס pnst "שוח 'יושתיע:.1

 נוימן, )הרש( מאיר צבי בן שרבט גהוק .רושתנעמן
 נטנריה. 7י,1( גי:ואי )27 הש:-י נעין '-י נויםשיטי "",1(. נז?מנר )ן הש:-ו נגנה נ-ו נמס רוי" מושנע-.

 שימן. ועממאל נוימן אסתר ס."מנןש יצחק, שאול יצחק, בתיה יצחק, אליהוהמנקשית:

 ""%,תש:.ותיק יצחק. ודפ:ה ענת, שולמית, מלכה, רחמה,נירה,
זר(.זט-,

 נרי. ופרח תקוהכרמלה, מעסיין ספולנסקי, מרדכי בת אנה המנונה ירושתנעין
 נ. נאור נ-ז ביוב ;,יתנשורין

 חק:-"
 1"2 ת"נ-ו גטין,. "",1(. גירן )27

 גא!ר.י
)1""7 

 ראשי מימיי שטר.ת, מ' י'הרג ספולנסקי. ויופף ספולבסקי ורקוחהמבקשים:

 מקרקעין סכירת ברברהירעית

 מ:-י "7."1""ט": המשפט בת' של לפועל ההוצאהמשרד
 27'22. נ"יו" ",ריס ""ן," ,

 נשומות.הן,,ינ: "י,,7"" ןו?,-!חי,בתל-אביב-'פו
י:נ1,1": ניידי דלא נכסי מכירת בדבר שמההודעה

"DC: 
 ייפויי.

 "עיי. נירנו משותף נית ש, ,רקע גלומת שות ה"נ:תיחור "היינ ש, ימין המתותר "אוש !יי2.ת ,מי.יה ירהמשע
 ליפת מ;, קויוה " נוי, תאן, ונתמן יינית חוש שטןהנית ה.נ ,נין.. הימושנן 11, שיאין ריונ מ:נעת,יג, שיישמח"
 כמעט מלבנית בצורה היא האמורה ההטת חנויות. 4 ובההנויוה המ,2בגהה בעלת לטובת והוצאות ריבית בצירוף ל"י 7,151,22בסך

 וכדומה. הרסינה כלי סח ונמכרים מ' כ-4 17ל הדת עםמרובעת בע"מ-. ונאמנות להשקעות חברה-הלבנון
 במשך בהל-אביב-יפז לפועל ההוצאה במשרד תהקייםהמבירה

 - הוערך הין י:נ!:שו"ת נשנו! .וב ננ, .הלנוו ריעית 11. הוזעה !רנוס מיוס יוב עשרחמיה"
 י-י. אזף( עשר ושיווה -.""","1 שי נסך !:וי: נמ?נ1. משווי י"1 "רזת לאיר המריס ל!נ, י"."1-"י.11 "שעותנין

 ש, נפך תפו": נן?נ2.האנוש.
 ,... א,!'נ( )ששת -.""ן,"

פעיות: "קוה. ע, חקות ""ענין",יאות
 ה:.י. ישע, הייצאה נתי, מן!'ם !יס.םא. הרכושתיאור

 תפוס. במצב ל-י אלפים( )המשת -.00מ,5 סך הוצעב. 6166. בגוש 22,3 תלקה הרישום:פרטי
 גבעתיים. 45, שינקין רהובהמקום:
 גרגדש7.ב , 7711פ5. ת.ז. שרף, שמחה הנכס:בפלות
 בהל-אביב-יפו לפועלהמוציא מירי. הקרקע:סוג
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 ןש
ק
 י.....- י--.-.-,,..ו8

 ,,, י,כ, ,., -,,,.,,,.-,, ג,,ו-י-,,יי, ... . 4-.-..

 בתל-אביב-'פו המחווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המהווי המשפט בבית,1,ש
 וי,!;"2 משיתי, l~iGIGT מסייחי,1
 ונגיפה, 71ייתנע:.ן וכרות, עקורת2ןו.ן1

 חביהילקכ7ין ם' תלם ,חבי: ; י פ'יי7 י:י:'1צ. מיבל, בערבון ושות' דרוווש'וסקי היברה פיר,,ונענין,*
 עי-,ז, בר:'?סיין. נתןוךמני,,ן

 ג, ה,-"נ, %!.,ן,נול,( ו",,;,י יןי7 ציי" ן".-17"י

 "נרי ע.-ן ג-נ עיי רשומה, חברה בצ-מ עפרועבודות ה,-אניב. 5, ישרא,,ו
ן יידית שליוי ש:ננן:;לבן:ןי,קי("יא,נ!1(ן .נית גקשק הקשה 7!!1 נטרי. 19 ננס ג. דוזעה, גוהויניה מ  י.-י" 
.__ית וגי ין.,. ":שיה דהור" את יירק גת,-אניג-ין,, "מךיויויעיט

 נ,_
 ך,ז;"

 ,גיח נקשה "עקה 1,!1 נאיר,, !ו גיוס נ,
 הדגר" %ת יסך, גת,.%.,נ..יו ה._.1,ו__.ז ניווי ו ניון נז.ן ה',שנ י:שפי 2.ת ra:1 תישכן ,ו פירו,נטת*

 2.ו:י ן נ..ס נוין היישנ הןש[ס 3ית ן!:י תיטע ,ו ן,ר.,נ__, "ן.%". נשעהאביב,1 1:י ,;,,, י:1:רת
 "!.,ן. נשיוc7?1 ?ו גטן ,הן,ך "רוצן טמורה ""גרן ש, משתתף או חשהנ,1

 ?1 נמתן ,טוך הרוצה הטורה ךךניה ש, ישתתף "ו דוש,;, אס ך:ירוי, גשרת יךו!'ע ריא' יגך, יךה:וי אי דנקקןגיי'1*

 י, רעה, ש,1. עירך-דיין נאיצעות אוהעציו,1
 %ס דנ,יור, גמעת יךועין רשתי ,:ך, ,:ך::ז ", דנ;:והני:.ן ,:, ייגהו הגעש"

 אונושה*
 ישתתי

 ינ, .יותן הגטה מן העה, ש... לוין עירך :,ך?ע,ה אונדלו תן,רת מטה ~aTrn מן וקת שיזרות יארה ש,
 גרזה דמוע"תכיס עיין-יין לפיד.אריה

 הייונת מכן הךתוס1

 עייר-י'1 ויל, ו'אברהם' דן:7שי%-נו"*
 היטשגא-נבה

 ה": ך,מירה דיישה נ,רור נקעת ,_ון'ע כיוצה נ,דערה. זך. ין.נ. ?, הוזעף יתן ."תום הצואר, ;י-,1. ישלו" אוימרור,'* ת,-אליי "1, .שין, מעיהריוו "ינ דאיורה יגקשך 2.ר,ר נשית )הנייע ךרוצה נ,הערה:
 או וגךהילתס הפירכה או ן"ק שי' יד-ען ךשס נו.יןך_,ן-ך א, שהזיע נ%'!. ,הישק או ,ך'מנר צר.גה נ"-ניהם,2ית.ית ,ה. רצתו ע, שזעה )ן', ,"ת"ס "ן,"ד .7 עי ,שרוה 1..:וי ין ונהת'יתנ "!'היה או ואיש ש, .ויען "וס נווןההוזת",
נ,ת._ת' 7",1. נ.ון. " יום ש, 9".!1 משעה 'אוחר ,א מיהךיתוס

 %, שהזיע 2",סן יחיש,, או י,.י:ר ?ר.נה נוהם, נו
 ז"!1. ניוחי " .וט ש, ,ן.נו משעה .%ויר יץ .עי,ןךת.ס

 בתל-אביב-יפו המחוקי המשפםב.ת בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית
 7ין%י21 מנירהיק ךןנרוה, יקידתנעמן

 דאר.", ;,יפתיעיין
 והשקצות לימן חברה פאר טורי ""גי" י.ייקינ;:,ן בע,מ, משראל( פארכנדטורס היירה פירו,ונעמן

 מטבל.בערבון י-י ע.י בע,מ, מכוניות הפצת -קפריש.והמגפות
 ת,- 7!1, .שרא, וגור. י", בורנשטיין, שלום,ךי:7ש ת,-"מג. יו, .שר%, יקוה (ריוכ קינ' א'עיה.ז

 נסעיר ,קננת מורשית זיין, .מ' גז ש. יוצד נ,נ ע..אנ'2,
 1!א', יננן רהוב "ו": גי-זין נתג. ,ךך?%ת שיעזן ,!וו,,1ה,ן,ה ,נית נקוה "וושה 7!י1 גאיריל 17 נ.וס נ. "וזעה, נוהניצרת

ה,-א:.ג, 1:י ,ע.י, ךוו:ית המרה %ת ,סר7 נת,-א:יג-יפו קיוויייש!ס
 משה הוגשה ו"י1 נחפרי, !! נ.וס נ. דיזעה, נוהוינית נ.1:י 7 גיוס גו.ן ךי,ונ דמשזט נית ניני ת.קמע וו יייו,נקשת
lee7עי., היונית "יגר" %ת יטל 3ה,-"ניג-.סו, מהווי המשגס ,ג.ת "".,". נשעה, 
 7 נ.ום נז.ן ה.ושג הישע נית נ(;. תישמע זו י.רו, עשה1:י יו נמתן ,חייך הינצה ךאמ.רך והייה ש, משתהף א. נושהנ,

 "!.,". נעה עו1ניעי אס ךנירור, בשעת ין.5.ע רשאי ינך, ייתעו או דרישהנענ.ן
 ע, יעתתף או נושהיי ,:, יינתן מלשן מן העת, ש,1. הוין עורך נ%מצעות אוועציו

 יי נכהו ,המוך דיווה דאבונה עגי"
 %ג הגירור, נשעת ,ך.!.ע רש,. ,נך, ייתעו %ו דנ7שה יי:'1 תיורת מטה D1tf,n מן ,את ש.זרוש יוברה ש, משההן אונושה

 ,:, ":תן הנקשה מן העת, ק,.. ילין ;ורך ג,יייית %י11SUl מזו. צנועוהשביס
 תציית מןה DT~rn מי ד"ת ש'יייש "":י" שי כטת, :י:","י ;ייו-י'1 קרנ',א'

 יעי.' ':יע הןת;ייס הינקשג"-ג"ח
 עורן-ז.ן דיין,מר'או ה,-%:.נ י1, יורא, וקוהרהונ

 ךמנ,שנ"-נוחי
 היין האמורה דגקשה גייור נקעת ,תויי; ייוצב נ,דעין: "..נ ד%מור" הנקש" פירור גשרת )ה.!.; הרויה י,הירה:
 יי. רצין ע, הקעה ין, "תיס "ן,,ר, .ז. ן, ,ש,." ". ,ייור, זה. רצונו י, "וזעה ,עי, יךהום הוואר, יזי ;, ישיוח אייסנור,
 %ו וג"ת'מהס דשייך או יאיש וי וך:;1 דשם שיוןין.זען %ו ון,תי:הס יציריה או T'Sn שי יין;1 ךקס נ?.11היוזע,,
 7"י1. נ.ו:י " יון ש, ~la.o ישעך י,1,ר ,א מל"וי,:ונ 7"!1. ניו:. " יום ש, 9".!1 משעה יאוחר ," יעייהחתום %י ש";.ע ~1DIS יה.שיה "ו ,ךיייי צרתה נ,-:והם,-rr~rr ", שהרע נעורן יה.ש," או י"ימסר צי.נה גויס, גאנהת.ית

 ;,"1.ק.,] ה'::.ו. גא,,ן מ' !;:]. ה?זפומיס";,ט8]15



י
 השיתוסיות האגורותפקודת

 )ד( )1( 59 סעיף לפ.הודעה שיתופיות אפודות רישום עלהודעה
 החברות לפקודת )4( 243יסעיף : אות 9ומ'פ מצ-)'ס נהוזעות"מנני'ס

 וו, הודעה פרסום מיום חדשים שלושה שלאחר ב:ה, מודיעהנני האגודה~ם1.

 סיבות הניל המועד תיך לי יראו אם אלא הבוטל, והצגזדהפיזה הדישופתאריוי. השקו- הצגודות רישום מפנקס יוטה הנזכרה הקודה טל שמהיימרק ום הרשהטען2.

 אחרת.המחייר,ת האגודתמוג4.

 האגודה ת.קמסטר5.

1
 רשיםמע; היישנםהאר.ןה

: באום- להשקאה שיתופית אמדה אירוואא""אל1. - ז -
- ע!.,ן IDSI נאררי,9 נע15,ה :' ן1נןינשנינת בע-מאל-פחם

 2ע,מ ישי:ון שיתופיתתלויהאות-אי-פיכ.2.

 24,ה( מיררוהיק 7"ל1(. ג,לר,1 )!ו תשג-1 נזיתןנ'ן.

מידעת ווי נ"1;.וס"2 ן,,".ת ";.ןה-א,-",,-4;;5י.
-

 !%4;( ייני)תיק באום- להשקאה שיתופית אנודה מסקא. -אל!.

 שוייצראשר 7"י1( נכיס )21 תן:-י נ' ג"פס' 7",ו(. י"ןיי, )2ו:ת:.

 מים. ?. חקיאוה: 4.1.

 והפסיבה האקטיבההעברת י!'55.

 נו כישף קסן)נ( ננעיף "קנ1ע יהיה, י"יי"יתי"""ם בע-מ בחדרה שיתופית חקלאית א11דה .אסיף-1.

 -המשבזר "אוון: "ן,.סה ןן'",י'י", ""י.זות.ביות חידה.2.

 ילהתמוג בע"מ מגול-אשקלל שיתופית אגודהלצרכן- 55526. 8 ל-"זתמשביך  שלה והפסיחה האקסיומה את להעמיד 3785(האגודה: כלליות. חקלאיות למטרות אגודה 2, חקלאיה; ג.4. 8 )ממפר בע-מ בבאר-שבע שיתופית אלד'הלצרכן- , 1957(. באמריל )12 תשב-, בגיסו ב'3.
 3758(. האג,דת )ממפראתה

 נו, נ."" שויצר אשר 7"י1( ואצרי, )י1 ה"נ-ו בניסןב'
 שקשה שננהות נזנר "ניסעים ה%;1וה .נושי ")זע"

 1ינן.גה האקסינ" "ענית הקני 11 "וזעה ;רגום סיםיזעם השיהופיות ה";ון)תרשם
 המלעד תיך לי יומצאו אם מלבד "ישורי ע-י הוקף ילעילוההתמןוה

 אחרת, המתיביכ ונימוקים סיבוההנ-ל
 שעורסמה האמורה, גהתמו;ות יי הראשונה הוועהי נטיה נינת )2( 50 סעיף לפי שיתופית אידה ריש.םביטול

 !יריק ?וי, ניתן "",1 21ני1,י וגיוסהלאי,
 ךא;לזן:-דלק-

 י' ג ה 1' !'ם ן ן ו נ
. שוייצראשר וויו( גריי, )נ תש:.ן נ' נאזר גיא %!,4ן, מאסר )ה.ק בע-מ בחולון נטט מוביליקואופרטיב

 העיתופיות האגודותרשם השכ"ו. 1300, המרסוסים בילקזס פורסם :הוצו
 האמדה שרישום הודעה בוק ניחנת נשלם, הנ-ל והפירוקוהואיל

 מו"גן. כגוף לשמש האגודה הדלה שעת ומאוהה נתבטלהב"ל
 )2( 13 סעיף להוראות בהתאם מיוון עלהודעה

 נא.שור. נשליה 7""1 יירט "2 שסוס הוון" נבהשררת אנודה "%;)זה: וייבק ע, ין ניחן ""1% נמסי !1 יג'ום")%',
 שי: 1וינינ" ותסינה 171נרת הןהמ;;ות )נן.י1,( בע-מ החדשה עקיר שיתופית יצרמתצרכנית

 ";-' יויייי"ית':""י'
 ,ת'" בע-מ יחיבית ש'תיפ'ת ש:לעי:רכנ'תוו :ן:בך::ץע,::יין :";" נציין

 ' . .. מואגד. כגוף לשנס האגודה הדלה שפה ומאוחה תבטלהנ"ל
 )תיק בע"מ גס-ציונה שיתומית צרכנית אגודה2(-

 ג,ו('מניי :~asl "ארוז": פירוק ן, וו ניחן ושן ניודי ,1 1ניוםהרי,
ן  1 )מיסי בע-מ תל-אביב שיתופית צרכניתי-איידה ותיו בע.מ שיתופית להתישבות עובדים מושבעלית,

 והייינ, ו"קסינה ויעגית "התממות ע, מהזמתויזעה הא;וזה קן,ע.ם יזע" נ," ניתנת נשנס, ינ-, והנירוקון."י, ו"נ2(.ך":יי" תשנ-;; י2"1, ג!רסומ'ם ני..קוס פורים זה 1צ1 "יו(,מיתר1
 הש:.ו. "112, הקרסומיםיי,קיס יומי. יסד ,שיש האנווה "י,, שעה ומא)הה 1חנס,הנ-, י1ירמ"

 רזיס-י שוייצראשר
 שוייצראשר ו",1( נמרי ),נ השג.; נ.

 השיתופיות האטרתרשם השיתופיות האגורותרשם
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,8ש וש
 ההכריתפקודתשן הרשמי השטים שנס מאתהשעות

,ו
 7"ו]( צאי )י2 תעב., נ"'יי '-ט י"עייי"; י"נ'?ית .שליסג.,ס ראשתוה יאסיפות ריק פציי'ש

 וינו:רדש' 7פי1( בואי )11 תשכ-, באיירא' 1957(, באפריל )2 תשב-ז ב, באדר א כ הפירוק' צית"ריר81
 הרומי הנכסיםנונס leGT). ב?ברואי )19 תשכ-ז א באדר ט ?בקעה. הגשתתאיירזש
 7ח15( במאי )0" השב-ז באייד כ' רא117נית: ל"ט'פית י"מקים"זזםש

 תשןהן;ןן,ן:העשין י"י-שיי. שי:כ:::דןע::עב;ע::ן4ןןי')ן
 נוירון. נע-ן דגרה ,וידע(יין מגנית נוריה וקר";קן1
 א;,,ון. %"ר.זר, ג5, מנתי. מרזו ר",נ הרקום; ייעךזמי, וינ.1רדע' ;""ן( גדא, )"1 ה';נ-, ענינן י',1
 1848,53. אורחי חיק תל-אביב-יפ., של: ה:חח' דכע?טבית הרשמי הנכמיסכונס,8
 %:ורות. ,י; יינך; יניויניב .11

 ויון.. ר7%.ן י.נידון א"ר; %ו ר,?.ןד.מו:ן

 י, ני",.ק י"יג יייץ::!:' :י ן ":: ניליג:::;י עןם:ך::1:יי:נ:ן::גי;:.ג::;),.זזם::
 נ. %י'.' A~rei א,רךי ת.7 יר.קי.ס, ש,; הךחו,י ":שלטבתל

 יינרגך'ן-ש' 1937( במאי )9 המוכ"ז בניסןכ-ט 1967(. במאי )5 תשכ-ז גגיסן כ-ה הפירוק: צרתאריך
 הרשמי הגבסיםבסס 1967(. בינואר )23 תעו-ו בשבט י-ד הבקשה: הגשתהאריך

 5מ9נהרגל, פשיטתפקודת

 ),2 הש:.ו נתייר י,ס .היקביס; ישה "יישונך, "%ן.!ז"י'1 רול, פשיטת והכרזת וכסים קבלתצווי
 הישמי, הונסיס גנן גישין נגויר, "י.? ישעך זמון(י:'%' פומבית וחקירה ראשונהאסיפה

 ירישליס. 4, ידידיהרהזנ
 עלי, ":%' יהרג ישמ,אי, מגיהי, א.,ן .מעזו: ת.אורו ה"..נ,שט

 21 תע:.ו נא,., נעו ו,י7.ס: דמעך ה(,:ן.ה, ון;'י"התייל
מירושלים.  236,67. אזרחי תיק ירושלים, של: המהווי המשפטבית המחוזי בבית-המשמט בבוקר, 0,30ג בזיעה 1967(ביוקטובר ירועלים. ג', קטמון39,
 תשכיז בגיסן כ-ט רגל: פשיטת והכרזת הננסים קבלת 12האריך
 רינדגיידש' 1957( בואי )12 השב-1 באיירב, 1967(. במאי)9
 הרשמי הנכסיםכונם החייב. בקשת חייג: או נושהבקשת
 )29 משכ"י באייר י-ט והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך

 הנכסיי כונס במעדר ביוקר, 10.30 בשעה 1967(במאי
 הרשךי,

 ר1ל. פשיטת והכרזת נכסים קבלתצי )2 תשנ.1 נצול נ.1 יךיוונ;ת%יי:ג::::י:?ה

 ראשונהאסיפה ך:י.;י נגיח-"ךק?ז גנתי, "ן.יו נעעה 7וו1(נ"1;ס.ני
 7, %דיית רהוג מ:%11., וצו, ומך, יזח, ו:ל:1; ת'%.רו גח..ג,קןג.יזע,.נ.

 ת,."נ.נ_,ע, ש,.ג,"וי:כ.דייי,. ויסתרךש' זיין( נמסי השנ.11!1 נסיירנ'
 ת,"

1nlrHi [2"[,"; 
.. , : נד ..ניתי ךישמי ימיםנווי

 7וי1(. נירק)21
 ךחייג. נקעה חי.ג; או וועדנקשן

 )21 הש:.ו נתייר נ,א ,יי,ונ; השרה ךי7%ינ", ך%ני:: האריך "ר?. ר"וג השן,א., נשי, ירזנ. ון?נ.: תיקורו הה,ינ,שס
 הישמי, הנכסים כונס במשרד בצהרים, 00!1 בנעך 957!( במאי שמש. בית7',610,

 ת,-":י2. ,ו, גו.יין ווסתרך.נ ;,,"ו2. אוד", הבק יד,ע,יב, ע,; "מ,,1. "ןע?סניח
 השכ-ז ב' באדר י"א רגלי פשיטת והכרזת הנכבים קבלת צוהאריך
 ךינדגרדש' 1957( במאי )12 ה:כ-ז באיירב' ?190(. באמריל)21
 הרשמי הנכסיםכחט החייב. בקשת חייב: או משהבקשת

 ;יי1.ו,י1 ת':;.ו, יצ"ר ט' י;:1. ו?ייומי2י,;.ט1520



 והמיה. מו"נ מי, יג ומונו: תהומיו יפי.:,שט ראשונהאסיפה

 נאווי ט.1 הנגייס; קנחת צותאריך נוה קייייע, סרסי סננן !רן!., ר"מיס ,מענו; ת.".רו ""יינ,שם
ש ""י1(. כסלטמנר )ו תש:-ו

88 7"19(. נירט )"3 תש:.ן נ' נאיר י-ח Tsn: ניס,החייך נתמה. 27, י,!סוןאיתמר,

88 1?ו1רדש' 7"11( גן,. )12 י תשג מ"רנ )"1 הש:-; ננילן ר ר),; מןיןת והנרות "ננהום קנחת צות(וי.ד

ש ויסבורשט, בית נגר, שנורמן, מרדכי ומרו: תיאורו החייב,שם תל-אביב. 39, בנימין נהלתרתוב
 !י,117. ארה. תיק יר1שי'ס, ש,; ן:ו1ה המשכםבית ויאווררש' 1י"1( במאי תשנ-1)!1 נכוייינ'

8 ניוחי ," תשנ,ז ר נחי גי; משהיני; בנקשת יפת 1המ,,ם",ום הישם. הננחיתנונ!

 ,זז. פו, ~ך"
 ןג"י,:ס שימה ישן יתית' 'וו, 'י'י" DI)U עע;י;

 12(' 'ן'יש 7 'ן'ן'ן ייון עי-ז' קון:י, זיק. ,':'ן,יית

 י' ג:תי:נע:נך:':הדגש:.ינ:%ןב:ף
 מי"

 חין מי 'ין תש:-,
ניי%:ם:שי

 )31 תצ-; מ,יי ב-"ם~נענע::גנש:נ,עקש;
 הדיון מקום הערת עלהידעה

 1,3"%, גיח, עקרת וייננרנ, ,יגה ויענה; תישרה הכנינת, שם "רש:., יוניים נוו! נישרו גנו,ר, "9.י נשעה 1""1(ניאי

אייה. ת,-אנ.נ. 9!, ננ.יין נחלתרי1נ

 "",,!12."ויחי ועו1רדש, 7י1%( ניא. )12 השג-1 גא..רנ'
 אזרחי ת.ק נ"י.ש2ע ש,."

ש 1987(, במרס )28 תשב"ז כ' באדר כ-ז הדיון: מקים העברת צותאריך
 1'נינרדש' י,נניןןתשנ-1)ן11ןאי7"י1( !1, שירין ר"ג זך;, ,ינ,, עיזן זיעו,; תיאורו "היינ,שם

 7",42יו. "ורהי היק תי-אניב-.!ו, ש,:ן.תגהמשןס'המן1;י
 הישמ. הינגסייגס'

 1944 "כללי, _אפ.טרופזכסק.-,ן תש:.ו ג' נ"ר י.1 רני: !ש.טת והירות וצננים לגית צ,תאייך

 "יינ; או נושהנקשת
 נקש"

. הה.ינ.
הלדעה

 המשנס ינית יה;.ש "נ,,י האפ,סרופון ניעת ,ש נ, יזועינוני )ו3 תשנ-1 נעייר נ,א והמקבס; "שעה הראשונה, ו"!י!התאר.ך

 לפקודת 83א 33, 10, סעיפים לפי צווים למתן בקשותהמהוזי הרשמי, הנכסים כונם במשרד בבוקר, 10.30 בשעה 1967(במאי

 בנה: המפורטים ~nlllars בנוגע 1944, הכללי,האפוטרופוס תל-אביב. 39, בנימין גחלתרהוב

 בהל-אביב-יפו המחווי המשפטלבית 1'נו1רדש' 7י,ן( נמאי )!1 תש:-ן נעיירנ'
 ישראל בורשטיין; שושנה 4,640431; ה.ו. אנגלנדרלודויג הרשמי רכסיםכונס

 יוסף ,ילנרברג: סוניה גלוניה "יכר גלוניז; שיקהבורשטיין;
 עבד; מוזית שוויצר; ריזה שוויצר; נחמן שוויצר; יצעקשורצר;

 קרן. קלרה פרלו(; יוסף בשם גם )הידוע מרלה יועף פאליק; הרי רמת-גן. 3, שימה רחוב נגר, ויסמן, יעקב ומעגו: תיאורו החייב,שם

 י:..ת :י,ן:"י:י; ו.יי,הב:יגי"י; יב:תומנש,.ט,1,,דחומ יין ננ::נ:ןז:":::(:::יקןב:;:נ
owpaליימ"; ק,יימן אנריפ נן הרש "יימן אנד"ס נן 1717,,,ך,ן "תיינ. נקשת חייב: או נושה( 
 ינות קימר ח11ה אן'מ.נ',; 7י"י1 אניהס נח,נוצה )"! תש:-ו נצייר ס-1 יהמקיס; השעה היאשונ", "חי'סהה"ר.ך

 רנינוגי, ו.י,אס קרמרן הזר, קימרו ו'אן,,,.ישט..1ן הרשמ', התניס נום נהיי ננוקי, 9.99 גמעה 7",1(גנחי
 מינקי)רונ.נ1ני,(; ת,-חגיג. %9, ננ.מין נדתרןונ

 ש,וימונין.
 1'111רדש' 7"1%( ניאי 51 השג-1 נניןןג-" 1'111רדעף 7",1( נמאי תשנ-1)12 נא.ירב'

 הניעייא!וטי1פוס הישמי הנניסגוו!

1521 7"19.5.1% השנ.1, נאיר מ' 9"1%, הןיס.מיס.,,1מ
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התי.ינ.יותנניימ,ן
ן

יי
ייייתיייית

-.",",וי,,"1 מי,יאיסקי,"י.112,,"".7י נ"ך: הנין-.או:.ת ךמן:ן ג'יןןשתתס,תוש
1!."נ",,:","," נמהןור וןעות חנףשריי,ו."",,"1;,נגי,) כשסיע-ה),נ:ס.ם,ש  השנזמין ,המנמי נושי סייו7'1ךשנז).ת81

1ן.,,7,!"ן,11 השלזמיס יינ:מ. נקשר ויי.ק.ןי::ז:ות4!.4ן!,,"7,1"
2,878,338.00 ביז-לאומתם כספיים מוסדותפקדוכות61.89ע,ך3,63ג בין-לאומיים כספיים במוסדותהשההמדח]ש

 מוכדוח )בולל ב:קאייםמוכףותמקדותן'133,125,000 וגוצישטייט

 יוסוות ):11, נקויים:זניות?-,וויזת.י"",,1,!"קעה,,יךזתסהזן
-.233,993,009 קצוב לזין:סכייב(י23,677,213.4 אחרים עררניירותזן

391,167.88,פ1,20 במטבע-חוץ בנקאייםמוחדותפקדונות818.93,מכ85,4 מטבע-חוץ -מקדמוה1

27,610,783.79 1962 חובה תסכון -הממשלהפקדונות116,535,489.80 לממעלהמקדמות,1
12,815,410.60 חוץ במטבע הממשלהפקדונות0,068,876.18ל2 ישראלי מטבע - והלולאות שנוכושטרוחן
 - שנוכושטרותק

 מוזן עודפי על להסכמים מקשרפקדינות ג165,972,4 74% חוץ מטבע
 ,110,430,009 נג שסים(גרשה9.59ב522,5,ח3 נרים ובנקים למדיניתהלייאוהא

ן110,430,00%13 התתייבוידה( )ראה מנון עודפיחשבונותן ל ת  דוקומנטריים אשראים בעדב

5,513,134.62"1 נככיב( )ראהת-שלומים עקהימ, או 11:פתהי, דוקומנטרייםאשיאיםון להסכמי בקשר ויקויימו או'::פתהי,-.1 . ובציוד במקרקעין הבנקנ-סיש
 ;:נין( )ר"ה שמהנו ירנויות נ:1י,ת'.:ויות 21י.4ג1,ג1",נ, גתן..נויוה( )ראה תש,1:.ם ,ייננינקשר

,4.4,,,",",7" "יייסה?נו;זת"2.""2,":4,ונ! התהייגזיות( )ראה שייהנו עיניינת,% %?.""2,,;4,ו"י 2.77ה35,052,5 אחריםהשבצות!

1".111,י"4,""2,י61."4,2,11,,"!," ,י
 תש"ט-1948 אוצר, שטריהקננה תשי"י-1954 ישראל, ינקחוק

י',
 ן,ןנוי

,11 
".;: 

 אוצר שטרי של הכוללהסכום הק,.1;גי1. 'שדאו, נדו "וו ש1 ,",1,
 במ,זמ לעומת. המ.הוק'מ .הנככ,מ המטבע מחוורעל

 ל"יל-י העבורי
 נ. נציר ;.א ייים יז"וור שהיו1. ;",11( :"", ,י1 ת,ן:'.: :א..ו ן,:.וו

 תש:.י
ן

ןל ה "זה )1( )נ( 1 תז  ע  . 
2,".11].ג,,- . . . : . . . . נססיו מ,חג'

""",,"ן,;11 ה_.ס-,1"1חשי
"4 . . . . נסחני וטסת( )סטיןיתסאת

",,ו,1,,.,ב_

 שסי, ,לעדת 1)נ()!( ך:יף פ,וי
",",,"4,""' ,1"1 הש.סאשי:ז21:ך,,ו,1 . . . . . . . נמסור "טסנ; גיכן ",,.ג1".;"1ג" . . . . . . . . . . . . .זה:

!י,2."ז".1]]גז . . . . . . . . הו, נססנע.תדית
 ך.ן,,ןךר.ה."ר.ךך.ן_.ר_

-?,ן.נייי1):()ון-- . . . . ש,וסמש,". כוו7;.1שמיי -:,סי::יין):()!(-- או111שטריההמ"נותש,ה:ע':,ן,סך, ".ג-- . . . . , ח,'ן.ן. ושמו, הונ':כן.
 חי

_" 
 ):()!( 1 דיי ליך,ע1נ.?_,ף1)נ()1(1(2,4ז1.!ע.ו,,י,ו . . . . . . . . . הנ:ק.ס. ני?ן

-
 תשכ"ז באייר ד ביבם במה;ור כמצאים4.ן

 פ,ע, 1",1(- נן),י)17
 נן'י

"ון,,"",נ11 )1( )ל 1
-

"",,"י4,"" )2( )נ( 1 סייי ייע,

 ;,,1.ג.),1 ה'::-ו. :א"י כ' "",1. ו:ר?וס.נ";.ט1522
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 ייי5יתי יתץ ""::י::ית:ג:::ןךן "11"1יייי ב(, "שי_ה:ען9מי1)סייהתמית
 בע-מ ישראל בארץ למשרינה תרושת בתיאחיד הערלה הוצאות עלהודעה

:מ'-"ן :ן, ב :'וחת ן:ל: ::::: :: :י::4 : ג::ש השי,נ- ג'( )נורה העממי ןמי,.יה ,ת,:.ת .נ( וו ,תעהנ"ה%ס
מי:ג ג: ה:ך נ.:"נן ,"ןגןיךןרהגי:::ג""

'

 ל

ו

 ח"ו(. מ,,,5
 נמשך הונחית, ג?.ר.ף תנ.ע.ת'יס, את לכישגוה

 מיום יום ""'
 ע.. "2, רוסש"ז שי' המען עג-, מט, יהתיס וי' הייער;יניס ל,רגייב ניקז "יוימנ,ת "".ג א.;ר.ת כמש שלעיסמאתי.םא.

 הניזור..ס' הבנפי.םושני"
 ת,-אביב. משנוה רואי ושות', הליפי שטך1,ריו.נן,' מדמעת .חקי יגייס היחש.יס

 מהתוגעים יהיה ה;-ל היאריך עי חנ.יתו הה 'ייש שיאוישה 1..!ז. נמיי עלו ע עז מ-ו הישנ.,ם "נ.דיר..סהמסנרים
 :ינים. יטייב אצת: גי י-. "ונין

. 112SSD PGTiI ;"4!1 14,4י 1!""719י,11
 יירק שפ.רא,מינה

 !"1111 "ן"ן11 כוו" י3נ""1 ווין"211נ5
 שרותלבטוחבע.ממעש וויו, "la2ss3 ,.,1 2,,71 "ו7"7",וו7
)נ5,י.קמי?ון,;ושיב( ג115:4 ,45!5 7ייו7 "21;7 !71!("7"ו"  ניה;תנ1"ווןעה,נינ"ניןת1ושיסשיהקגר"":-,שנת,..בה ::ן:: :::::1 ::::: :::::1 :::ן:1:::::
1174!"laiiie 57,1, "נ", ",,ן"" S;"lO ,גיום"!נאןיי,7""1,הו",סע,נירו,ןקנרהמר!.ן)נוש.ב(.ע 
e3ss31"4,24 "",", 1"7"7" ,,2ן, 

 !יתמי "מען: ,5. יחרקמ,נ:ו",:ס:,ב,ן;ר,.,""
 פרנוס מתם ..ב "ו תין ת,-אנ'נ, וי, %יננ. יהונ יי-ה'י"יעי' ;.יף :נסס תיזה ע1 משני סיזורי מנ' "!,," ינ' ה"ינ א.;רת:.

 מערק רז-ה, יאופר,נפתיי הניו.ר"ס הלןעי.ס לעשר,ס נחרזהמנומרות;.

 ב.,ס:::ך:::)):נ:":י%::ן:::ך::
 בע-מ אילהנוה

 ניגס נן)נה ונתקיימה שנתמיה נץס,5ה ני _.דעה בקת ניתנת "ו!ן"ן "4"1" "",1" צווו( 14!!11"ורון- יש "1!] ,נע.ףנתרום 7;1,"1 ;7144 "7י,5 "11427 י72"":27"11

 הינרה. ש, "מנדק ידיות יתמסה י!"ה וחת.[ י;'הפניה ונ.זור.,ם ":נו-.ב יש;. נאחז ומנומאה ",.נ אמרותעשיז.

 ,ו "!7"9 וי "!9,7 א"ת: נייעי ש בשיה 1967, בפברואר 23 ביום ומהתקיימה הגוי:-בגאסיסה 2,570 בבך ארריהןוייפדו נלובגורל הבאים המשנייםהסירוריים
 ע.. ת,-%נ'ג, "ו, הסס אפז ר"ונ מץ;"יי:ן'%:.":::י::שן:":":ייןי:י::ב,ך;:ו::ה:4:ו",4ימןינ-גי. "עי ,.1::ן:'::::'גבען1"ן.::,:ג:::ן:ןיןיךי,י

 ושות'. הרסיס ר%.::,,".ה 1,!;ו9

 וכנומפר הראשי הסידורי בכם5ר דמס~מ:ת אחת חובאיגרתז,
 בצ-מ להשקעות חברה פירץ .-.; גןךןןי,י1 ןהר,הוה.פןה עורל ן.קה ןןץ ןןש;.ןסיוור.

 מייוה)ע.ר., ץיפוי
 הךנרה יגר. ש, :אייתה 2: ::::ך:ב :ן::':: וגיבני ךך"שי הנ.וירי נמיי הלסוית אית תונ %תרתה.

 ש בנכוי עשו ומה הבקים פירוק התנהל כיצד המראה הממרק,של ן.-הנוע' ,גסה;שת י-יפוייין"טח,ימטייישייי-י
 ניגר ויהז"ס המרי, יית a?~oit י'א,י'ם ישמינ י-ד' ה,ניה' רב.עי, מכם ""י זר.ען, ל5י ";י;1 מירי שעלו יונאיכרות

 יייר;. וש, מנרה ונוי'יית ~alaiir יסתיע רן.נ t~K-U1 ננץ ואילך ודוו(, במאי )1" תשג-ז ג,י.רב-א
 מסרק ר.-ח, "1נרמן,ח. ה,-אנץ. "י, ננ,מ,ן;הית
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ן,
 מוגבל בערבון למלאכהבנק

 בע-מ למלאכה בנק בשם ההימה נכויות בדברהודעה)(
,ן
 ש, ומנן,יס ךיע?ת ניש.יית י. "יי?" יי").תזתה

 5!21.1.15, ;י,1,!.27, 7",1.2.1, מימים נע-מ ,ך,אנה נ"
 וצין; יפוייס ינוק נשם ית.ן" ואיות )ית:, 1(י1.!.ו2 1!י1.".9, "",ן.7.11ן, "(י1.!.ן2, !",1.".,2,!"!19.1.1,ן
מ

 ב'קבוצה א'קבוצה

 ךסרגויהוהנהדק

שלסי
 רצע .ושנ - "ייס

~syln: 
 מלניצה ינן קשת חתייות טת' או א' י7:יוה דתיייתשתי 'ע7: יו,ויו1 המנן,ים

;.T"Dנרןס" - 
 ק, תתמן ען יצן "' מ,:.?ן %דתדה.ן, נ"י מוך, יון - יע,נמבוייש ,, נ:'!'1. נ, ע, הנו, %ת '"יייי י' מלזין, ,ן?:יהא' אירתןגגרז,,נ ;,,י מ;",

'rs הן,יעיס 
 חי-"יינ - הראשיהס;.ף,ןן מש"קריר,ן המתא.ס. הניףאת "נבק מטיי - וייןיי,% ,היינו וימס,, ,!יסים נימאס ךנויים שיף נשסיחת.ם - 'יגףיייך1,1
 - יעקגלו,יקש1

 נ' כקנונה והעמן א' י7:י3" לגן שאהה ישימות,שה. וונרהסהן, נסניף מוך,

 אפקיצוקר!
 נ' ל,נוצ" 1"ש;." "' מ,:.!ה מזן 7(הת יתחמקשן. .,כףמ,י,נ "נויו מ"י - יק"שינו;ן "ד?,-",-אניב רהובסניף;, !'11נרןן, ךן:'ף את'ה"נ,

 יקו - ייוסנ.ף
 מזן rn~o התידית rT' 1% %' מקמצה ההייותשת.7יי'י1'?7: ,נטף מ"י - 'וסףייגי1

 ייויף. את יציינו נ' יק:וצ" וןעני" %'יקנו?ן מרונישחורין
סיף1

 "יצה-ושיי
 ואפיץ

 יין שאית חתייו", שת, א. א' מ7:י2ה התימותש,. ישףנרו;ו:ס הן)'ף יין, - אייהו.נוק.רן
 המיפים שני %ת יח..ג, נ' מקניסה ונשריך %'מ,:.צן י"יזךסניה וי.%,אוסמן

ינ',. .וי,;1
 ,י,ק,,בשזד

 נ' מקנוצה .השליה א' י7ני2ך מהן שאקת התימות,ש?. ענף,יס,1,ן ,נניף מנקי - ירויםנ,והונן,י

- 'alosעיןן נ"ר-שנעננ.ףן  ג' מקנויה .יעיה %' יינון" יהן שמהת ההלמות,שת: ר".נן;.,זשן'ץ ון)'ף מן"1 

 ?יתיניף
 ?נ,,:,!

- 
 ךגו.ף. "ת .,.ינו יהז ך"תימותעתי ין"ק;..;ר "סלף כ;",

 רצונותי;.ף
;ייניק

 ג' י,:1?ן ונשייה א' מ27.!ה מרן עא"ת התומנת,נתי יני7מהי ישיף מנה, - שך,אי

 ורזךיר,ש,לי

 רתח-תקןסיףי
 ךן:יף. את יייינו יחן ה,ת.יותשתי %:ריס%עגורי ,שיף ינ". - יע7נשנרךן

 הזרהסיףן

 נ' מ,ג1?" ."ן:י" א' מקניין מהן שארת "תאיית,ןתי 7,'יירסקימ:ונ ךן:יף מ)ךי - %ריה,רףן

 הנו, נקם ך"ת'מה ונויחת ברנר"הוזעה
 - !!19(, נצביי, תקג,711 נייסף י.1 מ.,ם 12GD ר:יגי:יס גיייין ק;ת!יס:"

נסך.

 ל' ינה. "~רנ.ן'ם,,,וט 1521;
 נאדי

 ;("1.".17 ך::"1,

 'רושי'ם הממשית', המזס'ס ?.'הוופס אגורות 2ז המהירן


