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 תשי"א-1051 המרינה, נכפיהנק תשי"ט-1959 הון, השקעית לעירורחוק
 הרשאה עלהודעה המינהלה חבר מינוי עיהודעה

 מעיין"נ' ,;יזוז י"1, ן נעיף ,פי ממנותה נת71ף גי נוה,מוז,ע.ם
 שנתוקי

 המוין", 1:ן. יחזק 5 סע.ף ,!י ;:נות.
 תשייט-ונ19 ' יברייייהי

 ו';
 הראי
 הוענן., נמינע או ציצות-הנרוה ש,:::ן::נ:שס '' 7""ן(: :מאי;"1 :ב:?י -זויאיה. :,מ האר" גברת הישודך י,יך,ה:1 תשנ.1 נאדר ך מזום ו

 ספירDnlD 1"19( בי,. )5 זנך ת נידןנ-ה זה. יפי תה171 5"1, עמ' השם-1, "44,הפרי,מיס

ן
 מאושרים שאינם ערך ניירות בדברהודעה,ן תשכ"ר-1964 גמל(,קופות "1%. עמ. תש;.ן, %1ןן, ,-פ; ויגיהול לאישור )כללים התסה מטתקנות 4מ. ש' "ן", "2, נ-"
 rr~ י יי,,:ן";:; תשי"ם-1959 )מינויים(, המרינה שירותחוק

 ת::7י:'יע;ן:,ם:: " ן ,
 ת,נוח ע' ע1 שניל"י י'י'" מ'יייו ושי" שי נייי נן:'ם"י: ממכרז פטור בדברהודעה

 ריןןת פי ע, הממשין, ההחיטה ~, השונס-"1!1 )מבייב(,"מןב
 ת' ית,:. ,יזו

" "ב
 2י'ן. עמ' הי-" מין' '-ת ן :זך::: ט:ב;:::: :כץ::ב ::בש

 !"ו. עמ' תשסעו, 414,הקרסומים
 לעבורה(, )החזרה המשוחררים החיי'יםח',ק

תש"ט-1949 ב שלישית תעסוקה ועדת מזנוי בדברהודעה עוזאייעי 7""1( ג.וי. ןן תשג-ו נתמ11א, פ, מענה ועל חיפהימחוז יממש,"מקניית ו",ן!7(,"מ
 המשה- ההיייים ינוק "ן סעיף ,!' גמגות' שגהיקף מינוע";' "". עמ' השי-ס, י27, ס.חן

 ינר- רוןאנרתמ ושירותים, )סחורות קניה מםחוק ראש ,ושנ- .נ.,נ.ןנשא, נקרנג1ה: "ינה ,מנון ש,.שית תענוק" 1עןת 1"11( גמאי ),2תש:-,,
_ ם,ענשתשי"ס--1952

 "ך
 ".!ה. "1, .ננ" ית' שיזום, ישנת הת; "ייי"מע1 ציבורית ועדה מעוי עלהודעה1

:ןקנ::ן ייי" יי' נ ,י י נ::ש- טךיי: ::ן:::הץ":!::ק:גנ:ב:ב :::::;ו  ידיותירין
 13. ע"' תש-ט, 5' ;-ח י "ן,1( נאו;ו!ס )1" תשנ-ה גאיוי 1' ,וב עד נתקו!"

 סחו,: נניצוע ימאי שתייען צינור.ת וניההנר.
 תשי"ט_1959 )תגמולים(, מילואים שייותהיק בירון;רשון אוססיונגנימי1
 ב.ש.לב[]ניסח גן-ערתשתון אורגוןצני

 חירום שירות עי אכרוהביטול טראנס .'זי.א, ב,לקור
 )תומו,'ס(, מציודם שירות יחיל )נ( 3 יעיף יר' סמ:ית':תיקף .רישיים. %2, שירון ;ישון ידיג "י": "יעי"תןו

 7"!ן( ג'יי' '"1 ןתשנ נתי. "ונ2 עם, השג-ה,ושן,
 שמתנה הניחם שטייה עי אונייה את היפי

 ""11' עם 1' תש- 4"ן1' סמ ספ'ךפנחס 7ן15( ניויי 1"1 תשגם נתמורב'

 הכהתדק ת"נ. 4"3, ס-ח 144; עמ. השי.ג, "ןן, ס-חו

 ן. 7""1.1.,2 ת,!ר,, נתמו, י"ג יהיו. יפיב.ם,ב,1;,מ1890
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 תשי"ג--1953 ה(, המקומיות המועצותצו תשכ"א--1961 הדיה עורכי לשכתרוק
 המקומית המועצה ראש טון בחירת בדבר הודעה התמחות בחזנות ער.כת בדברהודעה

ירוחם ני:.ס נירוש,.ס יתקיימו ""תמהות נסינות גי ןוןעה, נו"ננהית
 7"19(. נאוקסוגד 17-1 )"1 השג." נתשרי ו-יי1י,נ

ין:ן:"::":'::ה::::ן:בן:ןגע(מן:::%:1צ
 נירפא וגוי 7"?ל, נמת ,זן תשף

 שהועבר נוזרהם Q'Q1 נמ,יס המוע?" ראש נון ,"יותאנוסנו, יקנ,ה. את ,ישנה לימן." הנהינה נאגרת יירות "1 "דוארנננק

 וייעצה. 'די עימנ"י:הי גישפ- -נוגר הואר ימנקש המעוי," תעונה ,צרף 'שינ,עה

 בן%ייא "יימ 7י9ן( י.ינ. יין :::ןןש:.י ;:: "גג:: "יזי,י::ןנ;נוג :::":עיור חג::ב:,"ןע
- עיהה ,ת%" מת. ,"מש nui1pt1 ייין, תישיתעקש  
 24,9. עם, תשנ.ג, !!!ו, קעת 1171ן ימ' תש..1, 9"י, 7.תן שעמו איעיר ובן ש,1 "מ,ור.ת "ויפ,ומה את יצרף יאיץ,גהיץ
 קיטי "! "יא ישי"י' מי.נת :י.ני י:נ"י1ית היניית נשפ":נ"נ"

ימנ אזוריית(, )מיעצות המקימיות המ.עצוין(ץ ,ע,.ן ת"ר.ו ",יד", תאריו ומוצא,יייקי::סמ:כ:ך:רז

יגשי"ה-1958 1מ);זה. "יהיו" ורינת ן,וס ע, הוקעה תיניק וק"ן ,ני
 ן. י'

 רוטנשטר:נדב 7"!1( ניוני תשג-1)!1 גתמוןז'
 האיירית בטכהמיעצה בדברהידעה

 אזוריות, )מועצה המקומיות "מוניות ,צו 2!ינ( ייעיףגהת"!

י  שפירא משהחיים 7!!1( נ.1וי )27 תשנ.1 ני.י,,.ט הראשונות הבחירות יצורך בחירות פקידמ-נוי
 הפניםשר 5083()הי ג'ולים המקומיתלמועצה

- )נהירות(, המ,ומיוה "רשויות ,חוק י2 יעיי ,!י ממנותיבתיקי  "!!1. עי' תש,-ח, ן!7, ק.ת ן יהייוה יקיז ימיות ישתי ששון את ממנה אני ו,השניה-שון 

 שפ'רא משהחנם 7"19( )לניוחי תשנ-ו נייוןנ-1
 1945 עכקים(, גמה המקומיות הישייותפקייך ה!:,םשי 1215"7()"מ
 עסקים ימס הדין בית בהרכב שעזי בדברהודעה 215. עם. השנף, !"1, ס-"1

 1, יי שדופס עיקיס, ימי "וין נ.ח הינג ני ה71ין, נו"וידיה
 בהמוי ט-1 מ'ים שייה תמי' ננ!ויינ::תבח תשי"א--י195 )א(, המקומיות המועצותצו

 נ'יי' )4 תשנ.

,"ז,
 ינ' תת171 - ,1" עמ' תשנ-ו, 1212, הפריימ.ס נ,י,יסויידמה המיייה. יאש יו, ,"ית ס"סא יןייפ. :1: :ג::י':: %:1יג ם ::::%:::יג יב::;':(]:::ג :י'%:גי:::הי%:'י:יג

 ןי". שם'רא משה ה"מ 7ן19( גיורי )27 השנו נייון..ט
 ) וריסשר "וי")הם

 גרשר עמוס 7"19( נ"מ )"1 תשג.1 נג'זן"'
 תמר האזורית ומועיהראש "7,12(),מ ",2. עמ' השג-ג, י121, קעת 175; ?מ' השי,א, ז!1, ק-ת1

 ?t.r.loo השג-1, נתמוו ,.נ 75י1, "פיס.מיס'1;.מ1892
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 תשט"ו--1935 )ת.-תקן(, התקניםתקנית 19,13 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעיתסקורת

 בתו-תקן מצרך לסמן היתר מתן על הודעה 19 סעיף יפיהודעה

 ""'גש יירשי" ע"ש ""' ת'ע sla~1 ךת ,ג4ג:" 4ג: ג:ןג::"י%.ג%ש:גננ;לגנ

 יי. ייייי"ת.'ן י':ייית נישייי". יי "ייע" ;ייזם מייס "!יחי" ישית שי ישיךממיי
בגג ח"ן( נ'ימ )22 גנך;-';::תיספת

, 1'7יןה. נור 1%31%, נגישישימית* ת 1!! ק.תו ו-!1 12 !, ",דית nTIncn חח ,73,47 ששסען קהעינה
 ביקי:דשלמה 7ו!1( נ.,,. )4 תשנעו ניינןניופ ו הש. !11 ס."

ן תשט"ו-1955 )תוית-ן(, התקניםונקנות "ומה." יעיימג", 72512(,"מ*
 ן בתו-תקן מצרכים לסמן היתרים מתן עיהודעה 2!. עי, יתן, מס, ן "ין, ,1,4, ע-יי*

ן "הימס, ,הו, )נ( יי סע.ר ינ' ימניתי ניידו 7"!1, נייי,ין הקנין( זכות )סידור הקרקעותפקודתש השג-ו נ' נפוזר ג,ו!זן' :"י;":7י:י:.ן:::ינתן ,::ג ן::":י
ן, היהא,מיס מט", הנ,.נ.ס מו?ר.ו את ית.-ת17 .סמו ו-,"72"2 בהתאם לוח-זכויות הצנת בדברהודעה ל-ן..-,~ך"ע,

 57נ%..י,יי,ץ י-. ,
ת)-אבוב-יפה

)
 ומנגזמניי

 תשילט-1959 העסקיים, ההגמליםחוק
 י , )תשי"ז-1956 כובי הסדר רישום עי הודעה כצימגה(, )החזרת המשטרהתקנות

 היננ ני, בי "11עה, בו"גמירת
 נתבעו שיא ומנית

 הצוי יא1ס1 הנ"ע מהנרות יינ' ":ן'י'ם'יני ויי'נ'ית 'ין',,7 "המנא
7 שג:י""י:ח ש  לןי"יץ,ם הנות ים.לנ,י", י4 זני 

 ש:ימ.ון;
 תי-"ניב. נע,מ, ו.יר מענר, הרוש, -ה.מ.ו.-,2. זו. הותה פרסום דוס יוק ע,ושיס תוך הנן,יס .וי ע, יהנע ,%אס

 !ויו!.ם המסע מס'נה.ר,
י י , נ ,,," שעעינ שמשות ,.:ס:,ו,.ס, 2;ו

 עתיה
 יע'וי

 1"העש.ה, ייסחר נמשיו "!'נור

 יפהי' 7י,1( ניו,, השנ.11"1 נהמוםנ'
גן2ם!,.,.

 2!1. עי' ru'1rn !,!, יעהו מו.5נ,ראש

ן,ן
1, 7""1.ו.י2 ת'::.1, נהמו ,-נ י7"1. "[זנומ'ב,ן,.ט1894

----
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 השב"ה--5"19 והכנ'ה, התכנוןחוקש

 את הרואה א"ר תנתני פיט ננ, א. ננ;.ן נייקד, מעוייןנ, ;נעתייס י,ונ,י, תאוןמי"ג

 שמריב מקומית ~ענה מ"נז! יי1 ""ננ'ת' שיניי 'ן' עז ;!::עשי מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 9" וייעיף נותאם היזעה, נו":מילת
 ירנין"בעם ויינ'", התנגין י"1,

 יזמיי". החייינה "ימי"ניעיי. יעיי יספי, יתמי ת ע"ת היי" מייי י. יר=גש התנעת ישייף יות התג ין,.ש נרשומות, 11 "ופעה ש,
 .,נזיה ,תמנן המה.~,ת הועם" ראש,.שנ נ.יז ,ן., מס' י!ירית -תנכית "וקראת; מפירטת תניהויריה ברוידס ד,

 ה,-אניבי",1 אייה. "מצורף "תשי.טעם
 גחננית; "גיוייס "שטחים וםואכה

 ~"נגיה, התגנון ייוק ,, ייסףמאס "קי. !תיהרס ואיוריםש"משרייס מפורטת הפק::סך2ית בדבךהודעה ונשרות נימים תעלוס ,,א גה יעיין רשע. נהנמת יעת.ןנ,
 מהוו וינגין, ,הננון "מחוזית "נעוה נמשרוי ן "ניו~'תן- "תמון שמר"נ מקומית ועוה מאנוס רנן "תענית ין. ע, g:DJעימ.

 ".!,ז נח-ים, "נו.ן, יתנון "י,,"ית ".עור ינמשיוי נ' אנתי מינם חושיים תוך רשאי אוהו י"ג, "ו "תג;יח גת"1ס ניוישיה
 נ:שרז' ,תנכית התהוות ,";יש נרשומות, 11 הוזעף ש,ייזומה

 ,תנסה 2 מא' שימי 91 מן' -תכנ.ה הקיא; מיורטת ה ת-: נ~:ש

 יק"י. פתי"יט העייפים שהישידיסיבשע-תש
 "יצ,.ה מ,.מי, תגנןמר"ג

 ה ה היחן !יט גני נפץ  קע' ק מע.: גיעי

 א. "עננית נה"וס ניו, ש,""תמון מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 צוני

 "זשי,ם תוך רשן. "ותו
 !רנ.:"מין! ,וניה, "תנון ירוק י" יצעיף ננהום הוזעה, נו"נתירת

 ש,
 וחננית ,שינוי "תצוות ישיש גרשומית, 11 הוזן"

 "אמור". "מדמית הונזהנ:שייי !חוו ויג;.ן, ייננכן המחותת ".עוה נמשרוי גיהש:-ה-ודו,
 ברן'דס ד' 7!,1( נישי 1"1 הש;-1 כסיוןנ,נ ,ופז הרציי", "נויה, ,הנין המקויית "ועזה .גמשיזי"י-אנ'נ,

 ולמיה לתכנון המתווית הועדה ראשיוטב לתכנית 3 מס' שינוי QC ,810' "הכנית הנקרא: מפורטה תכניתוזינוי58

 תל.אביבמחוז אליו. המגורף התשריט עם ביחד 488", מס'מפירטהק5

מש;
 "נמה; ח.מ' "%ו" 7~נ""ש

 מקומ.ת מיתאר תכנית שינוי הפקדת ברבך הלדעה נ.מים תשי.ס ,יא גו יעי.ן רצחי התנית בשינוי I'JISbני
 מהוו ולבגיה, לתכנון המחוזית הועבה במשרדי כיהשכ"ה-1965, את הרואה אחר תכנוני פרט בכל אד בבנין כקרקע, מעומז,כל והנמה, "הכנון ,"~ק "" ,נעיף ניהאס מזע", נוהנמשה ,קה,. עה.ת,ס יאמ.ר.מ ש"משוזיפ.גשעות1

 לתכנית 6 מם' שינוי 104 מס' "תכנית הנקרא: מיהאר תמניחשיויי חדשהם תוך רשאי אוהו, גובל או ההכניח בתחום כלול שלההתכנין הזפקי בת-ים, ולבניה, לתכנון המקומית היעדה ובמשרדיהל-אביב, שמרחב מקומית וסדה מהנדס וכן התכניה, שינוי ידי על נפגעטיסו
 אליו. המצורף התשריט עם ביהד א'-, 2 מס' מקומיתמיתאר התנגית כשינוי התנגדות להגיש ברשומות, וו הודעה של פרסומהמיום

, ברן,דס ך, ואמורה. "מדמית שעוהנמשרזי

 יתבית: נשיג., הנגוייס "שביס הי1","
 115. 118, חלקה! 7148,גוש: ולגניה לתכנון המהוווית הועדה ראשיושב-1

 בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי מעוניןכל תל-אביבמהוז
 לקהל. פתוחים האיורים שהמשרדיםובשעות

 את היבא" א"ר תננ.נ. !רט בג, או ננגין לרקע, מעוין נ, "רצויה מקומי, תגנוןמר"ג

 "נמוו נמרם %,סיאטל" מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 היי:

 ייכסס טד יסי, 1
 התכנית לשינוי הההגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומךמיום יהבניה, התכנון להוק 89 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמכרה

 האמורה. המקומית הזעיהבמשרדי מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיחשכ"ה-1955,
 התכנית הפקדת בדבר ההודפה בי הודעה בזה נמסרת כןכמו הופקד הרצליה, ולבגיה, לחכבון המקומית הועדה ובמשרדיהל-אביב,
 לשנת 1 מם' תיקון 72 מס' מפורטת ערים בגין -הכנית הנקראת: להכנית 1 מס, שינוי 637, מס' .תכנית הנקרא: מטורטת תעניתשינוי

 117, הלקית 7148 בגוש 47 מס'  מפורטה כמי. הכנית של"95ג אליו. המצורף התשריט עם ביחד 514*, מס'מפורטת

. התכנית: בשיבוי הכלולים הסטח.ם הםואלה
 בזה. ש05נ,השכ"ד-מבוטלת בילקוטהפרטומים פורסמה113"-אשר

 ברוידס 7י' 1967( ביוני ן39 תשב-ז כסיוןכ"כ 0. הלקה: 6534,גוש:
 ולבניה להכנון המחווית הועדה ראשיושב בימים השלום ללא נו לעיין רשאי ההבניה בשיטי מעונקכל
 הל-אביבמהו, לקהל. פהוהים האמורים שהמשרדיםובשעות

 7"י7.1."2 תשר,, נתסס ,"נ ין!1, י!ו!וס,סטווס895;,י



 דננה4, .::נומ '1:1)נג:ןג :ן:ןןיג
",, 

 41!7: מ11ש:י,,
 גתננ'ת. ה-יוי'ס

 נמשין' יתננ'ת הה!ייית יקויש (,מירה.ישימות' ייי,תהועזה

 -"ק"-י"'"-'1שויפ(י~ש

 ב:22ג1ונ:,_. ה':'ין'ה'ק :ןן-ךנע5,;
 י4, ",קיתנ714

 נ.ע -,ננ'ת
 "י ח,לי 11,

 מן. ".,י! "4
,4 

 הועיה ינמשיזי"מינו' יש
 כעג!ן,:ן;; גיםגע"זת

 י1 י!,:גגג.ןפין
 גג:בג:גן:יון:לל,ן:יבן: ים נ'"ז 'י"'.' מן' ל!ייסת -"נ;'ת תויי"מגך:

 ג:עב:בג%:י
 גגג

 יויגג::וב:ס -, ,ף-"י..121נ";,ל,1-"4'1י.:'""
 יו,וונימג':געבעג'י:'תנננ'.ת

 מנ' מעוימת תננית 'שעה "נ,רא: מ5.רסת נננ,ת ש.נה ל,ום חושץס ת,ך רקאי, און,

 ו,ננ'" ,תננון הלהח'ת "ועיה ראש'1שנ עם נת,7(4-ן'ג'"1 מס' מ!ויסת 'תננית "נקי"ת;הנו.ת'מ!ורסת
 "מרנימ"יי אי,ה. ןמ?ירוהתשר.ט

1897 ,: 7 7"י1 ת'::-1. נהמ11 '.נ 7%י1. ה?1לומ.סי1,1ט



1
 תשכ"ה-ל196 .השיה, החכנוהי:

 מיום "זש,יס הנך דשאי, א,הז נסג, "1 "תנית :ה",ס נ,1,ש,, יישרן-,1.,ן מקימי, ת:1,ןמו"נ

 ימשיי' ית:י'ת "תיייית י"נ'ש יישימית' וי הנען ש,עיניי" מפורטת הכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 .הגוי "תנוון ,".ק %9 ,נע.ף ניתאם "1ד;ר, נוןניסית

 7!י1( נ.1,, )% הש:.1 נן.יןנ"י ?,1, יעניין, יתנוון "מהידית "זעו" נמשרוי נ,תש:-ה-!י!1,
 ייברנ'קי' ראשנן-,!.ין, ,,ננוה, יתגחן ןמ,.מית ןו;ןך .נמשרךיגירתן,
 ולבניה לתכון המהרויה הועדה ראש'ישב מס' מפורטת תכנית "שינוי הנקרא: מפורטת תכנית שינויהיפקד,

 המרכזמחוז אליו. המצורף התשריט עם ביהדרצ',3,79*,

 התנ:.ה: נשיתי ";,וליס גש:"יפ "סוא,"
 2%!!. 4!,!,נמש.ס

 מ,.ן',1 נימין תשמן יקא נו ,עיין ישאי ךת:וית נשיו, ךמ;.ניןגי
 ר;נ1"

 ו":1יך, ההנגין ינוק %5 ימיי ניתפס זווע", נוהנמרית "ה ורוסי ",י ה:נ.ו' b-S גני או נננ.ן נקיקע, מ;.;י1י, מיהאר הכנ.ת ש.עי דפקדת בדביהידעה ,ל",. סה,ן'ם הח:.ר.ס שזמשרדיסונקרות
5' מהוז ולבניה, לתכנון המחוזית הוערה במשרדי כיהשכ"ה-1955, שמרהב מקומית ועדה מהנדס ובן ההכנית עינוי ידי פל נפגעעצמו

םה ל  ת  ה וו  מ א  1ח., , ן , רע מך ייייטת ג:י%יך:י:,עימץן:.הנניי:ך במת ,עעה הנמת יא 
 א,.1. ממצורף ההגריס עםגיתן התמורי. ":,ין.ת הנידךגושרן.

 בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעיניןכל

 את "ינאה איי תגנ.נ. שים נ;, (צ נ:נ,ן נקד,ע, מעתרןנ, נהגייך, ךתננון ,"וק %9 ל:;'ף נהתאם ך1ז;ה, מהנמסרה
 שמרךנ מ,,מ,ת .עיה מאנוס 1נן "תנו.ת שיני יוי ע, ופן עין. ךה.1 פניי", יתמרן כמנווית הויין ימשיי' ניתש:-"!5!1,

 "זשייס תוך רשאי אנת, ג.נ, א. "תנאיה נתנון נקו. ש,"ךה.וין ראשון-,דון, 1,:מה, ,תנתן ימקומית העז" ונישיויהין;1,
 ;, פיתיי"מי.ס ין. משרמת תננית .קיוי. הנקיא: י!1רסת חמת ש':1'הופקד,

 יתנ1.ת ,שידי "תפחת ,יתיש 11נרעוי,ת, ",ז;"
 איי.. י:?ורף יתשי.ס עס נ.חדרן,!!1,1-,

 יאמורה. ךמק.ן.ת ישו"נמשרזי
 ז";1י": השעף ךנ,י,'ס ןעי"יס הם1א,ה

! 1,ג1יה יתמגן היהדת ךועךו ראש,ושנ נימ.ן השנוס יקא גו ,עיין רשחי ותנחית נשינ.י דמ;ו1יןנ,
 אח הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מע.גיןכל ימרנימהר ,קהי. עתודם י"מ)ר,ס ק,משרן,סונשענת
 שמרהב מקומית ועזה מהנום ובן ההבניה שינוי ידי על P:S1"צמו

 סרנו?"מץס
 שרוניפ מ;ימ" מ:נ.'יי"- :::ג ,שעה "הוןד1ת ,ך1'ש נרדמות, וו "וןעה ש,

 מפורטת תכנית שעוי הכות עיהודעה ואמור". המקומית "1;ו"נמשידי
 ניעת תשנ-ה-!י!1, .ונזי", התמון ינוק 77 .עיףנןהחס 1,57( גיויי ,% תשג-1 נייוןנעה

 ההליטה שרוניפ, ולבניה, לתכנין המקומית הוידה בי הודעה,בזה גוברגיקי'

 שינוי להנהן 1967( גיוגי )27 השכ"ד בסיון י"ס מיוםבישיבהת  ולבניה להבנון המהיוית  הוערה ראשיומי
 הצ,)תי(,1,19. מפררותהכית המרכזמרוז

 דמוצעת: התכמה נהמום ינכלליט העטדימ הםואלד
 1. 4,  מהלקות הלק 3, 2, הלקות 9"8ע גוש הדרים מקומי, הכמןברדנ

 7,. מ"י7" "ין %5-!!ן 1-!5, ":וית 1",: היש מפורטת  ככוית הפקדת בדברהודעה

 4. מסיקו הלק י-1% 1-%, הכית 7,15ווש והגי", "תנוון יסו, י5 יתעיף נהת"ס "ות", י,הנמנרת
 9. 8, מחלקות הלק 811ךגוש מהוו ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במערדי כיתשכ"ה-1953,

 ,ן, 17, 5, 7, !, בתיקית "יל 1ן-2%, 1, חיקית  117,12( הויקדה ךרריפ, ויגמה,  יתנגן  המלועית הועזה 1גמשרייהמדם,
 39.31, עם ביהד הר,149", מס' מפורמת *תסנית הנקראת: מפורטתתכנית
 1%. מחיקה ה,, י1-!5, 14, %-12, 1,ה,,.ת 17,17וש אלי". הישרףיתשר.ט

 25. מן,ל" ח,, (1-1% 5-!1, ת "יק 7,1%תיש גתנ1.ת: "נ,1,יס ממצים "סות,"

 11. מילקה ה,, mrin,1"-1 95-12 !751נכש !!4!. 4!54, %!4ן, 4,2י, 1!54,ג1)שיס:

 ונשרית נ.ייס תש..ם ייא גה יעיין רשאי נתגנית יעוניןני
,7 

 1967( ביוני )35 השב", בסיוןכ-ב לקהל. פהוחים האמוריםשהמשרדים

 רוניקי' את  הרואה א"ר תנגני פרס גנל אי גןנין ג7רקע, מןו1יןבי
 שרונים ולבניה, לתכתן המקומית הועדה ראשיושב התכון שמרחב מקומית ועדה מהנוט וכן החוניה ידי על נפגמעצמו

 7יו1.ז.,2 ת.::.ו, נהיו ייינ %ן:1. י!וסימיסיירט1858
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 ח.טכ"ה-ההפס יהבנ'ה, התכנוןחוק

 המרנו. ;יי, אביב., תגונן"ר"נ ניר-1SL מקימי, תנייךמיני
 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 ים.ף :ב:תגהשרמה--נוגן יידין, 1,נמה,תמ,ה ן .תנו :ויב:בודתת"נ-ן-ע",1ן

 ,,ן
 יך)ק

 מהנו י,נ;.ן, זן
 "יין'. יי'י .יני'"' הו,יאת;'תנ מגירסת ממת ".!-ןןש"ע:., המיגרף נ,:,מג:ט:גרריןבר:,;גבגדב:;;,.יתנ,

 "י". עיייי ריש " נ." ימי, יני 3ץךייחן,"יה" יחי שגיונות" ג::גבג יעייר""ג:בג

 בךג. ::" גי4 ::::ו:וב ייע" סי' מת-ת"י ה' י"מ י"" ש;4::י:י:עע:ישייען
 י,קי' ס!חי"

 ינשעית י'ל'ם תשיים יי" י;,,.נהשימשרייסנג:ג:בג

 מ,וג:גג:ג:ג :::ה .ג'::דן7ז:ב ע,1;;: ,ינן.ן, "היונן "., 117 ,ני.ף נ"תאס קווען, נזקומסרת
 ""ייי".הי;.י.ת ן .":ו יסג תם ךג"יי (TTgt-"יי::ן:ג"י::גלך:גגךשגם:: 3:שרן.!גג:ן ,::ייב:גתתיתנ:.ת::בנ,ו::2י שתג - מ!1רסת:ן'41( :נחת יו,ראתו מגורסת תנחיתישרה

הש
 7""ו( נ'ינ' )"נ תש:.י נעי)י,נ ג.": ".ה" אוקרה ןי:ווית הועזה עיה נןורה "אמורה, ההרמת

 ו"גיי.ס ק"משיי,ס ינשיית נ,מ,ס תש,יס י,,:במשגיי:" יינוי" ותימין י"י"ה,ת "ייךי יגש.ישנ מחיייי "מציית "יעי" :דשיי. "יגיה יילקק ניצייך נתשים; קנע"
 "תחתון ו,., מקן., "צווןמי"ג
 יצג; השגתך ::יב:ב,שגג;השי:(::ן יצג; 1.ני.:תב :וי:::ב1.סת::תת"י:":1ל מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 "1:ב: גג:-- .תימתבי,ג:ג מךיט:ך,י"ת; ת ע:"=י" :ןןן:ג:הש-י7,::ן: ז:וך:גך5ב::גיג::1
 עמ, תשג.,, ,ו"1, "יינימ,ם י.יקיט ייינמה אי.",:::)יי

 ניחו אות"יייבי:ביייי,י,ןןן:הו:ג,ה,ןןשה:"ימגבה
 וחמורה המךה.ת ט נבג גב אי'"'בייףג בג~:ן:ג "ועןן נמשרז' הו!,ןה אריי, רן?ורף ותשריםעם

 שממעיזם nTtrll נ.מ.ם תכייס ייא גה לען יש"' יי'נ'ןי47 יין:ג נית-ש"ן' ילמ"' '%;ת בגן:גג ג:מג:;ש
 יקהי.פתין'ס

א%=נר-"ה והנו.ה, "תניין ,חוק 117 ינע'ף ג"תחס היזעה, נו":מנית ויננ'", והנוין ,"1, 117 ,ה.ף נךתאס r~wlln נוהנמסרה
 "71 מל.רסת:1 והנותה מ::%:4ית: נב ת

 מס' מעורסת ההצוק :ן:סךעיו,ראת; תנן חנ-ו ::ג מ
 4ו7ח

 חבוקת

אייהןפורסמה
 ה עי נייקוטיהיה

 "ייייף !ורן,'ג:::2
 זהמיורף ההשריט עםתזי

 עיוה,נ,
 יהייב "נ'),,ט !ורסמ"

 ממשורף ותשריםין
 גיחו אותן אישרה המחון.ת ןועזה שנה וגג:ורה17וךת:ן'ת ואן,ךג ויעיהג:::ב'ה שיה :נייה

 ,ע..ןרשא,
 שוייך; 'ת הת.מ,יות ן,., ..נ1.ה, יתננון ןן,.לית יןעןה נמשרן'ינן ןןיייי נות-שמגעיי ייןי'ן' יהנייי ןמ,'מיה ךין

 יקה,. !ת.".סן,ןורין
 7"י1( ניווי )," תש:.ו נסיוןנ,נ 7""1( ניודי )י" השג-1 נסיוןג"ג

 "שוןמקו, הישןי",, וינניה ,האון המכוהה שעיה ראש..שנ ו,ינ., יתנגן "מווכח ",עתן ראשיוקנ

 47"7.1.,2 ה'ל;.ן. נהמם ,.נ ,ויו, ,ם ",יי.,ן.,טכ190
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י-,י  תשכ"ה--1965 והבניה, התכנוןהיק

 נתשריט. נסוי נ,1 ,מסיין נהה"ם "תנחית;נירת מומני ירמי, הנעןמי"ג
 נימוס הע,.ן יקא יי יע'.ן רשאי יתננית נשיתי. ץןיי.1]י מפורטת תכניה הפקדת בדברהודעה

 שייחג י17 ייית ימיי י" מנ.ית ש"ץ יי "יייייםוי הה ילל", ימת יי,ת ש-,ייי" גי "ב"-% את הישה אחר תנ:.נ. ייט ננ, או יננן נ-קרקע, ותערןנ, .ונ:.ך, התננ.ן ,"וק 1, '[,נעיף נהת,נ rnslln גו"יסדת

 התשר.ס ;ם ג.יו ניוי"., שמגין סיע עמוית -47,
 אי.ן.י הקמירה. המממית יקז,נ::רזי דין,רי

 קושי, נתנות: הנ,ו,.ס "קס".ס "ס"",ה 19,7( נ"מ )ןג תשן-, בגיוןניב
 ולבניה לתכנון המרוטת הועדה ראשידשב בחלקן; 13 15, כשלמות; 14 חלקה נב135טש
 ונשקת נימים תשבס .,% נ" .;.ין רשאי גתג;.ת יעויןנ, ה?!1ןמה11 נן,,ן. ל 17, ,1, ,2, 24, גשלמ.ת; 21-21 ,,7ית 4!ון1ורש

 ו.י מעיי, תקיןירהב ,7"י. !תויים ה"מ.ר.סשן:שרזין
 "גי.,

 מפורסת תכנית אמריר ביביהייע";ייה::ףובןןושג:;:::י:גג
 ויג;.ה, קהננון ,יוק 117 ימיי גהת%! ".זעך, ג,, 1::רת !רמיך מ..ס יזק"ס הנך ישאי, ".ת. 11:, או "תגנ.ת גמש נזלא
 הצפון, מתו, ולבניה, לתכנון המחווית הועדה כיתסכ-ה-1953, הועדה במשרדי לחמנית התנגדות לנגיש יישומית' ההוד1

11
 רבות - 84י מס' מפורטת "הכנית הנקראת: מפורטת הכמהאישרהק
 ומשיף "תשי'( !1 "!,ןהה"ח7 עי קיייעה ' יימן י.ד,יייךנ 7"1ו( ניו;. )"" תענ-ן נסיוןג,ג

"ך' 1,נ;.ה ,תננ.ן "מן,ו'ת "ויזה רפש'ושנ  נ'יז גיהה אישי" ת ומא' "1ע1" שב" נן,י" י,-,יה' ת 

 במום תע,ונ ,,י נ" ,;.ין רשא. מעוורן.:,
 יקרי. !ת.ןיני,ךורים נהרי" מקומי, תגנןמיקנ

 שיו( ניוני 1"1 הש:.ו גס..ןג.נ מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 ולנני" ,תנין ת ומויו ".;זה ש,ושנ וזנני", "תנתן ,חוק 117 ,נע.ף ניתחם ",זעה, נוה;מגרת

 א' נוו מס' מענינה -תננ,ת נתקרחת; יירטת קשיתאושרה
 ן:ע.ןמהו

 ן. ע ינ'תשת הוזיי נוף מיג., תנתןמיש ע"ית:;ך יי עיג::.:ש"ייי":מי:בךב:ן:ך
 אות" אישרה המיוו.ת "יייה 1, ,ייי" ,

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדביהידעה נ.ךן
 nlsanl, המנין ,יו, י" ,:עיף ג"תאס "וו?", נוהנדנית ""מיי" "מחיוית ".;ו" גמשריי הכנקזן איין, המצורף "תשייטעם

 בשי טיליי ייי"גמישי
 "ע" ייי",,ייי ייזמי,

ioo;-י"" שיית.י"ניי"יימ,"' משהדימעה "י."י:י 
 דיי":, יגייס" תזי" ש.מ'"יעי ""י.יתי"ש

 גוייסת ,יה:נ.ת י יי, ש.ך.
 ",.ו. ןךןיךף.השדי? 7"י1( גיוסי )לג תשנן גסיכןנ-נ

 הועז" ראש"שג
 הק

 ופני" ית:1.ן
 נהשי,ט. נקו, נ,1 ימ:1:1 ניתפס ית:נ'תינייי,

 בימים השלום ללא בו לעיין ראשי התכנית בשינוי המפ-ניןכל ?T1s1מהוו

 , ;, ע !;ן_1 מרי" מקומי, תגנוןמר"נ "ת "ר.%" "קי צג:יע. וקםימיוג:ך::ג:ו::;

 "זשי.ס תנן ישאי, אית. ג.נ, אי "תננ.ת נהנית נייי שי"""נך1 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 החנניה ,שיני "ת;111ת ש י"ג גיעימית' ץ ,.ינ, שי ן ' ייןמעץ והשי", התנגין ,",, 9" ,:;.ף ניתאם ".תה, נוןננסית

 - ,' ', מחיו ולבניה, לתכנון המחווית הועדה במשרדי כיתשב-ה-63"1,
 1967( ביוני )30 תשכ"ז בסיוןב"ב שינוי הופקד נהריה, ולבנית, לתבגון המקומית הועדה ובמשרדיהצפון
 1 מס' "שינוי הנקרא: מפורטתהכנית

-  
 קניגי' 13ש מס' מפורטה הכנית

 ולבמה לתכנכן ימךהית הועזה ראש,.שב נזרי"., "וי.שקין, ונעת גע,מ, ינן - י;5 מא' מפורסתית:;ית
 הכפוןמהוו אייו. "מן.רף התשריי עטניהז

 7",7.1.,2 ת'::.ו, נתמו ,..נ "1,7. י?ינוס,ם,ירט1902
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1ן  1י

1י
 חשכ"ה--ל6מ1 והבניה, התכנוןחוקן

 מעונין וב, עין, וסגניה, ,תנוון "ממלית ",עזה משרז..גן נאר-SIT מרמי, תנגיןמי"ג

 ""מייזם ""משייים ינשעית י':'נ "שיית י'%יש,ייקגגי מפורטה תכנית הפקדת בדברדודעה

 ,"נתן, "תנוון ,ך,ק 7, ,סעף גהת"נ וין;", נו"נמסית
 ע6ע1( ביוני )30 תשכ"ו בסייןכ"כ מתוו ולבניה, להכנון המהונית הועדה במשרדי כיתשכ-ה-1955,

 ו,נו.ה ,תגנון היעןןיהמןוץת רעש'ושב - י,! 7 כג' ךנ,ראת:'.תכמתנמעת'סת לטרסת "!הננסה:יסק

 %,.ה. המעורל ךתשי,סעב
 סמוקםשןמשרן,גנך,מ,ר,ם

 שניים מעומק תנוןמרוב יישעית נימין תשיים יי" "ן,.נה

 מ, וינני", ,תגנון "ירווית "שזה גלשרזי גית_;."י,"1, מיונ יישייס תיך רוצי, %ותו יסג, ". "תנן.ת גתתם נ,1.ש,, והנוי", התגנון ,"1, ,, ,יעיף נסתמם צוין", 12התליית קתננין ימיינ מיומית ועזה מ"וןס וגן "תגוית 'ז' עי וקוןיילו
 ק,נריומה

 הריין" קרמים, "רוי", ,תגוין יי,ימ'ת ך,;יך ,נישיתי_זר,ס, גמקרוי ,תנחית "מווזות ,"ויש נישקות, וו היזע"
 אוויי מינן - ז,,!" ךי' מגירסת -רננית הוקררת ךיורסתהגנית "%לרר". ימ,וך.ת"ועז"
 המג'ירף "תשרים עם ניחי הנף-%שפין., "אזורית ויינ?"יישוני 7,"1( נ'י,' )7 תש:-ו ין.וןניס

 נתגנית: ןנ,,,ים ןשט"יס ך(ו%," מנמה ,הגוין היעןהיןנהוץת רפשיושג

 "תמין שמר"ג מקומית 1;1ה מהוזן ויו "תנךת 'ן' ע, שוע;ן14 חגויך, התגנון ,"וק 17! ,נטף יחתים ךוןע", גזהניסרת
tI~GS-.ור - ז,54! מס' ייירסת -תנ!ית ";,ראת מיורטת הינית%.שרך מיוי "זשי'ס תנך רשאי, ".תו ;ינ, או "הנצית נתחים נ,1,שזה "ציים, מניו ו,גו.י, ,תננון ממצווית "ועד" גיתשג~" 

לרנון"
 ש,

 קורע"
 ותשר.ס ינ 'חז ההקזתה, ;, שהוזעה נערן-, ווו!שיגוניות ניורן' ,תננית התנוונת יהויש גרש,מות, ,1

 הכמסרה. ":,.ליתךי;ן"
 ~lsc. עמ' תשנעו, י,12, י!ינומיס גי,קוס פ,רסמ" %,יה,המגורף

 1966( ביום 251 הטכ"ו בסיוןכ' ביהד איתה אישרה המחוניה הועזה שבה בצורה האמירה,התכנית

 "י:ינין ז"שיטב "נג::::י:ו::"::י:,::: "' %י ::ייי גי:נ.;י"ין'י
ITun)' י,נניה 

 הזרום "",ן ;",".ג "אי.ן'ם קקלשרז.ם .גשע,ה ג,מ,נ האת ל%"ל.נ"

 גתילכיש מקומי, תכנוןמרחב 1966( ביוני )20 תשכ"ו בסיוןכ"א

 ך מ ת ת נו וי א בדבי עההי' ו,ן:'ך יהגוון "יעיהיונ1יעת ראשי1שנ

 והבניה, התגנון ,"11 117 ,סעיף 2"ת%ם "11עה, נוהנענעת "זריםמחין
,IDCS-דזרזם, מרזו ולגניה, יהכמן המחוזית הועדה כיתמכיה 

 "נקרנת: מתורסת תנו.ת שינוי ,אשר "!מס, שר נגישתי"ן,יסה,
 )הגניה קר.ת-ות מרנן - וי7?נ מ7' מגויסת ,תגרית 2 מס'-"TJIC~ ערו מק,מ', תננוןייהנ

 ימ בה:::רו ש"ייע"ינ:::1::,ין::ם: מקומית מיתאר תכנית שזנוי אישור בדברהודעה

"קנננ, ,"גס", ותנון ,"1, 117 ,נע.י גפתני "ונעה, נוהטמרת
 "ת.י'סענ "זיום, יתוו ולנוין, ,הנניף "מנופית הירזה ג'השג.ן-!""1,

 המנירי
 "%סויה המחווית הועזה נלשרז' "ו!,ן %,'1,

 ייינין וג, גת-,נ.ש, הגייה, ,תגוון ת ךמ"ן היעיו י-שיויי, מ,ימ.ת מיתאר סגנית שיניי יאשר הסייס, שר נאישיר"חייט",
 "%מורים ש"משרוים ונטות ג'לים תשלום ייא ,גו י יעיישאנ מג. ז,4,4 מנ' מקויית מיתאר ,תנוית 1 סי' .שינו'"נקרנת:

 י,יי' סל"י" ,ויה ת17 ורנים, הדחנה התעמת, ננועות )הרהגת ערה -ז,4"4א'
 ש"יזע"יגי'(-,

 1י!ן( גיבני ),2 הש;.ו נניוןגרא ?,ין, המג'ירף התשריט עם ניט והקזתו, ע,
 זרדימיןי, 1"4. על' תונ.ו, 1,15, הןינוייס גי,קוט15רנמה

 ולבניה  לחכנון  המתויית הועדה ראשיושב ביהד אות. אישרה .המהווית הועדה סבו בצורה האמורהשינוי
 הדרוםמחוז האמורה הפהו1ית הועוה במשריי הומקר אלי,  היצויף  התטרימעם

 ia.i,l~er השג.ו, נחס., י..נ 1,1%, וליווייסייזול4ל19



 ן.,=ש-ג'ם"יך-,=___
משמלון

 י,יךי,ן,,ל..1, .ךי,ן .ך:.ךוי,י,1,ן.,ך,

 4מ~גינ-ג-1ושוע=
 ן 1ני4"פ4111עו



 בהל-אביב-יפו המהוזי המשפטבית
הנמנות

 נות עש גן ין שוס צוון", ?~al תעוזת תעהו יא ומונעי:ץן, ,ו, ניא,.7 מיוונ ריזנבר1 סיפיה המנוהה צ.."תג'נין
rnJlul"יני". ייי '4י מרי."".י לי מס יפי 

 ערי "
 ישם ייר,ד. נ"ייי. יי הייי" יתןתש"

:ג

 :ג::ג:::"ג::ג1:יגן:ן:בג'ןג,י
 רמת-זן, 4, תרע-ו מי"ג לקםאדוארד

 עשר המ.שה הוך ומשפי בנית ,"תי.ןנ ןןם גי י'" מןי.ןקי':'ךש

 צוואה ,.ום הע11ת תעהן ,א ומורע nll~ren המסאה הירשם1,א n1)Iarui 1171,"7חי,

 'י ::ג,גג'ש:ינגג17יגמ"ג"'?
2' 

srn~i" tVp11 

 שב:י:::7::;: ייקש, סביה :י:ג ייי:::ינב:
 יינש. גי'מיד ישיאיוייקש -מלןן?::י;: עי ן:::מ:עי:ת:ין:" -:'י::::::~"1;
 נע.נ,י. ניינ 2י "ישנס נ,ת ,תו נו יאש"ס

 ג::1 תינ"' ג7י.:ג גנ:ג:1":ין:גשו:בוג ימס ויך, ד'
 7'ישנר, א' א' הן.ן ,;ורך ייתן יא .ישע ימנ,ש ?יוא"ורייס

 לא שאב המנדח, נכחי על עזבון הנהלת צו  שפירא, וג' מנשה רא' 1473,67 עזבונותתיקש
 מיתת ב;ת:: :ג גגגץןש:גא כאמור. הנ-ל הצו את ליחן המסויט ניח יגשבז שפירא, ישראל המניח1ש

 יש ייי'י'
 7י,14,7 עו:.ו,תתיק הן.;ן "זג ני נוה מניין והנוי 1%55, ננ!ס:נר 1 מיום ונ.,המנוה
 גיחם גת,-אציג שנסטר ברנר, נפתי' ופוח ;.נוןנעו.ן הוך ,התיש הק.,ס ,?ו ,יתנון והרוץ ~11art ונאה סננת יושיש
 גת,- שפטרה ברגך, צפורה "מנון" 1;.נ.ן ננץ, יי:ינר % ,ינ.לק "?1 ,מתן התנייות וו, הויו" כרסום מיחס יום ;שיימש"
 1965, ביולי 10 ביוםהשימר בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לאשאם

 ישם ייי'ד'
 )יחי( ניאוא מןי",ג ברוי בינןם(כהך,נית

 י:;.ן'ם. חלישת ;י,-- ש:5!ר" מ.נקץ, )ד1רכאה( דבורה המנוחה מוחאה"נ;נ.ן
,1

 פ"י, ::געיךןייסמניננ,:ןייך,,ות
, 

 :::ע!:;:י:י::: גי,גיגןג ן:ן: מ..ץ,ים
 נ.ת- .תן נ, י" ש"ס "מי"' יייי" יי:::::וי:י:::ג., ::ע,::ן:גע:גג,"ך:4ב: "ין ני :גי: ::?,1ס
 ישם ולך,ד' 7'1ס וו ינתן ,א ומוו; ימנ.ה, ש, השיונה ה12ואה תירשו1,א

 יהודית טימרובר התמנה לא ומדוע יהודיה טופרובר למבקשתצוואה

 תייץ "ק ::ב::ך:ת"!דגת:ך:ב:גךגג:::
 ::ג:,-"::: ברודר, ברטה המרווה 1.3"ת ןמ:

 ימה-ין. ", י",,ן, מי"ינ מנדל דונה1ן:נ,שה ישם ולך,ד'
 צחו,"V:'p 57'7;14 ;ונגנותחי,

 מוציאכם , ימם 57"1 נפניואר 5 מעם "ו-, המתזה ש,

 אלוואי עבדל אאמד פטמה נתורנם
 1 עעי ימ.ש" תיו המש"ס נניח ,"ת..צנ "לם נ, :יה מ.מ'1"י'נ' טחי", מנצי חי,

פ השנלשת רמת. ,א ואזוע "נ., "ליה!ה ק.ום 12 .נין יןכיון מנאן. עבדל ע"ב טאופיקיקמוש1
 בית יתן בן לא שאס הציואה, של לפיעל כמוציאים מנדלושמיאל צחאת לקיום צו למתן בקשה המעפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 בעינץ. כטוב צורמסטס להתייצב אדם כל בזה מזמין והריני קאסם מחמוד האמו מסמההמנוחה
 רשכ דלך,7.' וליחן 11, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישה תוך המשפטבגיח

ן,

 ז"י7.1."2 ת':נ.1, נתשו ,.נ י7"1. י!1!ומ,ס.יסוט1955
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 ןש
 ו,ש

 המ:פומ:ץ:'::נהיביב-'פובית

 ;ו,נ"14 ;תניניתת., מת,-"ג.נ. מורי דניהיה:יקשת
 נימס גת,-"נינ שננסי רימר, איימיך "ממח ;ונוןגענ.ן 7",י"4] עונוו,תתיק

 וורצל. )אחת(בגיודית " י" י' Dn2es. מי"ע אייליע:בג::י::בשד
 .!י. "9, ,יישי.ס משייינן אוי,בר ,הושעי,יי,ש

 2ן, מס' רש, זן ת מענו ויטיי T)'DITp ":נ~" 'יישחנ;:.ו

 "רצ,.". 2ו, יש, ון משנכת קוצפינו רחל,ין"עת בדק אברהם גן 'וסף ימיו" עונוןנעיין
 ברי(. ),נ.ת דישון חוהיהמגקשת

 י,-' יי' יי" .:ן:ן:ך -ךן",ןענ'ן -"--' .י" צרו,:!,-,ס:קמ:
 ז-ומווי ור-נשפןו"מג,ש

 ת,-"ניו. 1, ר,.ן מי"ינ )ווויל(
 מת,-אניב-.!., מלין בן-צבי יהושע המנו, .רועתנענין

 מלין. איקחוכנטשת פזרטמ', ת'איפייה המנונה עונוןיענין
 פורטנוי. פרדריקי"יגקש

 ך11:צ1'ו, נ"נ ג.!. ענבר ך.יו, ניטמן אבךהם "מן., עונןגענ'ן
 ת,-אנינ. 9, ש, מי"ונ רוז:צו'נ ארזהי,מנ,ק 7",1, ניונ'14

 ,5.. "14, ייוע,.! משזרות ניטמן לאה~המנקשת
 יוכלר מ"ר2,.ן, ך"ן כע" גן העם "רווח ירישתמנין

 הרצפה. ",שת, מיחונ ן ך איכסנדי"ינ,1 צ החוי.ס גנית שיעטרת,-אב,נ,
7"9ן,

מ,
 קקק

 "",ן(, 1ונונ,ת7",ו147תי,ש
 פך'דה. דונגי1"מנ,עת 24, ,וין שמיין מר"1ג ומנטך עודך ז,ר "מנוה ;וגוןנעוין

 ך'מנד. ךעיהוןינ,שתשרישיןימין.

 גווך 2 גרם ננהות שנסר גלך, וולף "מווה .רשתשנין הי-אנ.נ, "2, משט"ו מי"ינ ריסו יעקב "מיון עונוןנעצן
""!], 7"י1, נ!נייאר 24 גיוסשנן?ר

 ~תנ.ה. 24, ורון יי"ינ ולר ברטה,המנקשת ת,-אגיז. "2, .שעיזו מי"יג רוסו שימהו"מ:,ש

 7","!14 עוגונותתיק 11,1 7", ע,גיויתתי,

 ,"ין, 1.!הנר 7גיר! י, ""יי.י. נתי-"גוב שנגשיהה,-יפיג,
 מת,-"ניג. סנדר הניהיימנ,שת ייפקין. וברטה t~TD מנחם~הינ,שיס

 o.T,1OOT? תש:"1. נסכנו '.TSI 1~1, י!"י.מ'נ.ואט1908
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 ופ 1ק
 --יפו .:ח-"ב המ?מ:'י,"מבבית

,ן
 7!,!!!1 עי:ון,תתיל ו",?2!1 עונונותהנק

 !(%ן(, גנפ?מנר )27 תשנית נתשר, א'גת,-ושויייבעס
 ךויי'ם

 7(11, נמרס ו! נ.ום בימת-זן שנפטר ין,!, "טי'ךם1מ?'
 הטיינים, נביש מימת-ין, פיר פק'ייינ,שה רמת-;ן. 1, ייק מרחזנ אלנבוון דודז"מנקש

 מס' שגס ננו"
 רמת-1ן. -נ-,47,4

 ' "י:גו::ג:עי:1גןןסייבסק ג:ך"נג ןג:::ג ג2ו,:ךןכ::ג%שג.ץשל%

 איסרובסק'. הנהידךנ,ש, מרגולם. מקייה מרגיית הייםותנתש
 7!,!!!1 עונדותת',

 "מנוה ירושתנענ.ן
 עמנואי

 1 ח!ו(,יהזק נתש. )ו תשרו יו.נן :'::: ביג צפתי,

 יחזקאל(. ),י'ת עזרא טוימ'תיומנ,שת'ו",1,
 ת,-אניב. 7!, מרצ" מייוי צפתי פיהובמנקשת

 7ו,!וו1 ,יושותהנק

 נימצר 27 ניזם גת,-אניב שאיטרתי-אסג,
 נ

 נקו,
 מץ ננ

 נציי
() דויניק. כרמיה1"ינ,שת

 7רו"!1 גדנעית ת"ו

 ימיין, תימני 9": "תשש-,..ם מייר 1ג'מגג';:;: י,יר' ב.ים, מהיי קובי יתה הינו"" עזבוןנענין

וי15, ת,-אניב, וחיי,,רמת
 ארן. איחנזואייהווקמנ,ש.ס שזנת 11י", "מיי יי"ינ עיני )תקוה( אמלשינקות

 יקח ייך,ד, פת".תקו".ציור,

 בחיפה המחיזי המשפטבית
הזמנות

 שנוטר לאיש, שפיצך המו." עוננןנענין
 נודב"

QT'1 17 מאיור. תעויה "תן "מנסס בזה עש גן יא שאם וו.,, ,ילק 
 ישן רוי,ש' 7"!1.נמרס

4 צי;י יייו.,נ:י ף:הן ,א לית סענ וו,סו,יתן נזמיה חרסים מעון.)ם 0 ק ע  מ ייצמח ימי," :י ל  ח  ייסר 
 פפה, קרי פריץ י-י עדי" י"ת ח.ץ

 "י 4' הצי!'פ מיציב רעך ינ'" פפה קירהינימ:ןנ""ג: נימיי. "ידי "יי "ת ייתן "משמס נ'".וש

 מעם :ן:גםוו-,ג::"ן::ךג,גי;ך::סעגןבגב

 שלחריג, ::י:, גךגת:: ' מעש,", כהן אריה ימנו" צוואתנענין
 גח" עת:נן,ת

ע, מעש,". כהן דבורה1"מנ7שת
 וןש!? בית 'יש נו י" שקם ן!"' קיי 5יי, ז-י ךמ:1" שי עינ1וי

 רשי רז',ט' ת-D'~rl ה,נהךיץ ," מןזע ו,עע'סעם, זה !רןוםנ"ומנ" מעם.וס

 7"7.11."2 היי:.ו, נתמ11 ..נ "7:ו. ":ינומש,טוס"191
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ו
 הרמזיים הייז בתיהזמנותו!

 ת 1 נ מ זה1 תלזורי הפזורי הרבני הדיןבית

 שאית נעונון ומעונין או תאה טוגת התונע גל יייש". צייי ,מתן נקשות י",1, "יניימינ יתיקינ "י.), יי,ת ,ינשו י, .11ע,"1,11ן
 ,ה, ,התנון ורוצה אליו מת,יינתיג7שוה

 הזמי פיחוס מיום יום עשר שישן תוך טענותיו וימנוי הזין ינית ינו"
 ,תן גן ,א ש"ס 11,

נ
 "3"1,תשג-1תיק יי,1,ת':ג-ותיק

 שן-ג, חלם ומנוי 'יישת ננג'זון

-UDJV 

 ענןסי שץ, יחיאל אברהם ר' ךיווה יריקת נעין נגה ג.וס ג'רוש,.ם
 ~lHQ). ::1:רן שץ ש גענ ם יישי נ ח"ן(. ניומ 41 תשג-1נאייר

 31"1,תשנ-1תיקייוש,יס.

 מיניר פראנק, ת'ש' ירוע,יס. "2, יעני לי"ינ קביור פיורנס"ינקעת:

 בתי-אביב-יפו האזורי הרבני הדיזבית
הזמנות

 שאתת נע1נון "יעונין %ו ווו:" מונה התוגע גי ירושם. צווי ,מתן נקשות ,הין, "יפורס'ס נת.קיפ "זין, ,גיח "ונשו נ, .11עיוווי
 יחן נן יא ש"ס וו, המנה יריוס מ.ום .וט עשר כיש" חיך טעויתיו ויסגור הזין ,ניח יבוא יה, י"הנ;ז 1ך1?ה אביו משישנתהנקשוה

 נעציו. נסונ צו "ויןנית

 נ"מ נק,-צנ.נ 7;?לי ייבונ,ץ. 'ואץ ועי" יצועהנעמן
 8586,תשכ-1תיק 1967(. במכרואר )25 תשכ"ו א' באדר טעי8

 גה,-%:יג שכעטר כהן, דוב אייהן דיוין ,יושת נעוין ר"יניה. 2,2, ;ייף י.יויוה, י'בוב'ץ רשיה"כקשת:
 1967(. במיס )30 תשכ"ז ב. באדר '"חבייםש

 ת,- ,7, יויע"י עמל מי"ונ כהן )ז'סי( ,ימהיתנקו: "11",תשנ.1ת,,
"מג. גת,-"ניג שמסרה y'alln, מיכה ומוינה ירושתנענין)ן

 8935,השכ"זתיק 953!(. בינואר )27 תשב-ו בולבט ב' ביום8
 ית,-אניג שולסר קפיינסק', אי'1'ק המנו" ייושתג7;.1 ה,-וןנינ. "1, הי-ציון לשזרוה התרביץ אברהםדינ,ע:

 בנ'יס )!2 ת'ןכ"י ב' בצדי ט'נייםש
-)!967 

 חי-אניג. ", ,נקי מי"ינ קפיינסקי יאה ייינ,עת: "141,ת1:.1ת'7

 יייי,תשנ-1ן, ש;חיהיית-י" 2ן' :םם:7ממג'ין
 גיוס ישק נוציה נופטר בוצרן, משה "שוה .רושתייו.ן "11י. 4, יייזיי מי"יי 'הושע טוביה :"מנקש

 ,1"ן. נ:ונמ:ר",1
המבקשים: 8632',תשב'ותיק

 תל-אביב. 42, קלישר מרהוב בך1:ין חטרה יחיאי
 ביום בפחח-תקוה שנפטר מנצך., טבריך המנוה ירושתבענין

 ""1,,ךע:-ו הסק 1""ן(. שא. )"1 תענ.1 באייי;'
 גנאי-'ע"ג שוער הדאד, אברהם ימניח ,יישחנע;,1 פיי;-נ,. 3, יחס מי"1נ מנצר ברנרד 'ואןהמנוע:

 עיי(. נמ"' )17 תשג.י נ"'.י י.יי.ים
 הדהוד. שמחהימנ7שת: "י"","ש:-'ת',

1'auaא' געי נ.!. שנססיה דולורו, לאה "מנופה ירושת 

 ראשי יוניר גין קובו,י' 7"19( ניצי ), תשנע נתמנוא' 1""1(. גיוו. ), השנ.1נניון

 ז"יוו.7,י2 תש:.1, נתמנו ..נ י7"1, "ני2ומ.םי,,.ס912ן

L . _ _



 ן -.- ישם--י-ך
 תלסר" שנסר שרי, שמואל הינוח 'רושתנבין

8 נ-י במם נן'!ן שנשי זרת, אלברט "מצה ייושתנבין נ-נ נתו!
נ

"ן:קש'!: שפירא. ,נ." שרי יאה הינקשה:
~nDH 

8! שטיינר. ויוספה הינמן רינה ורון,

 -י' לגילו. ::, ,:בן; '11 :ינ':-ו:בג'-1"ן',י.ונוב
-" 

-נ"ר"  קיביצק. איתבטההמנקשת: 7,י~(. גיא, )7 תשג,ן נניןן נ-ה גיוב נהיי"
8 4י(3,"שנ-ית'ו הרשקו. קרולה"מנקשת:

88 "יינ,תשנ.1תיק ניח גיים נק.!ן ששמיה ;וטפריד, שרה המנו"" ייונתיענ.ן זמשהןקר;ר. )7פן.נהנאי:ן !,15,השנ,ות.ק
88 י-א גיוס גחינה שניסי מזרחי, עובדיה "מנצח ,רושתנע;.ן (1!1(. נמאי )~1 השג-1נאייר

המנקש:
 (יון( נזצמנר )24 ה"נ-ויננת ;וטפריד. שמואי

 וחוה ביטון חנה מורחי, גאולה כהן, לאה מזרחי, ונתז (,11,השנ-1ת.ק

 חברות לפירוק בקשות כהברהודעות

 7(,1(" מתית'1 בחיפה המחוזי המשפט בבית 7(,י1( משיה.ק בחיפה המחוו' המשפטבבית

בע,מ,
 !ירו,ינענ.ן קרור והובלת דיג חברתז

 מיה~נ בע-מ נהריה בשר תעשית ההנר"

 עו".י נ-נ ע.. ~למנוביץ, מאירי-מנקש מי"ינ ניימון יוני ע~".י נעי עיי שסיין, אריהיהמנקש
 מ' ני;גיוס, ע,

 7(!ן נמרם 24 ניום נ, ווזן",ירי:מיית'נןו
 לניה נקשה 7(1~יהתשה "ננמא' גצים ב. בו"'הוזע,,ומערת ,בית ניקש" העש"

8 בנובמבר 3 ביום בדין היושב המשפט בית מפגי תישמע זופירוק באוקטובר בו ביום בוין היושב המשפט בית בפס תישמע זופירוק
א7(19  %.ו. nvTaחון נ!. 

 אס הנ,יור, נשעה יזוויע רשאי ,:ך, י"תנ;1 או החשהנענין אס הבירור, בשעת י"1!יע ישא' יגד, חתמן או ונקש"נעין
 לגל יינתן הנקשה  מן העת, שלו.  הזין עויך באמצעו" אוניצמו לכל יינהן הכקשה מן  העהק ש,1. "זין עורך נאמ?עוה אונעצמו
8 המורת מטה החתום מן נאה שיררוש ההברה של משתתף אונושה תמורת מטה החתום מן זאת שידרוש הכברה של משתתף אונרשה  בעזו. תנוע"תאוב געז1. "קגועהתפייס

 יעי, ,הת"ס "זואר, .ן. עי ישיוח "1ימכור, ,". רצונן ע, "11עה יעיי יהרוס הווחר, יזי ע, ,ש,מ אוימסור,
 זה. רצונן עי "וזע"

 או ~נחתימתס "פייסה או האיש שי ונמען "שם בציון""וייה, או ~נסתימת! שיימה או האיש ש, והמען ןשס נייוןה"וזעה,
8 אל סתביע באופן להישלה חד להימסר צריכה כוהס, באבהתימת אל  P'JtP נאופן לנישלה או להימסר צריכה כותמ, באבהתימת
8  1967. גגובמבר י  יוס של 13.00 משפה שוהר לא לעילההתום  ך156.  באוקטוגר 9 יום של  13,60 משעה שויר לא לעילהתתופ

י,,, ,-,. -,., ,.,,, .., .,,,,,,,,.,.,.



יי יי  ההברותפקודת,!,יי

 )3( 242 סעיף לפ'תל19ןן

 .וששו אס אקא ההנרות, מרקס71י אהיה. שינוהסגנות
,ן 1)
1מסירייתךמשר מסתר!
חפ1431ן בש"מאביאל84 בע-מ ההעשיה להספקת מאוהדתאנודה,1,ן ןתתי, ",נרןקםיירויי"תיק "ינרהשםס'זור,:1

LimiledAssociation supply Industry הם72111 בי"ס 69 חשמונאים כיחהברהפ3 הפ,1032 0101נ
2LimitedHakim 1הפן72,5 נע,מ נ.זון מן?נותינרת"! ה!,7,י
יפ,!7LimitedCompany And loevy Ioseph 7,7! הפ,71?1 ו,,,וג ,,,iled2~-1[ נע,מ ואנאחוות3
- -"Limited; Bait נע-מ ניח--7ני41  "Kinyan 1חפן"ו2, נע.מ ונויה ממון השקן",היל,%! יפ,,!ז
חפ,472ן גע.מ ":ינוי השווקכנרת!" נע-מ ונניו פידמןיונף!

הפ'~8662 בע"מ "יא" שלמה נוה40 39'1תפ ת54

דפ,!572 נע-מ צשי -ניס41חפ,7יוlirhittd; Bros. CheloucheI 2 גע-מ שיושהאחים5

7Conipany&Supplies( Drugs~ Eae(I hliddicI ןז, 
 עשרתיןלי:ןק:42

 !5,2"5' גע-מ ישיישן

(h~edasccol)L(d21!1,5ה
,1 1, ת44

Limilcd11 Rantbam 
~ehov 

 נע-מ יתסיס הנרהארעם!4ח5,יעי (8,1
 ח!,1,"ן Lir~iledCornpany ],),),, Cedar נע,מ ,עסיס מגיהיהיגר"9

1"Company 

;TimberLimited :141 "נל:ב:יקה45"פ'7"וי ב::ב 
חפ,12!9

Limit~d?,,"'ח!94541 נע-מ 7"51 אוש "") חיקה שית47הר

ש,74,י ב"ש" fiuit 4"בך::ס ייייתממי
י4

ש,64,7 י,".8"::ןת:ןנ:ה:::ני,,,י
 Limilod Hayarkon Nevei נע,מ הירקוונוה12

הפו"1!9 נע-מ 1.מנטאי11תי4הפ,171י

 נע,מ אוס,מוניי.ם שיות -אנינ,!! נע-מ 1.ט( ) ריקו הניה17
 1"יי125נ ע"ג .4Limif Aulomobilim Shrrut" ה5,נ!רTheI 4 ,,,,,א )Corpo[a(ion ,.(ן,((4.ןן,4[ין

 ניה.ר ,עונן. נפית הומוייסקפהגי י!,AsmcitLimited4]17 נע-מ ארמיס15
ח!'נ!י1 יע-מ צייהי.היימים ןן,4727 4,ו,"1[1",ז(,",ן111,1 גע,מ ?,ק משננות19

היןAssociationMusic~ ChamberI 2,25י21,5]5 נע-מ י11,וו מ'21
י!,,15! נע-מ צ,י!ר!ו- וריסורן .,!ה122

 לרי' 7י19( גמאי )וו תש:.ו נאיירא,י!,,!נ5 נע.מ ים ימע11ות "מינוית מנרה23
 נפוע, ההנרוהישם"פ,7!"5 נהי-נ!1,'11נע-מ י5 מןןר נ.ת24

חם',5754 בע-מ מרדכי בחלתפ2*
הפ,5ו7! נע-מ שמא, אשחת25

 "121, "פרסוךם גיי,וט שפירסמה הון, ה;1,ת נזנרגהייעה נע-מ ומוניטין מרקוייי5ן
MerculisAnahfonitinLimiled5,4,,ינר" 2 נייס 2217, עם. השג-ו, חפ, ZSZ9~IQ" ו",!5 נמ,וס"- 

 מאות )המש "559,099 צ-ל ישראליוה- לירות אלף()חייטיםחפ,6918 בע"מ 3 מס' ישעיהו אדחה29
30LimitedProp~rties Khyat Elisabeth eeellnn יסראליית-. לירית אלף(וחמישים 
31LimitedProperties 1,י""א Susetle 6092,המ 
32LirniredProperties Khayat ו'ננב'גךא'  1967( ביוגי  197 ח".ביז בסיון'יא חם,6153 סוימתי 
!!LimitedProperties Khayat Lucy 5נרותרשם י!,4ין"" 

 7"7.19.,2 ה'::.ו, נהגו ,..ג ,;"]. י!זס1ס,ס.ירט1914



 , ,,, ,,ף . , ., ...:,ן.ין,,י:,.,,,ן,
,ץ

 ='-:ז;'נ=ע%1-,. -"אביב"-
 7י,י( י,י:, 41 תשנ-ן יא,.יג-ה

 גוו~י האוגן:צנות רשס
 ישום מ?, "ייטיפ""י,ך "";יז" שס

אנחיה

 שי21יי
 גייעי :שב:,ית מיייג יש ייי" ,יי'יייייני'ת"ךי בעעעם: )ג 221.מ

 ".ינהנ.מךנ"ב;%::י,.יןןנגי;ו:נן:.,יג..,ק;.,-.

,,,, ,. י. -,., ,,.., .., .,. ,,,,,,...,,,.



,ן
 הרשמי הזכרים שנט מאתשרעות,ו

 החברותפקודת
 גיייו,. יע,מ י"שקעות יגרה א.נ. "נרה:קט נפייו,. נן,מ ורנן הו, "צנר": שם.ן ראשונות ואסיפות פ.רוקצו מפרק ומ-נוי מירוק צו עיהודעה)ן!

 תל-אביב. 51, הלזי יהודה רחוב הרשום: המשרימען תל-אביב. 32, פתח-תקוה דרך הרשום: ממשרדמען
 "",י244. אור". תי, ת,-אנינ-.5ו, ש,: ":,ווי ימשילגיס 57,"15. א,יחי תיק תי-"נינ-י5ו, ש,: "מהו,. "משעטגיח

 1. יצירי,: צו"%י.ך 57!1,. נחיריי )5 תשג-ו נ' נאזר נ,ז הנירוק: צותאריך
 )נתו,ף 7"!1( י!נרואר )15 תשהו ח' נאוי

 To6e). ניצני )4ן תשנ-ו tT~na ו' ונקשה: וגשתתצריך ת,- 5, גלך ין,נ עולז, ינתסין, ינ ומלרה הנאויוךהמ5י,,

 ה,-אנש. !", ננילן נן,ת יהל ורשם., alo~sn נע!נפשרי 7,"1(. נמא. )24 תשנ-; נאייר י-ן "יינוי:הארוך
 ""'בנייקי, כשע" יישם 1( ה%!ייית'שעת ויומרדש' 7"!1( גיציי )12 תשלו נתש;ו'

 ננוקי. 15.ו נשעה משתתרס2( "ישיי הנגייסנוני

'~TSיען( יי נ )'1 ' תשנ נתמיי" ראשונות ואסיפות פירוק 
 הרשמ' וננג'סנמס

 נ5.רו,. נעם ;;א ""גרה:שם
 הל- אליעור, וגא אצל 3, ארצות ארבע רחוב הרשום: המשרדמען

 דיבידנד השלום על הודעה"נינ.

ק מ :: יי" יצניןשס 7"19(. גמא. )9 השנ.ו כיין ננט הסר,,: ?והלוכך
 .תק.ה.

 נמים )ו! תשנ-ו נ' נחזר ן' יירש" "%ת:"י'י
 דו,5"4". ין""י גי' ת,-אנ,נ-,!,, ש,: , ,מ,. יי,י,ל1 7"!1"

 ,. .,, ך4%יי., 2:)ןן,-:'יג'"..1'סםן
 הרשמי הנגייסנ"נ

 ועמרדש' 1917( נ.1יי )11 השנעו נתיון;'
 ירשל. הננג'סנוני נ!ירוק. "?,247 נ~-מ "נוסע "הנרה:שס

 וורה.'7וו"112. ::ם:ן:גןנ!.ן,ן:.ק :גג:::ן
 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה 7י19(. נאררי, )!ו תשנ-1 בניסן 2' ה!'י1,: ציתאריך

 סלו(, נפביי"י ג28 תשכ"ז "' נטיי י"" הנקש": "גשת האיירק
ן

 ניירוק. גן-מ 2'1! שקמה וענר":ש! ג".;ונס )4 תשנו גתמוו נ.1 ראשונות: ,חסינות וכמקוס"יום

 אנינ' תי 5ן' מנקי' יינ' י,1נ alann: ששיייען ין, נ1ימין נ",ת ר"ונ הרשמי, "ינן'ם גיןה,-אנ,נמשיי

 57"1(, נאו;ייס )4 "שניו נתמור נ-ו "ינוית: יקנית """י.1"ייס נג71י; "".11 נקע" ונשיג 1( הפניקות:שעת

 ,נונטין רחוב עז-ו, ,יטרזן, מ' Q~'tP וישו: תיאורו "מפר,,ש0 גנ1קר. "י.1ו נשע" משתתריסי(

 1'1.נףךש' 57"1( נידי )י1 השג.; נתמור"'
 1'נ1;ףדש' 7"19( נמי. )11 השניו נתהוו;, לרשמי ";נן.סנונס

םגי" יריה. יי-י :כ::נוג:םגימ"::1כ ת  "תי 

 ג:'::1י5. %21ן:::גך::":י-%ג%
 ייגייית יייייי" ""י יתח'"' וי" "ע. .שיף מניעם

 ייק. נ! מנו "",1(. נזצןנר )5 תשנ., ננן.ו נ-ג "נקש": עשתהאייך
 ר".נ ),שענר קירת-י,אנ' "תעע.ה, שוור "רייס: ךיעיזמע1 נ1%;ויט )4 תשנ.1 נתיוו נ-; ראשונת: יאני!.ת ו"מ,וסהיגס יי

השיין וו, נממין נדת ר,ונ "רשמי, ה:נסיס נונס במשרו7"19(
"21 

 ת,-אניב.

שעת
 י-%גינ'

) D'TTJ נ?"רייס; ,".12 גשןה 
'

 ,נחנטתן רקב עףן, קיסיון, מ' עמ,רס ייענה הקויי ייני.~'שן
 י' אנ הי9ו' ודרייב. "חרי 12.15 נשעה משהעיב2(

 1.נז;רדש' 7"י1( ניוי, )11 הק:-ו נאמון;' וינמרדש' 7"19( נ.ו,, )"1 תשנתו נהמוז"'
 הרשמי העסיסנשי "רשמי ";שיםנוי

 7""7.1."2 תש:-ו, נתמן י-ג "7"1. ה!זבומ'ס"11ט1916



 ראשונה אסיטה ר"ל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצווין

לשם ת  נק%" ננ%ייס, אסמן פאיס שענו: תישרו ""יי:,שס היננה, רהוג חשמיאי, אניהס, .הוקא, ימענו: תילויו 
 ;ינייה. %,

 )"2 השנ.1 נרסן ,'נ רני: פשוטת והנרות הננוחם לנסת 2יתפייך 7",!,"2. אזרחי היק הל-%נינ-ינו, שי: המש!ט:שדבית
 תשג-1 נייון נ-1 רנ,: פשיטת והנרות ונני.ס קנית צותעריך

נ%!ד.י
.);""7 

 )6 תשנ-ו בתמוז נ-י והמ,וס: השע" הריקונה, ואייתהתאייך "".,נ. נקשת וינ: "ו משוקשת
ש הנכסים כונס במשרד בוקר, 11.80 בשעה 1967(באוגוסט )2 תשכ"ו בתמוז כ"ח והמקום: השטה מראשונה, האסיפההאריך

 הל-אביב. 39, בנימין נחלת רחובהרשמי, הנכסים כונס במשרד בבוקר, 10.00 בשעה 967,(באוגוסט

 נתמח;'
 רפי ת'

 7""ן( געתי );ו
 הי-%נ'נ' י'

 ויגורד ש'
 וינו;רדש, 7"";( נ.ייי )2י תשנ-י נתמיןו.

 7י,,2,4. %:יה' הרק תי-אניץ-י5ו, ש,: המחון, ומזילםבית 7",!"",. אורסי תי, ת,-%גינ-ינו, ש,: היהוה המשפםגית
 השג-1 נס.ון ,.ו רני: ישייה ,הנרות ";:!ים לנצת צותפריך תשנ.1 נסיון י-1 י;,: פשיטת יהניות "ננסים קנסת ?ותרייך

 מיינ. nw?1 ה"נ: וי נושהנקשת ההיינ. נקשת נ: ה, (צ ;ושהנקשת
 )ן3 השנ.1 נתמוז נ"ב ויבום: ושעה הריסונה, ך%!'!ההבריך )2 השג-ז נתמוז נמה והסקופ: ושעה יראשהו, האירעהתאריך

,;
 נ2:ב,:ן::'7::]ןנינ'

 תוו;( נ.1,. )2; נתמ,ורעמ'ת'שנ-ו". ו'נו;רדש'
 הי-אנ'נ' '

 ועו;רד ש'

 7",ן2,;. אורחי ה., ת,-%נ,נ-,!ו, ש,: "מזיוי "משפסנזה 7",4"";. אויתי תיק ה,-"י.ג-יפו, שי: "יזיז. "משפטבית
 )4 תשנ.1 נסיון נ-1 רנ,: פשיטת והניזת "ננסים דית צותאייך תשנ-ן ג' נבזי ,-ה רנ,: ישיסת והגרזה ":נסים קג,ת ציתאריך

 ההינ. געשת ךיג: או שה ננקשת ןהיינ. ה"ג:'נ,שת גו נישןנקשת
 )"3 השנ.ו גתמוו נ.ג וכמקוס: השעה הראשונה, "א!י5"תרייך ג%.;ונס )7 השנת נאנ א' ו"מקוס: "שעה היישונה, "%ייע"תאייך

ך

 ן:י .. נפרך
 ...ב'י:'- ייליל- -

av,1מענ1: תיאור. הן,ינ 
 ר"ונ משנתוה, ינהל א;דימה שמואי

 7",77"". מורהי תיק ת,:אניג-,ין, דיקוו.יש,: דן:5סנות 7","2,;. אורי. תיק תי-"נינ-יפו, המששטתן:,:בית
 )"; השנ-ו נתמוו נ' רנ,: !שיטת והנרזה "ננסים קייט צותאייך )ין תש:.ן נניסן ;' רני: פשיטת והניוח יננסיס קיית צוהרריך

 7"";(.ניו,. 7""1(.נ"יייי
 ",יינ. נקשת "יינ: או נושהנקשת יסייג נקשת ח-נ: או נושהנקשת
 );; תשנ-1 נ"נ ה. ו"מ,וס: השעה הראשו;", האוישהתאייך )" השנ-ו נתמוז נ-ט ו"מקום: "שעה הראשיה, "אנייההצריך

ש הרשמי, הנכלים כונם במשרד בבוקר, 8.30 בשעה 1967(באוגוסט הרשמי, דנכסים כונס במשרד בבוקר, 9,89 בשעה 1967(באוגוסט  ת,-א2.נ. !3, בנימין נעתרהונ ת,-אניב. 9", בנימין ;"לתריונ
ש ריגדנרדש' 1967( ביולי ל13 תשי-ז בתמתה. דיגרגו.ן-ש' ן96גן ביולי 111 תשם-ז כממוזד'  "רשם, ה;נס,סנינם "ישם, י;נס,סיינם

1917 7"י;.?."2 השנ.1, נתמוז י-ג 318;. "!ר?,פ,ם,1"1ט



ןן שי
א הרשמי הנכסים כונם מאתהיהנותן

 ה193 הרגל, פשיטתפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעות ראשונה ואטימה נכסים קביתצווי
 ", ניעגן יחונ סוחר, !ינ,,, ראובן ויזה: ת.ן,רו י"יינ,ש[ א1נ.ש,.ן, יחונ נוין, ,גלן ;וסמן, משה lJra1: תיאורו וח.ינ,שם

ה,-%ניב. עת"-תהה. ;מס,נ"ר
 "","י"1. אורני המק ה,-אנ.ג-יצו, ש,: יממתי המשנסבית 7","!4!. "ורצי היק ת,-אנ.ג-יפו, ש,: "מתיזי ממשנסגית

 אגורות. 7,5 לירה: לכלהסכום 1967(. ביוני )28 תשב", בסיון כ' הנכסים: קבלת בותאריך
 ראשון. דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד נישה. בקשת חייב: או גושהבקשת

 7"!1(. נ.י,י )"2 תשנ.1 נתמור ס.1 פיזונו:ומן )2 תן:-ן בתמון נעה 1"מ,יס: השעה "ראשיה, "אניפ"הארין
 הנאמן: בבשרו מרעידמקום הנכסים לועס במשרד בבוקר, 0.30נ בשעה 1567(באוגוסטן

 הי-אנינ. נ, נרוק רהוב עור, ,נ.;ן.ן, 7נ1. ת,-אגיג. י", נ;ימין נעת רחובהרשתי,
 ועירדש' 7""1( נ..יי )13 תע:.ו נתמ11ו'

 תי-"נ"נ. 7!1' היי' '"יי" י"ינ וי-י' "ימ'ני' "2יו2.
 וינו;רדש' 7"!1( ג'ו,. )11 תקי.1 גת..,י. "רשפי "ננניננוס

 ימת- 24, %"רון מסה ריונ וויעד, צני 1מע:1: תיאורו "היינ,שם
 ש.:.ת,-%בסג-'?.ךג,ג:::1"עי'ג:ש'נ;'סת'ןןיןןן: 7ן,1,44. אויתי תיק ת,-אנינ-ירו, שי: "מיוסינית;המש!ס

 אמרות. 5 יירו: ,ג,ישום 7"!1(. ניניי )! ת"נ-ו יתמוו %' ";נסים: ,נית צו תצריך)!
R~?1שיישי. זינידנן אחר: %ו ראשוןייניותי נשה. נקשת חייב: או נעה 
 1961(. ביולי )23 השב-ז בתמוד ט"ו מרעונו:!מן )ס3 חשנ"ז בחמו, כיב והמקום: העעה הראשונה, האסיפהתאריך

 1"י1(ניויי
 ""1, ארני רחונ עו.ד, בן, יוא, הנאין: בישין !יעונו ן17[ ורש"., הרייס נונן נמערד ננוקר, "ו."ו נעע"

ת,-%נינ. ת,-%נינ. יי, ננימ,ן נעהריונ

 וינטרלש' 7",1( גיורי )11 הע:.1 גתנו,;, וינו:רדש' 7"19( ניויי )"1 תשנ.1 נתמוןה'
 "ישמי וננן,סנונס

לי רגל פשיטה וצ. נכסים קבלת צו חידוש עיהודעה נענעגע:ב'גגע:ךגג::ךייי".
ח יא,ע ח  "ראשונים יונת השמ,א', וין, ישפי 1;1: 

 :ג?י:ד. צ: ט: 2:: גן::גסך
rla,פ,יי2. אייי " יילד, ש,: ::בקו 

 1,1;(, נאוחסן )4 תשנע נתמו, ;., הכנהוה; )קדה "אחרוןהיום 7"!1(. נ.1,' )" תשנ.1 נתמיד א' "יוושו:עריך
 4, ,ד,ן.ה רחונ הרשן., הננ!יס נשי ומעט: תיזורי "":ן,ש! 1'נו;רדש' 7"י1( נ,1,. )11 השג-1 נתי11ג'

יר.ע,.נ.

 דיבידנד השלום עלהודעה
 יישמ' הנכניסנונ"

 1.יצ?דט 7.א ר"1? ;ן;, מונקונ,,, ,1, ומעת: lew~1 הה,'נ,ען
 ראשון-יתיון.7,
 "7, הייון י"ונ קונ!ל2יייר, ניא., מג"[ ייעני: ההייי וה"י'שם !",1217. אורחי תי, תי-א:ינ-,!1, ש,: המהווי המשפיגית
קיית-;ה. אמדנת. " "1"; ,;,"ניס
 395,57. אורתי היק הל-אביב-יפי, של: המהווי המשפםב" שם. דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד

 7",1(. נ"ו;וסט )4 תשנעו נתמ11 ג-1 י1נ"1ת: ,קניה ושרון"יום 7",1(. נ.1,י )"2 תשנעו נתמית ס.1 !יעוג.:ומן
al~?"הק- 4", ענקכן ר"וג עז-ז, נ;,, מאיי ומעג.: הכאודו תאין,עם ,"1, אבנני יהונ עוין, נ,, .וא, הנאמן: נמער7 פדע.נו 

חנינ.ת,-%נ.נ.

 ויתמרדש' 7"!1( נ.י,י )11 תש:.ו נתן11ג' 1'ני;רדש' ו",1( נ,1,י )11 השנן נתמ11;'
 הישמי "נננ.סaST3 הישם, הנ:".נגורס

 7"י7.1.)ל ת'!:.ן, נתשו ,.נ 3זר1. ה:רב,מ.ם"ווט1918
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!(1
ן נ5דבומו 1",1 הב11,ע.ס %חן'ות עו מת5דבןות א1ן"ישת

-lDS1l~evI-,,--_,,-"ל.,",,,.,,,,,,..,.,,..,,,,,,,,,1):ב, 
 ן

 האס'פ" עי"ייע"!
8 ימפרק תי-אנינ, 1(, ה,1. ."ויה מי"ינ יי,י' תיי" "ני"ס"" "20 יסע'ף בההאם הסופית

";.י:::גן::!
 יפקודת

ך  

 ב

 a'vlin ניי"ניי :::::: ן "הייו"

 י";':
מ '"יי" :1:ךן:1:::::ייה:'מי:.י"ינ

 לייק יי-" "יי""יי"ס םי::;י:::ן::ינ1ג:י :ן ::ן::י""'ו,'וב"'::!
- :עזל:גן::ג: נןיור "ע"'יוג"בי2'ש

ר1,1, ות,ניה ייין ימיס יי ניס נ"י-"נ,נ ע""ףמ" "ו,י""ני"י!
 ננעיי

 .,1וררו-. צ-י .,רר(1. נן,.ם נ,
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  7""2,7.1 י:;.1, נתמוו ..נ ,131. יויס:מי"',,,ל 1920ו!

 ירושייפ הממשיתי, המדפיס י.יהויסס אוורומ 96המהיי1ן
ש


