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 תשי"ג-1953 השופטים,חוק תשרים כמכויות ברברהורעה
 במועל שלום משפט בית שי שומט מעוי עי הודעה ירו ייחס ~gSS "",,אנת שר יל, את ,יון "תהסההייש,"ן

 ש, התן,יויס את 7,י1( גי!טיגר )21 שנ.1גאי),
 מוקע אג' תשי-1-ו!11%, "וופן.ן, ,יוק 21 ינע'ף ניתפס ייניר שי

 ושיא ונהינמת "אמור יה., "1 סעיף ,עי נ:ג,הי שנתי,. ",ה הן,.ייס ניילי' 1.השהמש הפרץ מן העזיו ימי גיוהתעשיה
 של העבורה שופט קורת, רפאל הת מיניתי העליון, רמשפטטיח והתעשיה. המסהר שר שלכסמכויותיו

 ן ן,::ץמצ:יג::ן:,::בןן יצנןיף:ןליע' עתאי 'על 7""1( יינמנר :::ןךנ-211נ
 שפירא ש' יעקב 1%57( כניסינר )"1 "ג-ו י"יוי,.ו

 ע' הצ,ז, "4%, ס-" "14; ש' "ש,_;,כ תשי"א-1951 המדינה, נבטיחוק
 "ו1ךש

 הרשאה עלהודעה
1' יאזין, אף ן, תשיף-%""1 ה_ופס.ן, ,"1ק י2 ,.ן,ףנן",ס מוי,- ן, תש..א-%11ן המן.נה, 1Cb1i יהיק )ג( 6 ,סעיףגההאס במועילום

 ,חו,' "1 יייף ,!י סמ.ות'שיתיי. ,ע:ימג "נלי ה"נ", סו, את ,ירשוה חה"מ ההמשקה ני נזהעיט
1 כנת נשיא ינהס:מה "אמור, ה._ גג, "ממשם את ,יירו וההעשיה החי"ר נמשרזבין-,אומ,יכ

 קיעש, ה:1)ית ,הו,, a'n'Pel 4 !.1 נהן שמזונר מ"?ן,אות,עיקר הסנור" שופט וו,וניקי, אחיעזר מיו,תיחת ג;,..ן ס
 ,נ_,'

 י-, מיזם שלון, משים  ניח שן נשונס ברע, ן
 'עק 7י"' ייעצי 'יי ישמי :"יי'ל; נ'י חמייית '""ית "ימי" 1:%נכ:הבךש ~; ,י2 שף" גריי י-י .ע יז """שון:ן::וטשיי :::צמ"ןתשביןצ:ן בן:::ע::צ:ג

 ולדומה עגיה שנוייה "יישטה ,ההזית ניודה 11הרשאה
 המש!ס'סשד "'""7(),ן

 1754. עי' תשען, 774, הפייומ.סנ.,,יס
,

 "11' עי' קשנ.י' "47' ס-" "14' ען' הש'.;' 2"1' ס-"

 תשי"ג-1953 השוטטים,הוק'עיעוזאיס-ונאיויהשנ-,)"ינן!ס:נר7"י1(
 "תעיזיה רנ םימ,ן,יהימ:ש,ה)זמ"4"72(

 העבורה שופט מזעי עלהודעה 2". עי, הש.-", "4, נ-"ן
)% מידיע אוי תשי-נ-!נ11%, השו!סים, ירו, 21 יןעייבהארס

 אתעעמווא,יקן,ניר, ךתענורהו, י"קיית וי יעיו ייישן" תשי"ט-195% )כינויים(, המדינה שירותהוק

 ננ,,. ועד ,"י1( ני!ימנר )22 "ש:-ת ג"ייי ג-ן יימעי ממכרו פטור כדברהודעה

 צניואיען 7""1( נסעסמני )"2 ךנ-ו נאקיי נ ש.יית ייו7 21 נע.ף יעי נמנות" נוזקף ני נוהמוז,עיס
 ן :::::עע::ןך,;:::ס,-ן,י::ן:ט:בןי;ל::ן

 שנהקן; נמשחתע. "ן. ת;לו'ךי שי' ן-"
,

 17%. עמ' תש:-א, 7, חיש ויסח י;ריי' מיי.ת ז'נ'ן

)ן(
 דיץ' יצא ם ימםמ- 'ים י' דניט' ק ד' ירי, י!1 ננ'נ.ף גמשמע,הו צינורי ,:חרון "מש"מ

 כנוטריון יכהן רשמוןהתימת נשירות ,שרת קהויו ננוגד תאמיי, ,"יק !"א חיו ,ס,נילי%
 למימנים ":וסייו;יס יתוק )2( !א)א( סעיף ייי ימנותינעו,. ויורתם הצ,נ1ר' נארו.ן שירותם לתקיית נרצייותהמזינה
 אני ההמלצות, ועד המלצת נר ועל ן, תש"י-""19 חוץ,,יצאי ודרגהק האמור, הבללי ההסכם מכות נששתה המדיגהלסיירות
 של לתקופה התל-אביב נזטדיון לל רשיהז את התליתי כימזריע ימוגי. לה הלשרד מדרגה גטוכד אינה הציבורי הארגוןכשירוה

 נ,נ,, שי חיי ייינ:סי הזנס'שעה "ישיט. רשסשינהי רשסאוי)ן משרת)נ(

 י!;וית ,11 שיף ע, נעגירה ",י1( נ;וכמנר )15 הש:-1כנן,ו שפורניו ימניע פטיר גךנר ,"וזעות ניפיף נ.תנת 11"ויעה
 422; השג-נ,עמ' 3"", "%5ן השג-א,עמ' 7"", ד!רנימיפ2,,קו"י

 "1ננוס ה21יא נ:1סדיון ת!ק,ז1 שגה71ף ננך "1%7, האייי,ון,7
 הש:-ז, 1-?1%5, "2%: ען' תשנ.1, !1,1, "וחן עמ' הש:-ן,121%,

 י,ונ, אזם ני החשרת ע"ס השוית 7,"1כאו,:ווני
 י'?ויים שתגי

ך 1רל;'ה מירבמש,ט1:1, 2,י1.ען'  נזיןנו האמור נהאר,ך נשיו 1",ז"ה 

 """"73()ימ
 שפ,רא ש,עקב גהי: רך יא ,ימשרי, עזזא."גד 7ן,1( נניסמני )"2 נעו

 היש!סיןשי נ1וו7()דן
,

 "4. עי' תשחו, 477, !." 111; עמ' ה;-י, "4, סלה) "". עמ' השי-ס, 279, ס-"

 זיי1.י."2 תשחו, נאפו נ,נ י7"1. יניס,מ,ני,,,ס2322
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ן י.
 תשי"ז-1957 קיבוציים, הטיסיםחוק

'י  הרחבהצו
ו
9!.9ננ).יה מנפר ,1. "ק,נוו,ים היננמים נפקס )ודשם ""י1( נדני)"ן ,נ"י" ייייינ כי'ץ:יוגפ""ןג::11נ::וגעגל::ל,ש:1:י:1:ד:ך::ה:ן יבוא: )א( קטן סעיף במקום)1( הקיבוצי ההסכם הוראות של החויהן כי בזה מצווה אני11937, - העיקרי להסכם 16 בסעיף 3. השי"ז- קיבוציים, הסכמים לחוק 5? סייף לפי סמכותיבתוקף5

 יחולו האמירות ההוראות וכי תורחב, בתוספת, כמפורט1186,66,
 -י"הי ."- ועונז,ס בי ע, 7יו1( נא1,סונר )1 תשי-ו נץ,), נ.1מיוםי
9.55 תדשיס6 והמעכיזים דשונדים למעט הפרמצבטיקה, בענף כישראלמעכירים4
-

9.75 אחתשנה ומעבידיהם. קיברציים בהסכמים יוסזרו או הוסדרו עבודהםשתגאי

"9.לניםהתוספת

"2."1 שניסו "שנם - )יהין ו ןןימ?נסי,ה שוף הנייי tslltpnנשנס1
19.49 שנים4 הנאים: "ש,נו,יס ימיווע.קר,(

"9.יו שניס" : ינבא נויי, "שנר ")זרת נמקוס שיקרי, יןסנם 1נסעיף1.
11.19 שנ.ס5 ה:שת,מ,ה "חונפות נ, נ?.רוף יסוו שנר - נויי,..שיר

!11.4 שיים7 מק,,תיח, אישית, .מקציצת, מי)חזת ית,, שספת נכוןיעונןן
י11.7 שנים" ),ביות, שעת ,".ציא )נ.1-נ, יוקר ת1ןןת אשה, נפזמשפותית  וגו'-. "ענקותנישוה,

!1 שנים"1 העיקיייניא: יןסנס 8 שיףאורי2.
-.12 

 במפעל עמודה שנות לפי תהיה השנתית התופשה nD1a)א(5
 ינו": )י( 7ס1 ת.ף נמ,.ס 21( ג,":ימפ)רס

 שתינה אש" נעו משפתה חויית ,פ);ייס תשיכם 11(-י( ענווהימין
 יזום. אמרות 2" "ו יהוזש יירות " נסךעינזת 12- הראקווה השהבעז
 ן,ןןא.נמ;,נדמיקנלואתהתון(ת ננ,פ;ש.)2( 12- השמה ושהנעו

 16- הרביעיח השגהבעדי ינורגיליהן.המשפיתית  14- ישיישיח השנהניד1
 .7גל.את שניים ופועלים  הנעיון גתקיפ,פועלים)י(  י1- הש)ההייישיהגיד
 עבודחם". לימי יתסי  בחופו  המשפהתיתהתוספת 18- הששית השוהביי

 "1- השביעיה השוהיעד1
 תנורהשר יר2ר7()הם 21- התשיעית השג"נעין אלתישאל 7""1( ננפ:מנר )13 תשנת נן,1,", "2- "שמגנית השנהנקז

 22- העשיריח השנהגערן
 22- האיה-ושיה השנהגןד

 22- השתיי-ישרה השנהייר4

 !5. ימ' השי,ז, 221,  מ-הן י2- הש1ההשלוש-?שרהנידן
 "57, עמ' תשג.., %ר!1, י.ןי 24.. - הארגע-עשיה השנהגוי1
ן
[
 תטי"ז-ד195  קיבוציים,  הכבמיםהול]
1

צוהרחבהן

 כ-ו מיום יחולו האמירות ההוראות וכי הורחב, בתוספת,כמפורט תשים- קיבוציים, הסכמים לחוק 3ח סעיף לפי ממנותיבחוקף
 והמעבידים העוכרים כל על 1987( באיקטובר )1 תשכ"ובאלול הכללי הקיבוצי ההסכם הוראות של תחולתן כי מצווה אני 11957,ן.

 ומעבידיהם. קיבוציים בהסכמים יומדרו או הוסדרועבודתם ביוני )18 תשבעו בסיון כ"ת ביום שגחהם בישראל, דהעשיהבעלין שתנאי העובדים למעט טבק, ומוצרי סעריוה ייצור בעףבישראל ההפחדות לבין ישראל בארץ העובדים של הכללית והסתדרותשבין
 68,?118, מספר לפי הקיגוציים ההסכמים בפנקס ונישם1966(

התוספת
 - ,סלן ו שנק 1מ1?י, הס.:יי,ת נענף הניקי וקבנו?,ניאנס !". עם, תשי.1, 21!, ס."1
 דנאים: השינויים יבואו העיקרי(ההסכם 2058, עמ' תשכ"ה, 1188, י"פ2

 7",1.%.28 השנ.1, נח111 נ.1 5;"1, "ניסומ,נ,,,וט2324נ

4



 11%ן!"י=ם_-- וי ושפ4עשי*%ך
שצנש~י=%(
 =1'י%:ש%יי"
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81,

88
 1 , והככב היצוא היכ,א, כענין הכטכויותכקסת ולניהול לאישור )כלליב הכנכה סט תקטתא
 1939)הגנה(, תשכ"ד--1504 גכי(,ק'פותק

 מוסמכת רשותמ-נו' מאושרים ערך ניירות בדברהודעהא

ן
 הנניא, נענין הנמנו.וה ,פ,וזה 2 נעיף ,ן' נמ:וה,נה71ף )גייס הנינה מי ,ממת 2)2( ה"ה יפ. ימנתי נה.קף

 יקית iT~V "ניס "ת מ;" :ג::1;:ן;:::י;' ג;כ;ג ::";גגן:וי:נ;:ג"ג;'ןג:י:מן;ן'ג:;"

 שיף,אב ( יד" ין-טן 1)"! וי:'.ית:י ס ,.י,ת, מ',י)ן " ש, נוי, נננ.ם שי עי רשומנה ה"נאיריות1.
 ו,"71( )ךמ  ריגיה נושץ,ת נע-מ, יהש,ע.ת "נרן - נ"י 'ז' ע,ש")?א.

 נל' )ת :ך'5:ג::ימיו:ש:ט:::ם
 ימ' תשי-נ, מ, רה  מן; ט' 5%, ם. 1 תש'  ה1' ::ן ;

;(lDST'1-( 

 י'יית, מס'.)  ו) של גולל נסנום קם על רשויות גויישרות2.
 לכנה, 51 % של דיכית ששאות בע-מ, ביצור ידי עישהיצאיא

 רכהט )"קניית הכקומיית ישן ש' ה' ,ה' י. י, ,?ינכר .ש",?ע. 1%74-ו,יו נש:יס יילדןעומז.ת
 תשי"ח-1958ציכורי(, 7"י1(; נ".;.סט )! תשג,; נתמו; נעה מיםעיינפ;ט,ן

 1 הקנאה צו ייתן כותה עלהודעה י.רות, מיליון ! ש, נ"י נינות שם ?י רשומיה יונאפרות3.
 לשבה, יין טל ריבית נישאות בע"מ, ניר  יוי עלשהוצאי
 יניס )י7ייי, המלימיות הייויו, יח71 )ין ! י:ן'ף יךי"ס מי ן. לציבור וש"וציז  73י4-1,?1 גשניס ליריוןעומזות
 הקנייה צו ליחן כוונתי על מודיע אני חעץ"ח-11955,י'בור'(, 7(19(ן באוגזכט )8 תשב"ז באס ב' מיוםפרוכפקט

ם " ימי" "1נ"יית4.  לרמ, מיץ 4 ל גי נ%ימ 
 שם עי הישימה יTIAQ1 %2 עימ ?;טהגן:ן!.י:דנה

 שמירא משההרם 7"!1( נא.;ויט );3 הש:-1 נ"ננ.ה נשו- ישנים ,!זען ע.:ו.ת ,שני, 1%! של ר.ניתפיקחיתן
 7"1. עמ' תש.-", 1"!,  יעהן לירוה, מיליון 2 של נזלל ניסב שם יל רשומיח הזב  יורות,5.א הפניםשר 7!ו"7(";מ תש:.1 נ"נ נ.י מ,יס פיין?;ס פ, עין::בב:"?י?,ןןןי

 נזסאות בפ"מ, דיבקונט בנק של להשקעות הברה ידי עלשהוצאו
 1951-1973 בשנים לפדיון עומדוה לשנה, 54.1 שלריביח

 )33 תשנ"1 באב כ"ד מיום פרוספקט פי על לציבורושהוצעו

 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקייעות ס;.דונ 7"!1(.נאת,יט
 19 סעיף לייהודפה21ג2ש. 7",ו( ),2גס?סמנר ת"נ-;סיוגץ,ו,

-
 י!קיזת )!( 22 נעיף יעי a~icln ירשית שן,תנה רןרך,ה בנון ההוצר שי מקוסמילא .

 שתויה המקיזה(, - )ידין !11,4 צינור(, י?ינ. )רגישהי;ר7ע.ת !"!1. ?מ. תשנ-1, 3,נ1, ;-ה 11
 מ?ק.יה 9"!1, עם. תשנעו, י!!1, הויסומ.ם נ'י,.ס סויייהו.."ן
 המתוארת הקרקע כי לפקודה, 19 לסעיף בההאם היסלים, רשותביה%

 ו-7 י הסע,!יס יי ע, יפיה !.ישה א,." י.הס י"שי יתיוןת תשי"א-ן193 הכריכה, נבכיחיק

 "ידין'ס ני": ון[וי" נכסים מהירת עלהודעה
 "נשה תהיה "' עמ. תשי-ו' 2"'1'י

 " דיי" פיית ית"ייי שמי"ג יפי" שי:גגגמי"' ן, תשי-ן-(ויו המזי;", ונסי יתוק )1( י ,ישףיךה"ס
 ,",ן; נמורס ון,ר,עין מסו; "מז.וה כנני דירה ע, :זהמף,ךם

 מסומנת חיפה, 19821, בגוש 40 חלקה א, המהיוה הקרקעהטיבת הקונהשם הנכם אורת ר בס הלקה ה-ישש "ענהשפה

דבמ )נופיך(אפרה בתיכר" ",.7" "94,1"!51  

 "נ!1;1 מיזה נק:" לרוך מ,%י,ע! יאוג,

 עננרושא., ווריס21

 חיסה. שחיו, ?, הממיון ינמשריי ס' יאשי ת'?-??: 21, השתרהונ
 ק.ימה

 7"!1( ני!טמנר )"2 תשנ.1 נלויסמו
 רנ-אלפף למקוב,היים 1וו!7()הם שרףואב 7"!1( נס!סןיי )י2 תש:-1 נאוויס-ו
 ויהךשיך הייהריר 12,42()הס

 הזמנים רשות שי הבלייהןנהי
-  שיקוצריייאמ7יס

 32. עמ' 1305, מס' 1 הוס' 1,13,  ע-רן 52. יל. תשי"א, 68,  ס"ח 1ק

 7""9.1.,2 ה"נ-1, נאי11 ב-נ "!13, "!ז:.ס,ם'וו.ס2326
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ן י.י
ו, 1- השכ"ה-1915 י"כ:יה, התבטןחוק)1

 יתנ;.ת: גשינוי יני.,.ס alruL'a,",ה ירוש,ין מ,.מ., תניןמיינ
 ,4י י4ן, "!ן, !%ן, "לקית יצקי ?%ן "י7" - 4,ו""ויש מפורסת הכניה המקדת בדברהודעה

 ידי. י'ת קניית ך': ייינ'ך, ןתני11 ,"1, ", ינע.ף נקהים היין", יזהנייית
ן בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי החננית משיגזי המעוניןכל כהזז ולבניה, לתכנון המחוזית הוסדה במשרדי כיתיכ"ה-955ג,1 ן,,,

ן חת ייונה חר, ב:גטני ך:: .:ך::ן:גך::;ןינ מ::י'י: טג יגי.:ת:גזךגי:::::ט::4""ית
 שמי"נ מימית וע"ה מהנון וגן "תנכית, שיני יזי עי נרעעגזו )נ.ת צין,רי .ננ.ן - "",ז מ;רשיס, ישני מיזש ון,.,ההיקית!

:לב::.ם "ושיים הנך רשאי, ".ח. ;וב, %ו "תנ;.ת גת,.ב נלו, שלןיתגחן א..". "ן?.רף יתשר.ט עם גיחי 5-, לויים .אזור - ו"שנ,נשה(
 ע1. וין, ;י, יי, "לת "יני,ע.ג:ג::תגיי

 "ת:;.ת יחי "היזית יעשג:ג::ג,:ן:יי"נ:ישיייין."'

 ירושליםמחו; לקהל. פהוחים יאמוריסשהישרדים1
 אה הרואה אחר, תכמני פרט בכל או מבנין בקרקע, מעוניןכל

 שמרהב המקומית הוערה מהנדס וכן התכנית, ידי על נמנעעצמון
 ,י.ש,,ם מקימ', חווןמרהנ יזש..נ תוך ישרי, אות. ;ונ, ח1 יתנ;'ת נתרוס ניני שי"התגנון1
 לתכנית התנגדות להגיש ברשומות, וו הודעה וטל פרסומהמים,1

 ) מפורטת תכנית אישור בדברהודעה האמורה. המקומית הועדהבמשרוש

 י"י;'", "תניי; יזיק ;יי ינעיד געתכם יאזין, נ,"וינית
שירת

~Ta 
 יי,ש,יס, ין,ו ויג!.ה, יתיון ךי"וו.ת ךועזה גיתיג--ון1%, וינ;.,, "תנין ,ן,ק 9" ייי.ף גהתאם "יתעה,

 מוזה ר,.נ מינה ועט גמוא, גרהונ "4, י!, ,!, ך,לית1(""!, 'ר.7,,.ם, ויבחין, יתננון "מייננית יועזה וגמ,ורז.העשייס,

 סטית,ייתי"
 "ס77ת",, עי :",יע"שיי,ן.' - ו,ג1 מס. סוגיית .תנךת דלי"ת משיטת

י, "י."' "היייי נתשייט ."י,יס
ע ת: גהגנ "ניוייס ושיהלםואיה

 ייני (ךה,' ןישךן "ןחח'ת ויען, שנן שייה יי,ןיין' ןת:נ'ה
 מעימן ונ, .יוש,.ם, ולגניה, ,תג;.; המקומית ניע, גמ,יי'ירי ""1 ,", תיקת ון,,' גג,י .עז 2,-4" חיקית - 141"ן;ושו

 ומיי ש"משיייס יגשעית נ'ל'ס תשייג י'א גי ץ יעישא "יים. מפי שנוות ייטם, ורח' י..ם מקור רח'גין
 ""; n~ro יפ. שד!מ.ע, יי .גן נות"  )תנו.ה "המנויותימי ונשיות נימ.ס לשיום ייא בה יעיין רשת, נתגנית מעוניןיי

 ,ה-:. יאיימו ךוךעצן נפ;' נהימתז:י;.::יץןתא'י,ר תיו::,ימ""לייןת"י:ג: וט נזייש"ז:;סגךן
 הדשייט תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתחום כלול שלההתכמןץ

 לתכנית התנודות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרכימה יםמא
 .הני", "תנון ,י71 117 יסע.י נסתקס גווען, נון;רירת האמורה. "מ,.מ.ת מועזהנישרתי

 )11ננפטיני1'נאי.,תשנ-ו!
 ירוק,ים, מיו, ,שיה, ,תנוון יי".ו,ת ויעזן ניהשנען-ווי, 7ן19(

 קב'% שמואל די,1נ,ת נין tfS~ ,;; ,;" ,79 ו;, 4;, ",ולתSG10G .וגניה ,תגנון המהחקה ויעיה ראשי.שנ

 ק",זע" וילך.,ק"ו, 'רוש,יסמי11
 היעויף "ךנן,ס ע" ."7 ויקזהה, ע,

 72%. עמ' תשנ.ו, 2,!1, י!רנימיס ניבוס "ור~נ"",'ך,
 האמורה המחו,יח הוערה  כמוטרדי הופקלה אליה, המצורף התשריטעת ירושלים מקומי, תכנון,מרחם נימן 1%",, אישיו "מחנן." ".!ו" שנן ניזר" ך"י.ין,ותשית

 ממורטת תכנית טווי הפקרת ברברהורסה
 לקהל.פתוחים והבניה, מתכנון יחזק 89 יסעיף בההלים הידעה, בי"נמסיתש 'יי:נן:ג יי:ו'11'סר :יישנ:: לקן "ך::בג:יויז.

 מהזז ולבניה, לחכנון המחדזית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1935,
 דטפ1( בספטמבר )11 תשכיז באלולו' ירושלים, ולבניה, לתכניו המקומית הועדה ובמשרדיירושלים,
 יעודיה ב;'ש' מפו- לתכנית 1,67 נום' "שינוי הנקרא מפורטת הבנית שינויהופקד
 ולבניה לתכנון המהזנית הועלה ראשיושב התש- עם ביחד ב'", 1082 מס. ערים בנין תכנית - 2"10א' מס'רטת
 'ר.ע,'סיהנו אליו. המתורףריס

 ;"!1~,~,2 ת.!;.ו, יאש, נ-נ ",,1. ך:י7ומ.ס,171ט2328
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88  ף- תשכ"ה--ל6פ1 והבניה, התכנוןחוקן
81 84 ר ביהד המחוזית הועדה אותה אישרה שבה בצורה האמורההתמית רחובות מקומי, תבטןמרהבן

י היייי" גמייוי2 הי;:" נמע2ן: "ירי" "יי'; ריף ". הנין:ין מפורטת תכנית אישור בדברהודעה  מיין וכל שירקות, ולכמה/ לתכטן המקומית הועדה כירייייק
 ~; האמורים שהמשרדים ובשעית בימים תשלום ללא בה לעיץ רשאי והבני, התכנץ לחוק 117 למעיף בההאם דודעה, בזהנמסרת

אערה
 הננ,ת'

 ""1 !;יף ,5י שךשמיע מ. .גן !זחת" ,תנן,ת שוהנ:יות. מ. ר",4נן-, סי' י!.רטת -תכמת ייראת: משרווו
 ך,עז" נרעפה רונים ש:ת,נ,", ךה:;ז,ת ,זח..ת n:ru.דן,, !,רריה א,.ה, המשרף התשריט ;! יתז "!,ות", עיש".ז?ה
8 לתכנון הארצית המועצה בפני התכנית אישור על לערעררמהיזית 435. עמ' תשכ"ז, 1319, הפרסומיםבילקוט

ולציהן ביחד המחיזיח רועדה אוחה אישרה שמה בצורה האמורההתבנית

() ונ,ימעו;.ן יה,נ,ת,י ו,נ;.ה, :בגס111י!:ג:;טג
ן ענניה"נמן זה

 לקהל.פתוחים
 193 סעיף לפי שהטמיע, מי ובן נדחתה לתכנית שהתנגדותומי

 שורקות מקומי, תננו1 מרחב הועדה ברצוח רשאים שנתקגלה, התנגדוה לדהיית טענה להוק,ן
 ,ן מפורטה תכמת הפקדת כדפךהודעה ,תנמן העינית "מנעצה נמי התנכית אושכר ע, יערערהמשוית
י,ויננה.  מצוו 1,נ:י", ,תגנון המקוית "שזן נמשכי נ.הע:-ה-!,י1, 1,1%( ין!ייני '!1 תשנ.1 נדייי'

 ינוייד י:" ד- י , כברנ'ק"
 הועז"

 ן,!,1ה קןד,,ת, יבמך, ,"נ;11 דןיויית
 - השכין משרר בר,99 מד כפורטת -תכנית הנקראת: כ".רטתת-.,ת ולבניה לתכננן המחוזית הועדה ראשיישב8

 המרכומחוו8
 אליה. המצירף התשריט עם ביחד,ב.ה-

 3533. 3103, 3593,טש עמק-הפר מקומי, תכנתמרהבי כתכנית: הכלולים השטחים הסואלהי

 וגתתות ג.ן,ס תשלום יבא נה ,עיין יקדי נתנכית י:ע'1גי מפורסת תכלית הפקדת בדברהודעה

1 את "י"א" ""ר תשי;, !יט גג, %ו:;ץ נז וונני", "תגנון ,",7 י% ,יסעיי נסתתם הוועד, גוה;יירת  ,ת' ,ן. ע, r:DJען.1 מ".1 1,ננין, ,תגרן "ן".וית ".עז" נישרזי נ,תשנ.";""1,
 התנתן שמדיג יקומית ועזי מוז! .נן נ,ת

 ;וגי אי התגנית נתחו! נסישיה הין,ו" יתק-יקי, יעניין, ,תנוון "מממית המזה ונמשיזיוירגן,
 י.וס "זש,.ם תוך רשתי, אותו

 "רנת-, ;'ת - יי,ו! יר' מפורסת .תגמת ונקראת: משרטתהגנית
!ר.,-_

 ג:שיוי ,הנכית ית;וז.ת ין;.ש גיש.מות, 11 היזעה ס,

 ונשענה נימיב הקיבס ייא גה "1,. !תיקרם נןאןור,סשךמשרז.ם
 אילת מקויי, תכנוןמרחב את הרואה אחר הכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, l'1Tun,כל "כינ'ישן

 1;ן" מאזי וגן התשית יזי ע, נטעענת.
 מפורטת תכנית הפקדת בדבךהודעה ותצין שמריב י,ימית

 מיום חדשתם תוך רומאי, אותו טבל או התכנית בההום כלולשלה
,, 

 והבניה, ההבגון להוק פ8 למעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומות, 11 הודעה שלמרטךמה
 מהזז ולבניה, לתכנון המהווית הועדה במשרדי כי תשכ-ה-1965, האמירה. המקומיתהועדה

 תיש וינ:מב יתמת :מ,.ן'ת תך:ין';ך'עוןיייו!' ;"%;( גנ!סמנר )!1 תשנ.1 באיו,י'
 המצורף התשריט עם ביחד אילח", - דרום-מערב - בצימיתכגירים ; ו 1"

אפיה לבניה ,הנמן המחוזית הועדי ראשיושב

 יתדיית נ.מ'ם תשיי! "" נ" ינ'" יש"' נתעית ~יר',:י "ימ"יי8
 את הרוא" אחד תכנוני פרס בכל אז בבנין בקרקע, מעיניןבל שורקוה מקומי, תנגיןמריב,,,8 לקהל. פתיחים האמוריםשהמשרדיםעש

 מיום "ושים תוך רש"', וי,;.ג,י",ה. נתננ;י'תת הת" נון :ה"גי מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 במסררי לתכנית התנגדות להגיש ברסומוה, וו הודעה שלמריימה  ותכניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 האמורה. המקומיתהוטרה המרבו, מיוו ולבגיה,  לחכמן המחוזית  הוטרי כיתשכ-ה-963ן,
 וך.דימץי, בר,51 כם' ממורטה "חכניח  הגקראתו  מפורטת חכניתאיסרה

 ולבניה לתכגץ המהווית הועדה ראשיושב אליה, המצורף ההשריט עם יהר הסקדהה, על שהודעהמטעים(",
 הדרוםמחוו שטו. עמ' תשב"ז, 1369, הסרמומים בילקוטפורסמה

,ו,;ן
8
 ;":ו.".ן2 ת::.1. נ%,11 נען "ין:), "1יסוסיב',,ומ 2333לו

8
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,י:

 בתי-אביב-'פ. הקיוי המשרביתז
המגות ,5

 עשר ימ.שה תוך ימופט נניח יהתי.?נ אזם נ, גן, יושן יזו. 7",!14! עונ.וותתי,

 וקא תפיים .א תוגן, ,א מזוע סרס וזיתן 11, ".רוה נרנוס ייגסיום ג..ס גת,-%ניג שופסי כהן, היעך'ך ,רוו" ענינןנעוין ,5
 ק.ום תעזת היותן ,ן ומזוע ":זוח, ש, הץ,רונה הסוואהתיישם 7"19, נייין:יווש

 ",-%נ.ג 4, רייס מריונ פרידלך זהבהוהמגלשות
]11א"

 "!ו את ,.תן המשפת גית עש :ן ,א שרן ,::קשת,
גאמ.י. ה,-אנ.נ. ", גיי1נ1נ מיציע רובלוסטיה] הנעי

 רשע זלך,ד' עשר ימייה תנך "משסט הגית יהתייצנ "7ס גי 12ה מימיןהריניך
 ,צוואה תפף ייותן ,% יצוע תעם 1,י"1 11, "ומנה פיחוס מיסיום

 ש,וחציונה
 רמת- ","2, מימת-ייזר סיומק פיקד הינו" !ואתכמן 2.ה יין בן ,א ש"ס ";.,, וינו" עוננן ,יזה, ית,-"נ'נ2,י;ןיוש 57,"נ21 ע~נונ.תתי, שקמה עורן-"וין ימונה ,א ומזוע בהן היינר.ך המנו"

;ן, ניגדש. הנהיה 1צ1 "וב צו ייתןימש!ט8
 ),3נ.פ קורץ אסתרייכנק:ת י"ס ולך,ד, 4"19, גמאי י! aTu נימת-;ןקנוסי

~rDN 
 מי"ינ פיקר(

 .'"1יעו1י.'1 "ל:ו"ל5 .,לני-.,'"י,,1.',ןצ111, ת,-%גיג. ,1,אוש.גק.ן5
 ה!,DT'7 ""1 ,!1 ,התגוז 1וי1?ך וע',,געונון

 57,!"21 עונקותתי, ךלוו%ך ,יוס יצו השנזית 11, יומנ" סרן,ס מ'וס ..ן עשיהמיש"ץ תגך ,ולש "נ.,
 נבתן-תווה, שנפטר אביטבול, 'חיא קיר., ייי%תנענין ג!.ניו. גסונ !ו "משפט ג.ת יתן נן יא שפסהמשלש,%

 טבזלמןתה-תוו". אב איברו5
 %יגרס את "ממזה .?19GT 1 נינ,אי 5 מיום המקק קיך,,רו;ך 7",!14! ע.ג.וותהי, ציונותו ,..ס יו .יתן גדשה דמשפט ,בית יוושה ג. 'זוע,".וי

%:'טנו, !4, "ר,ווירונ מריונ 'רמיהן איתמר הדווה עיגוןגיוין4
 ,:ודי

 היווץ. ש, יונוו,
 עשר חמישה חיך המשפל ננ.ת ,"תייןנ %וט ני נוה יזמיןךוו.בת-.ס,1

 הינ.- הצו.ינ ..נתנ. .א מזוע טעם 1,,תן 11, ",ינה ירנוסי'.ם'יג 'רמ'הו. חנהוהמנופקת
 גן יא שאן ,ע,נונו, מנן, ךיו,י וצו המנוח צוותת ~'DT צו7ש.ס, ?ושה ,יוס צו ,מתן נקען "ישנס ,נית "צוקה גי יזוע,"ווי

 נ!יוי1. נסונ צו ני או המג71שיפ וצ.ויס %ת וישךגית'תן עוגנו.. מנה. ייווי .צ. יי.שתו ע, "ינריו צו "נעי, המנוהשי
 רשם ולך,ך, עשי המיש" תוך ומשרט ננ.ת י"תייצנ אזם נ, נוה יושןהריני

 ת,.י,ן ." הונח, ,א מווע tDUU ביתן ,ו, ה~מנ" פרסום מ..סיום
 ש, השחיווה העוויה תירשו,5%

 57,!וון עונ,וותתי, .רושת תוגרו ,% הנעי, דמיי"

"סו,"
 7"19, נ,1ווסט 19גיוס "יווים את ךמשפט נית יתן נן ,א שאס ע;נ.וו, ,מנן, 3ו%1ת1ש, דורות ניגוז שמסר" רב'טש, ביזמה ימותן ?.%1תנעין ,ן,ע, יוצ.א נתור פרוסס ס' עו.1 .מותה .% ,מזוע הנ.,
 ירמת-"1' שוורץ יהושע,ימקשנמנ.קש.

 ש, !וזאת. ,קרם "מקיט ,נית התל" וותקה ;, '?U1,ן,~י רקס ולך,ד'
 רגיסש גלמהך:;.חקן

-WS 

 רמת-תן, 175, זיז אויי מרה,נ ש11ר7 ירשע שי ימינויו וגןשין 7",ן214 ע~ג,וותתי,', UQU:S1 19 ביים וירות yla~1 נפטרה
 מיחוג קוק שמואל השוה .רושתגעו.ן

 צקי
 הןוואה מנצע ובמינוי "צנורה "י"ס ,אתיון וייוצה קן,;.חהנעדון נירי 14 ניוס נגפי-HIQ .מאיר., החו,.ס גג.ת קנ!טר"רי,.", הנתה טונת ,ו שיש אזם ני נקה מקמין 1";ני צווחתה. מבזעגהור ווו-ען,, 19,

 ינ,שה התזוזות 11, "~מ;" DTD-Di י.ום יום עשר "מישה תקןייויש7"19,ן
 נעיייו. נסיג צו המש"ט נית .הן גן ,אקרן "י?,.ה. יי"-עי., יו, ?".י מי",נ קוק פרידהוממגבשת4
 רשס זלך,ד' ע, "מנריק צו ,יתן ג,קה "מש"ס ת ינ יידה נ ייעלהיי5

 המנו"ירושת
 סננת ,ו שיש 1slun %וס ג, נקה מויין והנני "1-,

 7",2157 עוג.ו,תתי, !שר "מיש" תיך ידויש ,"נרו", יההווז וקיוצה השו" נן,גוןךו%ה1
 "קלוש", ננעת מממגן, pnY שמואי וינו" !ראתגערן נן ,א tsr הינ,קקת, .ונדוה "תו;17ת 11, "ויה "ינוס י.,ס',ס

 7"!1(, שאי )!! תש;-1 נאדר '.נ ג.וס תופטרפתן-תקון, יע'ו'.. גטינ %ו "ישפט נ.ת'תןן
 פה"-ת,,ה. 2, נ,ע1 יון מרהטי אברהם ע'מואלי וומנקש ישם ולך,ד'

.ן  תק..יס ,א ת"נ", ,% מזוע טעם, ו,.תן 11, ימיה פיייס מייניין 51,.214 עינ,נותתי,
D תעיית תינתק י" ימזיע "מיי" שי """ייי" "ציי%" תייוסיי% נשם ים "וקיא אהרליך יהושע יצחק "מנוי עיגוןנענ.ןז 1 ' ? I  

 י"מיי' יי תעייה י.תו "משגס נ'ת ייש יו י% ש"סציי"", 7"9ן, ג"יויסס ,2 יזיב שניסי ולוסלוצני,אהרי'ך
 ישם ולך,ד' אהרליך. ;יטל שרה1"ינקשת

1
 7"ל1."."2 תשג-1, גאינו י,נ "י"1. "!יס,ס,ם,טיט2וג12
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88- 81  בחיפה המחיז' המשמטביתם
 ת 1 נ מ וה

 הטיען אים בל נוה מוכין והכי .רוש", עי המברירי" ?יויס ייהן נקעית .יין, ומבורקס נת','ס המש"ט, ,נ.ת תשו נ, יצועיהוו,
 הומ עריוס מיום .1ס עשר ימיש" תוך ,ה;ט, ,ה, ,מהעז והיינה ",יו מתיקית "מנו,שות ההנרווה שאחת תונון י:"" ס,נ" יועיש

 נעים.. נטו: צו "מש"ט ניח ,הן נו ," שפם הכדוה, ,נזתה העזזה 1,11

י
נ נהי= שניטי מת=ה. תיימיביץ יהירה הממה ירזעתתוין שוריי יחייה, ליטטנ?סיץ אברהם המייי  'יישחנעין

 מזיתה. חי'מיביץ :תןויתנקש מחינה. ל'כטנשס'ץ שרה והמגלשת

 7",1"9 ירושותתיק
1 נחיפה שעטך מח.!ק, שריבך 1':מתד ימו" rrT~1גן:.ן 7",,," 'רושותה'7

 7",1, ג,ווי ם ;יון שסטרה מחיתן, :רטוניל ברת'סלבה המנמן .יושתנע:.ן

 אביבהנ'יון:נקשת
 :רפונקי

 מחירה.

 7'1 7יה1

 7",""9 ירושותת.,

 --"--'"- 2ך "נ"נ-ג%:,; י-'" 'יי ך",ן:בננבג
 י"מ,. קעיאר מתר. חינםיימנ,ש

 ימ, ארליך אברהם ומזוח .יושתנלין
 נו.!" שוגעי

 ;עם נוייך ש:ן,ר יןזיה, סמו שבת השוה ירושתחצין
יךן:,
 יך.!ך. ארל'ך אסתי ה -

 7י,,,ן ירושתתיק 7",1, נ!:רו"י"
 האיוו ירוי נות שיסר ""יפה, סורי דן ריווח .רושתגעו,ן מה,-"גינ. :לבוע רחישמנקשת

 יציעה. סירי :חמה,"::;שה 7",וי, ירושות"י, 1117, ניוח. 1 ג.וןבני.,1

 57,,910 ירושותתיק בירושלים שנמטר מרימה, משולם נסים המנוח ירויתבענין 7",,1" 'רוציתה'7
 9,7ן, נ"מ. י ייינ גיו'י "!,'יי מ".!ה. משולם ליי'אןי"ייושת מילוי בעת שנפטר מחיפה, מריאן בושה המנוח ירושתבענין 1967, באוגוסט 3:ביום

 מייוי נעת שעטר מעת,.ת, טרגי משה "_.,ה ,רמתנ_,,ן ניזר" לניודן מפזיו, ברודי לאה "יושה '~AVTנעו.ן
 עזיה. ברודי דודיךמיושת8

 ז,ה!,
 ם "ץ:י: נן"

ת
 נעת שועיי יערי,", בוחרים סולזמין הרש" גיהתנעתן מ',.' געת שהניר ידיית-ra1 לבע nra ארווה ץןית ממן

 מיפיפה. בוחריס רחמיםימקש "."ה. יורת-.ם, יבין בלומה,"יגעת

 7",911 ירושותת., 7",?"9 ירושותתיק
 נעה מיסי סקי."-מינק.1, רייס 'יסף רמך" ייושתנן:'ן ש:;:ר מ",IDD-n ,"5 אהרן יאורנציו "מ:מ ייישתנימו

 7"1%, ג.ו:י "1 גיונ נן"-י תפקידוי'יי' 19,7, ניעי 11 ניוננח.פ"

 מביית-מוצק.ו. רייס רבקהין::"שת מהייה. הרטמן אסתרוקמנ,שת

 " נ,, שתצוו מ"י!", וידה בקר המק" גיהתנעוץ מלה-:ן מחפו,'ש;!ןרה אתיים שרהגיון:דסגע
 מחר,,. בעל בייהוהנקשת מזיעה. איותם 'עקב1"ךגוש

1,

2334eTp1'7(י1,9.1ג ה"נ-1, נ",11 נ.; %י1. ה!זנ.מ.ס 
.ו
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 י-
 ן,. הרבניים הדין כתיהזעות:
 בירושיים האזורי הרבני הדיןבית%

הזמנות

 יהוו, ,!
 ,ווי

 ן יה, גן י" שסם יי, "ןמנ" !ינים מ.יב .ים ישי ןן.ש" תיי T:?D~?1 "מי "ין ימת ייי" י", י""י בגיי"ב::בן שסחת נעונין המווין או מאה ספינת התונע נ, ייתם. צווי ,יתן נקעית ,".ן, המשירסיס ניקנס "זין, ,נ.ה הפשו נ,
 2442',תשכ"זתיק 2308,השכ-זתיק

 ""וליס נג.ת שתסי חקמון, קיימנט היוזח .יושת נעצן נעי.- פססי פרידל1דר, אלכסנדר המזו" ירושתנעניק
 1967(. באפריל )30 תשכ"ז בניסן ב' ביום פתה-תקוה,ביילינמון, 1967(. ביילי )29 תשב"ר בתמרו ב-א ביוםפיןן

":יקש:%
~nsf 

 ת,ן,ות ,עי," מעין י'ת אלמון )רוג'ר( אריהrila: !1, "מיזעי ",ע"י מי"ינ פרידינדר
ירוש..ס.ירוש,יס.

 נירושייג שנמר איכיך, משה יינ ויריי ירושתגטין "%נ2,הש:.ותי,ן 1"4!,תשנ-וחי,!
 1987(. באוגוסט )45 תשכ"ז באב י'גיום בירושלים שנפטרה גיבזבורג, דינרן המנוחה ירויתבענין

 חסד, שערי 7, השל-ה מרחוב אייכלך אליעזרמבקן: 1567(. באוגוכט )23 תשב"ז באב י-זביום1
ירושלים.

 יי4!,תשג.1ת.ק י"24,תש:.ןתיק
 ג' ביום נגס גמושנ שמי נכר, טלום המין ייונתנ;:,ן aT'1 יער.ס הגעת ש1!?ר שמחי, סעיד המנוה .יושתנעין

 7ן1%(. נ.1נ' )"1 תשנ.ונצון "",ו(. נאוו,"ט 1"3 הקב-1 נ"נ"

 יר,ש,ינ. פר,וזור וחס, מ.שנ ונך כרמלה":נקשת: ". מס' .ער.ס מצנעת שמחי חיםייגדש:
ן

 ""4!,תשנ-,תיק
 נאנ ס' גיוס נחיתה שנמי ויל, משה ויוי, ירושתנענ.ן 2127,"שנ.1תי, 'ן

 .ר.ש,.ס. 1!, 1'נוטינן,י ירןונ ג'ל דינה :המהשת 7,,1(. נ"וו,יס );! השג-1 נ"נ..1ן 7"1%(. ג",ו,נט );1 ת7:.1 גיוס קיק ננ.ת עמילי סמד';ה, סימת "י!1" ייושתנענין
 שמל. בית א,,43, הנשיא מרהוב סמד'גה שרההמבקשת:

 4,2!,תשנ.1תיק
 ",1%(. ג-צמנר )" תש:-ן ןינ,ו ,"21,תק:-1 תיק,, כ": ביום גירושלים שנפטרה כהן, חיה המנוחה ירושתכעמן

 7""1(. 2יו,, )22 השנ.1 2הן11 ס-21י.ס יר.ש,יב. ;2, "ינ.ת מי"ינ כהן אהרן.ינקש: ניר.ש,.ס שיטר" טננבוים, רבקה "מיי"" 'יישחניצו;
 מ,נ'ר פראנק, תנחוםש' מ.ייש,'ס. ארז אהרן"יגוש:!

 כתל-אב.ב-יפו האזיר' הרבני הדיןבית
הזמנות

 שחחי געונון המעו:.ן או שחה מונת יתכנע נ, ירושה. נתי ייהן נקיות ,ן,., "מעורס.ס נתיק.ס "יין, ,נית "וכש. גי ין,עיפוייי
"-ן

 ה,-אנ.נ. ;4, "ק:ו,. רב. יין,נ ל'שיצקי משהתינקש: %;,"ן,תשג.1ן,
 נסס ננתק-חק,, מיסי וקסבר1ר, ואב "שוה .רושתגביןן

 1;14ן,תשנ-,תי, 7""1(. ני,,. )14 השג-ן גזיתןן'
 שנפיר אפזמן, יהושע "מנו" 'יישתגענ.1 גרי-גר,. %, ורנא אגיי יי"ינ וקםכרנר הגדא"מג'קט:%

~lrf-נפתח 
 ניון

 7,1%ן. גיוסי ),2 תשנ.1 נתיו,ס'1
 ונעת"נ. ", עע,יא מידיי אי1נמן רינהןכג,שת: """11',השנ,וה,,ן

 בתל-אביב שנפטרה דנגור, ג'ורג'יה המנוחה ירושתכינין
 1367ג,תעביוהיק 1957(. בינואר )21 תשב-ז בשבט י'ביום

 ענפטר )סנדרוביץ(, מנדראי ין)מף התלין ירושתנענין 1',30, המנדרין יעיב כהן תעסי וסנגור ז.ד7.המבקש:(
 957ן(. באוקטיבר ן4 תשכ"ז בתשרי מ' ביוםבתל-אביבחולון.

 ,גג,, .יוש,'ס מי"ינ )סנדראי( סנדרוביץ חיההמחשת. 11112,תשג-1ה',

גת-ית' ג.רוק,'ס קורסי לנטשיצקי, אפרים "מיי" ייישתנעי.1

 ראשי מזכיר סק קיבן, י' 1967( בם2טמבר )0ז השכ"ז באלולה' 1557(. באמריל )17 תטכ", כמסן ז,ביים5

 7;"1.".י2 ה"נ-1. נץ,,, נ..; """1. "!וניס.ס.י"ס2335
ך
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5.11 51, ן.י
,'. כאשקלון האוירי הרכני הדיןבית.י

הזמנות
ן, י7י,תש:-ות', י94,הש:.ות.ק

,ן, נייון י-; נינם שאסר פ'כמן, חטם המנוח ,יושתגערן נשנס נ-נ נ'ום שתסי בן-דוד, יצחק ומוח ירושתנתין
ן י , י:ממ!:נ טןיןנ,ך.ן: בן-דוד. וסימי אמ,לו ועקנתו-ד,ר0ל אסתר,בן-דוד, 19%7(. נ..נ. )21תש:-1 7"י1(. יינרואר )2תשי-51

 rP~ ימיו" תוך מענותיו וימסור "י,ן ין.ה 'בוא"נ-,
,ן מיום יזם עשר ומישה תנך טפותיו וימסור "יין .בית יבואי'"; מיון .וט

 געיניו. נסוג ?ו הזין נית .תן גן ," שפס 11, קרי:,נשים נעינ.1. נסונ !1 "זין גיח .תן גן ,% שרם 11, ה"נ"מריוס

 י" מיניי סרלואי, מ' שמואלהרג 7ן,1( נסעסמגר )19 השג-ן נאוו,ה'
י, הכרות לפירוק בקשות ברברהורעות

 אם "ג.יור, גמעת ,"יניע רק". ינך, ,"תקז אי הקש" גן:יו 7",7"4 יייית,, בירושלים המחוזי המשפטבבית

 :ךיןיב:ן:ן'רת ן"ךין:ץ::';:עעם'ןי,ש רשוין הגרה בע-מ., מויט'יטכלן:ן:נ::
 מיניקתנ"-נך ת,- 11, יי;קוין מי"1נ בע,מ )יסראל( י.ב.מ.1":נ,שת

 ב"י-כידה עי-ידיאביבי5
 ירושלים 1, יהויה בןרחוב ומ' אוט:זוסר " פייקי' יהיר" עייכי-הדיי

 מסירת לצרכי שמפנם תל-אביב, 15, הפם אחד מרחוברוזנטלן
 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כל ה:הער יואל, ביה וייל, את קולק עוה"ר אצל הוא: בירישלים דיז בכתביש
 יפורהיב5

 זה. רצתו פל הודעה לעיל לחתום הדואר, ידי על לשלוח אולמסור, ירישלים. 33'

 יע ונ,ה,מהם הירימו או ואיש שי ותמען השם ניעןי,יין'" השה "ורש" 7",1 נאו;.נס !2 גיוס נ. "וזעה, נוה ;יגרת,
 7",1. גן,,סינר , .ום שי 1% "9 י ן יע.יויח.ם וגי ,ע.,, הצנרת החגרה את ,פרק נירוש,ים והון, המשפטיניח

 ת,-אנינ, !, ".,.ן:טנרה1נ עורך-ז.ן אוטו1.סי,זאב ו. ג;, ן ,,.,נ,1,,י;,ום הרדיום שמשרדה בע"מ, ךיטאדבט ההברה פירוקובפנוין ב,1דו המביהההשלום,8
 ואריה ליבליות אירוץ תי-"גיי; 9", ר,ישייז מ-ורוה 1,,7נ,ן ת,-"נינ 11, ועם אחדר"1נ א' יורן-זין נו-נ.,1 ע,-יוי ליביתם,  משה,"ן..ש.ם "ינ,שתנ%-גיח

 מרהוט "ומיסר אמנון עורו-זין גא-נוסם ע,-ין. שניהםי'בי'ננ, חיינ יפוייי" הנקשה גירור נשעת י".!יע קרוצה נ,"ערה:

 ת,-אניב. 127, ",1.'"זז" 1". רצינו עי הוזעה ,ע., יחתים הזיאי' י עי ישיי" איימסיי'

-":
a v n 1 -  

 יי-

 יי ה,י"יינ".י" יי שנא
 ינית נ"" יזה" ע! נייי הי" גי "יי= יפי מי""י

 נ%וק- 2 ניום נזין היושנ "מש"ט ג.ה נ"נ. תישמע יי עירורנקשת 1%17. נ71%סינר 21 יוב ש, 9%.1% ישן" יאויר יא ,עיייהיס
 %9.,9. נקעה 7"1%סוני

 צי נמת) יתמור "ייצ" ה%מ:י" ""יי" שי משתתר "י )יש"נ' %7,,47 מנציתי7 בירושלים המחוזי המשפט בביתק
 אם "בירור, נשער להופיע רשאי לכד' לההגגד זן "נקש"נעהע8

 בע.מ והשקעות נדל,ן חביה ::::מ".מ:ון54

ס:ן:ס:::]י:י:."
 ::'%התלר

 ירושלים, 24, מרוונ'עזה ננה עוית ברין, צפורהיע"שת5
 עיין-רן הומינר,אמנון יעיי' ",זיעיתשיינ

 ם. ושי " 1' יין" ין י"מהה"8

 ה"נ המורה הנקש" גירוי גוית י".!.ע "ר.?" נ, :וערן ,נות נקשה הותש" 7ן1% נאו;ונ? ,% נ.ום נ. "יזע", מ"מות8

 ,ע., ,ית.נ "זועי, יזי ע, ,שתון א.,ינזר, נלשת וגי יעי,, שונרת וצנר" "ת ייי7 נ'י11י.ם ןמחי,'וישרט8
 הוזע"

 זה. רצ1;1 ;,
ע

"יי-

 או יג"תייתס יפ.רמה או יאיש ש, וסיען השם נייון""יזען, נא,,ס.ני 9 ניון נזין ".ישב קמשנט נית נפנ. ת.שמע 11

 אל שתגיע באומן להישלת או יה'ממר צניי" כיתם, באב""ימ" י11.0. בייה"]א
 או ;.שןנ,ק

 משתתי
 7!19. גא71סוני 1 יום ש, 9".;1 משע" יאויר ,% ,יי,יזמן צו גרתן ,תמוך ,יוצן "אמורה ",נרה ש,

 7"י).".,2 התמו. נארי, י.; "ין1, "ןי!,מ,ם,ירט "233מן5
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 ' יוני". יי יי "ש"יית "גית שי ין, יריי. %"ת. גי י.' 1 נזית יי.יית מי.ית "י '-וי" יריי" י-י יי "י" 4.ש
 %"ת. נ, ,-י 1 גנת מניות "2 ,.""" מיי,, ,-. י2 י""4. 7""ן(. גם". ,י2 תשי.ן נא,.י ,-ס".
 7""1(. ן,1;י )2 השג-ו נזקיר נ-ו".,ש
 ונק'מעי;,ת. י"'יויית ין,י,יייי שי ;:ז ייני,. ,-י 1 גחת רמ"ח מויזת o~e-, 2"9 מקו,, ,י.. )2CO """ 8.4 כסבי בעיביז יפויי ~:%י,את1) ג:ן"עיג,:ךןי:ן:ניי"ס י.8 שנבי בערבב יב'טוח סוכנות ;יי 2.ש י!,"7!,4 1.[

 7י,1(. גמאי ),2 תש;.י גיי'י "ם נ.8
 אות. גל ל'. "1 גץת ":"יה ןנ'.ת י-ן4'

 "ן,74!,14.,ש
 י!,1,!,14. מתבל בערבון חשמל לעבודות חברה מ.א.ק.2.
 מחבל בערבון ושות' למפרט נמרודנ. "שמ,.יס. מ;1ע.ס יי.צר".
 מכוניית, השכרה של עסקים לנהלנ ארת. כל ל"י 1 בנות רגילות מרות "2 ל-009 מחולק ל"י 26 9י0 4.טש

 י-גירת. ן ייייתמי" י-1""יייית ,"יי2"י"יי"4. 7וי". מ"י "י תשי-י -שיי י.ש
 7"!1ן. ג.ונ, תש:-ן')! אייי נ.ו!.

 2.ש
 ה.ראי

 בערבון ומסעדה קמה בית - )ירושלים(
 ייי?ר!,4ן.מגובל

?' 17ן' ית' יי"יו'
 מטבל בערבון לשוא חברה .דפניר.

 "יו"Company Export "1"01"11 אחת. ג, י', 1 גתת ר;.י)ת יניית ין ,-""י מחיי, י-י ,ן ,""4.

 יר. נ ימיי ,..?ינ. 7""1(. נם", )9ו תשג-1 נתייר ;'ן.
 נ, ,.י 1 שות רטינות יניות ""1 ,-"," מחו,, ,.י ".1 "ן4.

%,ת.וע,י7!,14.

 7",1(. י.ינ' '5 תשנ-י :%-י:.י!' מוובל בערבון )אירודיין( פיונירמפעליי.

Ltd.(Aerodyne) En(erprises~ Pione~r 

 בע.מ::רערנשט,ע:) גי ,.י "י19 ננות ר;.,,ה יאת ,ץ~ ח" ,-י "%א:)
 %"ת. י, י-. 1 נתת ריבות:::ינג:ן.,יג::נךן;:) 7",1(. גיוני )1 השנ-1 %2.יר ןן:י.
 1967(. ביוני )11 השב-ז במי.ץ ג'5.[

 חפ,45577 1."8
 מוובל בערבון וחניון מוטי היםכוכב2.

 ה!,1,נ,a~d h~otel Star Sea .14 בעוקש"( (1[5.נ(11)"ן[
 "")ון(א ט1[ בע,מ נריה2. ון"רן". nTNil~a נעי,י,עסו,ן.
 בטחונות. דתחייבזי,ה, חוב, %גדדה סטיק, לגיזה, לרכוש3. אחת מל ל-י 1 בנית רגילות מניות 19 י-000 מחולק ל"י 20 000 4'א8

 איה. כל ל-י 1 בנוה ממות 20 ל-009 מחולק ל": 20 4009' אחת. כל ל-י 19 בנזח הנהלה טניותי-100שש
 7""1(. גיס. )11 החייי י:"; ו'!. 7י"11. גימ' )2 "עניו גאייי ג'ו".

 7"י9.1.י2 תש:.ו, נא111 נ"1 ":י1. י!יסומ'נ':וים"234
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. הון הנדלת בדברהודעות8 יש

יםבן :' י,יניאית, נ;וה19 יתר"ית ן ,-עז 4יו, "א4,2. כנקיר ומייה איריסקרז ~Limited. SIlihrur מיכל נעיני, tseooisnבש 1י
 נ. ינון מהיית "19 אנת, גי ,.י ין גנות א' יסוד מנוח9"ו

 7""1(. ניומ ),2 הש:-1 גשמן;, !
 אהת. כל ל"י 10 כנית ג' יסוד מניות 100-1 אהת כל ל-יבנור%

 1967(. ביוני )23 עכ"ז במיוןט"ו5.
 המ',05"148.
 בערבון ותחבורה למנועים מברשות - מוטקס2.

- TransportLtdand hfotors for Brus~es מטבל בערבון ומסחר ליצוא הברה )חולקן ש".פ. מ1  hlotaks- 
Limited.Cc0 Traaing 3! Export )ח0ו0א( S~A. 

 וטרקן.י'ס. מקרויות ,מניניות, ירושת גת, ירגוש %
 א"ת. ני 1-י 1 גאוה יוי,ית שיות "2 י-י"" מןו,7 י.י "2י""4. מסחר. עני;. ננ,יען.31.
 אחת. נ, יעי ו גאוה א' ןנה,ה מנ'וה 1ו-""ן 7"![(. נ.ומ (Es ק_נ., גשון;.5 אנת נ, ,-י 1 שות פייות מניוח %ו ,-9"ן י"1,ק ,-, "2",י4.
 7"19(. ניומ )"2 השג-ו נצוןס-ו5.

 מתבלז מזובל בערבון קלוו'ני ד.ב:.

 אהת. נ, ,.י 1 שוה ימיות מוינת "2 ,-9"" מה,,, ..' "! ""49. .יו:נו.וה. מיהר ען,י יגה,3.%
 7"9[(. י,ויי ),! ת"נ-1 ניינן ;.! אית. ;, י-י "1 שות רניי,ת מזיוה 2 י-eoo מצו,, ,.י !2 9""4.
 ן"19(. גרני )"! הק;.1 נען י."5.

פ בירושיים סבון לתעשיית הרושת בית -כתר.2. "פ,%"",14.
1 קואו- הרושת ביה -כהר. לפגים: מונכל.יערכק מוובל בערבון ישראל נייר הנדסת שזרותי .נירה-2.א
8Limited.Services1 Engineering Paper "ז"א%-'ilgSQl '1 מוובל בערבון בירושלים סבץ לתעשיתפרטיב

 .מתיהן. וזיי;נטים ננון.,.?ר! המית, ,ייצוי פשר "נו"" עגוזות ק, מהנ;;'ם עסקי,נ",%.
 ",ת. נ, ,.י 1 גנית רנ.,ות שיות "1 ,-""ן מחוקק ,.י ,1י"49. ומוציי"ם. קרטון;י.ר,
 7",1(. ניוני )2% תשנ.1rc1 1;.! נ. ,-י 1 בנות רוי,ות מנ.ות ""ו ,-י"" מחולק ,-י !"1""9

 אצה.4.%
 1"!1(. נ,ונ' )"2 השנ.ו גניון י-ה5.

 יע,11י"14.

 מוגבל בערבון רכב להשכרת תברה - ב.א.ת.!.

 אחת :, ,-י 1 ג;.ת רחיקות מניוח 19 ,-"!" מתויק י-י "2 ""ן4. ויחורות. נין חזיר, ג"ינית יענו,3. י ק מנ% מוגבל וסולל,חברהבערבון חופר:.

 """. נ, ,., 1 נהה ";"," תמוה1-"1 אהה. נ, ,.י נ " נמת רמאות מניות ,-,19 מ"1,ק ,-, 1 9"49.
 7"י1(. ניו;. )!! תיג-ו נייוןנ-"! :"יו(. ג.,;, )"2 תענ-1 גניון .-"5

ד!,2[!,14. ין,!ן"14%.

 מוובל בערבק אשדודטוטו2. 1(ח"מ ."((ושן[ מוגבל כערבון דנקס2.

 ,נידור. ניורטיג.,ס נחירועיסיעסו,3. נ"י. ונמסחר הנשה ונרי נ",סס.י,יי"יי3.

 אתה. נ, ,-' 1 נתת י;',,ת מתות 29 י-יי" מהולל )-. י2יפי4. בל  ).י 1 שוה א'  רוילות מנייה 14 ,-""" מתויק ,.י א?""י4.
 שיו(. ניו;. )י! תשנת נניון;,א5. אהת. יי י-, 1 ייות 2' ר;,.ות מנ.ות % ו-י"2אית

 7"!1(. גיוןי )!2 תשג-1 נסיון .-ח5.
ן(,!1",14.

 מוובל בערבון טפ.רא י.ו-פיל2. הפ',י"%,14.

 .Rerael .נ linlited.Sapiro .ן "חצץ נפוחן[ מוגבל כערבון פריה ל.2.

 ומטבח. בית לבלי וסיכנהות סיטונאות של עסק ינהל3. ובטחומה. ההתייביה שטרי חוב, איגרית מניות, לרכוש3.

 אחת. כל ל"י 10 בנות רגילות מניוה 3 ל-000 מחולק ל"י 33 4000.
_4

 אחת. כל ל"י 1 בנות רגילית מניות 20 ל-000 מחולק ל-י 23 0(0
  ר~פ1(. ביוגי )20 ת':כ"ז בפיון כ"א5. 967ג(. בידני נ27 תסכ"ו בסיון י"ס5,

 ז(יו.",י2 תש:.ו. גאפ, כ-ו  ירין.  הכרסומיםייוימ234%
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 הכרוון רישום בדברהודעות

 "ני5:",4יי"פ,ונ",14.

 מונכל כעדכון או-פיסט - רשה2. צבוריות ועבודות יבמן קבינ'ת חברהמ.ת.מ.2.
 Limite~.-0-.Plast Resht מקביבערבת

 הסוגים. סבל פלנטיק, למיצרי לסחור3. בנין, קבלני של עמקלוהל3.

 "חת. בי יעי 1שית
 7"119. ניויי )7 תשנ.ו נס.)ן נ-ט5.

 ין,"זן,14.

 י!,7ין,14. והחשמל המחטת תעשיות שי לנאמנית הברה2.

:' סונויס. חן מממס הר לעיז.
 ,נייעה. ":יה נענוןות ולעס,, נרופק ם ענבו אק ,רגוש

 ) אחת. ני .-י 1 מות יגיז מניות1-""1 7"19(. ניוחי )5 תשג-1 נניון נ-וי.
 7""1(. נ,1,י )7 תקג-ו נחירןנ-ס;.

-
 רכביגרת:) מוגבל בערבון א'נדוסטריס גג::)

 eTainCo ןיו שיעית. לויס.," ממי לנ"מ ,י,,. מזובי בערבון -רחף.
 גת,-ח"נ-שנ

 נ, ,-. 1 נורת א' רנ.,ות מהיית "ו י-""ן מדייק י., י2"ן"4.
4",1

 י9,""ת אית. נ, ,.י 1 גנות ג' רו',וה מריות 1-""ן"1אחת ני י.י 1 נוות י. רוייוה מניות SOO-~ 12 יפי,, ,., 9,
 1 נת ייוז מיית ו-1 אחת נ, ,.י 1 נורת נ' כויות 7"

,., 7"י1(. גייסי )5 תשנ.1 נייוןנ-51.
 7",ו(. גיוסי תשנ-1)7 נס.,1נ.ס!.

- מוגבל בערבון מתכת - חן חפצי חולון, הו:)
 טעויוהתיקון איה. נ, ,-' 1 נות ::::י:י;::ן::ן::):;ת:)
 הייס- ניקוט קותירסיה !רטטת, ,צרות ר,שוב ייברניוזען 19,7(. ניוי. )7 תשנ.1 גנ.ון ג,ט5.

 התרה שם את לקרוא יש הפ,84210, 1961, עמ' תשב"ו, 0"13,מיןור
 מ,נג,-. נערגתן ,ישועתה ימכר ."יקיףנו;

 התנייתישר מייבי בערבת בנאי יוסף:.

 גאי "ס,,".

-  

פ  יח. 

 ייין ילסת"!.ת ש, גזרך (י קוווית יתן ש, י,יט:ירך"ן!מ חיו(. י',, )7 "נ-ו נותן ףיי.

קש

 אחרים-.ולגופים הפ,48534 1.:1
 דנצינרא' 957ן( ניפמני )1 תש.., נ"נג., מוגבל בערבון פילמס אינטרנשיונץ .רוגב"2.
 ""ניירישס א"ת נ, ,.י 1 נניח יי.יות מנ.ית ,1 י-י"9 מ"1,ק ,.. "1 יי"4.

!
 ":,," םם:ו:ת

 ל "רש נ" עזו, ש. "ףי, ו"ו,חים נ(.
 נערנ,ן ישר",י .מתיה ךידנוי גשיר,ת -"יזו, גןליסין,4,717,

 דנציורא, 7",ן( :גיסמנר )"1 תשג,ן גן,ו,ך' "חת. נ, ,.' 1 יוות רוייוה מנינה ,2 י-"", יחיי, י,י "2 "ין4.

 בינריתיקם 7"19(. נ'ויי )7 השב-ו נען נ-ל5.

י,
 ]ן"1.,.,י ת'ןנ.1. נאיוי ;.; ","). "!זס:ן,בי:י.ס2314



 המגרות. מסוקי ומולל ,י,1 מזורמים שמוחיהן "שי יהיי.ת בי גויעה, נוהשירה -ן

מסער הייהשסמן5ר הקנרהשם
"היקהתיק

:1ןן:::ב::י:ג:בךב,מ::11ן יי-מ פיי יייית:בצלב
::1!1 נע-מ בי:בג,ס:;ן:::::::יגךן.מ

 נע-מ י נע-מ 7!ןן תוש "ו2ה,,:",7"1 נע'מ נור." .סנזף
12274

:::::%:4;:ו::::בב,:ל:-מ::::: ןבמ%%ל:1:::י'יייי"
:ם!1 יע-מ נימה-י1 ""!" 7(11ל:-ממעוצת4,""1 נן,מ יה,-אניב%:ץ:נב%:

:%ע,ייז,יעי
:::::ג:גטב::::ך::::: נע-מ האןס ,ת "אןס ע1נר,
::::: יי"בקבבן::::: ינהגגך::כ:

",121 נע,מ .מן"י ,משקעות הג' קור."נברון""!11 נע-מ 154"( נמוש 7"2 1ן,קה מ.ש.,.5.א".1ת

5!5י1 נע-מ וירמזפין'וז11257 נע-מ הסה יאמךתאוים 572!1 נע,מ ת,-אניג ייינן יינני ,מיקיחג'24"11 נע.מ יממת,יס הרשת ניחאיי.ת

41"!1 נע-מ "75 ::י,"י::ג1ו71(11 גע-מ "!9" נפש "45 וי,ה:ס'ינל

ו7(11 גע,מ "2י" :% י(4 ב' ילקהינ'
::::: מ:;::ב:ב:הע ::::: מ-מ ק" דתשלגלב:ב:: :::ן :::: ::וב ::נ ::] ::;:ג:; 2,,1ן נע,מ "!," ייוש 7"4 מן, "י7""י.

""7!1 ן7דוי ,מורה הנ'נ,"ומיתהןנר"

 "ין" ;VU1 1!ו ינ' בוהף:;ג9:":: נע-מ "" 1נירוי אנן ר",נ נח,-זשיננ.ת
 נע,ממ

12"17

"""12 11.מ 21 ענר בן ה"נ רוונהנ'י""11' נע-מ ו,ינוא ,.צוא הנרהארנ,
::::::נ::::;לגי:%י::::: בגומ :בבך

ץ "יי ימש ":יגלנג,:ג" מ ::::: בבבג4:ךמץ:1נ:::::  ץ 4(61 מש י,2 ",7"בב:.:לביתףו ח ::::: ני,מ :::ד-םג;ג::::בצ::::::  ::::: נע-מ:שי:גיב:ו" ,::;:: ני-ן ,י "י," 79!, ;יש .י", גו י.ש,:י:ג:ו 1"117 נע-מ חנרת 9"61 נווש 111",,ן
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 הרשמי הנכשם כינס מאתהודעות)
 "03! הרגל, פים,טתפקודתן
 פומבית וחקירה ראשונהאסיפהן נכסים קבלת צו ביטול עלהידעות ר1ל. פשיטת והכרזת נכסים קבלתצון

 7,1%(. ג;5טמגר )7 תשנ,ן נ%.11 ג' Tsn: ניסו,תאר.ך )4 תשג.1 נ"נ :-ט ר;,: משיסת וךנר,ת "וגס.ס קייה !1תצריך 7י19(. גירס )"1 תענ.: נ' נסור א' הונס.ס: ,נצת יןהאריך 7","147. "ורן. תיק יינה, ו,: ימתווי "משפסביה 7י,וו!1. %ור". חי, ת,-"ניג-יפו, ק,: ,י,.:י הישפטניתנצרת. ין.וה. אוי ז',ינינה "4"ר, ).%ונ,( %חמו תאופיק ינתן ומענו: תיאורו י"יינ,שם
 חיפה. !, "ין שמריהו רהובהישמי,ן ונ:נ.ם נוין נישרו גגו,ר, "".11 נשעה 7"!1(נאו,ס,נר1 הישמי ק;גן,נג.וס )17 תשג." גושיי ..ו והמקוב: השרן הראשונה, מסירההצרידן ן.נן:רךש, 7"1%( נס5סמנר ,21 תיגעו גא,.,ס,1 "",.ב. נקשה "..נ: או נשהנקשתז 7""1(.נייימנרן
 נשע" 7"י1(נ1וגינרז %, גן-עמרם זוז רחוב 5וע,, אוזני, זוז ומענו: תיאורו "ח..ג,קן )21 תקן., ג"שון ,.ח וךמ,.ס: כשע" ו!וינ.ת, "יתירהתארידן

 .ר,ש,.ס. י.וך,ךער. נדיתן. ומהת. "משין גנית ננוקי, "".,
 "",473ן. אור". תיק ת,-אגינ-יפו, ש,: המחו,. המשן?נ'ת 1'נוגרדש' 7"19( ננ5טמנר )2! תשנ-ו ג%,,,..,1

 ""!1(. ג;!סמגר )1 תש:.ו :ץ,1, סעו "וגנ.ס: ,גזת !ותאי.ן הרשמי הננניסנען
 7י"1(. ננ5טיגר )" תשנ,ן גרו, א' ך?1: גיס.,תשרין

 ראשונהאסיפהן רד .נש, lesi) ננפ"יני )ן! תשנ.ן ירי,ס.;. רול, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
תי-מ.נו. גוש עור.אי, י,שנ ",י"., ז"נש, שיום ,תוו: תיאורו ו"'ינ,שם
 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה 7","""4. %יייי תיל תי-%גיג-.5ו, עי: "מ"ת. "משמטנית

 )14 תון,ן נ%,1, ס' רוי: 5ק.ית שנרות ךיגי.ב קנית צותצריד
 "1, ג.רון ריונ נצין, ,נין SDINi, אגרהב וירוו: תיאורו מ..ג,שס 7"י1(.ני5סמנר

ת,-%:.נ. קךיינ. נקשת "יינ: או נושהנקשתי
 2י,3743. אורך. תיק ת,-אנינ-י5ו, ש,: "יך.ן. "ישנסנית )"2 הש;." גהשיי נ-ה והלעוס: ישעה ךראשונה, האסיעהתאריך1

 נ".,טונר ),1 תעג,ה גתשיי י' השיות: "1,ת ""היצן"'ים ךגסיב נוונ נמשרז נגויר, "".% נשעה 7"%ן(נאי,סונר
7"!11. ת,-אג'נ. 9ו, נן.י.ן נמת ר"וגהישמי,

 ונמרדש' 7"!1( גניימנר )1! תשנ-1 נהו,ט.1
 41' ''"ננ'יס י"ינ עי,ז' %'תו' שם"" יסייי':?ן"ן"יייוט

 וישם. הוגס.םנוננ
 1'נונרדש' 7!19( ננ5סיגד תון.1)1! גאו,ט-91

 הישיי "ננן.סנוו; ראשונה ואם'פה נכסים קבלתצו
 ת,-"נינ. ו, "תווה ,:מי וי.יגרו, רנונן 1מיוו: תיאררו ההיינ,שס
 7",1!;!. %,ר". תיק ת,-%נינ-י5ו, ש,: המחוי המש"טנית

 נאמן, ומ'נ,' פשרה אישיךצ. ;",1(. גייטמנר )3 הק;.ן גאה, ג-ק ";נס.ב: קצת צוהאייןי
ת.-אנ,נ. ת,-אנינ. 9ן, גנימין ;קות ר,ונ "רשם.,";גטיןע ", וזעיו רן,נ סקר, ירנ,,, רקונן .מויו: תין,ר, יך'ינ, הת גוס נמקרז "ן,ר.יס, %"יי "".!1 גשעה 7"י1(נ1%,סוגרן )נו תקרח נתשרי י-" וךי,וס: "קעו "י"שייה, הסי!"הסייד דיבידנד תשלום עלוהודעה צוקן. גהת י..נ: %י נשהנדקת

 ייקי. ןו;ס,ס:ונס )27 תשטן "' נגזר ,': נאמן: ימ.יי. ירשי" א.שיי צי ",י"ר וינונרדש' 7"19( ג;יסיני )י2 תשיעי יפויייסעו8 "",;ו"1. "זרי. תי, ת,-אגינ-י5ו, ק,: ךמי.:י ךמשפןנית
 7",1(.ג,יר,,י

 .נושיט ו-%"" קוימה נוין ~D'WT7 ;.,"1 תמ"ס יצורן:סיג
 השרה. אישור י.ין ,וש," תעעה תוךיו...ס, נכסים קבית צו ביטוי עלהודעה

 אווררת. ;'7 "רן: יייךנ!]ן י".נ געי, יו"ר ),וניוס,'(, %.וו. ".יס ויןנ.: תיאורו ההיינ,שן
 שי'. ז'ניןון איה ". רגעתןייי'ינז"" נ"ר-שגע. !2,ושיסים,.ץ

 7י"1(. ג"וקסונר )ו תקנ.1 יעזיי :.י !יעווי:וי1!",1!. אניני תיק יי1ש,יב, ש,: ךיךון, המעיט2'תי
 עי-י' ייייס'י' 1-י' ךיי'וי "' ה:,רו'י: יהרן ירע):ימלי! !"י1(. נעגרו"ר)! תשנ-נ ישיט נ." "ינן,סי ובית גיתחריר
 ניסויתאריך

 ת,-"ג.נ. ו' נויייק,נ 7",1(. ננייינר )" תשנ-ו גאיתי א' י!1:
 ךישיי ";גניםייחס יישן ס "נב;נינן8 וינונרדש' ויש( גק;טמגר )1! "שן., גדי,ס., ועוורדש' 7,,1( גנפסיגר )"1 תשנ,: גאל.'.נ

8' 
 7,!1.ון.,2 השנ.ו. נ%,,, נ-נ "!"1. ה:ונ.ס.ב"17ט2343



 הרשמי הנכניס כמם מאתהודעות
 35~1 הרגל, פשיטתפקודת

 "יזה. ו, הנ;,.ס רחונ ע..ז, וישו, נורי ומעי; ת.%ירו י;"מ1,שן כוונה בדבר והודעה שחרורכקשת
 ),ן תש:.ן נדי, ", ימיני.;""י'1 דיבידנד עללהכריז

 57"1(. נס!סמ:י

 וי;,נרדש, 7"י1( גנ!טמ:ר )1! תש--י נפויייט-י ר, סרימס,זור רחוב סיער, ;נעה, אר"י ומענו: הישרי ""ייי,שם
 ר"ונוה.אושיות,

 82;0י30, אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחרה המשפטבית
 נאמן שחרוך על הידעות נריק- ),2 תש;-" נתשרי נטה "שהרי: בנקשת יזיין 1המ,1סהטים

 ו%; נו," אנסור" ולעלן: תיאורן "",.גתשם בת,- התיו,. במשנס גני" נניקר, 9ן.5 נשען שין(סונר
 QW1 נם )היוון"

 'ייניים. ::;נ:י' ב:ןם.:ןגןג;ג, גלן: נ.תגן נ"1,טיני (ZO תשג-ח נתשרי ס-ן הוניות; ע',קנ,תהיים
.)1157

תאר.ך יד)ש,ים. 1, יעזיה י"ונ "רשמי, "נננ.ם גיס ומעש; הנסמןשם
 7,י1(. ננ!!יני )14 הש:.ו נאוו, ה' יזר; '

 ועירדש', 1,47( נס!טמנר )15 תש:-ו גאו,,,-; יינו;רדש' 57"1( ננססמנר )21 תשג.1 נ%,),ט-ו
 תשמי alcsinנונס הרשמי הרסיסשנס

 ראשונים שכזג חשמלאי, וייס, ישראל ומעזו: היאורו החייב,שם

 54,ו7י. אוין' הפק ,ריש,'!, ש,; המי!סגוו'נית כפושטזרנל ח"ב הכרזתוצון
 22' יננ" רהיג "' יי !יי;יש' י מא ימעני. %ייי ת ב'שם ריונ בנין, 7:י, סלומון, משה גן וב ומענו: ת'אירי "ח"ו,שס

 דיה. "3,מירקיו
פנ 57"](. גינואי)11 ע -,, וינונרד ש' 1,47( ע2::ר "2 תע-ו מ,:ט-ו מיייא ,י2 י"י..י . עיי " ", י יי; ע"ד 

 ,", ,,,,, .,,"י,,,,.,י,
.".-- ..,, 

 זן 14 היעיין ,פי עניש ,הנהית זוו.ס ;יתנו גי ייועימיי

 מ'

QT'11447( נאעיי, )י2 תשנת נמגן ר 
 ש, יז1עים ינית. ,.,רשים וקשייך ,וזעים אינם שניייורנ,ש ננוגע 41"1, ישית וגי,, הן!וסרו!וס י!,1זה 37 א, 35א' או"ן

 ש דוייטש ברונו עובון אביה; מבד אול7ךבסקה פרידל רבקההמנותה בזה: המפורכיםלעזבונות
ק,:ענע:;השג,,

-ל.,,,-
 ש4,,.,,,,,,4,,,,., ,

 7",]( נמאי )1] הש:.ו נן.יר א.נ.יס בתל-אביב-יפו המחוו' המשפטבבית

בנה:ך
 1ןןןנך11'גם,'י.-ן;, ןף_,:1), -'-' -

----------- ---,-- 
- 
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1 שהונת התניעות אותן סייון ישם ממנו, שגיא גי "י, "יך";"'נ בחיפה המהוזי המשפטבבית
 ג!נריאי )י! תשג-ן א' נאזר י-נגיוס

 נעלוז". שהיייה נייך r~TIנ-.'י 7"!1(
ש 1יביג41זישי 1967( בספטמבר )13 היטב-ז באלולו' הגדי יוק"; בטי יוקח; (:ד,ארד רוקח; פרגס,א" רוקח;מישל
ע בישראל הכלליהאפוטרופוס הרבן מעזבק שליש המהווה ידועים, אינב שבעליו רכושרוקח;  ומנה. שי ואחיות.1 אי.ו ש, נהלם ,דוו!,;1,זשסי.ן

דודעה הין( נמיי )ין תעננו נ' נאדר י'כיוס

 י!. !וויב ימתן נקשותי:,.;י קי'יי;';וין'נ,נ
 ה"!ו- י!ק.זת !!ח !!, "1, יעיי

1 נוה: הי!ורסיס ,ע,גווות נזווע 11יו, הנ,,.,טיגריס 7"י)( ג"ערי, )23 שעגיו במין י,נניופ
רגוע

"117 
 בתל_אי,ב_,פו המחווי המשפטלבית מורקן עיי" רגוש יוזיניץ; ;יסה רגוש יוויגיץ;

 ש, יזו!.ס "נותי י?א?"יס ששייך .ז,ע.ס אינב שנעתורנוש
1, גו,1,ס,'; אוזו'" ניקופן,.; 1CT~D ווי,.נ'?,י; יניתקיינ,' רונונ. כניה המנוחהור'! סו- ויד" נצנין ,וצף 11"ג""4; ה.ו. נגר מ,רינ ":נרןר."

 י.. ""! ייך ,ן:,רנג 'ן,ע,ס UIT Q~'R~11 רגוש שיי;היי 7"!1( נן"י )"1 תשנ,ן בניסן י'נ'וב
 היגוע שנן ע, ,נצן יעמת נן',,י ,נית"7וע יייש,ןימע ,ינרמן. י?ןקעוגנן

י, 1. ניר". "יה-אןוניס 1"!1( ביוני )" תשג-1 נאמר נ-סגיוס  א.רווימ ",ג'ין יייניה קרניייוני,; הרש, ע,,~ה 7.ר!,.ס ,נ,1. גזהרנוק
ג,ע.י. 7",1( ניעיי )" תשג-; נתמו, א'ננוס

 בחיטה המחוזי הישפט יבית נת גררך ויייסו;הןי:::ב;::;:זג

 נרונר יויי"ן פרנק; משה Rnsiecky  ;T_~ndalf -רון.בוי ננועהן יל ךון,ו,; נןירוף להךש יש הנ.ל העזנונות עלתניע,ת
 ריו.האויס. אלגינדר יולור; ינו דיר)7.זי7(; מיום ימים יודש חוך ירישליב,  4!1ז, ת,ד היללי,לץפומרוסון

1,  יייריל.דש' דיין( גיפמיגר t?)r ת_נ.1 נץץ,ל,.1 היריומיב. ביל,.ט ~ו "וייהפרמים
 וכשיאל ינלייהאפיטרופין אח לתיק הוישי הגללי הא!וסרופין יהוה "1.ל ההקופהגה,ס

 תש:"ז--1966 א(, )סורה  מיציב מיליוהונקמת
 תשכ"ז--,196 ב(, )מירה c~c-c מלווהתיגות

 "נעת; י"יורוה 1",1;נ1 נסין:נר !1 י,וס ית,יימ" חשר )יין.ס( מייווה איורוה ש, "רניעיתנהירתה
1,

 נ-: מנתיימיס ש:;לייךנ מאיירות ג, ~נו ,., ,"נסן

 O?sO 4!!, 7"," !;77 7,12!11! "!!" ן!,! 51!! "7ן7 "!442!"1
2985295373293%3281839513205607434644080433636479 0963441139559984"7פ9340י88095329226873415151*699ש

7952190626307214155243538334289089%מ1889841573594 520947094180440167221816794965%2387934118484186עט

8
 נ-; מנק,יייב שן:!ר.הן ",יניית ני 1ג1 יעי ",1גנך

 !,7! "7"4  !"34  77ג4141ן 77"2 7274 24%! ייוי"3%4

 שממיריהן: האיגרות בל וכו ל-י  1,000ביךן
 OSSOGI  951658 049%8%  %אביב023675  570ך05 051382 063497 008815075345ו,%
אןימ
  המטפרים: זבר ל-י 2,590במךש

 4""4"ן"7!!,"
"11,4"oo~eoo 

סיד"
," 

יזך"
 ג,

 09SSS1 הייסר; ;נה ,.י ,"","1נסך יתו"" המנצר; ,גה יעי ""","1גיך

 988888 "מטסי: יכה י-י 5,000יחד 074725 המספי: יכ" ל"י s,oaoבסרש
ן

 1967. ב:ובמנר ב-15 יתקיימו ו-ב' א' סדרות של החמישית"הגרלה'ש
ן

 ע"1.,."2 תנ:.ו. נא,11 נעו "יו1. "ויסומ'נ.לוס'3ל23

--- 



ן
8 תשי"ד-1954 ישראל, בנקחוק תשכ"ז--ש196 א(, )שדרה פרסים מילווהתקנות.

 ,., ו_....ן ו,. תשכ"ז--1955 ב(, )סררה סרטים מילווהתקנות
8 ת_...._1""1, ._ו". ינ, וי, _. ".,]( גצי

ש העב:וה בכייס יעיטתו המיה,ויס ,הנכ?,ם הנטיע סה,יו;י הגרלות מועד בדברהודעה
8 :",1]1 ג:!כמנו ,I"?r'r: 27 נתו, ב,ננסס ונגוה שהתך,, וי,יי,1 מוסע התשיה, ש, י ,יעידנהתןס

 י,ג גיוס תתקיים ג', נידרה א' יירה הנ-י, הסייועהשי
ל"י ,אג'- חפים, מפעל באולם 12.00, בשעה 1957( במבמכר ]13השב-ח נישוי

שמרי תליאביב, 3, הפטמןרחוב

 כ?-

 orsaro,e~o- . . . . . . . . בטחו,ר
 ,יז.,,,.(1.( . . . . נפחוור ,טנות( ,סןנ1יהברה

%,"ו ) ] ) ) ] ) ) -ליץ -נר:ני תשט"ו--1955 העממי, הטילהההזק י  
 57 . . . . , . . , ייי במטבעיתו,ת ומקומה ההגרלה מועד עלהורעה

8 1וע(,היז,(קי
 . . . . . ימסש,ה שן מוויקי,שסו.ג1,,שי"ימ]1.ע,נינית"ס,נע.ףר)1(,,1קןמי,]1ה"נ-,,

--
8-- הטמשגה של ההח'יבוח 1':טרי א,צרשטר' בתשרי חמישי,ד' ביום הנ-ל המילווה של ה-37 ההגרלהתתקיים
8-- . . . . . . הליפיו י.?סרי היישטרי ישראל, בגק באילם 15.13,  בשעה ע196( באוקטיבר )12תשכ"ח
ו",1"4.,]4.,,," . . . . . . . . . . ו:נ:.ס נ,נו .רוש,יס. ינו, רהוב סגנה,ננ.1

יהן'יגייוהקני.ם

ש1,003,452,232.54 ביח"ר ומעות מטףשטרי2,123,512,07%09 חוץ במיבענכסים
ש7,479,342.92 תשלומים להסכמי בקשר סילוקיןדשכו:ות43,683,322.95 השלימים להסבנו בקשר סילוקיןחשבונות
ש2,583,211.19 בין-לאומיים בספיים מיסדרהפקדונות89[75,"15,43 גיז-לאומיים בספייה במוסדותהשחתפוח "?.יי",717,"4- יק:

 מיייית "יייי::]:;ן"::):::):::)::ג::ביבז],
_."י",ו,עע

4,.(,ר,",1,4(?,1 יוץ נמוגן ננןץ"ם מיסיוהפקוו;וה11.(1","ז,,1(( ,ן:ש,המלרמית
9.79ע25,890,3 1962 חובה חסכון - הממשלהפקדימת248,795,524.10 ישראלי מטבע - והל,ואות שנוכושטרות
867,822,513,88 חוץ במטבע דממשלהפקדו:ות142,249,650,91 חוץ מטבע - שנוכושטרות
 ןו,,ינסריים "שראיםי::::י,::71י]:'4,י4"'27ןםגגגגן:ך"'ייי'יה( מגון עוופי על לשגמים בקשרפקדונות28,026,187.73 זרים ובנקים למדינותהלוואות

7ר'י"4'"4"'127

"4."%7י,"":גב:::בגג:ג:גג
"4."7,אי, י"י"ימ(:]:זן::]:"י

":):":,ר::,":2 הנניס( )יעה ערג]יותשנית1ו נעוןה,ינרות"1.,1?,1"ן,,24 ההחיינייות( )ראה שמת;עתונה
.,....,..,., ,. 

OS,O-IOG1 2351 ת'::-1, נאי11 ב-נ "ין1, ה?וב.מ.ם,,,:ט



 י השי"א-1931 הוואר, מגקהיקי
 לתקופה ן, תשי-א-1951 הדואר, בנק יחזק 16 סעיף לפי והפסד רווח וחשבון מאזן ובו כספ'דו,ח

 1967( במרס )31 תשכ.1 ב' באדר '-ט ביוםסמסת"מת

 ייריתל.רות י.ר,תלציות
-- נ',וקיס נ"שג,מהכקזונ,ת --- שיקים 

,"4,7יי,7ן ממשימהייי7"15,5[,!י
 11ו,7י!,;4י4",!4נ,"C~)Tt"[",יפויו ישיא.ינ,

";ו,ונ;,,2 ר",יר ש, ריגניהשגון נאשרע,7ונוה

1יי,ייי,ו שניי"?:::35י,"[י4::נ::1:י::1:::ר'"

%י'"י יית" ייני"י"ית  ן!9,71"1,7 טמויהקי1ן ן4יי,מו"9,71ן שיירומשן
-ק  ן--

14!,14,1,177;,וו1,1,

 1967( במרס )31 תשכ-1 ב' באדר י,ט ביום שמסתיימת התקופה בעד והפסד רווחחשבון

ייר.תל'י,ת
-- 4%.ג452",5ג,,1 ענולה ,שגרמשגורה %".1!19",,,2,2 יינית1

2%."1,9,י14 3י,ד ,ורן. - ןיסומיס"ןןנ,ת, 147.4%"99,7[,2 וין,קאיררת (,".57,1272 ,נ1' נית ישק,י.1ר,%".ו43,115שונוה
%נ."3!ן,19 נ'ת ונזק ריסוסייון, 112.1%",54 "ייון ויניף,זוטר,
5.4%""י,2,!י.נון
""י,!;",2 שירותים נעו - היו"רישרן

"7.5% י.9154.9,"21 ינגון,ת י,ר.גית
-- %".9"11ני,"ג4,4

-
575,ג1 שן,יה "רן ,רעגד" כננסותעטף

 נ". עמ' תשסעו, ""2 י." 219; עי' תשיק, יד נעתן

 7,!9.1.,2 תש;.ו, 2א,ן, נ-, ",1;1. הנך;.מ.מ.,,:ט2352



 ------------- .- .ן ן ,,,,,,,, "., .,, ..,. ,.., ,, .,, ,.,,, ,,,,. ,, ,.,,,.., ,,,.,.,,,ן
 ן

 ית'" 11נתגנית
 ינ,

 7"11(ן נוצמנר )14 תש:."נננ,1 נצזו יניתן ושרוש 1" שניעיף מו;"
להלן,

 8 י"ס ביום שתתקיים 5111967, מספר רגילה הגרלה)8( מדקשר או הענין מתוכן משתמעת אחרת כוונה נשאין זהו"
 נ-ו ניוט שתת,'יס 7""ן,ג5, מסתר יה;ר,ה,ר;י,ה)ן( 11 הנית אשר -זוטא-, הלרכה 1;נ,או רויתה ";רלה -ין::,ה.

 1,,..:.,., ,,, ,,. ,,,, .,,,, ך.,. ,,, ,, -.,1;.
 השב-ו, ""ינ, דלרסול,ס מנקוט שכסיסמהההנרי, 11; ,הנמה 3 סעיף ,פ. יעיט מעע, יזיע, 8 לתכנית בהמאם 43,1967 מסמר הרגילה דהגרלהסיום שיונפק למוכ-ז הרגילים דהגרלה מכרטיסי אחד כל - רגיל""כרטיס

-נרסין
 - -;1סא--

 22"1'עם ימונ,ן .מטן, הייינן מנרטיסי אוז נ,
 -11סא- "היי")2( וו; יתננית 4 נעיף ,!י ן!'י מ!ןי .וי ע,שיונק

 עם מיד שתתקינ 7"19ן!4, מנפר

 ניסים ו:נ,"1 רנ.י נרסיס --נרסינ-
4 צמוזים שהם נין -;וטא-

עבך2פו-י-:פקפם215:  יפ מיי ש"","ס ,"ין',4' מנפי -1יס"- הייי",'1( מנייה "י" גי "י מתי:ס ספי" נ' "י "'"' ימניי'ס:ג:ן"

 יא "י נ,, הייייו י" - "יידוי מייי, יינין - נגייס"..:ימי
 בב; ייני ב!"מניי :1";:ס

 עם מ.י שתתקי.ס
 7"!1,"4ן מנק היזירה "הוילהיעם קאיה נויה ין משקעת נ12ר" החזננו "1 גדשיהיזחנו
 נ:רסינ; ע.ון מתוך ,נ.רור;יתרת

עפ 5""1, ,)(
 7""41,1; יינך "ר;.יה יי;ר,הQ,,Q ןא,לטיונית היגר," מנונות מעינת - ון,לסרונ.ת-.:.עינת

 שרין)"( יון ,תמית י-"1 " ננעי!יםהמתוארה
-'SD7T"- 

עס מין שתתקיים 7"51,19, מנפר
 7""1,"5; יספר הרנינה "הנרדהס'וס "1 גנעיף ומתוצר י",,טרונית המעינת נ!תוי - "ה!ע1,..ניהור

 הנרסן)י( חוןיתנ:ית
 -~וקא-

עס מיד שתת,ייס 7"!52,1, גופר

 מן' .יפיוף "-, ;DQ' .,"ידה 2-, מנ' .י,.זה 1., ןן'-.".ז"
-4 - 

 7"י1'י5. מן!י ושיי" ""היי" י!נ
 המתאים"די"יזה

 ננזר", "יתוארת, ואלקטרונית הלעינת ש,
 )4( אי ):( ,2(, )1(,גלן7"ית

 נןע,י
 ::: ::י::פ3. ,1. ,תנית ין

 ן.תר- נין ס;.1- ן, ימיין רני, נרסין נ, ייונ,ן. ר;י,יסן:ר,"תחויה2.
 ישהתף היא שנה הרייקה ההורמה נמנ!ר ל;,. ע, ייומן ינןנ:,, נז,,מן; רתיקות ";רקותהשע)ח( ועי """,""י 1nooo,ool הניוורייס היתריס מנין נייורינינסר ;1; ,רננית נהת"נ שייערנו שאות ההחרמות ,;ני תחול ן,תננית

 ימיי. )א( 2 ייעיףנהתאס ג,ט QT'1 שתתעיין 7י,ו,44, מנלר רניי" הורכה)1(
 .ווסא. נרטיבי4. ו, ביום שתתקיים מנלר77",451,)2(ירגר,ההרמין

 נרסיסי """,""" הל.ס מןע, ישי,, -ווט"- יזר," נ,י:נ, 7"י1(; ננונמנר )" תקן-"ניקון
"יייה י-aT'1 1 שתה,"ן 7יי1ן"4, מיני רנונה שרי")"(

-'NUTr- 
 מהנרי( )וקן נתונו ינומן .11סא. גרטיס ני י:וי.1.

 ועד "ן",""" עד 1"",""" הנ.דוריים "מספרים מנין סיוורינמנ!ר 7"י1(; גנונמני )"1 תקניהנישון

 דע יחן שנ" ','יא' "דיי" עגיגבספ: ונימי ינ:גניי נ. ניוס שתהקיים 7""47,1, ייסר יני," ן;ר,ה)4(
 ),"נד, עליו "נמשן ההנרזה מילר "שר דיי נרס,נ שןמשיחי, 7""1(; ננונינר ):2 ת"נ-הנעשין
 .רוסן. הנרסין עי המרומן "כנרי" מנפי עם 1הה שיוור,(ממנפיו נ.1 ניום שההלים 7""1,,4, מירר רפייה הזרקה)5(

 או מיוסק קו מוזמן יניה -יויא. נרוסן נ, !;, ע, אליו.שיוצמז 7"!1(ן נו1נמ1ר )י" תשנ,ןנישון
 הכידורי.במטמרו 1967(; בדצמבר )7 השכ"חבכסלו ש עיון לשם ",וטא" הכרטיס של לפתיההו הטעום לסימון נקורוהשורת ה. ניום שתתקיים 49,1967, מספר רמלה הגרלה)6(

,,,,,.,.,,.,,,. ,,,,,,., ,-,,. .,,,,, ",,



81 ן.י

ך י העולים הכרטיסים מספרי ביהובעונהאחת ההבעול-נקבעיםכפהור ומחירם הלטיסים המצת5.*
ש כדלקמן: הכרטיסים אותם ,וכים שבהם הזכיה ומנומי נגודל נמישדין המיס מפ'גל ידי לל ייט,כרי הרגילים דכרטיסימ)א(8 ] "ת ":.ע הון ית!,יוה 1 נין' ו:!,מנת .".וה)1( ,;ן,ץ. י!.ן מ"ע, .ו' ע, שיתם;. ניגר.-ינ.יי nlrs~x1ושקאו,ן
1 ובחג- הרגילוה בהגרלות בגורל רעילים הכרטיסיםמספרי החמיריט המכירה מונני ידי על שיתמנו משנה סוכניבאמצעותש ע כיייניג לששה להכוונה הניתן מהג  ובה "זוטא*,רלות הפיס. ממעל שלבאישינו1
8 הכוונת 6, 5, 4, 3, 2, 1, בספרות לימין, משמאלהמסומנים ל"י. -.2 סך הנו רגיל כרטיס בל של מחירי)ב(*
8 את מאפשרה האהורוה הטהרות אחת לכיוון הזההמחג כרטיס אליו כשצמוד יקבלהו - רגיל ירטיט הרוכש בל)ג(8
"זוטא-*

8 )3( בפסקה המתוארים 2 מס' ביחידה האשנבים שלהתעלתם עבורו. נוסף תשליט כל ללא וזאת לעיל/ 4 בסעיף כאמור  ניי":1: י"ר rQ,,גיי8
ן ימ.!ן,יס nu:THnמךב ן:יסין ע, .::י%:יי"ותיס :;::ג::י::סן::ן5' - נגנז שי ומעש שמו ג,. א. עם ךמנירה !):ן ש, ימעך קמיאת

-א.1 "ירסיס. מנר שנ%י1עותואיש:"
2

"א-
 ו--ב"

3 עליהן והפיקוה ההגרלות פירור7.
"א","ב-,ו-"ג-  "ג","א",4 ובהדיכתו, בפקוחו הפיס, מפעל ידי על יבוצעוההגרלות
 -ג-

 ו-"ה""די "ג-, "ב*,"א",8 בעתו- הודעה תבוא שעליהכ ובשעה במקום בפומבי יתקימוההגרלות!ן י-"ד"
"ד", "ג", "בק,-א",6 הפיס, מפעל מטעם יומייםנים

 "ה-
 ו-"ו"

 את להראות הוא שתפק.דה 2 במס' המכומנת יחידה)2( ההגרלותדחיית8.
 ה,ףות יען !יננת שע,נ מקרה, בגי)א(

 נשיאה ן' ה-מחין יעיי נ "עיי ם נ ונירי:-י: "י ה!.4 נןנעי
 המה- אשגגים ששה 2 מס' ביחידה 1. מס' היהיוהממעולת כל או זה תכנית לפי מההגרלות יותר או אהת לק"מ יהיהאפשר
 -א", באותיות לשמאל, מימין כסדרם זה, אהד בזהמנים זה לתכנית בההאכ הקבועים באופן או במועד או במקום מהן,חלק

 האמורים מהאשנבים ארד יבכל ו 7 ה" ' י גן' 'ג אפשר שאי מהן, חלק אותו או הגרלות אותן או הגרלה אותהיקתמד
 בבלל( )רעו 9 ועו 0 שבין הספרות אחת להיפ'ץ עשייה חשר אהר, באופן או אחר במועד או אחר במקום כאמור, לקטמןהיה

 נרבצי,יורנמז
 נ:. ןןגג:ג::יג::':היןניגן:: ":י!. מ"ע, מין

י IrL-~ 3 ברחוב הנמצא הפיס מפעל של הקבוע ההגרלות לאולם,מחוץ
 היחידה זו. תכנית לפי בגירל שעלו הכרטיסים שלהוכיות אותה תקויים - מקום באותו ממנה הלק כל או הגרלה אותהלקיים טכימי את לקבוע שתמקידה 3 גמט' הממימנת יהודה )3( יהיה אי-אפשר הפיס, במפעל תלויות שאינן סיבות ועקבבתל-אביב,

 :ך:4:7יג!ןימג1:::::נךן::י!::ן%::ג:ב:ש
 "שיון. ;:ק:;יו

 "א",באותיות כאמור. מנויה חלק אותו או ההגרלה אותהלביציי.ן
 "ב-

 המשנה יחידת הפעית "ה מאמשרה שמוריםךכיז,נים,ן משיושת לאהד הזה המתג הנוונת ו--ג-.
 הביוון. אותו מטומן עובה האות באותההמסומנת הגרלה מכתות9.

 במערבה הפיס מפעל ישתמש ,ו תהיית לפי ההגרלות קיוםלשם

*8
 את להראות הו8 שתמקידה 4 במם' המטומנת יחידה )4( למחקר המדכוי המכון ע"י שנבנתה אלקטרוניות/ הגרלה מכיניה

 11, תעית לפי בגורל העולים הכרטיסים של הזכיותככומי .תעשייתי מדעי למחקר המלצותית הנדרבגית המועצה שלהעטרתי81

 הקבוע סדרם לפי וזאת 3, מס' היהיר" ממעולתנתודאה בסעיף לאמיר בכפדף - זאת אולם להלן, 10 בסעיףישמתוארת88

 כל לגבי זו, בתכבית הנקוגים הזניה סכומי שלמראש להלז. )ך(8117
 על ",טא" ומההגרלות הרגילות מההגרלות והגרלההגרלהן

 ושריית של השגיעי ,שיג !רט גנורס, מקניוןג, הא,לטר.ניח המעקת"1.
 מקרי סדר לפי הזכיה סכומי יופיעו שלגביוהרגילות, באופן הפועלות יחידות מארבע מורכבת האלקטרוניתהמערבת

 מראש. קביעה ללאגרידא, ז"א - נינו אהד נפהוד על להיצע ידי שעל כך, )סימולטני(יחצני*

 "ווטא" והגרלות רגילות הגרלות ב'-,חלק

- "זוטא" הגרלה בטל)ה( גהגרלות"התהפכת11.  נדטיס כל 
 שסומן ":זטא-

 ך)ריה איתה שי התריה:ן:ג - ישתתקנך;ו,זת)"(
 4 ננע.ף נ"מ.ר -חטא-

 בתכנית המפורטים להגאים ובכמיפות להוראות בהתאםוהכל שממר ובמימן רגיל כרטיס כל - רגילה הגילה בכל)1(1
 דלהלן. )ב( קמן סעיף להיראוה בכפיפית ובייתורד דלעיל; 2 בסעיף באמור רגילה הגרלה אוהה שלההגרלהש

א

 1%1.,.": תי:.ו. נאדי נ.; ~ט, ה!1נוס.ס.יתש54ע
88.
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ן
 נרל,נ'ס ינן,")ן( סקל; גי יעי ""! נסך יתו רנ.ייב נרסיסים ")ו2(

-suT)- 
 י ",דן נ, 1-י 3 ניך .;נו

פ בגן :ז זכ: : ::ן ;;:: .ן;:ב- :::::נ: ooa,6(;:; בגן :ז ז7; ::: ::ן ;;:; :::ז;: :ן:::נ: :;::;ש
8 :::ן מ ז.; : ::ן ;ג; .;::ג: :::;:;: ::ג:;:; ב::; :ז ז:: ::: ::ן :ג: ::ז;: :::;:;: :;::;
 אצן; נ, ).. " ננך .,בו ',יטו, ניסיסים 6roaJ)"ן אפד. ני ,.. ""2 ננך ישו רני,יס נרסיסיב "),3(

1 אצן נ, י.. 7 ניך .171 .;1סא. נרטין,ס ""ן,")";( שיש';שיג

 נרס'(יי 5ען "רנ.יות יהורי,ת "א,,סייוית ימערנת ":גת יי. ב::ן :ן ז;: ::: ::ן ;;:: גוז;: :דן:;: :;:ו
 'זיו "ס ים

ךנייה."יייא,ת אפי' נ, ,.' """ גון

 עיי,_ בןןןב:,:גבבבנ"תי""מי," בך " ז.: ::: ג4 ;;:: ייו,ןןג :::::ג ::

 ,ייי 4"ן:"~יי:ב:7געב::בע:.ןץב :::; :ז י; יין :ן ע:: גן: :::;:;: :;:;;
יכיל; אין; די יעי יצו ניך 'זנו שיטיס נרטיויס ")!;(

 :::: :;נגגן:::1בם: ::;ימך(ג בצן :ז :.; ::: :(ס4 ;;:: ן;;ז;: :ך:;:;: :;::ן
 שין:ין::::":; ך:::,ךגג, "מןומג בתי :ן ,.: ,יי ::ן ;;:ן ::;ן;: :ן:;::: :;::ו
 החשרת. מ"ש,נ'ם %"י ן7י "ןס7,,ת"'ת) שיגן.:שינ

 ס,הןן:'ןי:נ:גג גג7:::עבוגב'םגמי:::::; :::ן :ז ז.; ::גרן ::ן ;;:: ך:;ז;: :::;:;: :;:;

 ג::זג :ו 'צ"וע י. נ"נן:יבןמ.גוגגיגשך:::ךגןגריי -נול". נ";י,י" "ונזית13.
 'ו נעמסי מה,ךאי"")""י -עטא',נרס.יי

 סח-
 בהדרה 1;1".!עתם נוזר, תתא!שריהע,"תן 7דיש,א ן ית'"'ג'ין ש")נ!,וילוותה

 ער """ "י" שנ.ן המנ!ר.ב שי "יא - ךאשנניב( ששה )יני !ין' ,."נן,קמן: """,712 ש, יייי נגל יה.1 שונ,וק'קמ -,)מא-,הנרפה

.
 "נ,יי'ס ס:מ:גינ'ה למנעי 4 ג'ק'ןהן יך' " מנ' וג'ין-אן שני; שי:

 י , ךךהנין גה ארי. ני ,.י "1 נסך י;SDTT"- ,7~ נ:סיסימ """)4(

 גש,נ הרו.,.ם הנרמ,ייב וורדת נ.!,ע "הלתלנני רגיעהש,נ

 נרס.ייס "ן",")2(
 -;ולא-

 "חיור. השניעי נש,נ הר;יייס הנרס.ויס";יזה איזן נ, יעי 3 ניך י,נו

 ז"י9.1.ן2 תש1.7. נמו, ב,נ """1. ה!רל)מ.ס',,,ס2356
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 נששן פ.סיה שעפ,וויגה(ןום,,אוהה ההר,ת ני :;4:י

 האש:נ,פי
 שי

 :יין
 מי:נ;: ןך,1ו..ן,.:.,ןוב,.,,ב מןן ,יי .י-לב,ג

גנ-ך),:ע15ןבמ:
 -ןב'% "יי-"--
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ש-8 88 8 הדינר. וש), גשינ הוניות מי!נ,"ות !.יקי נ,ינני קרר,, ), ש, וחשישי, ""מישי הינשי,הש,,ש',%
4 תו;.; נחמור, ית5?.,, ניהור עי מלחייג"נהו1ןה -ן;ש'י - זה גנעיף ),הין הקמה נמ:שיר -ר;.,ה8
 -א-, האשנבים משלושת אחד בטל החתספרה המיות סכומי את הקיר פזי על יקרין אטרההקרנה("9

1 ו--ג- "ב- 1 אחי מטפר זמן באותו יופיע וכן 2, מס' היחידה שלבלבד של כסירם בגורל, העולים הרגילים הכרטיסיםשלן ] שלישת בהיר שיופיעו המטרות שלוש 4. מס' ביחידהכלבר מהשרבים אהד בכל שנקבעו כפי אלה זכיותסכומיש
ן אותה לפי בגורל, כעלייהט ייחשבו האמוריםהאשנבים זו. הכנית של 13 סעיף לפיהנ"ל!
7 רגילה הגילה כל של השביעי השלב לביצוע)בב('* ן המקרה, כפי הכל השני, בשלב או הראשון בשלבפסקה   מסתיימים הסידוריים שמספריהם "זוטא" הכרטיסיםשל בכעיף )להלן הזכיוח- -קלפי במליז שתסומןבקלפי%

 ך;5ריה שיוש אוהן קל ישמאי מימין ?בורן נאמיר,פ'יו ?י יןי'ז אשר ההירכה,  נמבשיר ורן זה ימויבן'ף שהו- היצרות נשית לשמאי, מימין  נ7ריאה: .מין,2צז ו-)נ( )2( נ!נקא,ת "מת"י נחתן וונ',ת,( 'לישו"

 שיופיע והמספר האמירים האשנבים בשלושתהמופיעות השי- גבי על המסומנות הזכיות סכומי את הקירפניש
 זכת שכו הפכיה כסכךם ייה;נב 4 מס- ניתידה זמןבאותו )ב( במסקה כמתואר הזכילון מקלפי שייצאוקומית,8

 היורה. ג!. "גי השם, נשלג ייהראשיו משי גן, השרוש ההקת ,5וי יוסקו, ושעוהיקלנ')2(
 "נרס,נ,ם ")דית)3( ,ך;,.תן שיש "יני,יס ונרס.נים נימרשיק51.ות

 -11נא-
 ! ען .הרג.;, ועמקי 2ש,נ

 ;ההורגות א"תגי 1'י,8
-NCTI-i יי,, 14 ננעיף נאווי, 

 ת,), 4 מנ' וונ,או ר מן' כיחידותשהת,,"י ינק: ני תיני גנדרו התמ%, נמו' לב::מ ין,י: הו הש,נ:שנ,ע. אלת, ימי שיהו::ססה הרעע"
 "שקיש. נש,נ גנונר.חמי!ן,אות ךתל, ,ץ,י

 מנן יאחי ומיי ךאמוי

 נאמור, יתבע,,, ג!ה,ר י, כתויווןעהי?הך,.יר ית...ה ,ר1, נויע שסרם התשזרי מהשינ היק )(יתושיג

ושני;.. ובדיינים ע, ":קוה, נען ו;, "ומן', נען א,"_,,ק, ו:,ן מהרת יטור, ,"עצותם וותר דע.ד ",ניה,ממימי נש,נ נסק" אוהה י5י נזיר,, נן,יית; .,א;)7אמזוים ,חגר המהסיס נינ.ס מנייחת גאמיר.תמהשיק)ע..ת האש)גים שוי נתוך שיושעו הוצרכה שתי 4. מג,ג,,,וה דךת נאי משניעי "ע,נ גיהרת נכיר, ,"ע,)הסשיש ג,נ7 "הד מיהר ומן נאות. יודיע וגן 2 מא' "יניתהש, גדמ"ס גנד?,ניס נמי;ר שיק,!.וה משי ד,",נוצת
 נקיי- 'rrx1 נ?7 מנתיצים הסיז.ר..ם ק:ננרי"ם.ן.?א-

 נסמור, דמ,מ'ע,ת ה?;י)ת גשן ,שמאי, י.מיןאתם ני. א. נשני;., געי: "רויי.ם ךנרס'יינ ג1רלת11(.1

 שקלו .11?א.מך:רנדנ.ם - .זאת השני;., נשיג ביתית וירה, נ5. או -נשנש. אחד ני 1:" שנו השיה נננ,ס ירש: 4 מס'גיחיוה נש,נ הממרסות י!!קץ'ת .!י יהור.,ו שיש יריניחנן %2'ןכתנ:ן:גן:::צג :ו;:טן ": :2:) ב mmaכ2
 נזורי

 "'ינ נס ר' %;" נשי"י :);):): ג:מ;נ::::מ::ב:ן השיישי, נשיג נאמיר
 t~ra 1;ס,אז "דאבתן נשיג מנהימת ;נקה ,5י 2;,י, ע,"7"יא .א., "אשנבים מששה א"7 נב, אגה נעוה הושעננצור, ני .זוטא. נשריה אס הרי ,", נג?יף יאמיר נ,,:רוה)נ( התש.,, נפתור ע, מ","יוה נתראה "הקרנה.גמנשיר

 -ה" -י"' -ג",-ב"יש

 י--י-

 -ulr"" כרטיס - הנדזנץ( הפסקה - זה קטן כסעיף )לדלןהיני יודיע יכז 3, מס' "יחידה של
 הנדינה לפמקת קורמת פסקה לפי -חטא-, הגרלה באיתה בנירלעלה שירסיעו הספרות שש כאמור. הזכיות מקלפישהועלתהן שכבר "נוטח- כרטיס של הסיפורי המספר פם ,הה המידורישמספרו מהשיקופ-ת המוקרן היספר לבך( סמיך מיד מוו זמןבחותו

 עלייתו ורק אך ככשירה היחשב הורגי, בשלב יגמ,או הראשוןבשלב של בגורל כעלייתו ייהשבו האמורים האשנבים זיקיהבחור)ן
 אד הנוטפה עלייתו ואילו -NUIT" גרטיס אותו של בגורלהראשונה שכפרותיו הסידורי, המספר את הנושא הרגיל הכרטיסאותוש

סיטם והמספר האמורים, האשנבים בששת האופייותלשמאל,ך הנר- נהירות 1.:שי:ו ומנוטלות, ,נטיות ייחש:1 ג)ונ!)ת;,.ותיו משין נעורן השיות, עם ,הות ישיא,, יימיןנ,ריאתן
 כרטיס גגורל יעלה אשר עד הנדונה הפכקה לסי *זוטא-

 "זוטא-
 שעלייתו .ירט". נרסיס ש, ה?'ןירי מהמנתר קצה ינ'7ורישקירו יאייר הוניות ק,!' מתוך שתיעלה מושיקו!יסשי71ר1
 כאמור. כשירהבגורל שעלה הרגיל הכרטיס אותו זכה שבו הזכיה כסכוםייחשב

 "שכרחי, קש,נ גיהיה "סקי", ח1נ!' ששמעי נעינשודי
 כל "עטא" כהגרלה אם הרי וע' בסעיף "אמוי כל למריה)לנאמיר'8

 בשלב וגם,או השלישי בשלב מסויימת פכקה לפי בגורל יעלהשהיא
 שגבר "זוטא" ברטיס של הסידורי מסמרו עם זהה הסידורישמספרו ",ומא* הגרטיסיכ של בגורל העלאתם סדר18.ן ~NuTr" ביטים הגווגה( הפטקה - וה קטן בסעיף ולהלןהרביעי

 גשר,?י:,ן
 גאות"

 ":יין
 הנוויה י!סקה קיימת 5?,א יעי -רוטן-

 עלייתו ורק אך ככשירה תיישב הרגיעי, בשלב וגם,או השיישיבשלב כדלקמן:%
 או הבוספת עלייתו ואילו -ווטא" ברטיס אותו של בוואלהראשונה של והשני דראשון בשלב "ווטא" הכרטיסים הגרלת)1(ן

 הכר- בהגרלת וימשיכו ומבוטלות כבטלרה ייחשבי הנוטפותעליותיו על-ידי תיעשה לעיל 14 בסעיף כאמור זוטא הגרלהכל!8
 כרטיס בגורל יעלה אשר עד הנדונה הפסקה לפי -ווטא"טיסים ועל-ידי 3 הספרה לכיוון 1 מט, ביחידה הקבוי המחגהוונתף
 באמור. כשירה  גגךרל11עליח1 בנפרד מכן לאחר ומיר הראשון, בשלב הנזביותואות8 -יטא- כרטיס של הסידורי מהמספר שוגה הסידורי שמספרד,זיטא, מה,"יס- פיסקה כל לגבי בנפרד התפעול כפתור עללחיצה8

ן ;וו).".,י תש;-1, נלו, ג,נ 1,14, ה!ובימ.ם,),,ם2358,!
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שכתנך" בע-מ 7156 בקוש 61חלקה.1

aT'~ ! ן ""ניה את י"ר, אגו גה "יי,טה מין נונטינר
1;1 מ:מ. .' גרון עו-ו ותמו" ימיומיצי,. מרצוח)נעייוק'ן ן גצ,ך,ף הניע,ה,הס אח )המש נוה מריימס תתנוה ניש,נ, 205 לסעיף בהתאם הסוסית האסיפה עיהודעהן ן מסה חתום וו, היו" פרנום מיופ יום ש,,שיס נמשןהוניות החברותיפקודת
 תל-אביב. 4' ייטשיידבריית ""בי" ש' ההיייה "היית האסיפה יי היייה' בי"נירת8

 מהתובעים יד" הנ.1 התחייך עז הניעתו "ת ,ריש שלחנושה ננסי "".9 גשע" 7"11 נאוקטונר 9ו ג.וס תקננן ונושיה,וב-,
 נענים.וא.נס דשה ,שם עו.ז, ארנוניק, א' אוי ריו, וו ניאייק שניח1ננמסרו

 המפרק. ושל החברה של ובניירות בספרים לנהוגמיצד8 ייי" יי-ה מי", י,יייוננוט,:;ע::ו:,:שנבב:ג::נג

 מני, ,?,י,מרזני
 בע,מ חוטים לבידוד חרושת בית-פרוטון.

 זק

מק,8
 )נפ.רוקזמי!,ן(

s-u: 1, נייקיט ש!ורנמו משוינ[, מונה תשי-ט-9נ9ן ,ש',וס(,)תבניים 
 'הבר'. צ-, ראש' -עשנ ומנין מן שיא "ניפית נאהבו ההנדה גי הותה, נו"ויתנת
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