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 הפרסוטיסילקוע6

 1968 במרס143714 ,תשכ"ה באדרי"ד
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,ג.1...... . . .?]יז ,ןינו.':,. הסי')ה ש,יוח הן, ,!' ממ?יו!טוי
ו,ג,י)... מ,,מיית נ,,יינ,'י,ת,יש1'יתמ,נו.4ג"1..... ..ת.['-י"",1

 ._lO~o... ת,-אנ.נ.'!1 ע.י.ת י,': ב;1יה,רת1ג,1... סהווי סש?ט נית שונטס'נוי

יג,,1. נ,;ן-",-ני:"ה הס,,מ'ת יכוע?ה יא'[כ".ית1]"1... מ"ווי מש[ס נ.ת ש, ה,ר[ )ש.אס.)..
0ך0נ. וסגנו ג'לג'וייה הטה,מיה המ,עצה ראשבהירתוגחו.,... הטשמט בתי מנהלמיניי
ין,,1.. 2( ,מס' )ומייוניס ":לש מ,י':יםר':.ךת ש.רותה71ו!. 1מ;;ה )1?!ת ;י;1י ועיתס.;1,

יוד;ק ה':.-י-,)ימ,אוה(. 1"ייא, נינא-ן;)הה,נ;
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1),,י).. . . .א,':1יש'?1:'1ן':1י..ם.ו],1..... . . . .1ג,1
 ון'7י" זו )!' ני:1'ותאן.,ת,,,1..... ננוטי.יו ,נ,1 יע'ווןת,"ת

 וש.יוהין סזינ,ס ;,
1,().. . ת':נ-ו-ן("1 ו,יניתון. ינ:,..יוי]](1.... נ),טייוו ,נךו יש,11ג.טו,

1((1. . . :תו-ת17 מזין ,:ין י'חיךת,גן"1. ה':נ.7-1""1 נמעינ". ':נ?!וי"י'ם

 ארום רוד מנו נש,חמינ,י
 בישראי

1חחנ.... . נתבעו שלא כצ,איהמכ'יהכה10....

 )נ'יו, י[1ע'ם ה,;ות ,!' יון,ן'ס 1)'םא'שוי ק'יח ןו7 ,נ' וי;)ה. ,;וי'ם י!.א'ת ועדהי')ו'
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-,,1.' ' ' ..י,,1(י(1.. . ס;וסנ.ה )ו, )ו,י ש,ני?וייס

 )נ, ה7;וה 1?י ע';וס 1;ית נהי;נש,טי
 ~ס,,מ"

-ן,1 ח'-" ;יי ך."י י,1[ " י-ס'.1'

 ונ,1יי::,:ה) ','ן.נן'ןי;;,'"::.::םי'-יון-י הש,.ה-- בי;יי(, חוסר );11ינ,)הו:"תנ)אייס
 ת':'." י;!ט, הו7 1!' מ71דמ'ס ;,תי'[rt':a ?'נוי(. ,~י:' ,ינ'שי י,י,;1ת !ווי" 1נ'הוי;ות

----
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 השי"ג-1953 השנככיב,הנק השרים תלבר ברברהודעות1
 שופט מינוי עלהידעה עיי ה. מיונ ,:%ע מנוון שר 'וי וזת ,ן,ן הך,יטךהממשנה1

 מוז.ע %ו' ,, תש..יוו,1 ושום.נ, "1, 27 ,:ע.ףנן"נ ירי ו, דקלמך שר ש, ותנ,,ן.ס %ת lSGS) נמרס ,,השג-ח
 יעיו. 1eGS) נן:יי%י)ו2 עו,(;ייעל ,יי[( נמרי )3 תש:.ן נסורו'ן תש:-ח נשנס ,. י.ונ ןןווי משנט נ.ת שווט ,ך.וה ננס ושהץ,התינוי".ן וחסוי, ,יו, י נן.ף ,נ. נינוהו נת71ף מ.ו,, ייוינן_ו_.א שי 7, ננזג,,.ת.1 אזה ת?,יויי נן.,,י 1,"שהמש הארן מ1ךעזיי1
 השי":-1933 השוכטיב,חוקדנריאות.ן שר ש, נן:נו.,ת,ו א," תסק.זינ נמי,וי ומשתמש יארז מ1הורון ימי נ, ,נר.אית שר ש. התיק,ז.ס את ,"!זן נמרס )ןתש:-חן !14. עמ' ת",.ו, "1, ;.חן נגזר ו' ייני ,נו; ישנון שר ידי "ח ,מקא ",,.ן"הממש,"ן המשנטיסשר 7;י!1()יםן שפירא ש'יעקב %וו]( י;:יי"י )י2 "ןן-" י'ז:ט.. יין;,"מ,י.ית ו[ו7%()ימן
 מחווי ביה-משפט של נשיא-תורן מ.כי עלהודעה 1xrlrיעל %"!ן( נכס )1 השג-" גאזיז'ן
 ו. מי21 ,נ2ן ךות,ת שר יזי %ת ,מיא "",יטההן:ש,"ן נ.ת- וקי% עם .נ,ת.י;ן,ת ."1,, י נע.ף ,ן. נזנות,ך:ת.,ףן ליי,ע אי. י, ת_,,ו_%נ!ו ה_.;ן.ס, ,יי, 1! ,נקף~csrr יךןש.ןמיניית ]]"75()"מ1

 :%וי
 יאייי' וי,[(ייין ימי. עי ש. ננינ)ייהי. אלה ת"יזיס נמיי,י ויךשתמש ורןמןן ן )1 תשג." נאזר א' מיום ל"ו. נ.ת-מ"י שי נש'%-חייוין')ת ,;זר, ירי :, שעז ער ש, ות!,'1.ס %ת ,"![ן גמרם )1הש:-ןן ן משו., 2.ת-משנן ש.ין נכל, מקה את ל'ו'ת' יעיייי' --ןדל

 ז'ט'ן-נ,'ץךא'ע"ז '"'[( ייי; '1ע:7::ן:-" עין."'"לל %",1( מרס ן::-ח')% נאורו'

 "14. ע, תקת. מ1, ו"ן

 תשיים-פנ19 )כימיים(, המריגה ש'ף,ת הוקן
 בתי-הכשפט כנהל מחוי עלהודעה ממכרו סטור בדברהודעה

 "17נן,ס, ,"71 14 נן.ף ,נ' נמנוה. נהו7ף נ, מוי,ע%., שירות "71 21 נעיף ,5י סי:ותה נתופף גי נו"מיז.ן.ס

 ו םג%ע:י ל:. :גזןי:ן ב ::י.ןג;ךיך:-;:: נן':ן(םך"ךךג:ךןעםי:לג:1שש
 ,",. ין יע.,",זיי"

 ל." ני_.._1י."י
," 

 ארס ,ה וק.יונה ניש,נ a7T-W זנאי גניתמשרה)1( י,.יי ,ימ( יית ,1 תע." מזי

-TS 
 ן שפירא ש''עקב ""!1( נמרנ )1 תרניה י')ור"' נתניהו זנאי סונן נתן7'ז .ען,ת שוים ש"ש נמשךששש
 נמשי" ינתן ךת"יינ %זס שאותו וגונז.שיג,

 י:ש?:יסקי ";,,7(,"מ ,::,ת ,,
שנתיים:

 7'נ, %שר ;CIR יתווה ,"משר")2(
 r~na נאיוי מוני ניגנז ,יימוויס מייוון ,עות,ארת ו:" נושך "מז.וי, יאוצי

 יישיאל בצבא-הגיח הקבע 'עירורןהפק als %ותו %ן ו, תשינה-lOss וגויה, י"שנ,ההמויצה
 השי"י-1934"יי'אית(, בזבךם,צ בעבבים

 ן י'שרא, נזנ%-ןו:ך הקיע שיירת ,"ו, )ו( 7 ,נשףי"ה%נ מה%ר.ך שנפייס קי ,תעוסה ".א )2( מן," לרני הפטירתועף
 ;עיף ,ן' נייות' שנת71ף מון.ע %ו. י, ת"...-1ו!1)ויך,ווקן, גרש,יות. 11 ההיטהפרנוס

 נ,".ן: "וא שןרננך נונןת ןר;,ר ועזת מ.ו.תי ,ן,, )ן(7-
 שן'רנ:. משרן ניוי נייר ,"וזעות נוסף ניתזת 11הוזרה
 ראש 'ושנ- ע..י נ..ניו,זיוך ?נ4; ;ן' תש:.ו, %,!, ",%: ען' תשן.א, 7",, הלרזוייםנ'י7יס
 דגר- %ר1 ייון'אלף-nsra תשנסו, ינה, יד!) עמ' תשנ.1, 1%"1, "י"2; ין. הש:.",1217,
 ידי - %יסי'1 %"ר.1טוו-אייי !1נ. עי' ת?;,ן, 1-,[14, 2%22 יי' תש;.ו, !י%[, 2"!1ןימ'
 גי' נ חנ נפי "ן"'ו ך:עוט ת נ ך,;יך.מ.1 צו,א''על 'U~GS נ!נרו%ר )27 תשנעי נשיטנ-"
 שפ.רא ש.יעקב ,"%[( נצי,אר )"2 תענ,ח נשם,. ד::':,המונ.ית 1","72()ןמ

 55. עמ' השיעט, "27, ;."י
;

 !17., ;י. תק..ן, וו], ;."ו ויו. ;מ' תש..ה, 1"2, ס."

 ,"י1,ן.11 ת'::.". ניזר י-1 וזו]. "?ךס:י,ס.,ונס1054



 ן תש"י-1950 אדום, דור כגןהוק תליב-אביב, למככגים הניטרייניםחוק
 ן האודה נשיא מנוי על הודעהתש"י-1950

 ן ת;.'- "יינ' וי: י:1 '"יל ):( 4 ינסו נותסס ג' מיזיע'":' כנוטריון לכהן רשיוןהתליית
ן

11 11VJO,1 מגן נשיא לחיות אילת אליהו את המדינה נוייא מינה 

 בישראל. אדיםדוד למסמכים הגוטרקגים לחוק )2( )א( 3א כעיף לפי סמכיתיבתוקף

 ברו'ל''שראל .leei) נ!:רו"י )2% הש:." יש:?נ.1 ":י "זי,?1ה, ובת ך:,?ת !י וע, ן, תש-י-"נyTn 1%,..ן"י
 ש, ,ה;.:ה ייר,ש,ים 1.?רי.ן ש, רשיתו "ת ותלת. גימוזי!

 כנרטטותשי 1":ו7()ךמ

 1:נר:',מתסנמ',,ינממ
 %וו. ;י'שתש.', י-1טי'11 %"יי(. נפיס '1 ת!ירוון"

 12 ביום בירושלים השלום המשפט ביה ידי על הורשעדנומריון

 תשט"ו-1955 )גימיאוה(, המררה נ " -י' ,ל' ד!,י,י, r~rn יעוות דוו נעיף ע, עניר1ת נשתי ו"י1'נן"י
 מענה ועל לעררים רמואית ועדה מינוי על הודעה שתי נשי. הקיע. יגייס ו,סר'.ו'ים א.ק.י'ס וך,?'א נזך"%7נ,
 )),מת"תת(, "מותה שירות ,חנק ):( % ייעיף נך,אן יריע".י )יתרו, נרוק וו,ירו יס"':ת, יצירה אמיתות ע, היהירו1נ.ר.ה,

 הועז" ני השוי, שר ;ס 1,ת"ן?ות ינייתי, ;, ן,crn'-1-נ;1% "ישר ידון נ!:'1 "וסיע" ,ן יין אות "ף נ, "יא שויפת נשע"גה
 מתלוש" עיי ינ, מורננת תךיה ד.עזך( - ),ך,ן ,;יריםךין,ן,ת נ,,. נ.:י.ת היו שייןוירות נלי "ת':ות'וןאת

)חם
 ל..עןת:לןג:תי-ךורנעגס:ט:גלי שפ'רא ש' 'עקב %"1%( י!ני1אי ZG)I ווו"7(שנ.ת

 באיתו הדנה הועדה ראש ביושב לכהן הבריה שלושת מבין אהדהוא

 לעררים: הרפואית הועדהמען 1 , 141. עמ' הש"י, 43, ט-ה1
 ירושלים. 18, המלך דוד רחוב הבריאוה,משרד

- שי". היאש י'ישנ "יעי" "מי ישמתיני חוץ, יוצאי למטמכים הנוטרייני"הוק
עניים:::י?:תש"י-1950

 .ונף ינויז-י שוס "יינ!,ז!יי". כנוטריון לכהן רשיוןמטול

 מי רי זיי 1%,ג1:יי! י:נן:.ם ו:ולריונינ יקו, )2( )א( %א יעיף ,!י סמניהינה71ף
 גירז נ:יסיעי ינ' אעויי:-י מוזיי איי גימ,?ות, ועזת ו:,?ת !י וע, ן, תש-י-""1%ימאי-ין,,

 י יייי'י ניקזיעי י:1:ן %י:יי'י-י 'מה,-%ניב א,רנשייין יונף ":ומריון ש, רשיונו את גיסותיני
 ג,ת' נךה:המת אשםשנמצא

 התממתו
 אינו,ז נ';,ייייעי ניניי יגנשן'ין!יו!' ' תן,יז1. ניי,יי

 י?"ק סייער אתיון מיי"זעי ג:י.וי ומש"ט נעת יזי ע, יורשע איינש?יין 'יגףהנ1?רי11
 י

 %:ו יעי!יס ,!י .שיהו משנטי מנין ויכף נאשמתגת,-"ניג-'!ו
 י י!"י ;זית,י-י זעי ןיאין:יין.

 , ישי"י !:סיניתי-: 1.!:ין ::ן: :: ן, !:ירה נוונת, תעוזה ונצתן "%,1, ה!,י,י, י",, ,!,וזתו-"4"

 , " י י" יין נ י::נ" יי יגיס נ..יייז.י ת.,.יי שי"א" י-י "וין, י-י.,י יך.ק ,"-יזג ,ן:יי,י
 זג !:י יז שכהאי נ:ת.1י-י י:ייי:ין C'?:KT אישי "":ו, נמנות, אישור ת!1ז1ת נחןננויריון

 נאשי נשנון" הערות ינתנו נרע".!,עו
 י :ינינ' יידעי יי :ינ'" ניעיז.י גין';1 ," וו ימועך

 :"ימיי::::גו:נןיניו.
 נ!נרו"י )2% השניח גשנ?נ-ו

 "יעי !ינק: יי עינו "ייתשי-י שפירא ש''עקב %"%ו(
 מרנ,ל רד וז הרץד-ר המשיטיםשר 70310()המ

 יוסף קובוד"ר חיים ויגבדגז-ר

 141. עמ' תשיי, 4%, ס-ה1
 ,'נזק!יי!'

 יונף ק.י?'יי-ר ?נ' "י'ני'י
 יונל קראוםד"ר מטה זל:פרוינדד"ר
 פליכס קרטובמקיד"ר רודולף trrד-ר

 אנט., קיקיננ,ייעי 'שיטי "יסוז-י במערכה, שנכפו הייליל טטירזת רישוםחוק

 גג:;גגרע:-: סג:-:תשכ"ז-1967
 מש" ייביי"ט"וד"י '"ב יימיייביץד"י חירום שירות עלאכרזה

 שלמה רוגלפרום' מ' אהרון גהזפרופיי1

גהוקי
 ;_1!.1!, שניננו "ייניים !?ירות ר,ש)ס ,ח., 1 סעיף ,!י נמנות.

 ץן:ג :::יי::_: ~: יב;'ןנב:גג::גן:גי ינ, רווןז-ר ' היים
 .שין ייי,ס שיית יע, ,י"1( נ,נואד )1% השג-ת נמת יעז,1ם

 "רט,ר r-uvז-ר מרזני יקיו.י
 %:רוס שם-סוני.ר רצונן מ"רז-ר יאייר."הוק

 ך ה מיי-ין,ייין דיץמשה 1%%%( נמיי )"1 תק:-ה גיזרי,
11 

 ברזיליישראל 1908( במרם )4 תשכ"ח באירד' הב?היזשר 3!730("מ
 הבריאותשר 7zo6?a)גהמ

 "17. עמ' תשג-ו, 11נ' י-" ,17' עמ' ו'- 112. עי' הש:.ו, ",%, ס-ת1

1055 8"113.10 השכ"ח, בארר י"ר 1437, הפרסומיםילק:ט



 "י';וין; רמוחיונ .ערה תל10 ש'גזי כרכרהורעה
 יו!2,ן:1 ו,י" יקי" ויינו ו(,!ון,!!! ינ' ;ת;-'י

 י,;.ס ":, יגש נסיי, ייהי.ם והיי השגןהיל ! ע פיצויים תביעות ?סטרתממשלתית
 שין היייי, יי וינוה )ששרן. .ייש,.נ, ין-77.ת,ודדי מגרמ:יח גוףנזקי

יי).י :נ): ע. ,"יי;,:ךתנ,;ותיע':ר'סךיי%גב'גגב'גב:גג
 ו" ו?נ נשחית ניס יזיין יאי ניני ני1 . ך. י-י -יינ, ת)י,

 ספירפנחס ין!,ן נ:רנ )4 די:-ח יי ייי' ינ,נ. ך:ן 1-ר גכ,.ס י, י)ימניה),ף
 ,!וי( נייר )4ע:::1:." דץ-ירשר )1;נ7()ךמ ,ן
יששיר

 גנוגל
 1943 ציצך(, לצרכי )יכ'שח י,י,".י:סקיי:ן "7". עמ' תשנ.1, "!11, .-!ן

 19 סע.ף לפ'הודעות

 הקירע י, מ:י.י "ץ "ע-"-יגן;, יך:שזן, ך?,::י, ייי. תשי"ה-1937 סר:כה(,חיטף  14סיו-2לי(לן;ודת  רן?יז-ם  רי11%ללהלן-יפורח(, .._-ן ,יייי,ן,. ,,, , ..א*,= ,יי;ויי,י *ג*קגי* לאייי )ייימן ה;י7ן.ת ייייית  19 יייף ינ' יך:ין' נתקף להיי.הי  )נלליב כיעי" הטיחמה :כיחיויח
לל5 כבוע,ו;שיק,ם ב," שי' עק צייימי סעיפים לפי !' הידע" היתממה 'ייה ביהן ירי rr:Tr1הית":ית ע.יקום ויידח יהריי י'ינוי וילהודייה  "שי". ע """ רמסי"יז :ן?: :ן:::;ך: ך' IT:rr :,לקייךבי:ני,=

תוספת לע:,- ענף גמע 2 שקיס'כן ועות ::ר יהעת יי"ו'יסו
 הלקות המהווה בערך דונם 12.100 שסלה אשר קרקעה-יצהשטיק.

 והלקה 33339 בבוש ו-88 22 21, 20, 19, בו, 17, 15, 3ן, 13,14, בילקוט שסותמתה והרכבן סיקוס ועדות הקמת עלההודעה
 יר.ן,יס. 1"1"3, בנוש47 ו". לשי תזעקן 965, עמ' משע"ה, 1146,הפרסומים

 ין;1 :ה7ן:ן!.ךןגו:נגןןן:!1!:י:ן;פבץ!ור flDG81 נמרס )4ך::::מן-"
 גג רל ב :ןגגי: :ן :::ךךגי:ך: גון. ין.  הש:.ז, ו,4;ו.=ין.ין, ]מ. השי.", "7, ו-תו

 הרגילוה. העבורה גשעות בהם לעיין זכאי בדבר היעוניןוכל
 ספ-ר מנחס ,"!ן( )4ג:רן ז.ג,7רי;:., ה19,1 ציביר(, לצרכי )רכישה הקרקעותפקודת

 32. ימ' 1303, מס, הא' 43י1, ע"ר1 ציצישי !)ייין)ימ 7-1 5 סעיפים לפיהודעה
ן

 231. עמ' ה-גט-ד, 7ג9נ, ,"ן 3 בדבר ולתת לשאת מוכן האוצך שר ובי ציבור לצרכי האוצרלשר 1. עמ' 2, כס' א' תימ' הש-ה, ע-ר2 לחליפין דרושה גתוטפ.ת הןתוארת הקרקע כי הודעה, בנה נמסרת

 האיורה בקרקע שהן כל דאה רובת הו ,כוח לעצמו התוגעבל
 )מור ר.שזן יסף ידרש ,שיתה נזיש נך, עי פ.י.י יונ.ורונה

 ,נרנ. )רגישך ה7י7;1ה ,ןל.ית 1% י.יף ין' י--ית'נ.יק,
 ,ן,יזת ,ז( 2-1 )ח, 11 ,נ;'!.ס ויקזז",, - ),ג,1 ) ווין :יי,.: ,ין,: גיש.:.ת, 11 ",ועד לרנ.נ מ.וס "ושיים ה.ךדקיק;ית,

 וע"ה טינת ע, אי שיה.על
~rs; 
 גן;7:י .ש:,, ין הר.ש.ן, גרן. "ת ש'ג,,1 הנ.יתו,יה'י., ך:ה.- ה,ך,ע גי כירין אג' ז, ת['י-1%,ו ייושן(, ישירי,ייי. ר()י,ת נן.ר,ף המורך ג,ר,ע ,1

 בת,
 כצץ-.ך ישי,, ןן.;ת י, )ךי)ך,ס ך;י)ר יז:':ך הציה יך'יר' היגע שקץ יניווי.מ את י;;.!יךמ מערסת והזועהי:;ר,י.ן, .-7 " נעין.ס י?. ה,ין",' ין-ך ל ה %י ךנ נ ),יי 7--

 נרש.ך.ת. יו ויון::יו.ן ונ;.ף. נעיף ינ, הנתנע ונמסון.שיג
הוספת י.ן הזק: ,קעת מת:..ן יאיר שר גי "1ז]ה נוה כינרתגן ל ' ' מ 233 "טין" ייי ו' -,י". בקרקע הךה:יק שכל בזה מורה האוצר ושר לרבעה עומדיםשלמענם י?.:.י ,ירני ויזף נחמן ורוש" שך.א יפנ. גימורהג,יקע  32 "י"י:,,י "ל, "נ'""י , 
 טבריה, 17333, בגוץ בה. החוקה את מיד ימסורהאמורה

 קביעת לועם ולא זיהוי לשם מכיתת, האסורה הקרקעהלנת
 כידה בקנה הערוך הע,,293,14 מס' בתשריט כחול נצ?פ גג-לות,תדספת

 המיר. שי י נ ס יי-ך!'-:,י היקית 7:ה11ן מרך ייגס ,"ן.נ! שנהה אשר לרקןוטינת

 גד:::: ::יינגגקםשג::ך;,:י."ג'י:::;::ך ןנ!:"מ ימין; ::ן:;ן::,!:; נןבן::ן "י4ןיי4ב:לזב
 ךרנ.,)ת. ה7:.ז" גיערת יי!,:"1 יונ, ,נ, ו%, %1, ,%, %4, ;%, :!, יZG ,;" ,47 ,:% ,2, 1!)ו!;
 ספ.רם1חס "י!1( נכרם )4 הן:." ז,ךרי' ;!, !!, !!, 4!, %!, !,, )!, י!, י4, ,4, "4, !4, 44, 42,4%,

 1. עמ' !, בס, א' תונ' השיי, עיר;'יוש,'ס.
 3!11. ען. המי-ס, "ן, י.(, נ:וי.ן, קנסת ישס ייא ייחדי ישם מיימנת, י"מירהוקרקע

י  ן 14 ,1[1.ן ת"נ-ח. ),-ר ...ן --11 ד.ו-1-,ס,..,ס"105



 ן תשי"ט-1939 הטים,הזק 1913 ציהר(, אביב )רכישה הקרקעותכשרת
 ן הסדר הצעת הנחת על הודעה 19 סעיף לפיהודעה

 ן ;, מזויע אזי 1, תש..ט-,;וו ומיג, י,1, %י ,שיףנוה"מ ,ן;.זת ):( !2 נעיף ין. יניתו" יינית קניהנ" הירש""נ:,"
 ן שהוכרנו לאזורים 1588:89, לשות מפורטת הסדר הצעת הע,קקהזהת שהודעה הפקידה(, - )להלן 1 1943 ציבור(, לצרכי )רכישההקרקעות
 ;ו;, עמ' השניא, 14,, ו!ינון.ן ני,7יט !י"מ"על"

 ן ועניות !, תש:.נ-1",1 7'?ונן, וחוקי ימ.ב נא:יוה 7'?1:נשויי מ?ן'ר"
 ן המפורטים במקומות תשכ"ב-31962, 2(, )מס' ויציב( )אזורהניס דמחוארת הקרקע כי לפקודה, 19 לסעיף בההאם הפיתוח, רש.תב;ה

 ן האמורה. בהצעה השלום ללא לעיין רשאי אדם וכלבתוספת, ו-7 5 סעיפים פי טל הודעה פירסמה אליה ביחס ואשרבהוספת,
רנוספת ברשימוה. זו הודעה פרסות מיום הפיהוח רשות של והמוחלטהגמור ,קני;" "די" "ו,, ימ' השג.", 24", "!יניל'ס י.י7יטיגעיי"

 ומיג: נ?'נ.ת משרל'1.תוספת

 הקריה 5, מס' ה' רהיב בהל-אביב-יפו,א.י

 יינ. ננ'ן "אינצ' "י'נ" י"ינ נ'ייוי'ס'נ. ןןי::ין::נ"גםןג; גשי:גך:יהג:,ן
 ג2. העצמאות רחיכבחיטה,ג' מם. בהשריט אדום בצבע מוחתמות האמורות הקרקעהטיבךת
מתיו,2 התייר. שי ניו י7,ת.ס ,";!:1 מיתה נמה "עיזך1!,2",2,2

 ד..יו_
 המקורת: נ,

ן הקרקעות, והסדר רישום באנף מופקדים האמור התשריטהעתקי
 הממשלה ביתהיפה'א' וכאי ברבר המעיין וכל היפה, מהיו על הינזונה ובמשרדיירושלים,

 46 הרחל 7ודרוה ימלח,המרכז,ב. הרגילות. הטבורה בשעות ב"סלסיין

 138 אלנבי רהובהל-אביב,ג. י1

 נ'נר,י נדי,.ייש,,סן בלקעד שלמה ,",1( :יניואי ),1 נ." 12;2ז()ומ
 באר-שבעהררים,ה.

 נסית. "גבון,1. 2ן. ימ' ;ווו, מנ' 1 תונ. 4%"1, ע-י1

 הן,ומ'ות: היש.'יתמשרן.".

 נאינה:ן::ע )רישום(, טסלכתי וחינוך חובה לימודתקשת
 נ

 ש,.ן', שנ.-?..ן, ,נזף, נצר ":1-נואן, מ,.ן.ית:יתעות 1959תשייט-
 סרס-תור. נעין, בעתדן, "ייי,ית.יב הרישום מועד קביעת בדברהודעה

 .ניע",: דית - ד?!.ןרן.,; )י,ש,ס(, מל,.,. .ן.ויך יונ" ,ימיו .תקיעת ; ,הליהג"ת"ס
 מגדל-העמק,עיר-יוריאל- מקומיות:יקנעם,יפיע,מועצות בניסן כ-ג שבין התקוצה את שקבעהי מזריע אניחשי"ט-11959,

 נ. ימן %"1( נ"ן.י 211 תשך" - --
 רתת-.ש..ט.יה, "1%( טי )1 תש:-" גדיי

 --- יירעאל. מגזיו, ]ללוע, ז,,ור(וה: מועצות - - - -- - - ----- תשב-ס. הלימודים שנת לקראה הרישוםבמיעד

 "ין". נמחיי ךמיימ'ית ךישי'יתייי. ארן,למ1 ""וו( נמין ,י השב-" נפזרו'
 המרכז. במוח "קתולייות הרשויוה כלד. והתרבות ההיגוךייר 000נ73()הס

 הל-אביב. במחוז המקומיות הרשויותכלה.-
 .י1ו,ינ. נמחו ו:,,מי.ה וישויות נ,י. ""11. עי' תשי-מ, ",,, 7.תן

 הדרום. במהוו המקימיות הרשויותכלז.

ושקנות-ובעת-הירוט
~tStp) 

 ציבגים: יאי;יני יציגים הקלידים איגופים4- עוברות(, ארמית

 הל-אביב-יפו 126, אלנבי רהוב החקלאי,הץרבזא.תע1"ט-43פג
 הל-אביב-יפר 8, קפלן רהוב האכריס,ההאהדותב.

 ""1, ענייו, אנן ריונ ואר"י, ו!1;, ש,הן,,"י סמכייית העברת בדברהודעה
חל-"ביב-ימו לחקנוח-שית- 21א תקוה לפי סמכותי בתוקף כי מוריכ,צני
יגיעת". יי:ייין' את י' :::ותן :::ג ,%:י%% נ::::עןג: ח,-אנ'נ-י!1 "2, ?',נ"נ רן.2 והעבאיה,ו..??ןז י' מייד יינרהי ן, הש-ן--"1%4 ךונרות(, אומות )עיג.1".רון

 "מיי יפיג -"יית-' "נימת שי ך::,ך:יי
 נ.ייג,

 הי-,גי--יי,,;' פזרתי" ;,י" שניותה שמיר ש,מ" י,,.ף דנמנויותדעניה
 יה.נ "עדנית, ייתעה ושנהירות, ש, וטע,גועל1. גבן. - 2",1 ;מ' תשנץ, "117, י!ין,מסנ.,,.ס
- ובתיח.ים ,",1( )"2נןנר."י הש:-" נקנסכ-ו
 59. פמ' חשכ"ב, 1204, ק"ת2_- 166. עמ' הטי-ט, י"2, ס-ח1 החקלאיתשר 73911()חס
 א?23. עמ' חשב"ב, 1343, ק-ה3 28. עמ' תשי"א, 84, ס"ת %4; פמ' 41, מס' א' תום, הש"ט, ט"ר1

1%57 י""1.:.14 ת':;.ח, נאוו ,.ו 11:7. הנונוס'ס,,,ים



 ננ,. ךת,,.ותי.
 מ.יעצת ועדה מנוי בדברהודעה 7 גן-ירזו יךינ ניו71,.ב,-1 י !1ייוייו ...ל..,1ן-1950 הף,_* _,.-_,י תון.- רהו: נח,-%:י:-י:1, - ותעש."

 ון,יח, ":מ י"1, י סעיף יני נמייתי נת71ף ג. י,ז.ן,יד ת,-%גינ-י!1 !, מלמן י"ינ י7ימ., ,שנסי) וסיגי".1
 :rr: נ;ינג ?ל".ס יניא ,עין מ..ע?ת .עון משיתי ן, הון'-"111 ת,-ץ:י:-ינו "12, %,)גי ר"ונ או.ר.ות, מ.;?ית איייךט.

 היז.וה: ע.נז. ,, העציי ג.ת ;מסת רעוב ב'שיגי, ו?רגן.ם ";יז'.1

 י"ונ ",,"., ין,ך ""ויר, מורן "גו;", מ; נציגות,".
 ""7,ח'ת משרן- %:ינמיק ת,-אניב-ילו וינקי, זך,אורזו

 1יינ" ת,-%נינ .רישוין, ון:ינ, משרןי2.
 ",,,%ות מקיז- %,,:ןשי.,,

 ת,-הגיג-י!. ", ,.נקיקן ר"1נ ,מקויות., הנית.ו.
 סרך.?ה-

_
 ה"7יא,ת משרו

- .ג.זון ת,-א:יג-.י. 11, )ג.יו, %:ן ריונ .תה.,., יגרתיז.  ן- ,ט..,יף חי- כים, %יף י"תישנית, "מ"י7" %"ייית. "מ:לי.

 ין,,חוה משרז- רוג.:שסיין :ייסי ת,-ץ:יג-ינו החקלאות, משין הקיץ., ,ת::,ן ירנןטן.
 "ן,.",ת ישרו- יי cri~'?Ti "",,אות: ישרד ש, ך,ווריי;נמשרן.!נ.

 ,ונף ותן אלף- נן-גוריי?.ןענוה.עיי,"א.

רךונות1.רן::ה:. וךהן"." "ל:ןי משרן- שויך.ען:נצי-שנע1.נצרתנ.

קיית-שיינהה'"ויהי.
 ךירנ,. "משניר- ,.יןע_1,י

א'
ירין.,, ו",,,וךשר !21""1(,"מ ",,,. שוק- ו,:י1ש..11 )בתיהייכ ,ן!1( נמרן )1 תןנ," גץזי

 ויי ,!ן". יג,אן- נרווי
 שטמאות, כמי וההגנה הניקוזחיק .רכות מנן,. "ייי1- יייייי-"
,- ",?נ

השי"ה-1937
-

rr ק

 יי, 1ימ.!;עית בארור תכ:.ות אישור עלהודעה
 ית ,ך,י ""יירית "נדיי ,רשי,י, %.ערת,:::,ג1;ין::,1ן ת,-%ניג-יגו. ךמס,ר, ,שגת- ).,רמןודם תע'.ך- שט;ו1,ת, מ!:. וידיה rtpttn ,דו, [2 .סניףנהדס

 קךיועה ,"71, 1-! 2)[ן-)"( ;ע.ס.; ,;:.1 י.ייית יציןמעי.,
- ! עם. תש..1, 7!4, יירנוי.ם ני,17ט לירלמן;ייי  )בת'העם ,!!1( נ;ייו%ר ),! הש:.ן נן:יגין :I~WP-.ורעבן נ.ק,ן ,יקית - ענויך ךתעשיה %זורייקוו - ""!-!,-4 מן. ויעיות::.ת ן נס,. 

 ו",-קויך; ו.,ון ,ישות - וי,-יגש,שזרה - 12,נ11!] מ;. ויליןתדית
 ן;. נ.,.והטית

 נך,-קורע ו',11 ,רקות - יערג. נ,,-קור,,שורת - 12,!1,]"
הו-

 תש."י-0ט19 הצזמהו הגידן
 הדברהלענע' ו",-שורק; נידין יישית - תי.:יף ;",,יניית מייעצת ועדה כהרככ ש'נו' כרכרהידעה - 2[,"ש71 ים. ;י,.יה::.ת
 ן ,שר",, מלרעעי ימיו, Tsvfli7, זן,י "ה ל,:'ח' 1,התן-,-ונט ,ג.ש. ו'17ן ,רשית - ,?וי ,סע - ייקש. זך,,"נורת הצומן, ה.ות ,יוק 9 סעיף ,לי ימנותי נתו,ף ג, י,ז,ע"וי - 2[,11"ג1 יס' ויקעה:1.ת

 י!יג.י, ננ?.ו "שיא,, ,י.ית מצן ,.י,, טרק ימת מייי"גדיי הנודות "ו.,וו רק,.ות גיעיז' "וזהו ךמ,,שיותותעניות
 2א נסן.ף נישיע.תן הוגי" ,יעווות דן..עית ך,;ז, בר'ידית נתיוס הו:,,.ת "מרמיית הרשו..ת גיקרזי י"1 ,"עת,.סנזנר
י"יק' וניקיי.רשות

 מ.נ,. ;.ד"וזיה
 1;ן"

- יי,,%.תשר ,נ"[11()המ 1 ין' תת171 1"!, עמ' תש:.ן,י1י[, נבת'חיים 'lDGS) ג!נרואר )!2 חש:-ך נשיטנ-1 ך!רנון.ס ני,,וט ש!.י;:" מ'.יות  נשנןנ.1-
ן ;בתיחקם ,""ן( גע:י.,י ~(zs הכג,י

 41. ען' תע;.1, "41, ;." "1; ע:, תשט.1, ",!, ו-ךן !],1. ען. תיג,א,;ג11, י' ---- ,.ת 2!7ן עי. תשג-א, !,"1, ,.ת ],1: ;מ' תשעך, "וי, ,-תי ן ך,,,"ותשי 2!ן,11ן),ן י. ;י' תש'.ך, "!!, ;-"

 ן ".1.י,1) ת'::.ח. נקיז ,.י ]"14. ה(ז;.ך.ס,יו,ט5ל19



ן
 תשי"א--1950 )א(, המקומיות המועצותצו היה,רי.ם, "דתיים השיריתים תקציביחוק

 המקומית המועצה ראש בח.רת בדבר הודעהתש"ט-1949
 אל-גרב"הבאקה במצפה-רמון הדתית המועצה הרכב בדברהודעה
 ן, תשי,א-";,1 )"(, "מקומיות ::ועשת ,!ו 117 ינעיףניהרס הש.רות.ס תלייני ,ן., 4 סעי. ,!. ממניה. נעלף נ. מנייעאנ.
 אל-גרבייה באקה ריהרמית הכועצה בישיבת כי הודעה בנהזימרת בתופה- הרתית שהו-יעצה קבעהי הש"מ-11949, היהודיוס,הדהיים
 משיד נבחר 1937( בדצמבר )6 תש:"ה בכסלו ר' בייםשההקייןה כדלקמן: איתה והרכבתי הכרים שבעה נח תהיהרמדן

 שתשיטי.מךאן' נן!רל נו,ן;:ים:היק%. ?אסה ",לז נמ;וס "מון?: רטש ,ן..ת מ;'אז,ן מו?ס!א מן,1, ;נ.ס %,נו 117:ינ

 שפירא משהבקיים 1965( בפברואר )20 תשכ"ח בשבטס-א לויאליהו
 "ימםשי sols))"מ ורהפטעירח %ן1( מייני " "ש:" במז,.

 הדתותשר 77801()הס
 280. עמ' תשכ"ב, 1219, ק"ה 178; עם, תשי"א, 127, ק"ת1

 yo" 50; עמ' השכ"ו, 479, מ"ח 130; ימ' הש"ט, 19, ס"ה1
 נ49,

 ת (') ק תע ונשי"ב-1952 לישראל, הכנימהחזק

 המקומות המועצה ראש בחירת בדברהודעה סמכויות העברת בדברהודעה
 וסננונ'ל;'ול'ה יי:.:ה יתוק ),( 13 נעיף ירי נמ:והי שנהו,ף מהזיעאנ.
 י, תשי-י1;י1 )נ(, במקומיות ה:,יןית ,?1 117 ,!עיףנןה,נ נ::ו.והי ", י נ ש ר ! י נ ן , ךן:רת, ן, תק.-ג-2:"1י.קר",,

 ג'לג"ליה, המקומית המועצה בישיבת כי היזעה בזהנמשרת לחיק. 6 עד 2 סעיפיםלפי
 מומחד נבחר 1968( בינואר )13 תשכ"ח בטבת י"ב ביוםקהתקיימה '2פירא משהיסיים 1958( בפברואר )23 תשכ"ח בשבטב"ו
 רא:י נע.ד ע:ן",,ה נמ,ום ךמון?ה ריש בארה עוזהמעיז ועיןשי "?י,7()ין
 בטבת י"ר CT'1 שהתקיימה החיורה, המועצה דבישיבתשהתפטר, 354. עמ' תשי-ב, 111, ס-ת1

 לסגם. שואהנה כוהמד ג'מיל נבהר 1958(, בינואר )13השכ"ח

 שמירא משה ה"מ ,1%3( גןנרו"י 2,1 תש:-ן נשם נ-ן )כהיי,ת(, המקומיות הרשייותחוק
 ך2ר שי %2ל )"תשכ"ה-1965

 ZASQ. ען. תשנ.נ, 3ו3ן, ו-ת 74ון; עמ, ת"..; ,,ן ק.תן מקומ.ות לרשויות בחירות פקידימינוי
 )בחירות(, המקשיות הרשייות להוק 29 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 להלן נקובים מעמותיהם מאנשים אח ממנה אני 1,תשכ"ה-3~19
 ... יי,1=.ת נימיות :נחות ננ"ירית נ,.יית !,יזי ,"יוה נ'נטור

 הי..1_1..1_
 [" ון' "*~,-'ע-1*ש"4יע' ""'ש; '" מהם. אחד כל שם לצדשצהינובטורא' 1 י.צאי-הי.1 למס-יים

תש"י-"195טרד דמי
 2( )מס' נוטריהם לשמש מיישיםרשימת נשנסנע.ס1.ת-נ,ז
 ננו- ינגן :רעיון נ?,. ירחיות 1cols ,הין וינשםe-?:sn ישעןשלי:נזר-קין
 תשכ"הן: נענתטריוגים רשהיששיןמצין
 דגרהאילעראבה

ןי!

 :::::צ:ןג:יננניי שפ.רא משה חרם ,1"1( נ!:רואר )27 השמח נשבטנ-"
 שמו%,,י, נשא, ד..נ1 ך!"סעי 13!;"7()"מ

 ".יברפניתי עמיתייייופו העירייתכקירת
 אדםפרוסט אברהוירי

 יהודהקורט-שן אברהםדנילוב תל"אביב-יפו עירית ראש סין בוזירת בדברהודעה
 כי יודן: נעה כונרת !, העיריות mTti ?13 ינעיףנך"ס

7ע1,,
 מיכסי

 %ייהלמר
 נזנקי ג,ג ניוט שית,..ן: ת,-איינ-ירו איית לועותג'שינת

 "י-נ.ייייינז אייתיךנס
 מנהםחרוץ סנן להיות גולדשטיין משה נמצר 1987( בוצמכר )24תשכ"ח

 ),2 ה_..ח נ_יטנ-ט קיה!?ר. קימ:ט';ונ:קי צני נמלים יקריהראש
 נ!נרואי

 קוקיה יוסף ""1(
 המשפטים משיד של הכלליהמנהל 2650( )הי שפירא משהסים 1968( במרם )23 תשב"ת בשבטב.1
 הניםשר 8051()הם
 "%". ימ' השג-ח. 1!14, י.פן 7י1. ימ' תש:.י, ,, קדש n~Ts ישרא,, נויה דיין

1059 ,יל1.י,11 נא11-ת'::-ח, ,.1 11:7. ה!ו:.ן,ן,,,:ט



 הלכדד-1"פ1 מלתה,, מעוניי:יבייציג ודרני התיאום וערת )הודעית שעה( )הויחת ציכדריים שיכונים ר*שדםתקנות
 והזמנתם למעו;-:יםהודעה

 בהיה(, מעוניינים ייבוג ודרכי התיאום וע"ה )דודעות ,ב?ה( )הגרמת גינזדיזם שיכתים דיתם להלמה 3 להענדבההאם
 רה/ י.1, מ:/ נבית בהוממת, הכהדכות ציבירי, שיכון בהענינה לר",:.נה הדון ההיאום ועדת כי מודיע אני 1,השב"ד-195.1

 0-10,00פ.12. ,::ענת בי! 3,פ1( ברי-יל )3 השכ"ח בגיסן ה' רביעי ביים תל-אביב, הקריה,דחו

 כיוצעם כשהם לגניה טע-זהיךם חת ולדומים דחמ.רה ב,ך.ב" יה,סיע דשאים דאמורות מההכנייה בהכניהומעוניינים
כלדלן:
 של יגיעי ילבלר "ת ין":נ לרעש, נ!ינ יצע לי :ךרךו -:י:;::ך: - :ע::ייג:::ך ם:ע:)1(

 מראש, בכ"ג לרעדה סליו ופך-דעו בא-כוח ידי על או אישית - שהרים מעוגייגים)2(

 הל-אביב. הקריה, ד/ רח' השיכון, כשרד מעה: לפי לשלוח יש לועדההודעות

ר;ומוך.ע

ה:נ.ח
הערותבשעותהלקות מני?.םחלקמסמרהשכונההמקום

 טיואל,ידהדרה
 0,00! - 10,10 132-ק3ו 1;"לו י,30',2 והכנוןעולים

,!.,1-"1."1 ,11וו,!41,?4,!ו.;.הין'רי"7י'ת-מ.ג,'1
 יוסף,נוההיזה

 19.20 -313.33ךי210',03',2 והככוןעולים

 י-?,;4,?היקיןי4.יו-;?."71;!!1ו,ו4'2ג'נעי-"תא
iIT;?n-1,2?,2";.י1-"4.,1!!1"41,;2'2פרונ-הנה
הליון,-7,;2,2;;."1-";."11?1,];,;2',2עיזם-היה
"ן.11-;;."1;?1!1",2,21פיוס-ך:"

rc~nשאן,כוה 
 11 00. - 11.19 וון."1 2,03,3 זדסכיןנילזת

 ל-2,14,1היקון 11.10 -1109711.15פ,,4ג,ן2יקנים
 3ג.11 -11.40 הכדראי,1",4,17 והכנוןעוליםמצפה-דמין

 ל-13,1',4חיקק 11.49 -נ7511.4]פ23',4,13 תעשיהאזורנתיבות
%:וידיישה

 י-4,14,1ת.,11 נ11.4 -י;.11נמן";,4,14 העשין
 ל-1,ש4,1תיקרן 11.50 -533:9112.09',15',4 יעליםרובעערד
 ל-4,15,1היקון33112.00-12.03ך13,33',4 תעשיהא,ורירוהם
 ל-1,נ4,1תיגרז 12.95 -ל12.1 1,57 נ/55', נ44,1, תעשיהאוירשדרות
ה.,וןי-1,"7,";1.?1-"2.1]71"41,11,,"קי,ת-;ה
IT~Tn1-;1.!1ין,"!,,4,"יע:,,יי,'ן?.?;
 12.23 -5713112,39',39';3 הדשעולהבת-ים

,4.!1-";.?1%1,י",;!,"גייהוןפת,-ת,1"
אישת,בת,-הקן

 2.43נ -312.39צ1063',3,33 והסכוןעולים

ן שמדש'. 1953( במרס )1 ת:וכ"ח באדרא'
 ןה'%.נ 1ןןת יבשי71: 1י!7()ה
 11"1. ען' TR:-ן, ?1"1, ק-תן

1

 5,"'1:.י1 ה'"-"", -אדי ,"ד ז-14. ה'יס'מ,סייק,טס5ס1



 תשכ"ר-1964 שעה(, )הוראת ציכיריים שיכונים רישוםחוק
 צ'בור.ים שיכו1.ם א.שור עלהודעה

 יגון: גגיור?'ם הן;ר7ע'1 את ?.:זרי נשינון יאשר אני (,השיין שי .י. ע, %,י קיו;נרה ן, השג-ז-4",1 קעי, )ךור"ת ?.נוריים שינ11.ם ר.שוס יצוק 1 נקיף ,פ. הומנעתנתיפיף
י,,ת;נית

היקיתמ:ושיסיערהשנסקימ,וס

הזי"
!11-13% ____ __4ג""1 - --7,"2,1 - -יז-שמוא,,עו,יסו":יע-

- "42%14יו4,!2,4 יעיריס7nTJTrי'ת-מווקין
",,"1 1",2?, ון!:ו1 עו,.סנו"-יוןי,",פה
%3,"31,ג",2 יה2:ון עיייסציה-שח;1'"ירה

 הנזראין4,17,1 1,ן:וןיוריםמזפ"-רמון

1;י7",,3,1 עויינ "וש,עויהנח-ים
1%ון1,8ו,3 עו,יסנ,יננון,פת"-ה,1"
"ר5יי,1ן,3 ויינ.) יוייסאייוה,!תת-תקוה

 טוהד' """1( נור; )1 תש:-" נאורא'
 !יי7()הס

גמןהי
 השינון למשרר הגיי,

1
 ס,"

 !נ. עמ' תשג-ז, 417,
 !""1. עמ' השג-ז, 1"י1, י,פ!

 תשם"ו-1955 )תי-תקן(, התקגימתקנות רכב )ייצור ושירותים מצרכים עי הטיקיחצ.
 בתו-תקן מצרך לסמן היתר מתן על הודפה תשכ"ז-1967והרכבתו4

 ושג'ו ;.תשוןןת מ' :תי 71:1:ת7:י:ם: נ.ןל.:,י. סמכויות אצילת בדברהודעה

 גה,ויכ, ייו, )ג( 11 יי.ף .;י ימותו נתי,ף .""ו(, גימאר)1! יורניס עי ה!.,י" יצו 1 סניף ל!. נמות, שנת71ף מוזיע,גני
 ,סמן 3"" מן' י.תר ת,-אנ'נ, גע-מ-, ,-.הרמ.ון 1,"ש.-ו-ציין ל".יכן אנית' ), חק:-~7"?1 והרננתו(, ר:נ )ערושירותים
 י'ש- "הלניס ,ורישות גותיים מם,, הנקיי מיפיו "תנת,.ה17 יין. יפי נממן ישויותי אתנית-","מי

 יינש,רינ. "' וו מדיי-:;עמןנ, שלוחשלמה ",,1( נפנרואר )27 תש:.ז גשנטג-ח
המ!," 7"7411()המ

 הדסמ' ,ן1%( נןנרואר )22 חק:-ח נקנסג-נ התעבורה ע,
 המנוןמ"י ","74()ים

 3"ן. עמ' תשר-1, 4,"' ק.תן "1"1. ע", הש:.ן, ין"2, ק-תי
 "3. עמ' הש..ו, "11, ס,ה1

 מציא"(, )ההזרת המשמיהתיזות תש"ט-19ש1 היריה, כליחזק
 השי",_1955 רישוי סק'דמעוי

 ;עיי ,!י הסמנותנת71ף
 נתבעו שלא מציאות מכ'ךה בדברהודעה ן, תש-ס-174% היר.ה, נזי ,"ו, 1

 ו להיות דוהר ייכף את ממנה מבי 2, יעגים ער ידי טל אליטהרעברה

ה 1" יך:ל-'י  ני יימכ יין," נ' מיץ י"ילמנ "ש.-י, יין, יש "י יייייהיי 
 11 הוזעק סריסם מיום ,ום ש,וש.ס תוך הנרים ע-י ..תנע י"אם

 ניק.:.ת. 1רי ל' ""י1( נגניותי )"2 תש:-" נשנסנ-1
 קיוי, לות ליא אפוי נונן hfobylctte ויפת תוקרת מנועא"נ. מ.והדס ית!7.ז.ס ה%,' יממי;גן 711"7()ימ

 %ון"2. מנועמספי 7פ;.םגמשיז
 7",4,ו%1. ט-מ קיית-חיים, תיגתימוזיע:

 מו.פג,ראש 4%"1. עמ' תשנ-1, 7ן"1, י-ם1 ייו" בן-שלום,א' ג14. עמ' תש-ס, ,ן, נ-"1

1061 ,"י11.3.1 תש;.". יאזז '.י 7"14, י!ןבומיי";,ט

_
- -



 מ-נוי עלהודעה תש"ר-""19ומכירתם(,ן ת'טכ":1531-1 הנמלים, רשיהחוק משוטהיב זרעים )גיריל הזרעים תקפתןי
 רשות ,די, ):( 17 יעיף ,!' :ימתג נזוקף גיריזי?,,ף מומלצים 'a~sr אישור בדברהודעה

 ר:הל  גילון ליי יור..ס, ישוה י.והי  ה::,14(י1),הוך..:,  י1  הזזה ע.-ס. ש:הך:הה ,נ.ס י".ש.י nui~r מגז,;".ונםן

- 1 הזעך-""י, ון:ירהס(, בשוגהיס (רסיס ):ייוי הירןים להליום%  
 );1נץוריל הן:-ח נויכן י,) מיום  לגיוח ידן ינד,,תיין'ן,

 ינןי1 ןךס שי דןןרו ,הקיטת ךיןה וןל דוהי ך7ום ךן,אי,,.1(%
מדע:ידה. לאמך מדילצ-ם כזנים להלן המפו-?ים הזנים את אישרהי1(!  נג.ת-זנן: דך,.%)ה ,יקי )1,,נ. מגון יז, ע,שוויון
נהאשי. .-1
 נפנישמחה ,ן1%( ג5גיואך );1 תן:." נש:?מ-1שסורה:1
 ג::,יס רשית רחש .וש:סכן ינו()ןן ?ויזין - ין,י.:?וסל.ר'ויעי'וה1
ת'ריורנוס:1  כרמלמשה ",, .. ו. עיתימלואנ..ן
מייין: "יצר"שיי1

 Yellow),ץ צהונו.. יזרע.ן נ11. עם, ה_..א 1ן ן ס.חו "",",llo~ey 9 ),(י( )שון( גונשמיסת

 כסימן(, )ביול כוטמ:יכ על הכולים :ם ר:-מוו ע, יויע.ס מ1!,זני7,7" ן:;ידן'ס ה,:'ס ש, יראהי".ר
ע,ף.1,--57~1 ינית-ןו1ן ההן,אוה ,הקר ייי7נימניו

 ון(.- ",ךס "ת המ,:,וין זו:'ס מיסירת יושן.ן""יין")2(
 כסוחר אדם של רישימ. בדברהידעה ,ן,ן:רס,ם

שיור": מכווה על דים א.שורובדבר
;,,יס.ין

 יסי:.ס ;, גנ.,'ס ין תקרת ,ן, יינית. נתי,, נ. מ,י.ע"ו.
ג.ן,י

,1':(
 "ן;,ר?ות המ:ווות ז)מ. א, א'7יהי ן, הד:."-)ו1% נ:-ך)('

 ג.ו, יצורך ,ע," ע;,, יירני יוהוי, י:ורוין נן.ןרין "' גל,ר "%1, גירי.ן,ס ניקיון שסיינמה מו:,צין, ויםרש.ית נקוב ששמם הסוהרים יאת האמורוה, התקנות לצורך ב' בס-ךלהלן
 ,וונ. נ' נמיר ניתוחי ני:,:יתנ:.מן, ו". ין' התי17 - ",4 ען'ה'י:,ץ,

 ,"!1( נינרי"ר ),1 הש:-ח נשד,-ט
 י'ס.י "'ך.י ולממדח' !%וו()ים

ת.?רתין:1:והיייי ך:ן,,.ת יהיר יהרן ייין.ס ג:"י7ןמ:,ת
 זים לאישור הועדה ראשויושב

 ד?זר,יה י,ה.,.י ;,ן,.,,,יו CCN משרזיית ר:)נ,ה -%,ן:ר
 ג:ר:ףת ח,,(,י,ןlh1E נ?-מ)'7-,,( ,111. עמ' תשיך, 7!"1, 7.תי

 איפייןLirma בע-מ סיוטה'
 ;ו, ייל?י,זשייית תשכ"ה-1584 חטכם, סוכניחוק

 . ".. מייעצת ועדהמעו'

 - ממנהאני
 צינת "(',Rolary נע-מ .שד' :,,ן'::..ץר' ",11, הש:-ה-ו ךמנ!, נוננ' יין, 2 סעיף יר' מניתי

 )נ3 תשב-ט בטבת ר עד בתקרת להעת גלדן אליחי "ת)1(
 שףור.ה,!י"('אןיריי-'ייגעיני?מיר"ו,ו(עש:ר"שךיעזןהיף?ןתי?יןי,-:

!,,",,(זןרת'ן::;יסק,י?,ר  ;ז נהקיוי ,"ות ,ן,ן מ",דס.ן עע:,הייס 1,:עיס "ת,2(
 געי""י"-IFii~eY י:":"ךי בןבבברבד ו.רמךת,ו,ע"ץן ך'!ה ה :alp:nרדינ גני,:י"מ) ,7"..."ד:ור,ית,לק""",,7ןא',חוגץנ:-מ %"%ן(י:יי"1עז"דן"יותךנ?:ת"7:.ט)ן"נז;מבר

 (י.וי.1 די, נ-...1 י-יןין' אגןאמו11 ויי:ן'י,"נרסס

הי-":-נ אוייתישמוצי 7'7'י1זכר."

 פלדד' ,"1%( נ!:רו,ר )נו "ש:.ח נש:??,ו פלדד' %יין( ני:יאי ,1% הש:.ח ימנתי-"
מנן, ו)"ן!7()ימ ויני. ג::סממ, 23י,71()ין

 1ךני. הוני
 ב6. טמ' השס"ה, ?272, ק"תנ  16. עמ' הש:"ה,  rd40 ס"ת1

ן
ן

1562CTrj~1!.11 ת'::.". נאיד יייי 11:1. יוי::מינ,,, 



 ן תשי"ט--1952 הגסס,הזק תשט"ו-1935 )גיטלאית(, הכרינה שירותחזק
 ן מוקדמים היתרים פקיעת בדבר הודעה שוטר של שירות תקופת חישוב בדברהודעות

 ן ההית- סקעו 1988( במרס )2 תשכ"ח באדר ב' שביום מ,דיע, אני ):ימלאות(, המדיה שירות להוק 63 סעיף לפי סמכיתיבתוקף
 2 למיסד ישראל אוף פטרוליאום ל-בלקו שניתנו המוקדמיםריס 2, מ,זחריפ עבודה שאי בדבר להודעת ובההאם 1,תשט-ו-1953

 ן תשי"ב- תפם, לחוק ן לסעיף והחאג בס"מ", ופטול-"שרותי מס' של שירותו הקופת כי לחי;, ר-18 17 מציפים לענין מורה,אני
 להלן: דמצויי:ים דשטחים לגבי11952, חדשים, י-8 שנים 16 למעשה שהיא מגני, פ1הס רב-סמל5897
 "ישיך. 1-,1 פיס י-"1תקן,
 חק;-" נ"נ?י-[

 ומשך ,"",",1,""112,1 !יוןס),.זת קופלפ' ,ן,[( נינר)"ר )"[
 ומשם 113,000,184,000 צייןלעקורת הכלליהמפקח 723534()חם
 ומשם 213,000;39,700נ ציוןלנקידת 135. עמ' rl~urn 18%, ס"ה1
 חורה התוף לאורך דרומה ומשם פ15,00ג.139,700 ציוןליקודה 785. עמ' תשכ"ח, פ143, י"פ2

 180,000י,132,500 ציוןל:קךדח

 ב" היכון היבשת מדף ב- )גימלאית(, ממדיגה שירות לחוק 63 כעיף לפי סמכותיבתוקף
 ומשם 52,000ג,123,300 ציוןמחקיות מי.הדים2, עבודה תאי בדבר להודעה ובהתאםתשט-י-11955,

 ומשם 106,000,159,000 ציוזלנקידת מס, של שירותו תקופת כי להוק, י-18 17 סעיפים לענין מורה,אני

 ימשש 00ס'61ג,,101,000 ציוזלנקודה Q1:c 15 למעשה שהיא בן-עיורי, יעקב זמני מוסף שוטר10603
 ומשם 154,000ן113,900 ציוןלנקידת חדשים. 4-1 שניס ל-17 תוגרל הדשים,ו-6

1
 חזרה החוף לאורך דרומה רמשם 000'80גי,2,303כ1 ציין לנקידת

 32,330ג',00ב,123 ציוןלנקידת קיפלכ!' 1968( בפברואר )15 תשב-ה בשבטי"ז
ןן הלליהמפקח 723604(והם

 המצויינים בשטהיס הנ"ל ההטרוח מפעולות ביזוק עצמו שראהנוי
 נרשפות. וו הביכה ;רקס יאור,.ס ",7. עמ' הש:-", ,141, ,-!, תקעים מתסס יקיר יא ומכעס ,ניע תנועתו יקיש רק".י;,, 111. 7מ' תשט-1, ",1, י-חן

 מלחישלמה 1968( במרס )3 השכ"ח באדרג'
 הנפט עניני מנהל 72821( )חמ )גימלאיות, דמדינה שירית לחוק 63 סעיף לפי סמכותיבתיקף

 2, מיוחדים עבודה קאי בדבר להודעה ובהתאם 1,תשט"ו-1955

 22כ. עמ' תשי-ב, 109, ס-ח1 מס' של שירותו תקיפת כי להוק, ו-18 17 סעיפים לענין מורה,אני
 הדשיה, ו-6 מיס 25 למעשה שהיא מורהי, רפאל שני סמל1686
 חדשים. י-9 שניב ל-28הונדל

 )"[ תשג-ן נסנט,-ו
 ג!נרואי

 תשכ"ה--1965 והבניה, התכניוחזק קופלפ' ,""[(
 הכלליהמפקת 720604()חמ
 "1. עם, תש?.ו. ",1, ס-"ן

,
 ת,-"נינ-יפ. מעמי, תנוןמרן:

 מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה 786. עמ' תשכ"ח, 1430, 1"פ2
 והבניה, התכנון לתוק 117 לטעיף בהחאם הךדעה, בזהנמסרת

 ת,-"ג.נ, rTnn לגויה, יתנגן וי"ח.ת עוץ ן גיתשנ,ן-יי%י' )וי:,א.ק(, דמויה שייית ,הנק ז" נשף .!' נמיותייהדף
 הנקרא ממירטת תכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה, מיוהדים2, עבודה תנאי בדבר להודעה ובהתאם 1,תשט-ו-1955

 מס' מפורטת להכניח 1966 לשנה 7 מם' שינוו 1133 מם"תמית מם' של שיריהו תקיפת כי לחיק, י-18 17 סעיפים לענין מורה,אני

 פורכסה אליו, המצורף התשריט עב ניהד הפקדתו, עלש"ךדעה הדשיב. ו-2 שנים ל-19 הוגדלדדשים, י ק ,ק, . ק ענ - 38"ן( !תיקוז27ץ: ו-11 שנים 16 למעשה שהיא עמור, עמרם רב-שוטר5408
 940. עמ' תשכ-ז, 1339, הפרסומיםבילקים

 עם ביהר איתו "ישרה המהווית הועדה TIT האמור השהוי קופל כן' בפברואר1958( )16 בשבטתשכ"חי"ז
 וכן האמורה המירוית היעדה כמשרדי היפקי אליו, המצורףהתשריט הכלליהמפקה 720804()חמ
 מעונין ופל תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקימית הועדהבמשרדי 134. עמ. 188,,תשט-ו, ס-ח1
 האמורים שהמשרדים ובשיות בימים השלום ללן בו לעייןרפואי 785. עמ' תשב"ח, 430ג, י"פ2

 יקי,.!תנהי:
 גרש)ת רשאית שתתקננה, הת:;ו)ת יצטיית טעיה .יו7. ""[שיף );'ן.".ת(, "רוי:" שירות לה., ו" שיף לני נמ:.תיגת.,ף

 דמועצה בפני התכנית שינה אישור על לערור המחוזיתהיערה שירותו תקופת הגדלת בדבר ההוראה את מבטל אני 1,תשט-1955-1
 ולבניה. לתכנוזהארצית י. דיין שאול רב-שוטר 1200 מס'של

;, קופלפ' ,"%ו( נינר)"י )י1 ה"נ-ח נ"נ?ג.
 "",[( נמים )3 תש:-ן גיסיי

 ברוידסד, ה:,,יה:!," 4.""!7()"מ
 ולבניה לתכנון המחויית היעדה ראשיושב 3~1. עמ' תשט-ו, 188, ס-ת1
 הל-אביבמתזז 1212. עמ' תשב"ר, 1087, י"פ2

1063 8יאי14,3,1 ת'טכ"ה, באדר י"ר 1437, הפרכ.ם'םיןק.ט



1
 השב"ה--1955 והבניה, התכננןהופ1

 ש, !!י1 .שית ן מס' שי;.. 1211 ת:1'תמן, ימת ע,הוים י. י:' ידם ממת 1%נ,%ק מן' =ה ra1n לויהד1.
- 62-1 69 יס' כפורטת עריס בגיןמכנית א.נוטין. ורחוב צפונה אנורטון פינת בינדרנט ברחוב בניה660ן  רח' כתיבת תכון 

 ,7.י' שורות ;ן נינל,גותה'י,י1 :.ת"ת תש:.ה-;!!ו, יאי:.", "הנוון י"1, 77 ינטיףיותססן
2וק

 :.תבת ת;:.ה-;"!1, ווג:יך, הה::.1 ,בוק 77 ,:עיףיהוסס ת,-ן:.נ-יפי, 1,נ:.ג, ,תנתן ךמ,.מית nTPln בי שזע"
 תל-אביב-יפו, ילבניה, לתכנון המקומית הוערה כי הורעהבנה וי, לחכמת 17ינוי להכין 12,2.67 מיום בישיבתהההליטה

 ע,ינדי להכין ו-29,12,65 7,3.65 ביום בישיבותיההתליטו
 זו. לחננית המוצשת: התכנית שינוי בחחי נכללים השטחים הםואלה
 ויבעת: ךתג:.ת קירו. גתתם י::,,.ס ךש?"ים ום1,,ך ;ן-!1, 12, "1, "יעות י"י,י !%ו 1,4-!"1. 11."יינית
 !! י4, 47, 4!-7!, !1, י, י, ,מייקרת ).שן( ?"!ונתש נתש ," 7", 7!, 17, חמקות ו",ק' יtes ,7,-7 זו,ה,,.ת %,!1 ו%י1, 41!1, %ן!1, 7!"1, , 7 ",,.ת ,ך,,,"ימת "!ו". תוש 1%7 "%, !!,!!,

 ,!!ן. גוש 27 1--,, וחקות ",,",נמש!4ן".

., ,,!1 ,וזת 1 מנ' ש.:.' "7!ח' ין' תנ:.ת וגת עיגויעה2.  נן- "' ריונ מיון גיר !27 מנ' יעורסת עריס גין ת;נ.הק,
 ק, 7ן,1 ,עח ! ים. וי:.. !!11 מג. ת תני וגזת עי"יוץ- 7

 22. נזי-ןן י".נ 117 ינ' ן;.רטת ;ךיס ניןהמית 14-י1.יתו"

י
 ניתנת תשכ"ה-ן190, והבניה, ההיון להוק ד7 לצעיףבהחם

 ;ית:ת תשן,ה-!"!1, וונ:.ה, "תג:.1 ,ח., 77 ,גע.ףנךתאן
 נ,_

 ת,-":ינ-.ן,, ופגריה, .הגתן י:,.יית ",עוך גי ",ן;ה
 זו. לתכגיח שינוי להכין ך21,12.5 סירם בי_יבחההמקייה הל-אגיס-יכ:-, ולבניה, לתכנון המקומית הוערה כי  הודעהבזה

 1 ין, לתבנית שיגוי  להכין  ל2112.6 מיום מישיבתהיהליטה
ו

 המוצןחו חחןניח שינ,י בתתהב הנכללח החלקה  להלן
 6212 נגוש 180הל_ה  המוצעח: החכבית שיגוי בחחום הנכללים  השטחים הםואלה

 6910. בגיש 12 11,חלקות
 של 1967 לעת 2 מס' שייי 838 מס' חננית הכנת עלהודעה8.

 למגרשים בינוי )הכנית "כ"כ," מס' נופ,רטת ערים רניןהרניה של 1158 לשנת 1 מס' שיגוי 1209 מט' תננית הרח על הידפה3,
 ארלחורוב(. רחוב עד בני-וןמרחוב גר-דצקי בית הרהבת 408 מס'  יפורטת ערים בנוןהכניח

 ניהלך  השכ,יי"1%, והשיה, הסביון להוק 17 לכייףנ.ה,סריח-אויב.

 חל-אביב-ימו, ולבגיה, לחבנון המקהמיה היפדה בי הורעהביה גיתות תשכ"ה-1953,  והבגיה, התכגהן לההק 7ד לסעיףגהח%ם
 11. יהנ:יח י.נוי להדין  7".ן.12 ייון י'שיגההיהי'?ן "ל-,ביד-יזו,  ויג:.ה,  לתיון תיקיייה  צוידה ני הודיהדיה

 יי. יחני'ח שמץ להגיל  IO,1.SSI חיוב כישיבתההתיייה
 שית-"ין(. לפיחות  )תיייח י" ןן. יפורסת יהיו יריןתלייה ןמ)גית: התמית שינוי יתרוס המלליב השמ"יס הסואלך יי  ,"י1  לס"ת 1 מס'  שיווי 2וי ין' הגיית הגוה עלך,ךןז%

 י.תמ השן,"-נ,י1,  והמין, ה"ן:ון יזיל וי י:;'ףגןהדס ימן. ביוז ו! מיללה וחלק 2-47ןייקי,
 תל-אביס-יפו, ולציה, לתכנון המקומית הועדה כי הודעהבו,

 להכין 67,,30 15,3,64, 18.10.64, מיום בישיבותיה ההלים של 1958 לשנת 1 מט' שינוי 1214 מס' תבנית הכנח על הודעה4.
 זו. למבניתעץנוי 12, צירלסין גרהוב סטודיו 43פ מס' מפורטה ערים בניןתכנית

 וסייעת: וה::.ת שי:.. נתיוס י::,,ין ישלן.ם גג%1,ך ;.תזת השניה-;!1%, נושיך, התמון יחול 77 ,יעיףניתסס
 )8(. מהלקה וחלק 1085 חלקה )ישן(6972 חל-אביב-יפי, ולבנים, לתכנון היקומית מעוה כי הודעהב1ה

 זו. לתכנית וכינף להכין 14.1,68 מיום בישיבתהההליטה

 7?ל 1958 לשנת 1 מס' שינוי 1212 מא' תכנית מבנת על הודעה19.י
 "רשת יא."זת ,ה:1.ת 44 י(. י.,יסת עי,ס קיןת..,ה "יון;ת: ךהג:,ת ק,:.י נתסס ר:נ,,,ס הש?".ס דסואלן
 רהוב טנת בן-יהודה א' רחוב בניה תוכפת 1941( )תקוןחזוריך( 6106 בגוש 37חלקה
 ןמנדל'. 6197 בטש 98דלחך

 ש, ,"י1 ,וזת 1 מן' ש.:)י !!!1 מס' השיח הנוה עיהודיה1. ן ;.הית  תן:-ה-י(י1, וךג:ק, "תשח יתוק 77 יקיףי"ת"ןיי
 ן ת,-אניב-יפו, ',,נחי", יה::ון .י,ת " ?1" " :.הזז

 נרו'הות
 7 שיין יייUM31 1 )ת',י1 -8. מן' גך:ש:שךטת

 זו.  ית:מת שימי ,":ץ 7".22.1 מקס ג,ש,;הה ד",,;"

 1 ח:ח ס בתך' ה-ייי" "ךי,ן יי- ויהב השנ.ן-ן(ין, והשין, התגירן ליוק 77 ליפיףגה,,ס
 בין. נטוש zs) הוש )ךן'  ?י1יי7ה  תי-אביץ-יזו, ולשיה, לתכנון המקיקיה הוידה נ. גוויהגזה

 שסו. להיין .מ-,(.4.2 7ן.24.12 מיום גישיבוהיהההלימה
 ב.נוביד ןי' ור.לתכנית
 מגדה ,תנתן ךן,ויית יעזהנ,,1-ר "ממעת: מתנדת ש.מ, גה".נ ר:נ,,יס  גש?",ס הםו%)ך
 ןק,-"מנ-.;ו !21". מוש %%1 ייי,  !71,היקחת

 ן "ל1.ן_;1 ת"נ-", נאוי י-ן 7!14, יןדנוטיב'1;:ט1064



. -- -  
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 תשנ"ה-955ן והבנ'ה, התכנוןחוק

 ימת-ון מ,ומי, תננ.ןייינ

 מפ,רטת לתכנית ש'נוי הכנת עלהודעות

3הה"ס ניתות תשנ--;",1, ו"נני", ותננ.ן ,יו, 71 ,סע.ףניתץס
 ,;עיי

 ;ית:ח תשנ."וו1%, ון:ך", הת::.ן יהוק 77
 י",.סן, רמת-ון, 1,בךן, ,ה::ון ה:,.:יה nluTn ;י rrulln נו" דן,יס", רמת-נ:, 1,נני", ,תנוון ימקיייה ה.ען" ני ווזוה,נו"

 ת:נית להכ,ן %"!1(, געואר )י2 הו:-ן גטנת ג-ת מיוקנישיבתן ת::.ת להנ.ן ,%י1(, ני:ואר )11 תש:.ה נטנת י-ד מיוםניש.:תה
 1.ס. הן' ין,רטת ית::ית שעו. - רו,%,!יס, D.E. מס' מלור;ה יהבניה שי:ף - רנ,(%5מי'

 vsTnn: קתננ'ת ש.נוי 3החום "נן,,'; "שסק'ב וס1".ה ומויע: יתנו,ת שיו,. נתיוב ":נ,,.ס "שסן'ם "סוח,ן

 ";1". :ווש %;יה"ן 4"2". ייוש %;"י,,"

1  רת:ת תש:-"-;",1, וןנ:יה, הה:נון "1, 77 ,!עיףנית"ב ויה1ת השנ-ה-;%,1, ויגוין, דת:מן ,"י, 11 ,סן,ף3ית"ס
 ה,,ילה, רמת-ון, ו,נויה, יתייון ון,ויית הועזן ג, "ויען, נו"

 יה,.טה, רמת-ון, rnal~1 לתמון דמ,ומית התיה ני הוזעה,נ~ה
 תנניה ין:ין 5"י1(, ג.נו"י )!1 תשנ-" נסנת י.1 מ.וןנ.שי:ת"

 י!.1.ס. מ!.י:ת ,תנ:ית שינוי - ר;,1,"מן' ת:נית י"נין %"י1(, ני:1"ר )11 תש:-ח גטנת י,ז מיון3'ש.נת"
 12,11,ן.ק. מי' מןויטת ,המיה שי:יי - רו,7%!מן'

 דלו?ע: "תננית שינוי נתיום ינ:,,יס clre:rn דבוא,"
 ""1י. נן,ש ;11י,," ":.צע: ותננית ש':,י גת"וס וע,,.ס ישס".ם וסיא,ן
 2,וי. ג:.ש 1% ון,לה %,1" נ:וש 14%",,"

 מת:ת תק:-"-5"1%, ויג:'ה, ית:ו.ן יךו, 77 יין,ףיהחןס
 "",.לן, רמת-ון, ו,נויה, ,ה::ון ויוימית ו,עי" ג' ד,זעה'י'ה ניהות תש:."-נ"1%, וינו'", "הננון ,ה., 77 י;ע'ףנית"ס

 המיה ,"נין %"י1(, נעואר 1;1 תשנ-ה 3סןת י-י מייב3יש'נתן הה)יטה, רמת-1ן, 1.נוי", יתמ,ן הך,ומית הויזה בי הוזעה,מה

 ר;,1'. מן' ין,רטת יה:י'ת שי:י' - ינ'1,1מנ הננית ,":ין %",1(, נינ.חי )11 תש:.ה 3ינת י.1 מ'וסביש.נת"
 מס' מ!ורסת ,תננ.ת ש':וי - ר;,","מנ'

~lsllz ","הלוצ?: הה::ית ש':ו, נתהוס דנ;,,יס ןק?ן.ס יסו 
 ;14". 13וש 1!2י"ה ומווע: דהננ.ת שינו, נתהוס דו;,,.ב "שט"ים וס1",ה !,1( נו,ן %%ה,7ה י,

 ויתנת תש:--""1%, 1"ננין, "הננון ,"71 77 י:י.ףגדה"ם
 ו",.טי, רמת-ון, "נו'", יהננ,ן די,יי,ת "ייי" ;, "ייען,גי"

 הלנית ,ךבין ,ן15(, געוןר )!ו תש:.י נן:ת י.1 יי1ס י'ש.נתה ניהות הש:-"-!"!1, 1":ני", "תגנון יהוק 77 )נע.ףניה"ס
 1.ס, מס' מפורסה .ת:וית שיו,י - יו,,,% מס' הה,יסה, דמת-ון, 1.נניה, לה?נון המ;ימ,ת הויזה בי הודעה,ב1ה

 זמ?ע: דה:נית שינ.י נתחוס "ננ,,יב ועסי.ן "סז",ה ת;וית ,ן:ין ,,,1(, נינ.אר );1 הש:-" 3סגת י-ז מיוסג.ש.נת"
 י,ו%. נ:ת .ן7ה,.ן 1.ס. מי' מפורטת .ת:ו.ת שעוי - ר2,1,"מס'

 דמייע: דתננ.ת שינ,י נת"וס דנ:)).! רשס"ס דסו"י"
 ויתנת תשנ-"-1",1, וןגני", "תנ:ון ,"71 77 ,ין.ףנות"ם %;1". נ;וש ;"2",,"

 ""ל,סה, רכת-ון, וינו.ן, ית::.ן י:,.מ,ת י.?ז" ;. "1זע",נו"
 ת;וית יה:'ן "י1%(, גיייאר )11 תש:.ה נט:ה י-ז מיוסנישינתה

 i(gllz. יס' לפ.רסת ,ת:נ.ת שי1וי - יי'"י% ינ' ו.הנת תשנ,ה-נ"1%, וונניה, ותננון ,"וק 77 ,נעיףגית"ס
 דל1?ע: דת:וית ק.ווי נתהוס וננ,,יס "וס".: יב1ח," "ה,י?ן, רמה-נן, ולנ:יה, יתנוון המק,מ,ת הועדה ני הוש,ג~ה

 י14". נו,ש "41"י-ה המיה יהנין ,י1%(, גי:ואר )!1 הש;.ח בטנ, י-י ליםניש'נהה
 5,12,11.ק. מן' מ!ורסת ,הנו.ת ש.ו.. - יו,%%%מן'

 "",.ל" רמת-נן, 1,ננ.ן, ית;נ,ן ין;ומ'ת ",עזה נ' היזען,נוה 1"יי. 3ווש "7ח"ה ו.תנת תשנ.-;1%%, וך;ני", "ת;נ.ן ,ח71 77 ייע.ףנוה"ם rtTtn: "תננ.ת שינוי נהה.ס ו:ני,.ס דשסקיס וס,א,ה
 ת:ויה ,"נין ""1%( 3.ןויר );1 הש;-" נסנת י-ז ייוסנישי:ת"

 רו,1"1. מס' מ?ורןת יתנוית שינוי - רו,%%%מס'_..
1-- - - - - -- ---- . - -  

___._... 

 --- - ויו?ע: הת:נית ש'יו, נך"ום ד::,,יק השן,ים "םו"ה ניתות תש:."-!",1, ,הנ:יה, והננון יחו, 77 ,!עיףנ"ה"ס
 %;1ן. גו.ש %"ה"ה "ק,יסה, ר:ת-ון, .,:נין, ,תננון דך,ומת "יעזה ני "1זעה,3וה

 ת:נ.ת יונ.ן %"1%ן, ניו,אי )1ן תע;.ח נסנת י,ן מייםנישינת"
 ,י1%( נ'ויאר )י2 תש:-ן :סגתי-י 5,12,11.ע. מס' י?ורית יהבניה שינף - רו41,ןמס'

 1,::יה ,תמון ון,.מית "יעז" ראש יישנגשס "י1צע: ךתננ.ת עינוי נת"יס ך:ניי,ס השסהיס יס,ץ," "עיי י"ש ביו בנ'מיני."
רלת-ון !,1". נו,ש %4ויל"

1065 ר,,!ו.ג,11 תשב.ה. נאיי '.ר 1177. ה:רן,מ'ם'י;,ט



 תשכ"ה--"196 והב3"ה, התבכיןהיק1י
ו

 את 1ר1"ה אטי "ננסי !ים נב, ,1 נננ'1 נודו:, יד).ןנ, ייזמה דוך, ה::.ןמיד:

 ש-י,- מ"ת ' י יעי" -עיי יזו ךי..'" דויי ע,,'ן' ח"ן יי:- מפורטת תכנית הכנת בדברהודעה
 הד::ייט הוך רשאי, איחו גיבל אי ההכג'ת בתהום כליל של"ההחיו,'1

ף8
 י.." ף ."

ו י 7
 ד"מ11ן. ו:;י:,ת ושזןנך:יז, נ.7י- "".י:" דיג,", "ננ,", ,תמון ו:שנ" ,;ות נ' "1,:"נו"
. ובהכרה ממורטה תבוית להכין 1988 ביניאר 12 מים 48 מס'בתה

 וןברנ,ק י""'1, בןייי"י ))2 ה---" ג.:ןגיןרה,"1,1.
 התכניה: בההום הכלולים ד,טטחיםואלה

,וש_
 ולבניה לתכנץ דמחיוית הועדה ראש

 המרכזמחיו CT:1 .3703 953הלקה
 שצמו את הרואה אחר הכנוני פרט בכל או בקרקע מעוניןכל
 הועדה במשרדי השלום, ללא כתבנית, לעמן יוכל ההכנן ע-ינפגע

 שנרפית ירמי, 1 ת-יייה: גר;.,.ת ה?:11, נועוה גן:וע, שדי ,יי' ביס יינ, נ:.דמקומית
 מפורסת הכבית אישוך בדברמודתה לתכנית. התנגדותולהגיש
 והגגיה, ההכנון להוק 117 לסעיף כההאם הולעה, ג,הנ-סרת "195( ביברואר )16 השכ"ד נשגטי-1

 המרכו, מתוי ולבניה, להכנון המחוזית הועדה מיהשכ"ה-ג195, ברזילימשה
 בר,,47", מט, כמורטת "תפנית הנקרחת כפורטת מגית1:ייירה ולזיה לתמון הךקומיח היעדה ראשיושב

 פורסמה אליה, המצורף התשריט עם יחד הפקדתה, עלד'היד?הרחיבות
 ך12. עמ' חשכ"ז, 1403, המרכימיםבילוךט

 עם ביהד המהד,יה הועדה א-תה אישרה שבה בצירה האמורה,ההענית
 ",ן,ז" גפן, ו:;,ןף ד.7ר.ס שורקיה מקייי, ת;:.ןמרג:

 נרשךז,
 ,;ן ונזידה "ין,וית ",;ז"

 רשיי מעון.1 ו:. שיר,.,, יינ:'", ימני, וךן'ן.ת "יעה)ך7יי. ממורטת תכנית שחוי הפקדת בדברהודעה

 יתוח'ס דץ-וי'ס שך-.יה! ינ-לית ייה'ס ה.יי! יי, ג.;;( ון::':, י"::11 ,דן, 1, ,:ן.ף גהה"ס דון?ה, ניד)יין"

 ן,' יתו. ו,נ:.ך, ,ת::.ן ד:ייו.ת וועון ששרוי גיחשנ-"-;,,ו,
 ,ע, שך7:.ע, מי ולן נוגהן ית.נ,ת ש...;ן,הי

 ו"1 שיי
 :_._ ._., "וקן ש.ר7'ת, ..נזי", ,התון גיויךית ךועיה ונכשרתידירנו,

 ך,יון נרשיה ר7,.ן ש:ת;נ,ן, יהירוות ,וך,.ת
 גר,.3:ג,,,-, ?ס' ן!.רסת הנ).ה .שיניי וקד" מ:,י:ת ה::'ת7'ץ'

rlr'~-.ה7;.1 גרגרנית שיען" נשי ד..נ," %י_ור ;, .ורעיד, 
רלכויה. אליו. דמצזרף התחריז סםבילד

 התכנית: בשינוי הכלולים השטפים הםואלה
 "!1( נ!נר,אר )27 ת'-." גש-סג-ן תישיה. ארור 1,,4ווש

 דירתמיוד ,שי' יתו,יס יא:ור.ס ךך:שריינששעות וקניי" יה:נ.1 ך:וח.ת ".עיה רמש,י_נ גיי'ס הש"ב ,,א ני ,;יין רה"י מתגרית נשיתי ך::י;.ןנ,
 אח הרואה חור הכנוני פרט בכל או כביין בקרקע, מעוניןבל
 שמרהב מקומית וערה כהנדס וכן ההבניה שדוי ירי ע, נפגעעצט,ו
t אסה. וסג, ") וה::'ה גה,1ס נקו, שי"דת;)., S ? -  ,ווין מ;1:., תמון מרן: דז:ייס "יך 

 מפייטת תכנית א.שיי בדבייידעה ךגמ.ת י.מ. "המוית ימס:ג:גןב:::יןג.לענךת'
 והבניה, ההממן להוק 117 לסעיף בההאם הודעה, בזהמסרת

 תרנו, מ,11 "ננ.ן, יהג),ן ג:חו,ית "שוך ;י הן:-ה-;(,1, 5"11( נער,אר )7! תש:-ה נשנסנ."
 ולבניה להמנון המחוזית הועדה ראשיושב שהו- גז,41", מס' מפורטת "הבניח רנקראת י,ירטת ה...ת"._רה קן 14

ד__
 ע(

 היידה_
 בילקוט פורסתה אליה, המצורף ההשריט עם יהד

צ נ"י מ".ת ןי;י" "י", ב(ג ב";:":ג:ג::ג "ית'יצח  
 יזור" ויך.,ית החוה בישין. ה.!,ו" ",יך, ךין:יףגןשך'ט שויקות יקוי', תימןמהנ

,"יעוובי,_י ןז ' ה' זל- להב:.ז ה-"ילין עדה ה -זדי ב-י-' ההיהי'מ מרו." "וייוי התעדת ידירהודויה
 האמורים שימשידיט .בעצית בכייס ה_לוס לל" נ" ל_.ץי_", ,;נ(,;מפ,יט,; ויפקן,,ש,",

 לק-ל.כת-ת-ם זה::=, ההכמן להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסרת
 105 סעיף לפי שהלךיע מי וכן נדההה להבסת שהת:נדוהו מי מרוז ולכהה, לתננץ המהונת הועדה במשרדי ניהיכ"ה--1965,

 הועוה במשוח ר;~א.ם שנתקבלה, המגדות לדחיית טעה לד-ק, הורד שורקות, ולבניה, לתכנון היקומית הועדה יכמ:ברוידמרכו,

 'תזמן דציי" "ך:י" ייי "תמית "דר י' ':ידיעביך::ךג:;גגךג7ןןןן;;:ך"תנמתי"ייתי"ני";;י.'
ן,

 1968( בפברואר )27 השו"ת כשבטכ-ה התבדח. בשעה הכלולים השטחים הםואלה
 גךברגיק" nlisn_ אדר 4585גוש
 ולבס" לתכנץ המאחית הועיד דא,יזוב בים-ם השלום ללא בו לעיץ רשאי התכמת בשינף היעעיןכל
 המרכומתח לקהל. פ,והים האמירים שהמעריפיםובשעוה

 י"ל1.ה,1 תשב-ח, כאדר י"ר דיו, "פרקוסיס'יקוט66מ2



- --  -  

. תשכ"ה--1965 התכנין-והבניה,חוק
- 

 ן ______ _ _
 .ןן ןן

 בתכנית: הכלוינם ושסריס הםיאלח הגליל נוף מקימי, תכוןמרחב
 63. 0מ, 5, חלקית 19107ג"ש

 ן מקומית מיתאו- תכנית הפקדת בדברהודעה
' 

 ובשעית בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בחמנית מע.גיןבל1 י ן ו ן
 "ן,. יה.,ינ ""מור.סש"יקרוין .יעניה, ו":י.ן ישק ,, ירעיף נ"ה"נ הוזן", גו";יתרת

 אחר תכנוני פרט גבל או בקרקע, מעיניןכל מחוז ולמיה, לתכון המהווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965,
 הרוא"

 עצמו את

 שלה התכנין שמרחב נ,קומית ועדה מהנדס וכן החכגית ידי עלנפגע שבצרח הגליל נוף ולבניה, לתכנון המקומית היסדה ובמשרדיהצפון,

- 931 מס' מיתאר -תכנית הנקראת מחורטת הצגיה הופקדהעלית,  פרסימה מיום חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתהוםכלל 

 - הועדה גמשרדי לתחית המנגדית להגיש ברשומות, ,1 הודעהשל אלי". המצורף התשריט עט ביהדפקיעין",

 ך"ייר".הן,.יית נהנניה! "נ,1,ים "שסן.ס הם1","

 """1( נס:ייאי )נ2 הע..ח גשיסנ.; ,"",1-;יקו. tl~eso :~שים 1",,י נאישם"
 קביגי' ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בתכנית I'J?~aכל

 ולבניה לתכון המהגזית היידה ראשיושם לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים
 הצפוןמחוז עצמו את הרואה אחר הכנוס פרט בכל או בקרקע, מעיגיןלל

 שלה התיון שנורהב מקומית ועדה מהנים וכן ההכנית ידי עלנסע
 י ן פרסומה סיים חדשיים הוך רשאי, אותו גובל או התכנית בההוםכלול
 התחתון גליל מקומי, הכנוןמרחב מעדה במערי לחננית המגדות להגיש ברשומות, וו הודעהשל

 מקומית מיתאר תכתת הפקדת בדברהודעה וצמרי".ימקימ.ת
 ו"::יה, ית:;.1 ,ך11 ,ן יסעיף ניתסס מיזעה, נוה:.יית ,,,1( נפנרו"ר )21 השג-" נשוטנ-נ

 י",תון ;,., מנמה, ,תדוןמ,.י'ת 'וו1 1,::י" יתדין "יורדת ".ין" רעש,~שנ
 מיהאר "תכנית הנקפאת מקומית מיתאר תבנית הופקדהשבצרת,ו

- 882מס'  אליה. המצירף התשייט עם ביהד כמא-, כפר 

 ן . ס וענייי ס "הזי "ס יעי" ירי, נוף מרמי, המוןיי"נ
 15339. 15338, 15334, 15333, 11331, 15330, :ושיםחלקי

 ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בתעית מעוניןכל מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה

ן
 לקהל. פתוחים האמירים שהמשרדים

 ,נעיי :"התם "שעה, נו"!זקרת
 עציו את ירו"" "חי תעיני ריס נכי "1 נירקע, מעסיןנ, והשיה, "הנון ,דו, 7!1

 שלה התכנון שמרחב מקימית ועדה מהנדס וכן התגי, ידי עלניגע הציון, מהוו ולבניה, לתכ:ין היהוזית הועדה כיתשכ-ה-1965,
 פרט,מה מיום הדשייך הוך רשאי אותו, גובל או ההכניח בתהוםכלול הנקרא מפורטת הכנית שינוי לאשר הרים, שר באישירהחליטה,
- 1 מס'"שינוי  הועדה במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומית, ,1 הדדעהשן 8"5, מס' מפורטת לתכנית 866 מס' מפורטת חכנית 

 האמורה.המקומית המצורף התשריט עם כיחי הפקדתו, על שהודעה ארבל*, בחלישוב
 1902. עמ' תשב-ו, 1378, הפרטימים בילקוט פורסמהאליו,

ו

 .. 1968( בפברואר )22 תשכ"ת בשבט כ-ג עם ביחד אותו אישרה המחווית הועדה שבה בצורה האמורהדיגיי
_. 

 קניגי' וכן האמורה המהוניה הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורףהתשרים
 ולבניה לתכנכן המהווית הועדה רעשיושב עלית, שבנצרת הגליל נוף ולבניה, לתכנון המקדמית הועדהכמשרוי

 "ימיןמנוו ש,ישיויס ונשקת נימים תשייט יקא בי ,7וו. סהוךיס4(!יוי,ס

 וייון ע:, יקיי', הייןמיה: "",1( ג::רו"ר )ר2 השנ-ח נקנטנ-ו
 מפורטת תכנ.ת הפקדת בדברהדעה וקניי" ,תנתן דיויזית רויון יתשיגש:

 __ והבניה, התגנון להוק 89 לסעיף בהתאם הידעה, בנהנמסרת

 מהוו ולבניה/ לתכנון המתווית היעדה במשרדי כיהירכ-י_5~19,

 '(':צן,, ירון 'ימק י,ננ.", ,השת רי,,מ'ת התיק יעשין,ון!.ה ימי, סיף מרמי, תנו!מר"ג

 אין. "מצנוף "תפייס עס נעו שרון-, נען, עייןסנע'!", מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 בחננית: הנלוליס השטחים הםואלה והבניה, ההכנון לחוק 69 לסעיף בהתאם הודעה, גזהנמסרת
 2 חלקה 15531גוש מתיז ולבני", לתכנון המהוזית הועדה במשרדי כיתשכ-ה-נ196,

 3 חלקה 15533גוש שבצרת הגליל נוף ולציה, לתכנון המקירית הועדה  ובמשרדיהצפון,

 907 מס' ממורטת -תכנית מקראת ממורטת הכנית הופקרהעלית,
- 

 נ מהלקה והלק 5 4, הלקוה 15133גוש

 1 מהלקה והלק 3 חלקה 15539גיש עם פיהו גין", בית 19507, בגוש 63 60, 5, חלקית יעודשיווי

 1. מהלקה והלק 6-13 חלקות 15541גוש אליה. המצורףהתשריט

?106 05סנ.113 השכ"ח, בארר '"ר 1437, הפרס:מיםין"וט

-- 



 השכ"ה--1055 .הכביה, ההכנוןחוק

ש"ז:יקי:4;:ןד:י"'י. פרסומה סיים חדשיים הוך רשאי, איתו גובל או ההבניה בתה,סכלול וברעית בימים המלום ללא בה לעיין רעאי בתכנית מעשיןכל
 "ייי" יושריי 'ג'ת ""יית יגשגן::גשי:י" יקי ,ת "י."" א"י

 שקך "תנין יירהב מהיית ,עזה יידוי וגן ךתגו.ת .ן' ;,ויו;
 1968( נטנרזאר )22 השב-ח בשבטכ-נ פרם.מה מיום חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התבנית בתניםכלול

 קניגי' הזירה בכשרדי לתכנית ההננדות להגיש  ברשימות, זו הודעהשל
  ולכמה להכגון המהוויה הוערה ראשיךשכ דאמזרד.המקוביה

 הצפוןמחוז
 1908( בפברואר )22 השכ"ח  בשכםכ"ג

 ק-גגי'
 מטורטת תכלית הפקדת בדברהודעה "?!יןידין מהוני ילון., תגחןמיינ ..נמן ,תגונן היגונית "1ני" רקע.וקב

 מפח ולגניך, ,תגית ווקלית "ועיף נמשמש גיה7:'ו--11י[, מ".1. :קיי', תגחיןיי"נ
 "תכנית הנקראת מפורטת מנית הופקדה עלית, שבנצרתת"ז מפורטת תכנית המקדת בדברהודעה

 גו"ויסדת
 נותשן ".דע,,

 ,נעיי
 %,י". ויצורף "תקריס עם הי נ ' ייניי י נ %,( מי יצןי- ,"נ:.", "תגרן .",ק 9,

 בהכנית: הכלולים השטחים הםולה מחוז ייבניה, לחכנה המחדזית הועדה במשרדי ביהעכ"ה-1955,
 4. מחלקה וחלק 8 2, הלקות 10331 מושהלק "הכנית הנקראת מפורטת תכנית הדפקדה טלית, שננצרתהצסון

- 887 מס'מפזדטת  6-2-1. הלקיח וחלק' ג חלקה 351"1 יגושהלק "יר:ריט עם ניתז תכנני-, סלע טגע עמודת 
 74. "לק" 12219 חישהלק אליך.הטצזרף

 ובשעות בימים תשלום ללח בה לעיין רשאי כהתנית מעייןכל בתכנית: הגלולים הטטחים הםואלה
 לקהל. פתוחים החמוריםעצן-קדים 13811. 13858, גדשיםהלקי

 ע?:1 %ת ורותה %ור תנוכו. יין גג, א. י,יןע. י.יי'1י' ,נ??.ת נ.מיס תשיכן ..א גן יעיין רש". נתגו.ת ך;י~יןגי

ע ן,םנ יקדי. פתוייי :מנרכסקהמשיל.י נ  ערסומך יתם רישין ישיבתן אותו :נ1 ת 

 ושיה גבשרדי ,תנחית "עווות ידייש נךשייות' זן הייע.קן ש," "תנתן שמר"ג מ,.מ.ת קוה מסווי וגן והנחית יז. ;,נין;
 סין,:" ייגס "ז7..ג רעא','ת,ך אות. וו2, או התנות נאבוסנתו,

 דן:יי"' 'יר',דן
ע,

 קנ.נ" ואמויך.ו:,.מית %ר,1( נ!:רואי ):2 ה_ג.ח נ_.טניו ד.;זה גישרו' יתנו.ת "תעזות ,הו.ש גרשום,", [ו הוגע"
 י,גו,ה ,תגון המך,1,ת "ירי" ירקיישנ %,י1( גינר."ר )נ2 השקה נשנסג.;

 ולגריה ,תגוון המסה"ת "שוה ר"תי,שנ
מ",["ועון

סיהנ
~U1fi: 

 ממורטת ת תכי ך ש' א בדבי דעהה' מ"ו1. מקויי,

 י"ייי", ותגונן י"., 117 .סע.ף נ"ה"ס ייונן:!י,י:,נו" מפורטת תכנית המקדת בדברהודעה
 יתכלת, מחוז ולבניה, לתכלתן המחוזית הועדה כיתשכ-ה-1903,

 פיתוח 811- מס' מפורטת -החית הנקראת כפורטת הכנית אישרה והויה, התכנון לחוק 89 לכטיף בהחאם הודעה, בזהניטרת
 ההמריט עם יחד הפקרתה, על ו~הידעה המעלה-, ביכר"רכקו- מהיו ולבניה, לתכנון המתחית היעדה בממרדי כיחשכ"ה-1963,

 993. עמ' תשב-ז, 1341, הפטומים בילקוט מישמה אליה,המצורף "הרית הנקראת מפורסת תכניה הומקדה עלית, שבנצרתהצמין
- 417 כם'מפודל,  ביחד אותה אישרה המחוזית הרעדה שבה בצורה האמורה,התכניה התשייט עם ביחד מגדא-, כפר בניה החום 
 דאמורה הבחדשית דועכה במשדד' המעקיה אליה, המצורף ךת.בריט יט אליז.היצורף

 סמרנה, שכקרית סומכי לבניה, יהכיוז נןקימית פןןדה ננ,רךייכ2 בתבגיח: הכלולים השטחים הםדאלה

 l7SSS ,17568 -17372, 17564, 17553, גושים וחלקי במיובטח
 עהמשרדים ובששת נימים השייט קיא מה ר7:אי,לע:ז המעיניויכל

 לקהל. פתיחיםהאמורים17570,

 ,",1( נן:רו%ר )?2 הו:." גש:ןג'ו ,גשמיות נימין תשנס ,יא גה יע..ן רע". גתננית ך;.:יןנ,
 קג.ני' לקהל. פתיהים האמיריםשהמשרדים

 ולבניה לחכוין המחוזית הוערה ראשיושב עימו את הריאה אחר הכניני פרט בכל או בקרקע, מעוניןבל
 הציוןיתוו שגה "תננ,ן ע:ר"נ יעמית שיה משין יין "תשית יוי עיופו;

 ו %(,).11,3 ה'::.ה. נאין ."7 )"1], "עיסוס':,)"וט8"10



 המשק גתיהזמנות

 בירישלים המחוזי הכשפםבית
הזמנות

 "ו,"" עונ.;.תחי, ,ודן ע:נו;.תת.,
 ו",1, ני.;. 7 ניוננירוש,.ם ,"11(, ג.י."ר ),1 תשג-" נתנת י,וניס שנפיי מקסימוף, ,נומן גן בצלאל ו::." ?ויפתנענין ניר.ש,ים שמסין הרצ.;. ;רטר.ד "מג."" יתנוןנעתן
 ימת-;1 ", ין-..!ף מי"א מקסימוף מלכ.אלוין:זשיס ", התיז שמוא, ייייג הירשמן אריך משהיהינוש
 ת,-"נ"נ. ]1, נרמיה מי"ינ מקס'מ,ףושמואלירוש,ים.
 7!.וא" קזוס ירו נקש" טיש. וינקשים ני '1.עייני ייננת דים ?ו ,מתן נקש" המשפי ,ניח יתש" ני יווע,הוי

 ש,
 ה!11א". נמנמן. 1,:':..ם"י;." וירשכן %ייך מש" ,:.;וי ?ו וימהן ,"."21.1, י.ו! הנ.,וינויה

 ישר י:.ש" היך יישפט בנית יההיי3נ אים נ, נון משיןירעי י:אן י.נת ,. שיש י:וזן אים ן. גתה מ1:ןן והת;. יינון,.שהי
 ן "מנו- הן..יס יי:תץ ,א מזיע רעם יפיתן וו, ושנה ייס.סמיוןיום ימישו היך ,מיש 7ען:ין וי.;ו' ד,'ונ ,!1 ,"תתז 1"ר.?הנעשון
 הגן;" פרגים מ.ום יוםעשר

 שתם עונבן, גמש,. "מנקשים 1,יינוי הליח !תאה "..סקשין ק"ג י:נ.לש, "ז. ,יתן ותעזות ו.,
 המבוקעתם. הבויים את ליחן המוופט בית יגש כןלא בעיביו. כטוב צו המשפט בית יתן כןלא

 ישם ילס, י' ישן 1"ס,י'

 "(,,, עונונותת',
 2'.ם גייוע"ב ענפסר שלומוף, אך'ה המני" !..%תגעתן ,י,2, עניניתה'1

~-- .רושלים.21, מ.ייש,.ס. וייגס מגדהוומנקשת נמנמני נ.ט מרהטם שלומוף ינ.ת משה'וף רחליהמנ,שת- ,(ר1(, ניל"י )17 השג-חנסבת- lOHs~ נ!:י.ורו ס.1 נ'וס שנסי מ,ר.ש,'נ, ט'כו מכס דינו" 'יושתנענין
 ע, "ן:ר.1 ?1 ימהן נקש" ימשיס ,ג'" "1;ש" ני ,ד1עיתז. ?תחת ,7'ונ ?ו "תן נישן ךישפס .נ.ת "ושן ני ,זיע-,שויי
 הנ-ייממן

 י. שיש יטיען אפס נ. מויין 1וננ, "נ.,, ומוח 11%"ת7,,ס היען אום נ, נ." ממין ,הריני עוגתו, מזה, 1,מ':1,
~2TD היישן הוך יעיש לסנריה, יהת:וך הרובה המנוה גן,נוןשאה ,ן:'ש ,":ינה, .החמי יהר31ן ייינן נע1נ,1 המה סננת .ושיש 

 ערם ון:1,שת, ,בנרן" "תעוות 11, הון:" !ינוס מ.ונ ,ובעיי דן:1- ,יגר,ן "הנרזית 11, "ומנן !רנ,ס מיום י"ס עשר ךמישהתוך
 נעינ,1. נסוג ?1 "ישפם נית .הן נן,א נע';.ו. נסיג י. ומש"ס גיח .הן נן ,א שעםקשה,

 ישם וי'ס," ישע 1"ס,"

 בינוס מ'.ם '1ס עשר תוך:.עה ,רמש, ,", הו ל") .!ך,' המ:.ןוסית וזב-עת ההת נעונץ ה"ה טוגת ,) שרשהס.ען
 נעי;.1. ם צי הישיט נית יתן נן יא ש"ס "נרו", ,אנת" ותנ:ז1ת 1.,"ן:מ

 ירושלים. "", ,ה! גיח מזיך ;'ם'מוב 'וט"1"מ:,ש ,י,י1 ע,נו;1תתי,
 וירה ירך מידי: ריבר מקסימיליאן "יתך .רושתגעתן

 1968, בפברואר 7 ביום בירושלים 17:קטר ירושליט,19,

 "(,,ר עזיתות היל ירוש..נ. ,1, וסיג" וי:" מר".נ ריבך מליומנקשת

 נטף. קמעה אסתר כמנושת ,",71 עינ1;1תהי,
 שמסרה מ.ייש,.ס, אלמקייס חנניה וינו"" ירושתנעתן
 ,",1, ע1:1:1תהי, ",1](, גי:ואר ,"2 תש:-ח נטנת נ,ג גייסניר.ש,ים

 מיהמו קעריבס( )זריזי כתר  שלמה יכוו עז:.1נע;.ן י.י11,'ן. אלמקיים מסעודה1"יגושת

 ,",1(, נארי,)22
 ,נע, ?נא משינון קטי'בס ת י בה ל יחל יינקנ,, ע, ןקיגית שנ!, 1'נקלר, מוך מאיך "ינה עומןנענ.ן
 -.' " -' '" ,' -'-'לי'י' 7"11, גי.ף 7 נייס ויייס ששת נמריותיי.ש,ים

 שנפני מנחס, 'וסף ימנוח ירושתנענין ,",1" עינ1:1תתי, "י:". 9, ",:ג. מיהוג ו'נקלר דובהי"ןנלשת
 "1 נ.וס ערש נ%,

 "י,1,גינוני ,",יד ע1:1;ותתי,
 מנחם. שרה.ךמנ,שת ו2, ידי נית יייו ניסימוב אמיליה ומנותה יינוןנענין
 ישט וייס,י' ,(!], ניוותר "" ניגס נ.רוש,.ס שנסרהייוש,יס,

1059 ,(יו.ן.14 הש:-ח, נאין ,.ד 1"4]. ק(רי.ס'ם',וים

--



 :rr-אביב-'פ. ה::חיוי :rt~rr:ביתן
ה1מ:והן
1,

י
 בנ.ת ק:ן?ין מאייה, מרנתי פרידה יימין לימתנ?:.ן רך;-::, "%ו, "רקק מרהונ סבילץ ארון גחון %ווסתני:.ןן "v?ltc ו,:י:יתת.; ,וציי עיני:יתתי,

יומ:ושת1
~S'D 

 ,יו1, נ.:ו%ר 1! גי.ס נ, ייין .יינ.1.,יך'יין רי,-:ן. "י1, דר.%" יי"ינ אדלוביץ
 ג," כמיןיר.ץן

 ת,י,.ם ,א תן:,, ,ן מן.? י?[ ייית, סי' יקי:" לייים מ-יס',ם ,::1,,, הקף ,.:הן י% יזוע טעם הית. ו., ה,::" ירסיס מי.נ 'ים1 עשי הטיש" הוך וטעון נ:.ת "תי.ן: %זן נ, יו, ין.1 :יי':' יזו ד?.7" היך גן7?ן גנית ,"ת'י?נ "ןס נ,
 ש, "א,י.:ך1

 גךץ"
 ג'ואל קיוו תזוזת תרתן י" ירי.? י"יי,מ: יין.,ן רז, היו, ך;',, ,:CT-~ ",,1 ן, ,.ההן ,א .ךז.ע "נ.,

 יאפי. ,י תעוי" ,.חן חיש" גי" יקש ג, יא שרן 7-ין,'%::( נמנו,ש. ~?D1 ג. "ישרט נית 'הן גן יאש"ס
ןן  ישם ולך,ד' ידן ולך.ד'

 יסי,, ;ילינסקי שמיאל 1:ץ, ל'ן, 1נ'- גה-':, ר'1, ורן גית מיהונ פוקס משה ג:;1" צ%11תנ?:.1ןי
 ע';ן.:י

 גת,

 ((!ן, עלי בהיה יוונה, 1 ינה: ;(ין' נמן' ן!ג':.ןג'יי %,,1(, גיך%ר ), תש:-ת גמת ד גתם ננה-י[ש1ןטי

 י%י:נן.נן. וילינסקי משה 7,ד:., נ,-ין, יו, ,;ן נית ביהינ פוקם )לולה( לילה.ןר:,שת
ך .יין,ךי,י ;דר ר:'7ה ת.ן ו:7!ט נמת יךת..%: ץומ ני נו" כומןדיים  

 ש, גיורתו י;..[ 7,2ה גן7:ן נ2.ת "י;7,
 רץ. .:.ץ, 1נן ינ',, ומיי .י,7, ע, מני., ו., י,הןגמי, ",ישן ו," שעויין ,א מן,ע סעס 1,.תן ,ו, י,י:ה ייסיס מיום,ים

 נ," שמן ון::י?ן:,ן, ?.1,, ,י,[ יו ..;תן יץ 1:ז.ז ך;-, "מוח ש. מחר,:""111,"
 נמני.. נט.נ ?, הךשסט גית יתן נן ,א שפסןנ-,, נ;,נו1 ים, טינת ,י ש.ש הסיתן %זס ג,

 היך ";ק 1,יינזי, ין7יוק %י הל.יס ,?ו .:תתז ."רוזךדוץ"
 58',612 עזבונותתיק רשם דלך,ד' יי נע.ץ.. נ"נ יי "ישלט נ'ת 'ת1 יו ,ן שצן י,:.:י,,ין:.;7תי יינני," ק.יס יצי "תדיית ,י, "זן:" ייניס מ'יס :ין עדיין.1" י7ס ולך,ד,

 ה,-אוי:, 1, ניריק לי"ונ פולק רוזה המ:וךן ?1,%תיענ.1
 ,(,1, נן:ר.%י 11 ניץםמסלי"

 ג..[ נת,-ה17יר ש:ס?ר בקש', מא.ר ךיץן מ.,תנמין ה,-א:.נ. 4, עויין מרג.נ כהנא יהושעוךרנ,ש
 1(!ו, נ:.ג::ר!1 ידי הליין ת.ך ג:7:י נגיח י"חייזנ %זס ן, ננה מן:'ןהריי

 ייתן יא מזני כעס "יחן 11, ךוךנה ויסרס מ.יסיגס
 הוקי

 רמת-זן. ,, "ז,,,ס ירי,נ בקשי אהובהיזי:ךלת יעזיהן
 עו ליחן בקשה ,ה הזשפי לבית הגישה המבקשת כי יריעלויוי הנ-ל, לצהאה קייט צו יינהן לא ומדוע הנ"ל המנוה שלהאהרו:ה

 ";-,. וךנ.ן 1) עינ.;, י:", ,ן';.' גיי,,?-:c נג2,,ש. ,.ש י. גמן"ט גית יתן ין ,אשפס
 ך:ג.בזג:::גג:ג"(ן:ןןו:::", ילר,י7סד,

 רנן, ,יצה יא וניו? ין7י,ירי.:"
 1::וי

 י:-י, נקשי מ"ר ישוה
 גמי;.,. נתיג ?ו די7?ט ג'" 'ך1 גן ,אש,: ",'.11( ע;נ,::תתיק

 רשם ולך,7" :2 ביום בתל-אביב יגעיה בקר, בינה המערד צוואהנענין
 1066,בינואר

 י2:להה אשקלון, 7נ, היים מגדל מרדוד זבול דיגולוהךבקשים
 "630,6 עזבונות תיק פתח-חקיה, ישן, סלם שיבון 5,10, קפלן מרחוב בקו לבי"שחם

 קפלן, כ:ימה דמבוהה ציי;,תמענין צר:,) קיום צו ליתן היעיפט לבית בקוה הוגשה כי ידועלהווי
 ן רמת-גן. 4נ, דחייל מרהיב כהן )ז'ביה( 'ינ"בה :nrrיהרס והיני עזבנה, למנהלת הראשונה המבקשת ולמעוי הג"להמנוהה
 עשר המישה היך הכשסט כביה לההייצכ אזם כל ביה מומ'זךריגי ודרשה דכנדהה, בעשון הנא" nalu לי שיש ד:גיען Qyx כל נידמזמין

 הקויים לא הוכה, לא מדוע כעם וליחן זו, ה,:':ה פרסים י'-.םיון פר:-פ ייוס יים עשר המישה  הוך להגיש  הנ-ל,  הצווים למתןלההנגד
 לא ונזרוע קפלן, סימה הנונוהת של האחרונה הצ.יאה הירשםויא בית יהן כן לא שאם היבוקש,ם, הצוחם למחן התנגדות זו,הזמנה
 והא" יויס ך;ךיתהעיזי נע.נ.ו. נס1נ צו"משסט

 'VU נ, ,א עמם נון, ל';'ן( נ" ,'י;

 רש( ולך,ד'
,

 ישן ולך,ד'

ן

ן
 י,,ה'14.3.1 ח.?ב-ח, באיר י-ר 1437, ה?רכ,מ,ם,יה,ט0ל10

--



ן
 בהי-אביב-'TD המהיו' המשפםבית

הזמנות

 נו" מון.ן זן::, ירותק, ?, דינר.,יס a~TTs ל.הן נלקות יילן, ו:!.יקיב נתי,יב הלשחט, ל:.ה ונשו נ' ,זיעיויוי
 "זם :,

 פיטום מרם יום עשר חמישה תוך להגיש, לה, להאגד והרוצה אליד מתייהטת הךבוקש,ת ההכריות שאחת נטזב,ן יאה טובת לי שישהטוען
 יעעיי. כאוב נו הלטסט בי,ת יתן כן לא שאם הבריה, לאותה התעדות וי,הממגה

 ,",617 ענייניתתיק "",77 ע.נ.:,תה,,
 משיכטנגול, בכך מימן-סוג בן יוסף הנסוח עיבוןבעניז יאושייץ ני:מטי טרלדו, )משה( מואין הממת שבוןבענין
 1957, בדצמבר 14 ביום נאישטנבול שגמיחורכיה, 1943, בשנת)שואה(

 וכש.", יית 7,!ן, ייין, מידיי שפזרן דונה.ויקשת ת,-"י'נ. !ו, ";ב אנן מי"ינ ט.לדו )ויטף( חיםויינקש
גת-'ס.

 רמת-:ן. ן, מרים זיתונ איו:ברג הוהיי:"ית ייי '!י ת":-' ירי י' נ'ש נהי-""יי משי"יב:זי:י' איזנבר:, מדל "::." ע::.ןנעין 7, וי:מ ידון" מרן.נ שורן פלורה הן;,י" .רישתגטין ,,,,1" עומקתתיק ,5,ו4ן י.ייי.ןחי,

 ,ריח-א,:1. 7, ייצרי יחיו" מיי.נ אורך טובהוומ:;שת
 ,י,"2" וו:.:.תהיק

 נעיין, גזי מיק.נ קריניתי כוכבא בך "ירח עוננן 1י;נ ,ן,4;ן ע.:1:יתהיק

 -' הן::י'נ4::;ןיגנבו
 'י :ןיי":ןייי יי-,ם.

 ""נ." נשני ן' :'ים נהי-"שיי ""יפי ן" 'ן,ך'ש

 SG7,'GS עונ.:.תהי,
תשמוט

 :נתנג!,;:: ר'כסטלר, אסתר ימיי" עיני,2;נ,1 יעיי נ-' נ.ינ יקינ שיעי אבניו, "ו"ו(ך:שה )":עמ
 "",1(, יי:נךנר ,ן2 השן-: ננ!יי ס-ינזיב אבנין. ואילת אבנון מרום אכנון, ns~uוומקש,ס

 ךןחב :תגיה, 20, אפרים מרחיב ריכסטלר כ;שהוהמבקשים"
 ירושלים. יובל, קרית ו, אורמאי מרחוברכם

 599,68 עזביניתהיק
 68',521 טזבונות תיק 1968, בינואר 7 בירם שנפטרהאביב, תל- 43, דיינם מרהוב הימיכן תמרה המנוהה עזבוןבטפין

 %ל.ק.:, מינעת סעואני רוז בן יוסף ממזות שישת גז:ין חי-%גי:. 4%, רשי מהתונ הופמן טוביה11מנ,ש
 "4!1(, י"1ייי),2 הש-י בנימן ל' גיזם שנפטר תל-רביב, התקוה, שכונת ידגל

ן
 תי-הייי' :גיי'":::ב:ןע:ץ"י""מסייג מרהוב ירהפטיג פריפנר שלמה המגוה ירישתנענין סעוא;.. שמעד.וינקש "",,"" ;.ג.:'תה',

?-Y1שפטר לוסט:רטןעוי-ננ%, שלמה ימי" י.נץ 
 ,5י1' יעניייי וו י"גנ:ןי-ננ, ין..ן. ראשת 11, ויתז ייךינ אמיתי דןהשייקש

 68';627 עזבונותתיק מבי בשם גם היךוע  בוייויטטין, הרשק הערת ירושתכענין %י,זnTJTar~ "1תי,
 ב.ום בחדרה שנפטי שויסברג, ב:1-דך המגנח ירושתבענין 1951, ביולי 1 ביום בלגיה, באנטוורטן, ע:סטרמיירשטיין,
 1967, באפריל 23 הגרית, ארצות משיקנו, פיירשטיין סםוהמבקש

 7טויסברג. מניגשווהמבקרות
 ";!סי בהר, נסים ין:,ח ייי"תיוכו "",,2" ?ונ.:.ת ה', "",;1" ?ייי:.תהיק

 24 גיוס נח,-ינינ שיסר רוון, יוהרן ומניח עיניןני:.ן נ..ס יצת"-תקי,
 1",1,נמין 7"!1(, נ"י )%1 הענ.1 נ".ירג-%

 י';". ", י..:ית מי".נ רוקן מיכאל דןימקש ח,-":.נ. "!, .שר.ס ימיות מי"יג בהר אהובהולמנתשת

 ימעין ", מיש, מיציג וי'ספלדר :נד' "זך" 'יישחגע;.1 שניאורסון, ברוך m:v 'יישןי?מ1 ,",י%" ?ינ1:,תהיל %י,י1" ?.נ.:.תתיל
 - הימית", "ששת במלחמת שניסה לצידן, תל-אביב- 13, פיירברג מיהוב שניאורסון כדייגהוהמבקשת

 לציין. ראשון 6, מנשה מתאיב דייגזפלדר כנופיה והמבקשתיפו.

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

-----



 בתי-אביב-יפו המהווי הרפטבית
 )המשך(הזמנות

 ,ן,14( עונ.נותתיל ]וי ,י ען:ייית"ין
 היים, בן-דוד תוות עשוןג;:.ן ,.ח.- !2, ךו,.ן מרן,נ ניצן אררן גן יוסף ויוון יוניןנענין

 גן-יון. .ע, "?נ;.ת "ייסייעויתי ע-י בן-דוד ואילןדוד ר"וג,ה. !P~an ,2 מי"יג ניצן צפרירהוהןנלשת בן- אמנון בן-דוד, איתמר בן-דוד, 'עלוךך:לש'ן 7""1(, גמי )"1 תקניו גויין ,' נמס גרונות שותינות,

 ,ן,17( יייווותתיל ,ן'מי עוונותת',
 רוזנולס( רוזובלד ים )ישיך רוינולד ו:נ., יעין2;נ.1 לראה, אמתך וךנ."ה עשוןגעתן
 נאיר נ-ו גיבס שענר וגעתי.ס, י4], ךיי'ע') מי"ינישע'הו יסו. נ!, יריש,ינ ישירית לרוה מנחם בוקוכמ"ש

 2נ,ן(, נ"י: ,;]הא'-ג
 ,(,!ן( ;1:.י.תהיק רמת-וו. !1, ;.1.%, מי".נ רוונולד עודדוין:;ש

 9, ":~ח יי"ונ בירנבאום אליעזר ודו., ירשתנעין
 548,68 עזבונותתיק 1957, במברואר י2 ביום לנפטרנדיה,

 גוס זן )סייוע נויפלד )היינץ( חים "ך:" ;וגיןניניו בירנבאום. ינ.ת ייי ג] שיינדל צירנהויךנ,:ת
 נויפלד(. חים וש ה-נץ גשת יון ויסלד ה":ץח.'ם
 ,!י1 גן:רו%ר 4 גיוס ה,-"ניג, -,זזת"-, י".,'ן ני'השזזי

ד. י, היייי יי".נקיו":] הרידמן לייב "מוו" עונוןנענ.ן
 tliGS נ.נו%ר ! גרס נח.-אנינ ש"?יה,-%גינ,
 "(',41( יוג.נ.תת,, ת,-ץ:ינ. !2, ו"מנ. יי"1נ פרידמן 'הושעווינ,ש

 ןנן, עןוה א.,ת, יידין הונקוביץ דב "ן:י" עמןנ;נ.ן
 תקג,ן נשג? ו' נינם נת,-%:יג-יפו שמר ת.-א:ינ-ירו,נ',

 ,י"1(, נ?:רו,ך )" ,י,ו!( ע~:ון,תתיק

-
 חונקוב.ץ. ושרה הונקוביץ ח.ה1ןז:177ת ינו"-%:.ת, משה סטדול פ'שלך ומון כונון מרין

 1,י11 ;ום-וזתת', ,",וי( ןונ.ו,תהזק
 ]2, נו-יכר% לשן יי".נ ברוסטין אייןיק ,וווי ;תוןג?י'1 !2 ג.וס נת,-אניב שועבר ויסמן, 'וסף "מיי" עייןיר')

 דיי], ניימנר 22 נ.,ס נת,-%נינ ששטרה,-ץ:'ג, 5!5],ג'מאר
 ברוסט'ן. דבורהיךינ,ש, ת,-%נינ. ,, עזך" נן יר"וג מסמן אוריי"ןנלש

 לאה, ויקטוריה פורמן גי:ו"ך עז:.]נ?:.ן ,ן,7!י עונדותתי, ,",2נ5 ע~נוייתחי,
 נער-סג%. איתגר, מי"ג מ.רוסלב פורמן.מקש נ.ון נירוש,ין שוייר בראון, מרדכי דצי" עטיןיעצן

 ~""ן(, גא,ק;,ני )"] קשנ." נהדריי-נ
 %ן,!נ( ע~נווותתיק הל-ן:'ב. 1, ,"ס נ.ה ךי",נ בראון מלכה שרה,ומביירת

 יוסוב, מ-ודל "ייי"" ע,ייוי;"1
 יותנ.ך. אברמוביץ מחרטהייייוית "(,י,( עינ,וותת'1

 ! %ר,וו,רוג מי".נ יונס )טאה( 'וכה "מנוי" .יישתממו
 נאי- ""יחס גנן שיעיי שיין, אשר ך?מת עטיןנן:'ו כהן. רקניוך:נ,שת ,",4:" עונ.ו.תתיקת,-א:יג,

 ה' נען שאולר שית-ון, שיסטר דוד המלה עותןנעו.ן
 . ' 1בפו,

נתקר.
 7"11(, יאו,סוגך )!1 הן:."
 נין" שמני מנדט, יוסף ייני" עניןין:'ושוסטר. "",;"" עשי"ת"'ו ובן-עמי קפלנסקי לאנה( חנה שרמן, אלויי7מנקש,ם

 ג.וט .:יי".
 7"1ן,נ::?מנר"1

ן
 מנתו.ה. תורגמן( ),ג.ת 'הודית מנדס,ך:ג;7ת ,י,2,ן ;~נצותת',

 7"!4 רוגמני 7נ..ס
 ברדיו.. משהו"יגקש

 1958, בינואר 8 בעם 643,58 עזבויותתיק ן גה,-%;.נ ש:??ר" פילוסיף, אסתר ךמ:1"ך .יוצתג?ךן

 פ.לוסוף. רחל ועדשת מינה, חיה קוסובסקי המוש" עונוןנעין
 ישם ולך,ד' י2.יו. מי%ש1] קוסובסקי דודוהמנתש

ן

 1~1.,.11 תש:-", גסיו '-ן 1"4]. ":יפש.:";,ל1072

ו



 הרבניים הדין בתיהזבנות
 בחיפה האזורי הרבני הדיןביה

הזמנות
ן  שאית גן;:ון "מעוין "ו ":א" טחנה התונע נ, ,רוש,. fiTS ,:תן נקשות ,ן,ן, המיורט." גהיקינ וז.ן, ,1,ת ותשו נ. .זיע,ייני

 נטוע צו ויקנות
 יחן גן ,א ש"ס ;ו, ה;מנ" CTtl~i מיום יום עשי היישן תוך טענותיו ויישר "ז.ן ,:.ת ':יא יה' יךת:יז נעע,היוה

י
 יצחק, מרדכי, שרלם, סובאן, פירטיניהמבקשים: 1659,השכ"חתיק

 ולאה רות שושנה, רבקה, גלילה, סובאן, וגד אשר בא2 ב' ביום בחיפה שנפטר נמס, פישל המנוח ירושתבענין
נוובאן. 967[(. באוטומט )8תשב"ז

:a~crltnוזהבה רחל נמס, )ארי( 'ודא למט, לאה 
הי,למט.

 711],תש:."

 7!7],תשנ-ןת., שי'נרס. ורחל שיינרט ינ.תהרליך
 ט-י ניים נ".!" ששטי קמחי, 'עקב "מנו" ירושתנתין ;"י[,הש:."חי,

 1958(. בינואר )16 השכ"תבטבת ז' ביום ברמת-גן שנסמר פיס, בדיה המנוח ירושתבענין
 ולונה קמתי וחיים ישראל קמחי, בלנקההמבקשים 1997(. בניבמבר )סו השכ"חבחשון

סיד.בן פ'ס. ורחל מזחםומנ,ש.ב;
 ","1,הש:.חהיל

 7""1" געותו נסנתיתשנ-ו)(2ג."
 נ"נ ב,ום,ר נוטיו שהסר סבו, אריה המניח 'יישת,ן:ץ 'ק

תש:נ,"ן אורויקה. ופסח שמעין אור~יקה, טופיקההישלשם;
 "ן,;( ג!נרו"ר )נ2 הו:." גשנהנ-1 י-; ניון נהיתן שחסי סובאן, אלברט המנו" ירושהנעתן ""11,תש:,"חי, ;וטמן.:יט ומור- סבו ושרה ברכה סבו, (ב.ה( יו נורןג7ייט

 נ"ע, י"שי מעמי וסרסן,א, 7""1(. נ".נונס )"2 הש:.;נאנ

 בטבריה האוירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאחת גינון הגישן או תאה מונת ההונע גל ירושג. ציי .מתן ג,שוה לגיד המפורמ.ן נתייחם הו.ן, ינק התשו נ. .יוייהרי

ק מ. מ,נ ען ךןניח  

 1967(. באוקטובר )16 תש:"ח בתשרי י"ב ביום ש:טטרהירדן, 84',ה"1כ"חתיק
 מן5ת, אשכנז' שייני נו יעקב המד" ?ווסתנעין

 ש;!;י
 :רוס. nu~a הינקשה;

 ~195(. באפריל )סע השכ"ז בגיסן י'ביךם

 נים שננסי ברקוביץ! '""י גן עקב ייי'" 'רישתנן:'11 'אלצי. תעמי זיו-אל ברכה פונסו,רבקה

 7י,תו:-יהיק
 ואלה יצחקי לאה ברקוכיץ, ביק דידיין,ש'נ;

 608י,השכ"חהיק 1967(. באוקטובר )18 תשכ"ח בתשרי ט"ו ביוםשנפטרה " /ון' מטבריה, גיגי משה אלמנת מסעךדה המנזחה יאשתבענין
 ששיר ט':למס:ר.ה, ".ג :ן אברהם המו" .יישתנערן כהן ר-:ה :':י, וצבי יהודה חתם, 'עקב,וין,שינ;
 די"](. נ.1:. )"] הש:.; גנ.ון נ.ניזם קוב'.ומרעלית

 טיק מעגן מקיבוץ גי-רגן מנדל בן רוסן רמנות ירושתבענין יאשי מעיר שטך'ת, מ',וסח rrnilsl~-תתי, טיל. רמנהוהנקשת;

10711 8מפ1_14.3 ה'32"ח, בארר י"ר 1437, הפרסומיםיגק,מ

----



 בבאר-שבע האזרי הרבני הדייבית
הזמנות

 '" י" שע יי, "תה דיה ים יינ ישי עע: ה.י סי=י י.י:יי ירחק יני" ית' יחי צדיי":::;:ג שאהד בעובין הניעו:ין דו הנאה טיבת התיבע כל ירושה, זיוי ליחן בקשות להלן, המפורטים בחיקים הדין, לבית הושוו כי ידועלהווי
 0"4',תשכ-חהיק 446'חש:"חהיק

 ינאו-~rsr, שלקררן י;לנ גן יד.שע ו::1" יוסתנן;.ן ,.ן נ"נ ש:?:י ישי, בת מרי וידל יי1." 'יישחנע;.1
 1507(. ביולי )25 השג-ז בחפוז י"ז בייםשנוטך 1958(, בדואר )18 השב-הנטעת

 מבאר-שבע. שוקרון פרחההו72"": וידל. ללביבהמבקש:

 512',תשכ"חחיק
 מק-ית. שטרית ב:ן יעקב גח דיבקה הן:.הה ירישתבי:-ן 450,תיכ"חתיק

 1907(. בנובמבר )25 ת-:ב"ח בהש.ן כ-ג כיום 7ו:ן,'רהש,ך:ה, ש:הךר כבאר-מבע, גרץ גזה גן אגרהם הרוח ירושתבעין
  בומצררי ריין יבר-שבע, שטרית ב7 כ,כנלוףימבק.:יי: 11957. בנובמבר )22 השג-ח במשק י-טבעם

 וקדית-ן:,מ. צ.שהיאלם  נרין. ויסקה  אניטהדכך;'ות:

 ל51,תשכ-חתיק
 מבאר-שבע, עזרא בן עהק בן זיךד הפיח ייוונתבי:-ז 475',השב"חתיק

 1958(. בינואר )29 חיב"ה בזבת כ"ח ביםשנעטר מ-יי- בתלהיים ארמ:ד גן איזירו1- המנוח ירושתבענין
 מבאר-וכע. צזרא בן דצלך ירחקהרבקשיב: 1955(, בינואר )8 תשה-ת כטבת ד' ביום שנפטרשבע,

 י"ס. כשיי קיק,מ' """1( גזינ )1 הנד" נעיי "' ת"י-ש:;. בהלה'ים וארמוש יוסף מרי,י~ךנ,.:.נ:

 גאשקלון האררי הרבני הדיןבית
הזמנוה

 "11,הו:-התיק ",1,תשרחחי,
 בכסלו י"ג ביים שימטו ברון, תנקב הינוה ידועתבענין בטסת כ-ו ביום ונפטר קודם., ייבזק המנוח ירושתבעין
 1957(. בדצרבר )13הטכ"ח~ 1958(. ביניאר )27השכ"ח

 ברץ. וראובן ברון דבורהין:;ש.נ: מורים, 'וסף, אלברט, רפאל. קורסי, רחלךמנ;ש.ן:
 ,נקשך ,ך,1;ן נ.ג: ,ו ?T1 י:11.ן ונ. ה:%: סננת דתכןנ, .נקש: יןת:;1 יינה ין 'V'T ךעוןי, .נ, י": הוגת י;ןנן:, פרידה. ופנ.ריביתי

נ_..ס יי.ס י.נ עשר ימשך היך כערתי. ושנור "וין ,זית יני"ו:,. ,: .נ. ,ן
 י._._
ן .ה ן , "ס 1.

 בעיניו. כטוב צו ומע"ש בזת יחן כן לא רואם וז, המנהפרסום

 יגש. מימי סרלוא', מ' שמואל :' י" ידיי סרלואי, מ'שמואל

 תכרות ל?.ףיק ;שית ג כרכיהודעות

 "ן דמייי, יני, ,ןוךן ישני י:ד' י:;"י "י י:ןשז:::.1 בתל-אביב-יפו המהווי המשפםבבית
 לכל ייתן הנקעה מן דעהק  שלו. דיין עורך בא:'צעות אוכצצךו 68',0ך7 לספרמנק

 תמורת מטה החתום מן ואת ושידרוש דהברה של ממתקף אובושה ההברות, פקודתבענין
 ניוו. י,מי1;':יזנ כע,מ, א.ך.י.פ. קוניה ע.דוקינענ.ן

 ע"י 'יידץ,ד עיזין ,, :יפו נ.נ ע., בע"מ, פרדמן יצחקזן::;שת
 ן' הל-אביב. 45, ימו ידרך נהמיאםוש'

 חייב האמירה דבקשה בירור בשער להופיע הרוצה בל : ההזר לבית בקשה הוגשה 1955 במברואר 6 ביום בי הודעהן בזהנמכרת
 1ה. רצועו על הודעה לציל להתומ הדואר, ידי על לשליח או לעמור, וכי לעיל, הבזכרה ההכרה את למרק בהל-אבית-יפו המהוגיהמשפט
 או ובהחימהם הפירמה "ו האיש נ-ל והמען ה"מ בצ.11הרודזיה, ב"ג-יל 9 ביום בדין היושג המשפט בית בפני הישמע 11 פירוקבקשת
 אל שתגיצ באופן להיצלח או להיברר צריכה כוהם, דאבה;-בת 08.31. בשיה1958

 ,א ,].,"ן:.ן ז. נך;ן יתייך גר21, הקלייה זינין 7, י7ההך י. נתש"גי
 ,ן:,ן-

 "(,1. נעי,, " .~ס Is.oo ,7 ך:],

 "),י1.ו.11 הטב-י. לאיר '-1 ז:11. ך(י::ס,ס.:;'ט1074



 חברות לפירוק בקשות בדברהידעית

 וי,2,1ן משיתיק 7ן,,ו2ו ישית., בתל-אביב-'פו המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-'פו המחווי המשפטבבית
 ן,ניית, !,יזתנעמן ",נך1ת, !דייתנןיי1
י"ס מר"מ, י' ש' "ינ:, %!, ת,-אג':, !, מנ' מרזנ, רמו", אן, ת,-אנ'נ, 2"2, הירחן מיהלנ ,נ;,'-ק'מון שוי עי.!נ,ר מי"1נ בע-מ א'ו~פרוד הרניה !.רוקונענין ויצקת ,יי?יי "נרה בע-מ, תרבתן ",נרה ;ירוק.תנין
 מךבןבשמע:::ךג:נן:,ץןןנןנ שין"'ת יית'ני'" ה!ן'י ישניי 7'ניז מנחם, כפר 1"מנ7ש
 רךונות. ",1, יי!, ריונךש,טי.נ:

 נקשן הקקה 7",1 נן?מנר "2 ניום גי "ישה, 12הנמנית געשה יתושה 7"15 נייכנר ,2 נ'וס כ' הוזעה, כוהנמיית
 .;י,, ישנית היניה את ,!יק נח,-"ניג-'TC "לשו. ימסמסינית ין.,, :נחית צינרה %ת ,!ר, גת,-%נינ-ירו דן,11, היקרןינית
 ?1 ניתן ,תמתך ורשה הצמורה ",ניר ק. מעהתף %י תיק,יי ?1 ניתן ,היון "רו!" "אמורה דשיה ש, משתתף 1% נושהנ, "".,". נשעה 1DG8גאיי'י "".,". נשעה "",1נשר., " גיוס נוין היוש: הישיט בית נעני ת'שיע 1, י.י., יקשת1: " יפי גויל רי.שנ היעים נ.ת 2(ף הזעי! 11 !.רו, נקשחוגי

 "ס "נייור, נשרת ,הותי; יש". ,:ך, ,ותעוז %, שלשה נעין "ם ינ.רור, נקמת י:1!.ע יש". ינך, ,"תתז או "נקשהנענ.ן
 ,:, יינתן :נקשה מן "עת, שלו. "זין ;.רך ג"יי;ות א.2ע!מ1 ,:, ימתן ינקתי מן ";ת, ש,1. דז.1 עורן ג"מיע.ה %וקלעייו
 תמורת יסה הרתעם ין ,את ש.זרוש "הנדה ש, משתתף 1%נישה תיירת :טה ""קוס מן 1"ת שיזרוש ""נרה ע, יעתתף 1%נושה

 געןו. ך,נ,;ךתק,.! נען1. ךקנ.עןתע,ו!
 לו-י אלון,י' ;יני אלון.י'

 ימנושי%-:ך "ידושי"-:י"
 רצינית ",1, הי?,יציג רינות ",1, ויי,ר"וג

 י;,, ייתם הזקר, .וי ן, ,שרוה אוימנור, י,.נ ד"ן,רה הנקשה נ.רור בשעת ,הקיע ירוצה נ,גירה: ייינ וזיויה ונקשה נ.רור בשעת ,"1!.ן ויורה ג,היין:
 ווי;"

 ע,
 וו. רי.;1 ;, ה71;ן ,;י, ,"ת"ס וזוטי, .ז, ן, ,שסח 1% ,מנוי, זה. רווקי

 "1 ונקתייתם ך!יריה או ושש ש, ,ימען השם נ?י.1ךן,ןעך, 1% ונסתימת! הזירמה א. ד".ש ש, והרען רקס גייוןהי71ע",
 א, שתו.; נ"1!1 ,ך,ש,ה %ו יתייתר ?רינה נונס, נאנסתימת %, שקיע נציכן יציעיה או יה,מוי ?רינה נוין, גא2"ת,מת
 7 יום שי ,".וו משעה יאודר לא לעיימתום

 נשריי
 7 .ו! שי "ן."1 יקעה י"1,ר יא ,עייואתוס ,,,1.

 נא!ריי
.1"", 

 בתל-אביב-יפו המחוזי הטשפטבבית בתל-אביב המחוזי המשפטבבית
 שנרות, !,וןתנעוין ן"גיות, !בייתנכין 1",271" מחיה'1 ון,"ן2י מנירת',

 "1": יישר שמש" בע-מ, מם משגב שנרה !.רי,ועוין 'שר%,.ת יגר" ובנין, ניקוז תעול ""ניע !ירוקונענין
 מקוהרשן חי-%ג.נ, )א(, 14 ניתן התירגנה, מגרש.נע-מ,

 הי-אנינ, יננן, 117 ע..1 "?י "2 ישראי
ריננת. 1 במילוא.ם. למשרתים תגמוליםלתשלום ",1, "י?, ר".: ".ץ: מע(סיים מנינים ,מנירת נתינתןאשר 1 השוואה וירו לאומי לכיטיח המיסדו"ינקשיס "יון, ,' עו.ז נ-נ ע.. הירוש, מי,שנ חביב עמרוהמנקש
ן נקשה ווורה 7",1 גודייר "2 גיוס נ, גווען, נוהנמקיה

 נקשה דוושה 7(1% ני?מגי ,2 נמס נ. יוייה, ייה ימיית
 ,;',, הפנית ךךנרה "ת ,!רק נתי-%נ"נ-'!1 ימ"י1' יישן יפת ,;'י, ינונרת דיניה את י"ר, נת,-"נ.נ-.!1 המן,1. "למסינית
 2 נ.וס נזין י,.שנ המאס נית נתי שיע ת יי !יייק נ,~תינ' " QT'1 :שין היושב המשסט גית נמני הישמ 11 פירו, נקשתוני

 "ן."". נשו, "",1נ"יי:י ין."י. נשיה leESנאיר.1

 זב הכהייי יגן:א ר,!:מ ,:ן, יךתתן "י עקשןשיק "נ,רור,1אן נטעת יתיגע יעא. ,:ן, ,יתמן אוגענלונליה
1nssaן יינתן ינקע, מן ויתק ש,,. ון'ן י"י!ע.ת,ע.יך %ינעומי ,נ, ..נתן ולע" ין ועתק ש,1. "ז.1 עירך גאמ?יות אי:, 
 מעתתיויש"ואי תמורת ים" ודתו( בן %1ת שיזר.ש הצנרה ש, משתהף אונועה

 תיירה לן" ""ת.! מן 1"ת ש.זי.ש דינרה ש,
 נען,. הקניןוהעתוי בזו. הקנ.עיתש,.ס

 עו-ז בוטת,משה עו-ז אלון,"1

 המנעלסיא-נוח ומנקשנא-נו"
 ת,-אנ'נ 11, יסייקנגר ייוג.ת ",1, ור%,ייונ

 ~ן. ישוו ן, יוזעה ,;., ,ךת,ס הז"ר, יני ;, ,ע,1" 1% ,מנעי, זן. ר?1ו1 י, הניעה .;., ,פתוס "זנאי, .ן' ע, ,ע,1" אויישר, "..נ ""מערה דנקקה נייוי נשרת ,יורי; זיויה גןוערה: ה"1 יחמורה לנקשה ג,ריר נשעת ,ן,!'ע "רונה :,געיה:
 א. 1ניתימתס ך;.ילה א. הטיש ש, והיען "(ם נ!..ןךייייה, יו וניתיךתם ון.רמה או %1,ש ש, והמען ישם נ!..ן"הנוע,,
 ", שעי; נ"1!ן יה,ש,ה 1% ,:.י"ר יר.נה גו"!, נץנ"תיית ", שתוי; נטוען ,ה.ש,ה או ין.מסר ?יינה נוך!, נאנ"תיית
 "ן,1. נ"רר,, 1 ..ם ש, ,ן."1 משעה ,"."ר ." ,ע.,הרתען ""1. גיירי, 7 יוס ש, "ן."1 מקרה יה"ר ,% יעייהךתיס

75ל1 1,י1.:.14 ה"נ-ה, נאוו י,ו 1"11, היז!.סים,,7יט



 הברות לפירו; בק'טות בדמרהירע.תןן
ן
 בהל-אביב-יפו המחווי המשסטבבית בתל-אביב-יפו המחווי המשפט בכיתן
 ון,71!( מן[רתיק 7ן'7ו!( מתית"ו,ן

 הן:יוה, ןזוזתנ;:'ן הךני,ת, פרזתנן:'1ן
 גת-ין, 77,נאיר ת,-"נינ, 17, א,"ריוי רה.נ כנוטי( משהן י"ינ בע,מ, ושות' ט:'אס משה ""ניה עייי,.געת )"ן, כע.מ. מתכת מוצרי טל-דף "דגרה סירו,וגטיןן

 השוואה וקרן לאומ. לביטוח המוסדייונ7ש.נ השויאה וקרן לאוס. לב.טוח המוסדו"מ:קשיס
 במילואים. למשרתים תומוליםלהשלום במילואים. למשרהים תגמוליםלתשלום
 נקשה הקשה 7ן1% נוצמגר ,2 נ.ו[ גי ,.זעה, גזךתמירת נקשה יושה 7""1 נז?ינר ,! נסס ן. ךון;ן, נוהניגרת
 ,ן.ל, יח:ית הינרה ץת ,[יל ג",-אניג-.!ו המ"מ. ךיש:י,:.ה ,יי., שוגרת "יניה את יפרק נח,-"נ.נ-~TD יין. "כן!סיצית
 (7.,(. ישלך "11נתר., ,".,". נקעה 19GSנ%יי', 2 נ.ום נן.ן ה.ושן הישנס נ.ת נשי ת.ן:ן ,ו !.ר., גלשןו:, , נ..ן נזין היושב המק"ט נית נווי תישכן 11 !ירו, נושתוגי

 %ו נושהגי
 משתתי
 וי ג:ה1 ,תיוך הרו" יץ:ויה ךה:י" ש. כשהתף או ננשךיי ?י נןת1 ,המך ךי.צה יאמ.רן הזני" ש.

 א[ ינ,רור, נטעת "1!'; רה"י ,נך, יהת:1ד א, ינ;7,נ?:,ן "נ ו:.יור. נשעת ,זעת יש%. ,נך, יהתננז %ו ונקשהגעתן

 שורת יטה ההתום מן ,%ת קייריש ןנרה ש, משתתף אוווין הרויה מיד "ית,[ מן ,את שיזי,ש "קרך ש, ישתתף %ו!.שן יני ..:תן וגעשן ין געת, שיי. ייי1 ;,רך נ,ין;.ת "ובזיו ,:, ":תן ךי,שה מ1 "עת, ש,,. הי.ן עפיך נ%י?עות אוגןצמו
 נעןו. ך;:,עךתש,ו[ לעזו. הקנועהתעלוס

 ע1.ז בוטון,משה ע.-ז ITDT3,משה

 "ינ,קיסג"-גו" וגנ,ק,םנ%-גו"
 ת,-א:ינ !1, מירי,:ני ח.-ן,נ.נ !1, ינריקנגר

 ייינ הצמיד" הנקשה 2.יור נשקת יך,!ין היוצה נ,"?רה: "..נ ה%יויך ונקש" ניר.ר נשעת ,יו!.ע הרשה נ,העיד:
 זה. רקונו עי המזעה ,עיי ,"תו: ייואך, .וי ?, ,ן,ו" או ,ן:יר, T:TS- .,1 עי "וזיה לע.י ,התום היופי, .1. עי ,זיוה אוימן,ר,
 %ו ונסתימתם הן.רמה "ו ך%'ש שי ין:י1 ישם נציו.יך11?ה, %ו .נהתימהם י!.ימה או יא.ש ש, והיין ה[ היוןיה1זעה,
 א, שא'; יאוין ,יין," %ו ,"ייני 2י.נה :וין, נ,גךתימת %, שה;,; נאין י"ישי" או ייימ!י צר.נה נוים, נ"נסתימת
 ,יצו. נדיי, 1 .ים שי ,ן.17 משעה יאדר ,א ירי,יךת.ם "(,1. ג,!ר,1 1 יום ש, י(."1 כשע" יאותר י% ,עיי"ית'ן

 בתל-אביב-יפו המחיקי המשפטבבית כתל-אביב-'פו המחוקי המשפטבבית1
חי"

 7,,;27י מנפיתיק ו(,"ו!( מן!ר
 היןד.ת, ן,.ז"גרדן ""גינת, נבזתנעתן
 טקמט'לים לייצור חב' -לורדסין. יעניך !'ייקיגיש להובלה חברה מהמכים, מרכז היבר" !יר,,ינענין
ב"מ, ה,-אגיג, 11, פת"-תקי" זיובע,מ,

 השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסדידן:קש.[ השויאה וקרן לאומי לביטוח המוסדידינוש.ן
 במילואים. למשרתים הגמוליםלהשלים במילואים. למשרתים תומוליםלתשלום
 נקשה ".ושן 7י,1 יי?:2ר ,2 נ.י[ ני ".ייי, גוךנרוית נדן, הוושק ו(!1 גזימנר ,2 נ.1ג ני "וזעה, נוהצינרת
 שונר" מנרה את ,ירק נת.-%:'נ-'!1 היהון. ימששינית

 ,;יל, התגרת ""נרך %ת יפרק נת,-%:ינ-.!. מחווי ךןשן?,:,, ימ,,
 2 ג.וס נד.1 ".ישג "משיט ני" גשי ת.ימע יי !.יי, נל.ז,וג. 2 נ.ו" גן'ן "יושג "ישרט נ.ת גשי תישיע 11 !ייוק נלשתזג.

 ,".י(. נמה ,י17נרן-., "ו.,(. נשעה ,י17נקיר,,
 1nra 1? 1 יתי,ך פרוזה ודילר, כינרה ש. משתתף %ו ויש,ג, וי גךהן ,המון יינן" ך%מ,יך "ינרן ש, מסתחף או עשןנ,
 %[ ךייי,ר, נשית ין.ן'ן רקא' ,נך, ,"המו "1 מושה נו:'1 %ק ובירוי, גשעת ,"ו(.ע ישן. יגך, י,הנון %י ימעןני1י1

 ינ. 'י:ת1 הנקש" מן ועת, שקו. "ן'1 עורך נ,יצן,ת א.יעזיי יני "ות. הגקקה מ1 יעתק ש.,. ךן.ן עורן גאי??ות אונוציו
 ש, משתתף אונושך

 r~an מסה ת"תים ין ויה ע.זי.ש H1:v ק, נשתתף "ונון" השית מי" ירתום מ1 ותת ש.זר.ש המר"
הנשךןמ;:::יונביצוינ;:::י נערו. ",:וויהודון נעזו. "לנועהתשבוס

 ת,-2%ינ !1, ן:י.קנ"ר ת,-,:'נ 11, מנרי,ננר

 ,". ריוו עי הוי?" י?.י יחתום היו"ר. .י, עי ישיו" איימיר, יה. ר?יוי ?י ,יי;" ,עיי ,""ים דייליך, .י, עי ישעי" "יייניך, ן חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להיפיע הר-צח כלהערה: חייב האס-רה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה:
 "ו וגההין"ם הכריכי "ו מ.ש ש, ,"כען רקס נגיפןךךוועך, הו ,ן,ת,סתס "?.דיה או ךאיש ש, ושען "שם 2?.11""וזעך,
 ן ץ, שה1.ע נאוין ,יישרן "1 י"ימיר צר.גה כיה[, נאנדהית ,. שה:.י גאותן י,ישיה א. ,יימרר צריכה נשג, 2אנ,ת.כת
 ן ,"11. נבי., 1 יום ש, ,ן.12 משעה י,יךר ,א ,?י,הדהי[ ,ויו. נ"לר.1 1 .1[ ש. י(.!1 מוען יחיחר ,א ,עי,מיתוס

ן
 4,י1.י_,1 ה'::.ה. 2"יד יעד 1177. ה!י:ימ'ס.ימס1076

ן



 הברות לפירוק בקשות בדברהודעות

 בתל-אביב המתוזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המתווי המשפטבבית
 6281,67 מטפר תיק 67',6277 מספרהיק

 החברות, פקיעתבענין ההנרוח, פקודתנפגין

 תל- 4, ר.טש.,ן שויית בע,מ, כעוף "הרה !'יו,~נפנין לבנין קבלניה הברה נתיב- -כתי תני" !.יו,ייןנ,ן
 צון, ,' ?:-ו א:,%:.נ, הבת. "1, ג.,ו מי".נ מוקבלבערבון

 השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסדיהממקן.ם השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסדוהמבקשים
 במילוא.ם. למשרתים שמוליםלתשלום במילואים. למשרתים למוליםלתשלום
 נקשה הינשה 1967 כדצמבר 28 מבאר כי הודעי, בזהנמסרת בקשה הנגשה 1967 בדצמגר 28 ביום כי הזועה, בזהנמסרת
 ,ן.., ג:1:רת ההכרה את ייר, נהי-ןנינ-.יו ךמתיץ נכש!:ליית בעיי, ך:ו:רת ךיגרה את .!רק גתיו,כינויכו המיודי הכשכריניה
 3 ביום בדין היושב המשפט בית בסני תישמע זו פירוק בק,נתוכי 3 כיום בדין היושב המשפט בית בפי תישמע 11 פירוק נקשתוכי

 08,33. בשעה 1958באפריל 08.30,  בשעה 1958באפריל

 ?1 גסתן להמוך הרוחה החמורה ההניה ש. :,שהרף 1% :ושהנ. ?1 :4תן לתמנך ייונה החמורה המרה ש, משתתף או קושהיל

 אם :נ.י,ך, גשמת ,ךי!.ן רשמי ידך, ין,::ן ,ו הסורה :עין אס י:ירור, נוית ל",ל.ן רשעי ינך, יההי:ן או לנעשהנמין
 לכל ייתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעית אונעצמו לכל יינתן הבקשה מן הפהק שלו. "דין עורך באמצעות אובעצמו
 תמורה מסה החתום מן זאת שידרוש החברה '2ל משתתף אונושה המורת מטה החתים מן זאה שידרוש ההברה של משתתף אונ71וה

 בעדו. הקנויהתשליט בעדו. sllpniהתשלום
 יי"ז בוטון, משה עי"י בוטון,משה

 המבקשיםבא-כוח המבקשיםבא-כוח
 הל-אציג 15, מבריקבבר הל-אגיב 13, מסריקכבר

 נ,יעי": ח"ו יגמור" "נלקה ביריי נשתת ימניע היווה נ,העין:
 הרו?"

 "..ג וממפרה הכקשה גירור גשרת ,ישי;
 זה. רצונו על הודעה לעיל לחתים הדואר, ידי על לשלוח אולמסוי, זה. רצ111 על הודעה לעיל להרום הדואר, ידי של לשלות אולמסור,
 או ו:יתימתס שירמה א. נאיש ש, וומון "שנ :)יגןיינונה, %ו ו:"תימהנ "!ירמה או ביש ש, וניען יחס נחיתן"".ז?",
 אל שתניע באופן להישלת או להימסר צריכה בוהם, גאכחתימת אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה כותם, באבחתימת
 1568. באמריל 2 יום של 13.00 משעה יאוהר לא לע,להחתום 1958. באפריל 2 יום של 13,00 משעה יאוחר לא לעילדהתום

 בתל-אביב-יסו המחוזי המשפט בבית' בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 6282,67 נ,טטר היק 6280,67 מספרתיק

 ההרוה, מקודחבענין החברות, פקודתמעגין

 לרהיטים חרושת בית -קדם- ושר" !ירוקונעין א;;,.ן,%,ורן:,%:ן בע-מ, טכ11-11יינ;ףןי'רוקן,נר"
 הרצליה, מוסקוביץ, אצל 23,8 ויצבן שיבץבע*מ, הנובה, מחטניע-י

 השוואה וקרן לאימי לב.טוח המוסד~יי:;ש.ס השויאה וקרן לאומי לביטוח המוסדיוינ,ש'ס
 . ' במילואים. למשרת.ם ת:מיליםלתשלים במ.לוא'ם. למשרתים ת1מול'םלהשלום

 בקשה הוגשה 1967 כדצמבר 28 ביום כי הדיעה, בזהנמסרת בקשה היגשה 1967 בדצמבר 28 ביום כי הודעה, בנהנמסרת
 לעיל, ההברת הוברה את לפרק בהל-אביב-יפן המחוזי המשמטלבית לעיל, התזכרת ההכרה את לפרק בתל-אביב-ימו המהוזי המשפטלבית
 3 ביום בדין דיושכ המשפט ביה בסני תישמע ,ו תיריק בקשתזני 3 בים בדין היושב המשפט 3ית בפני הישמע 11 פירוק בקשחוכי

 08.30. בשעה י196באפריל
 0ב.08. בשעה 1068מאמריי

 יו נמין לתמך הרוצה האמורה גושרה ש. מי,הף או נושהן. נו נמהן יהפוך הרוחה יאכורה היגרה ס. משהחף או נוותנ,
 אם הבירור, בשסע להופיע רשאי לכך, לההנגד או הבקאהבענין אס הבירור, בצעת להומיע רשאי לירי להתנגד או הבקקהבענין
 י:י ייתן הנקשה מן דחת, שקו. ךז.ן ?.רך r::vstxa או:עומ. יני 'י"1 הנקו" מן הן", שקו. הזין ?ויך ג,מ!?וח אוגזומן
 1%מוש"

 מעתתי
 7, ישההף %ונושה הדורת יען יקריס מן ורה שידרוש ""נר" של

 המירת מ:" שתום מן ,%ת ק.ירוש "הנד"
 בעיו. הקביעהתשלום בעדו. הקבועהתשלום

 עו"ד בוטון,משה עי"ד בוטון,משה
 המבקשיםבא-כוח המבקשיםבא-כוח

 ת,-%ג.נ :1, מטייק בנר ת,-אב.: 17, מניי,נער

 "..נ ך%מ,י" הנקשה נ.יוי בשעת יה.!יע "רשה נ,החרה: היי: "%יורה ינקו" בירוי נשחת י"1!יע הרשה נ,העי":
 זה. רצחו על הודעה לעיל לחהוט הדואר, ידי על לילוה אדלמסדר, וה. רצונו על הודפה לעיל לההום הדואר, ידי על לשלות אילשור,
 א. ו:יהימהס ו;.ריה א. ין.ש ש, ועמרן avn :!ינןהדון;,, 1% ונותימתן "!ירמ" 1% ה%.ש ש, וימען ושם נו.וןהדוו;",
 אל שהניע באופ. להישלח או להימסר צריכה כוחם, באבהתימת אל שתגיע בעיפן לתישלמ או להימסר צריכה כוהם, באבחתימת
 יי1%. נזקיי, 2 ,ום ש. "".13 משן, יחסיר .א ,?י, ",הנס %"י1. נזיריי 2 י"ס ש, "".11 מקסה יא.הי יא יעייגיתןם

li_cl~lljs 1977 תע:.ה, גארד ,.1 :"11, ה:ו:.מ':.,;וט



 הברות יפיר:ק כקשות בוברהידעיתן
 בתל-אי'ב-'פו המהוו' המשפטיי'ת בתל-אב.ב-ימו המחוזי המשפט בב.תן
 כטפרתיק 67'294ש מספרתיק1

 ההסרות, מ-ודתג?"1 ההברות, מקודתבעיןן 8(',25"

 ,נ,מ" "גי" 'נ'קולנ.קוב, יל' המר יעני" י', ( י,ננון.: יין-,1, 2, ;,עי מיסיי בע-מ 'שתעל ""יי" !'רז,זנ?;.1
 רשומי, "ניר בע,מ, להשקעות חברה ארנון,ן..._ת במילואים. למשרת.ם תגמוליםלתשלים "ר. .ימן, %ן, ת,-%נ'ג, זן, ש.:ז'ןדיי: השואה וקרן לאומי לביטיח המוסדיי::,ש.ס
 נו"ניקרת

 עזרני-וין, ,ש.ת', ".יוני, "ש' עי,י, יייישי'י,, יתן י י י; נלשן ,.;:" 7(,1 גוימנר %! ג..ם נ' ".זען,
 תי-%י'נ. ,!' חייי יהיו,יהינ ,עיי, העוזית ""נר" %ת ,!ך, נח,-%נין-י!1 "מ"וו' נמשלןינ.ת
 לבית בקשה הוגשה 1908 בסברואר ש ביום כי הודלה/ בזהניטית 3 ביוט בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשתוכי

ג, וכי לניל, הנזכרת ההברה את למרק בתל-אביב-יפו הנתיזירן?5ט 0ה.08.  בשעה 1934באמריל
 1% :ז:"

 משתתי
 ",נרה ש,

 ך%מזר"
 , ניו! נלין ,.זשנ "::!ן גיח גלך תישרע 11 גירז, נ,:ת נו נן,ן ,תוזך ציוצה

 35.30. בשעה8"9ן אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהביין נ,!ך.י

 צו נמתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של מישתתף או נוזנהכל לכל יינהו הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו
 אס הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבק'יה ~?:rt המורה מטה החתים מן זאת שיורוש ההברה של משתתף אונויה

 לכל יינתן הכקשה מן העתק שלו. הדין עורר באןצעות אובעצמו בעדו. הקבועהתעלוס

 הל-מביב 20, הלויורחוביהודה
 חייג האמרה הבקשה בירור משעת להופיע הרוצה כלהערה:
 ;י ,שיי" %ייידויי,

 ,ן., יסתום "ייני, .י,
 ך,וע"

 ה.,ג י,:.ר" ך:ו:ך ג.יוי סועת ,"1!.ע יישן נ,"ער": וו יגו;. ע,
 י?';י יי ויי;. י 'ע 'יחי! "ךי%י י וי י-יי, " ;י-.] %י ונתת.כת! הלפרמה א. יאיש שי )דמען "שב גזירן"קישה,

 ו,
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההידעה, י יו

 אל שתניע באופן להישלח או להימסר צריכה כוחם, בשבחתימה אל שתגיש באופן  להישם או להימסר צריכה מוחם, באבהחיאה
 1955. באפריל 7 לס 17ל ח13.3 משעה יא,הר ל" לעילהחרזם 1958. באפריל 2 ים קל 13.09 משעה יאודר לא לעיללהום

 מקיקעין מכרת כרכרהודעות

 כמזהורת טחנן מנמת .!י נסו "וש ינ.ת ?1!ו;ך(ית. :נועו:ן.ן ;,,רברבו "וצל-!תי7 בתל-'אב'ב-'פו המשיפםבהי

 'u:x ב:גג::: :::': י,ן יייע::ב:":;י:" ני.די דלא וכסי מכירת בדבר ראשונההודעה
 ומתההן עליונה, ל-ומה המיבילות המדרגות וחדר למנגחהט"וך החייבים של להלן המתואר הרכוש פימבית למכירה בנהמוצע
הנוהיית. ל"י 13,000 של בסך חוס לכיסיי אורבך ופאולי:היהושע
 שינה, חדרי שלושה עמידה, פינת המשמש מעבר העליונהבקומה חברת המשכנתא, בלל לטובת עו"ד ושכ"ט הוצאות ריגיח,בצירוף
 וב"ב, מקלחת עם נוסף שתיות חרר ובידה, ב"מ עם אמבטיה הדר בע"מ. 6233 נגוש 150הלקה

 צמודה מאלה אחד לכל שינה, חדרי שני סין קטן ~גרונות הדרועוד פרטות מיום יום שלושים ממשך בתל-אביב תתקייםהממירה
 נוולה.כועסך; 09גנ-11.09 השעוה בין שעו'  בימיב  יהינלו הצענה ,י,"ודעה
 קיר ציתי צנעוגייכ; המיניטריימ הנלי" משובה, תני,גרר הרכיש. משתי ~0נ של העדה לאחרלפנה"צ

 מרצפות עם מוזאיקה רצפת הנוחיות, חדרי גבל צבעוניתמ,רמינה חקתה. על האחוזיה מפיי במשרד העברההיצאות
 הקרקע. בקומת אויר מיש המרמסות, לטנירת אלומיניום תריבי הרכושתיאדרי הוזה, חלונות שונים; קיר ארונות המגורים בחדר חום, ב?כעגדולות

 לשימושם גינה צמודה לדירה נקיה. בבניה מלבנים הביתהיית רמה-גן. 6, יעלים רהוב 2',90נ, חלקה 6203 גוש הרישום:כרסי
 חדר על-יד מרוצפים. גדולים שטחים ישנם הבעלים, סלהבלירי מירי. הקרקע:סוג

 ומאיר. מים רשת סידור דשא, שיתי האחורי בצד וגם בהמתהמגורים יהלקה )הלק 3;150 גהלקה חלקים ל-2',1 מ-ר 1,8.7השטח:
 יוגה האחורי, מצד חיה וגדר הרהוב בצד אגן קיר עט מגיורהיגרש הדונה(. 2'י190 לחלקה גמוד מ-ר 339בשץח

 מש.תף. נקיר רק הקשורות הבית של הדירות שתי בין שלמההפרדה בשלמות.החלקים:
 היא: הנכס של ההוצל"פ מן?םההערבה מומדד. שטחהגבולות:
 ל"י 75,000 של בטך מ:ויבמ?כ חחד )הדר הררים 4 בת קוטג' דירח הינו הגנס הנכס:תיאור

 ל"י 0"40,0 של בכך הסוטבן2נ ק-מות 2 בן משמחתי דו בבית א'( נקומה חדרים ו-3 קרקעבקומה
 גרבדשדב ממדר רתוב ררך הגישה  מוצא; בלי רהוב  רמת-גן/ של הצפיניבאגור
 בתל-אביב-יפו לפועלהמוציא כאן הוקפה היתרונות  בשגים הירקוה  לנהר  המקביל ירקינהורתוב

 נ11.3.105 תשב-ח, בארר ריר 1407, הפרכימ'םייק,ט"107
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 הרשמי הנככיב שנט כ"תהידעיה
 החברותפקודת

 דיבידנד תשלום עלהודעה ראשונות ואכיפות פירוקצווי
 נפיר.ק. גע,מ צ'יפ ק"מ" מנין:שם נפיר.ק. גע,מ מעזור ""גרו:שם
 ה,-א:ינ. "י, מנסרי מרנו יהונ הישיר: וישרןמען ח,-%:יג. ו, אהוה ימי יהונ מיין, שצנת יישוב: יישיריען
 וי,74"!. %:יפי תיק ת,-%נ"נ-ירו, ש,: ין,ווי ":שגןג,ת 7ן,1!1". אייי תי, ת,-א:ינ-ידו, ש,: דמ".וי ולשנסגיח

 %רויות. 22 ייר": ,נ,ונמס ""י;(. נ!ניו%ר )5 תשג-ח נשנס 1' י!יר1ק; ?1הרריך
 יעשון. ךיגיזנד איר: 1% רישיןו,נ.ונו 7,!1(. נונמני )!1 תש:-" נננ,1 יען "נקשה: הרשתתגייך
aT~n1(. ניין )וו תש:.י נרזי ,.ו !יע111:;ין נמרס )!2 תשבצה נתזך נ-ס ראשונות: ,%ן.פ,ת ומסקוס!", 

 ,נמתין רפו: ע1-ן, 7'?רון, י' ע:ירס ניסדק: נפשרו !רענומ,ונ !", r'aa'1 ;:,, רהיג ורשמי, 7;:נים נמס נישרו%"י1(
 הל-אביב.130הל-אביב.

 בבוקר; 9,00 בשעה בושים 1( האסיפות:שעת
 ו'נו:רדש' ,י,1( ערס )ן הש:.ח נפזרו' ננועי. וו." nu?1 ןשההפיס2(

 "ישמי י:::יןנינ! וינו;רדש' "",1( נלרן )" תשנ." נאוי1'

 ממרקים מינוי עלהודעה נפירו,. נע-מ סקסי, הזינת -רוית- ""גי":שם
 נע,מ ואנזים ,ען'ם משר ג'ת מתר %ת ":זי!מן ווניה:שס חיייך. "תעש'"' ":יי יישים: ימשיימען
גפ.רו,. ;ו,4"ונ. %ור", תי, ת,-"ניב-.!1, ש,: ד:"11י וישבסבית

 ה,-%נ'נ. ""1, שלמה זרך הרעב: ומשרןמען %,י1(. ין:יו%י )ו תש:-ח נשנט ו' שירו,: ?ותקריך
 "",1!24. עיד. ת', ת,-אנינ-'סו, ש,: ד:יו;' ":7!סגזת 7"!;(. י)ונמנר )27 תשנ-ח נישלן נ-ז הנקשה: ששתת%י.ך
 ומעם: c~'xln ךי!יקיס,שס ,"!1( גער., )1 הש:-ח שינן ;' ראע,;,ת: ,%סתות ודן,וס"'וט

 ת,-אני:; 41, כצוך רןונ עו.1, עדין, י'1. ת,-"גין. יד, גנימ.ן ;ן,ת ר"יג הרשמי, שנסים נוסגישרת
 ת,-אני:. 22, ינה ר,ונ עות, ר1נינשטיין, שמרא,2. גנדר; ""."1 נשען ;ועיט 1( מאניפות:שעת

 7י,1(. נ.ונ. ),2 תשנת נסיין נקא שיניי:תאריך ננועי. נ1."1 נשעה משתתסיס2(
 ועתרךש/ 1968( במרס )7 תשכר באדרז'

 1958( במרט )7 השנ"ח באדר ו' דרשי הכטיםכינס
 ויגוגרד ש,
 ישמי תככיםכפס

 בפירוק. בע"מ פלסטיקה לאלקטרו ביח"ר "אבנעק" דחברה:  שטב
 1 רמזיים. הדר הרשום: המשרדמען
 המפיק שחייי דבל קנההדן 5941,57. אירהי היק תל-אביב-יש, של: המהווי המשפטבית

 1968(. בפברואר )6 תשכ"ח בשבט ו, הפיררק: צרתאריך

 נ ן : ויני"שן ויש(. יזומני )12 תשנ,ה נני,ו י' ייקשה: ";שתתחייך
ן

 י 7
 ה1:1 השיילעי חרס )י2 הש:-" נאוי נ-ס ר%שו:1ה: יאן'יית וכמליסויום

ן : ן
 , .: י,ן !!: הרש תנ י%, תדייין נעת רן,נ "רשיי, "גנניי גין נמשרז%י!1(

סיימםה,-%נינ.
! נשעה קסם ; " ו%ן'!":הת ח  ,"!1(. ג!גרו%ר ,22 תשג-ה נשנס נ,נ ושגרור:תטרזן שע; 

 1968( במרס )8 העכ"ח באדרח'
 ועתרדשן 1968( במרס ]7 תשכ"ח באדרז, וינוגרדש,
 הרשמי הנכסיםכנט הרשמי הננסיםכנט

 1936 הדבל, פשיטתפקודרנ

 פומבית וחקירה ראשונה אסיטה רבל, משיטת והכרזת וכסים קבלתצו

 דנכטיס כונט במשרד בבוקר, 11.39 בשעה 1968(באמריל עכו איצה, אטווד, מהסוד בן עלי מהמד ומענו: היאורו ההיין,שם

 3' לייז שמריחי רהיבהרתומי, 11,54.הטתיקה
 חיפר.

 )11 השכ"ח בניסן י"ג והמקום: השלה הפומבית, ההקירההאריך 2985,67. אזרחי תיק היפה, של: המהוני המשסטבית

 בחיפה. היהווי המשפט בבית בבוקר, 8.30 בשעה 1953( באפריל )23 תע:כ*ח בשבט כ-ד רגל: פשיטה והכרזת הבבסים קבלת צוהאריך

 1968(.כפברואר
 דיבדגי-ז.,מ' 8"19( במרס )6 השכ"ח באדרי' ההיים. בקשה חייב: או nrTIבקשת

 הרשמי הנכסים~CJT לנ השכ"ח כניסן ה' והטקום; השעה הראשונה, מסימההאריך

 8נ11319 ת,מב"ח, בארר '"ר 1437, המרט.מים.יהיה
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 1935 הרגל, פש'טחעודתי

 מומבית והקירה ראשו:ה אס.פה רגל, פשיטת והכרנה נכס.ם קבלתצווין

 ד!':נ.ת, ךזז.י" ד,-יל )~רת. ;, ניח ;)! ר,.נ ילר, ויו,, עפיי .:ען: ת.%.ר. ההיי:,קםן
~rrn 

 ),2 תש:.ח נ%"ר א' וך:קינ:
שבע. ת"כ"" נשנס כ-ד רגל: פשיטת ,הכר,ה  הנבטים קנלת צוהאריךן בבאר- הץהוזי המשפט בבית בבוקר, r:?T1 10.30 8"19(באמיל 68;353. אזרחי תיק תיפה, של: המתווי המשמטבית6

נדן

 י-
 יעערדש)י'מייה--.",מיס,~ך י"ג. יעויקת וי

ה"ר.7'ן
 )7 השדה נמן ט' ,גידן: דדה דיאש.מ, דרי"

 רישמי הינן.סיי.ן
 הנ:טימ c)Ta גמשרד בבוקר, 11.30 בשעה 8"15(באפריל

י"ת )11 הש:., שינן י,) .הגרס: השען ו!וך:ית, שקיי"ה"ר.ךו 21,זו7 ונ:, 77:,,' זיק, "!ייס ויעם: חי,.ו. ג_.,נ,_" ח'(ה. 1, י..1 שנייתו ר"ונדישמ',1  ,י,71. ארן. ת'; גסי-שין, ע.: ו_ן.1. י__.יג.ה יי'!ן. ך:,וו. דיש!ט גנית נ:71ר, ין." גננן ,"!1(ג%יי',
 7:ית ע1 ייר' 1.:1:רדש' %",1( מיס )י הש:-ה נאזרו'

 )נ2 הש:." נשעט ;.1 ר1,: !שירת ."גרות ם ה.--

 %"ו1ן.י--TST הישעי המנ.ןנטן
 נתייג. נקשה הרג: או מיש,נקות
 )25 תש:-ח באדר כ-ו והיק-ם: השרה הראשונה, האמימההאריך

 קרית סוחר, ויסמן,  קופ,  ומיגו: תיאורו החייב,שם

-7CP 

 הרשמי, טכסים C:T1 כבשרר מבוקר, %30 בועה 5פת1( כירם 123,2,
 באר-שבע 117, מעלוץנדיבנהריה,

 ),2 תש;-ח נ"ר א' .ון,.ב: גמה ".ךןת, ביקירההא-יך ,",1;1. אוד". "י, דילן, יי: המשוי גישיינית
 המתווי המשפט בבית כביקר, 10.39 בשתה 1968(באפריל )23 תשב-ח בננבט ביד רגל: כשיטה והכרית הנבטים קבלת צותאריך

בבאר-שבע. 1958(.ב?כרואר

ץע.ך נ מ  יעתרדש ,יןי( מין )" ח .- ה י 'S1? י ג:,;י', )1 השג-י גמען ו' דו"חי: רמה הו,=מ, 
(lPG"הרמי ן ך:-!ניון יסיג "רשך.. שנניס גסוס משרו גנוקי' "%.11 גש:ה 
 ",!ן. ן, יזיןשמרירו

ממינן:ןב:'י2:יבג:גב:נ  ~ י;ינ "'הןי' -"י חסיהן 
ן  ץ. 7, 

 ), תש:.ח נתשי. ו' רמי: סשיזת ון:יות c-cr:n שית ?1גרייך וי:ו:רדש' ,"!1( תרס )" השניח נמור1'
 1967(.באוקטובר הרשמי הגבמיסכתם

 ההייב. בקשת חייב: או נישהבקשת
 )29 הצב-ח באדר כ-ט והמקום: השיף הרן?ווה, האסמההאריך

 הרקתי, גננס.ס :ורן נישרו נגור, ""."1 ג7;ה י"11( גירן וי:.:ה. י),?"2, ג:.;י, "י".ין, ,"," יין:י: ה."ייי י",.י,שם
 תל-אביב. 3%, בבי"ין  נדלתרחוג 3ש,31. אורחי היק מאר-וכע, 1:ל: המהוזי כמשפטבית

 באמריל )1 השכ"ח בניכן ג. והךקומ: השעה ה2.מנית, דד,ירההמיך 191 תשביח בעבט כ' רנל: פשיטת והגרמת הנכסים קבלת צוהאריך

 הןיינ. גלשת קין: יי נושונושק
 גת.-"נינ-Tr. ימהוז' והש"ט ננ'ת נניקר' ין." ג.ין"11(

 ועירדש' ,יי1( גךרס )ו הד:." נתורו. ),2 תש:.ן נאיי ניו ויןל.נ: ישען היצשונה, דחלילההשריך
 גישיי נ ".-?גי-ס ויעך', ג);ן'ס ;1ם נרעיל בנזקי, 1"." נשעה 1,"ין(:מיץ
 ה:ןווי וןש!ס ננית ננתר, "1.יו, נעיה "11(נ"יי', )"2 הש:.ן נאייי א' וךן;.ס: השתן ייון:י", הניירהה"י.ך

 שתון וןו!.ת, ד;'ב משר אל.,ן. א,.:, .מען: היער. ךןיינ,שן
~Pi?-הדתננצר.; .; /SJ:lD .,ןש7יי 

 2107ל4. אורחי חיך באר-שבע, של: המחיזי דלזומטבית
 1  השב"ח נשבט כ"ח רגל; משילם והברנה הנכסים יכלת צירופדיך ל-נד:ייז-,2' 1953( גמרם )6 תשב-ה באדר1'

 ~155(. כפהרו"ךג27 הרשיי הניסיםברגמ
 הטייב. בקשת חייב: או נושהבקשה

 Cfl:-" באדר ב"ו והמקום: השעה הראשיה, האכימתהאריךן
25( 

 הרשמי, הניסים בונם במשרד בבוקר,  ח15.9 כשיה י(ק1(בערס אילת. 3י,311, מרר, ליאון, %ילאי ומענו: תיאורו ההייב,שם
 נאר-שבע, 117, החלוץרחוב 65,ל7. אורחי תיק באר-שבע, של: המהוזי המשפטבית

 )25 ה;דביח באייר א'  וה:קומ:  השצה המ.ל.,ת, הה_.רההשריך )נ2 העוב"ח בשבט כ"ז רגל: פשילת והכרזת הנבטים קכלת צוהאריך
 הבהוזי המשסט בבית בבוקר, 10.39 בשעה  8חכ1(בא?.יל 1958(.בככרואר

בבאר-שבע. הדיית. בקעת דייב: אז גושהבקשת
 )25 תןב'ח בארר ב"י יהמקוס: השעה הראשונה, האסיפההעריך

 דינונרז-;ך'  5(פ1( בפרט )8 המכ"ח בחדר ה' הרשמי, הכבסים בונם בישרך גבוקר1 9.30 בשעה 1958(במרם
 הרשמי ה;כמיםבתם באר-שבע. 117, ההלוץרהוב

 35י10,ן,14 ת':כ"ח, בארר  י"ר  1437, הפרטימיב'לחט1080
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 הרשמי הנכסים כזנם מאתהידקה
 1935 הוגל, פ':'טהפקודה

 יה.יג נקשת היינ: או נוההשת ר"ל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
 '"2 תש:." נעיי ניט ייהיס: "שע" "י"שי:ך' ד"נ'ן"הדייך פומבית והקירה ראשיהואסיפה

 הרשמי, הנכסים כונם במשרד בבוקר, 11.00 בשעה 1968(במרס
 אשקלון."!ייני, ת,-אניב. ,1' נ:יייז .הקת ר"ז2 "7, ךתמך ריונ ",,"י, !נקנ', מחיר ומשו: הישרו דציי:,שט
 הש:-" נאזר1' 7",441. %ור", תיק נאר-שנע, שי: דן".וי דמש!טגזת

 ועירדש' "י1( נמרס )ן
 יישן' שנניסנון תשג-ה נשנס נעת ר:,: לעילת זך:רזת ד::נ.ם 7נ,ה ציתחייך
 הייינ. נקית י..נ: או נושהגלשת
 האני!"תצריך

 "", %,,,ע. רח.נ ידו, ,וי, רגמים וישו: ת.אייו ךן"נ,קם )"2 תש:-ח נפר ג.ו וך:,,ם: "שע" "ראשונה,
רעשו,-יעיון. דישיי, הגננים נום נמשיו ננוקי, ""."1 נעעה "",1(נייר
 %ו,,72. "זרי. תי, תי-,נינ-ירו, ע,: וןח,וי ךמשיטגית נ"י-שנע. 117, "",ו,רהו:
 ,",1(.נ!ניי"ר ימיווי וממן גנ.ת נגפר, "7."1 נשעה ,"י1(נאויי, )7 תש:-ה גשנ? "' ר:,: !ששת ו"נרזת י::?.ם ,1,ת יןהרייך ),2 תש:-ה גא.יר א' זדמ,וס: דמעה ו!וינית, ד"קירהתאר.ך

 ו"יינ. נקשת ".ינ: "1 :.יהנקעתנגאר-שנע.
 שוי!"מריך 1':ו:רדש' %""1( נמיי )" תשנ-"'נאור

 ),2 תש:.ה גאלי נ-ס זיי,וס: ותעה הר"ק.מ,
 ךיקיי, שנניס נור נמשרו ננסר, "".11 נערן %,,1(נער! אישיי ך:נ?'םיתן

 ה,-%נינ. וו, שימין :קלתר,ונ

 הש:-" שייי' רכל פשיטת והכרות :כסים קבלתצווי
 י'נ.:רדש 'ו'1( נמינ 'ן

 ראשונהואסיפה
 הישם ם ה"נניכין

 ההגנה רחוב משנח, קבלן ברוך, יהושע וממו: היאורו ההייב,שם

 טומב.ת וחקירה ראשונה אס.פה נכסים,קבלת ,,,1,7. %ודהי תיק ה,-%נינ-י!1, ש,: דמינה המשנסג'ת
 קרית- ""1, ד:עיא ריונ שייי?י, יע;נ זלתו: הסוייו י,יינ, שם תשנ-ה נשנת ?-ו ר:,: !שיתת זינרות הקנביס 7נ,ת ?1תתייל
שמתה. ,,,1(. גינרז"ר,14
 2268,67. אזרחי היק חיפה, של: המחוזי המשפטבית החייב. בקשת חייב: או ננשהבקשת

 1958(. בפברואר )23 תשכ"ה בשבט כ"ד הנמסים: קבלת צוהאריך )29 תשכ"ח באדר כ-ט והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריר
 נושה. בקשת חייב: או נושהבקשת דרומים הנכסים כוגט גמשרד בבוקר, 9.03 בשעה 1968(במרט
 באפריל )8 השכ"ח בגיסן י' והמקוח: השעה הראשונת, האסיפהתחשיך תל-אביב. 39, בנימין נהלתרחוב

 ר".נ הרקעי, שננים נום נמשיי !גיקי' "י'11 ישע",".ן( 1.נמרדש, ,",1( נמרן )" תשנ-" נמרו'
 ",!". 7, יזיז שמריי "רשמי השנניסנמן

 )21 תשב-ה בניסן כ"ג והמקום: השעה הפומביהי החקירההאריך
 בחיפה. המהוזי המשפט בבית בבוקר, 8.30 בשעה 1958(באפריל

 ירושלים, רהוב מוחרת, וזד, )לולה( לובה ומענו: תיאורו החייב,שם
 1יג1גרד ,2' 1968( במרס )6 תשנ-ח באדר 1, בני-ברק.80,
 הרשמי הנכסיםכונס 915,68. אורחי היק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית

 )19 העב-ה בשבט כ' רגל: פשיטת והכרזת הננסים קבלת צותאריך
 1358(.בפברואר

 ,ו, וירקון יהוב ?מאי, שושה,, ניוך .ממו: תיצורו ו"..:,שס דמיינת. גלעת "יינ: אז פוש"נלשת
חיפה. )29 תשתכח באדר כ"ט והמקום: השעה הראשונה, האסיפהתאריך

 1287,67. אזרחי תיק היפה, של: המחוזי המשפט בית הרשמי, הנכסים כונס במשרד ג'וקר, 0,30נ בשעה י196(במרס
 1988(. בפברואר )23 השכ"ח בשבט כ"ד הנכסים: קגלת צוהאריך תל-אביב. 39, בנימין נחלתרהוב

ו-
 ה"נ. נקשת די.נ: "י ניע"נקשת ו'נו:רדש' %י,1( גירן )" תש:." נאור

 ון?י!"הרריך ורשם. שנניםנוד! ..
 הינשופה,

 -- )" הש:-ה נ:.נן י-א זדל,וס: השן"
 ה.!ה. ו, ,וין שמילוו יחו:גישמה

 )21 השכ"ת בגיסן כ"ג והמקום: השעה הפימביתן ההקירהתאריך ראשונים  שכונת בנין, פועל פולק, ל,דביג ומעגו: תיאורו החייג,שם

 בהיפי. המח,זי המשפט בבית בבוקר, 3נ.8 בשעה 1968(באפריל. ערד.35,2,
 68',1088. אירתי תיק תל-אביבייפו, של: המהוזי ומשפטבית

 וינוגרדש' 1968( במרס )6 משכ"ח באררו' )27 השכ"ח בישבט כ"ח רגל: פשיטת והכרות הנכסים קבלת צוהאריך
 הרשמי ד:כסיםמונס 1948(.נפנרואר

1081 1,ק11.2.1 ה'::.ח, נאדו ,.ו 7"11, ה:ר!.סיס.,,.ס



 1935 הרגי, פשיטתפקודתן5 הרשמי ה:כם'ם כונס מאחהירעותןיי
1,  נאמן מ.נו, עלהודעות פוטבית והקירה ראשונה אסיטה נכס.ם, קבלה צון
 %,-:רמי. יי'ת !עי. מקייה, רגיל וימ.: ת."וי. ו"..נ,שם %', !, א"נ. רחינ סויר, ולי:, עם.%, ימנע: תיאויו ""..נ,ש!ן
 67;1955. אירני היק חיפה, של: המחיזי ימרטביתהי-".1
 %,, "ייי%,ת ירך ע..1, אידי, איין וישו: עיתויו ך:"ךן,שג ,ו',,14. אורי. ת., השך, ש,: ייחד. ויד!?1.ת1
חיבה. 1955,. ב?בריאר )23 תשנ"ה בשבט ב"ו הנכסים: קבלה צוהאריך1
 )כ1 תשב-ה בניסו 1"כ והמקום; השעה הרא.יונה/ האסיפההצרירן 1988(. בינואר )12 תשכ"ח בטבת י"א המינוי:הרריך החייב. בקשח חייב: או גושהבקשתן

 י--ןיען דרשן', ":נן.ב נוזן נלקרו ננ.קך, "!.11 גשש ,!"1(גשרי,
 ועירדש' ,!ין( נענר."י ),2 תשג-"

 "רשיי הכנסירנו:! קירה. %, יזין שמרינוריינ1
 )22 תשכ"ה בניסן כיד והמקום: השעה הפומבית, החקירההארין

 בחיטך. המחחי הג,שפט בבית בבוקר, 0נ,8 בשעה 1958(באפרילן

 %:יין ימעיי' ::)יי ן:::י! ו':ו:רדש' ,""ן( נמין )( תשנ,ח נדר ו'ן
 'ע'ייס יינ; נ:י.' עיי ונ""

 ,ן,י!1. ". חי, .נ.,לי ת._% ש,. ,:",ן, er'_-rnנ,ת ייען. c1Dt:nנוסן
 1, מזא-ה רהוב עו"ד, שילנסקי, דב ומעגו: תיאורו דגחמו,דוםן

תל-חביב.
 ""ין(. ג;ניו"ד )21 תשג-" שנט ג-ב ='גי':"י'ו דיכ'דנד תשלום עלהודעה

 eln'T~- יושה נרי-:ועי הישטי:, יויף )מעם: תישיו ךחיינ, שם1
 נשנןניט

 ),! תון."
 גרגרותי

 וי:ו:רדש' ,ן!1(
 הדשיי "תסיסגיס נ"ר-יע,נ.:!,י,

 נ!,!ו,. ".ר". תי, היעה, ש.: המחוזי ההשפןניח1
 אזורות. ו! ,יר": ,נ,החניט
 סוחר, )מינדרי,ו(, מינדיריז'ו לייב אריה ומענו: היאורי החייב,שם ראשדן. דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד
 תל-אביב. 151, ו'בוטינכקירח.ב 8"19(. במרס ;17 השכ"ח באיר י"ג פרעונו:,מן

 67'י5611, אזרחי תיק תל-אביב-יפי, של: המחוזי הן;:פטגיח 4, הרצל רחוב עו"ד, רנד, עמירב הנאמן: במשרד פרעונומקום
 ל5, הליי  יהורה רהוב עו"ד, שירון, משה ימעגי: תיאורו הוון,שםחיפה,

 ו':ו:רדש' l~es) נ!ני,אך )!2 ה"נ." גע:ט.' ,!י1(. ג!גי.%ר )!! תשג-ק נשפט נ-י ת,"ן:'ג::הו ומערדש' ,ין[( גלי! )ו הש:-" נתירו'

 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות
 י!.. ,, יר' ,21 רן,ג ::י, ש"ל, ;נ. ומ;;,: ת'%.רו ושיי,שם ,?ך, ביה ש"י tlpJb )קריו( יקינא ומן:1: ת.א,רו "".,ג,כם

 ע5085,6, צולתי תיק תל-"כיב-ימי, של: המחחי המנעבית ירושלים. 19, שצוררהוב
 43, הלוי יהורה רהוב טו.ד/ ויטמן, ניסן ימענו: תיאורו הנזומן,דם 459,63. אורתי היק ירוטלימי  שלו ה:תוזי המשפטביה
תל-צגיב. 1903(, במרס )29 תשכ"ה באדר כ-ט הובחרת: לקבלת האהרוןהיום
 %",1(. נ!:ר.,ר )!2 תשג., נשגר ניד ךמי:,י:ת,ר.ך 4, .ן.ן." ר"ג יישמי, ך:נייס נון .יע:.: מאורו ך:,יז'קם

 קרשיי ":נ!'!נ.:! 1'מ:רדש' ,""1( נמרי )ו תשנ." נאורז'

 נאמן שחדיר עלהידעה ערך רקינ !ין.)' מריני "שוה יוגען ישעבר: .מיץ ג""1,שס
 !?ג'. ר,ג.ן, עיי! מש"י,, "נו, הי:. ומשו: ת.אויו הן'.נ,ען ת,-%ניב. נ%,ימלך

 62',834. אויתי תיי  תל-"גיב-יפי, של: המחיוי המשבטביח  61,,8ן12. אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחווי המשטסבית
 יעזה י,ונ עי,י, גה)-~VetT, גרגרך ומי:.: היער. ו:ן:ן,ען ,וו)(. ניר! )%! תע:-ה ננזר :-ס רוגעות: יקגית החייתןהיום
 ג'ורנ, המלך רחוב עויד, דורם, אברהם ומעגו: תיאורו שנחמן,ים

 תל-אביב. 47,הלוי
 8[19(. בפברואר )18 תשכיח בשבט י"ס השפרור:הצריך תל-אביב.13,

 דיב7גך.ז14ט' 1965( נפברואר )ל2 הןכ"ח בשבטל' ריניגרוי,מ'  53לנ( כמרס ג8 השכ"ח ביירח,
 הרשמי כגבסיםכונס הרשמי הנבטיםכונם

 1,ין.%.14 ת'!!-ח. נאדי .-י זן,1, המוכרעים.יקוט1082

- -



 הרשמי הנכם'ם כוה מאתהידעית
 1935 הרגל, פשימתפקידה

 ר"ל פשיטת צו ב.טיל עלהידעה נאמן שחרור עלהידעות
 רךיג חויי. ופון מז!ינ, ר.ו:נין, יתך, ון;:ו: ה.,ור. יהיינ,שס ,:.מי, ישן. ,מחך. סין .ימ, מיג", 1יי:1: ה.א.רו 7,י'נ,שם

 ת,-,נינ. 111,,.י:2,. ת,-":ינ. 4, גוו ?גיר"1נ
 107,63. א,רהי היק ירושלים, של: המחיזי המורטטבית 59',4432. אזרחי תיק הל-אביב-יפו, יל: המהווי המשפטבית
 1955(. במאי )27 תשכ"ה באייר מ-ה הרגל: פשיטת ידהאריך 9, יטה בצלאל רהיט עו"ד, מבי, שלום ומעם: ת'אירו הנאמן,שם

 87"ו(. בדצמבר )15 תשנעו בכסלו י"ז הצו: ביכולתחריךתל-אביב.
 1958(. בפברואר )6 השכח בשבט ו' השחרור:האריך

 רינר:רך1ך' 1958( במרס ן" השב-ח באדרו'
 נישן. וננ7.ם נמס י.נ.:רד ש' ,"י1( ניניו"י ),2 תש:-ח נשנסנ-ס

 יי
 ישן" יהוב ;ר".,,', נ.ר-;נ, יע,: וישו: תיאורו גהיינ,שם

ק עלהידעה
 ,:ין אינר"ך,ס, !,. א'נראן.ס ,ןל: ויען:היחי. י"י.נ,שנ ;יעה-שיחי. !ו,"י1.

 ,:1-:,ש.משח, "י,,244. "ורן. תיק חי-אנינ-ירו, שי: המןוו. הןש!?נ,ת
 ג;;" יסוג עי-ז, נזר, ך:ךם ו:ן:1: תיא.יו החמן,שנ

 7","4. אריחי תי, .יוש,יס, ש,:ה:,ו1. ג:ש!סבית !ה,- 11,
 7"!1(. נ.:1"י (zs תש:." נינת נ-ז ו::נינ: לנסת 2ותגייךתלוה.
 7"י1(. יזומגר )י1 הש:-ח נ:נ,1 י-: "?ו: גייו,תגייך ""!1( נן:י1אר )!2 "ש:.ח נשנס ג-נ השירור:האר.ך

ו 1?ו:רדש' ""!1( חרס )" תש:." נאור1'
~iKQ' -וי:ו:רדש' ו,!1( נמרנ 'י " תש 

 גרשן, י::י.סנתן יישכ. הוגניםנו:!

 נ"ך, fns1 ויו11: היאורו ךקייג,שס
~nTo 

 הנכסים קבלת צי כיל ב עלהידעה רה.נ וזעות, נמנעים
 רמיה. "2, .1ע.ג, ר"ונ אנורו.;, "ך:ז ,:ן:ו: ו",,נשן רמת-.ן",. "4,נ"ר-שנ;

 1",77!ן. "פיחי תי, ת,-":'נ-.!1, ש,: גיהוזי ומשטסנ.ת "י,,";. אפייי הי, ת,-אנינ-,י., ע,: "לח11, למשנסבית
 1967(. ביולי )10 חשכ"ו בתמור ב' הנכסים: קמלת צותאריך 15ן שמאי רהוב רז-ח, שנוא, גמליאל ומעש: היאירו הנאמן,שם

 8ס9ג(. ב:ברואר )19 תשב-ח בשבט ם' הצו: ביטולתאייךירושלים.
 1958(. בפברואר )22 תשנ"ה בשבט כ"ג השחיור:האריך

 1.:ו:רדש, ,"י1( נמרנ )" תש:-" נאויו'
י,

ניי%::מניי "יי1( ימינ 71 תשג." נעיי

 1944 _*"לי, יאפ.....פ,טפי,_רן ז.1- רהינ גי:, )1.1( וי,נישסיי1 שקיה ומערו: תיאורו יחיינ,שס
 ת,-אניב. ;,2,קוף

הודעה "!,"ן14. "אר"י תיק ת.-"נינ-יני, ש,: ימזוג, במקרסנית
 43, הלוי יהודה רהוב עז-ד, סרוב, עמעיה ומענו: תיאורו הנאמן,שם

 המקיט ,נ.ת .גנ.ש ק:,,. י"!וסדו!ון נזעת 'ש נ' .זיעיד...ת,-"גין.
 הן!1- .גליות !!א. "", "ו, גן.ף ,ל. !יויס ,מת1 נ,17תשהוו. ,!!1(. נ!גי,"ר )"2 תש:-ח נשנט נעו גש"יוי:הפרפן

 נזה; המפורטים לעזבונות בנוגע 1944, הסלליטרופוס
 וינוגרד ש/ 1988( במרס )6 תשכ"ח מאדרו'

 "ין"%' י. ת. י..1מייא, בירושלים: המחווי המשפט לבית הישמ. שגניםנום!
ן

- בהל-אביב-יפו: המחוזי המשפטלבית ר:ל פש.טת צו ביטול עלהודעה
 !רון" היימוני,: ייינן --- קייה חין, 1.ן. בורין, ,ייאס נישויה חיוו: ה."ורו יה.,נ, שס

 -- !יימן; פיי: !ר.מ,ן ;..שה נתימן;
 ר..ס. יקז9,!!1.

 ני,,4". "ייח' תיל חיק, ש,: "מהוקי ומש"סנ'ת
 בחיפה: rinun~ המשפטלבית ;"!1(. גויס:נר );1 תש:-ג נאקו, י,ת יר;,: !סיסת 12תאי.ך
 שירנק71ר. ",.עור ק,ור,ן אייין ס:ר.ן יונף י'סאשניל" ,"!1(. נשיאי 171 תש:." נחת סעי דצו: חסויתאריך

 1':ינרדש' ""!1( נמרס ," השגח חזיה' 1':תרדש' ,יצן( ג!נר1אר ((zs השג-ה נשנסנ-ט
 ביומראל הבלליהחפוטרופומ הרשנ,י הגבסיםכונס

1383 ,"יו.",11 ת'::.ח. נאדר ,.י ז"14. י11ס1מ,נ,ירט



 ;a~vr-19.18 ח,צר, שטייוזקנית ונשי"ד-1934 ישראל, כגקהיק
 אוצר שטרי של הכוללהסכים ה':'.ד-;ן,,: ":י,,. י;, ח.; שי 'IT)GS ית', ,:' .ה.::,וי,;
,;

י-יי-י ו;:.ד" נ:,1ס Irt1?1 יייי,;,ס ון:;ן'2 י:?י; כחויי
 1937(- באפריל )2ה?כ-ז ל195( במרם )13 תמכיה בארר י-נבים

113,000,000 תש-ט-1915 :ךצר,שדרי- תץ,ידת )1( ןן( 1 כ-:ן כע'ל-יאג',
 למקודת כע.ף1)ב()2(עלמי 913131,נ ונ,:),ה . . . . . , - . בטחזיר כפף.:טרי
69,400,000 הש-ט-1345 נעצר,שסרי 4,,07ר".ו3דק , , . במחויר הטיפ( )מטבעותמכח
ינ . . . . . . . בכהזיר המטבע כלכד

 9119ךי
151,409,000מה-ב 1.075

239,005,000עלמיסע,ף1))ל;1( 5:515,,"1ת03 . . . . . . . . הגץ מטטבע'הריה האמור-- הו2"ואהריהתאריך2. 33151.911474 . . . . . . . . , . . . .והב
 - . . . , . הטטשלה של מקרקעתשטרי

45,409,000 וע()2(עלפימעיץ__

 הממשיה .שטריהתח"בוה'סל אוצרשטרי
 נמךואץריהתאריךהצןור--8.____

 . . . . . . חליפין ושמרי חובשטרי
230,000,000 פיכעיף1)ב()ה?ל__ __

"""""4:נ:::יךממט ,3,"1יעו"ו . . . . . . . . . וכעס יינך
 -- 0958 במרס )13השכ"ח

000,039,11% )1( י( 1 סעיף מיעל

 """,""4,,ן ,( ט( 1 ידיף בי?י
00,000(184,4כהין

 נסוכתן כל תעודה מחן משום נפרכורן וצץ ם המודיכ אחריות על זתמר0מ~ת צנוהודפות

 בהתחם הטופ" האמשה עלהודעה
 למעי

 בע-מסעפה )" 206
 הברים ידי על ניצוןיפיייק בע-מ לירקון- מע. ב-15י,5530,-הלקים

 מרצון()בפייוק
ניהל"

 עברה סל הכלל מן ידצאת כללית שבאסיפה הודעה בזה
 מייהדת בהחלטה הוחלם 1951, במברואר 6 ביום שנהקיימהרנ"ל תהכגט ההברה של הטופיח הכללית שהטיפה הידעה, בזהניתנת

 פירה, משה את למפרקים ולמנחת מרצון בפירוק ההברה א,לפרק 9ן, הרוי יהודה רהוג אחה-צ, 3.30 משעה 1958, במרס 31 א',ביים
 דו-ח. ורדי, אריה ואתעז-ד ה-חרק של כוסי דו-ח הגשה לשם אוצרן, א' עו"ד במשרדהל-אחיב,

 או הביעיתיהם את ולהיכיח להגיש החברה של ה;וש.ם כלעל בנכסיה, עשו ומה ההברה של הכיריק התנהל כיצד התראה בא-כחו,או
 קד,'נך רהונ נ.רה, מוך יי-י ויד,, ירי ין;יל.ן יימה.ינ ך, ;וניה ל;-ק ע,.ד, נחגי,י'

 זו. הדדעה פרסום מיום יום !2 תוך תל-אביב,9ו,
 ימית עייי'נ ווו !'יךי ;י ,ד)נך:ת'ין 'נישי דן'ייצן בע-מ למכורת שרות ושות' בדרי'

 יי:.ת'ךנ 'ת ש:ינ':י ':;' ש:ןשן יעיין מיי ך,נג:ן . ' יריכן()נהרו,

 עו"ד ורדי, אריה יו-ד פורת,משה ההגרה הירי של הסחרורה הכללית ע:האטיפה הודעה כזהנותה
ממרקים ה:-זן רואי במשרד ל18.0 בגבעה 1959 במרס 31 גיוס תהכנםדנ"ל
 דו"ח דגשה לע:ם תל-אביב, 47/ פרישתן רחוב בהר, י' את לויהןא'

 עשו ומ" דעכקים פירוק התנהל כיצד המראה המפרקים, שלכופי

 בע-מ למטע-פ חברהאעיתילה ולהחליט הנמרקים מאח נוכסים ביאירים לשמוע וכדי ההברה,בנכסי
 הברים ידי על כרצין בפירוק והמפרקים. ההברה 7:ל וגפה-יים בהקסים לנהוגכיצד

 ההברה הול דבלל מן עצאת כללית שבאטימה הודעה בנהנ.הנת בחר יוכף לויתןאברהם
 מ.והדת בההלטה הוחלט 1968, בשברורך 6 ביים שנדיירה הנ"למפרקים

נ
 מירח, משה את לןפרקים ולמזות מרצון במירוק הברה אתלמרק

 רו"ח. ורדי, תריה וכתעו"ד בע-מ בדים ואשפיר צביעה מפעלי"אשפרה"
 את או תביעוהיהם את ולהוכיח להגיש ההברה של עושים כלעל)בפירוק(

21הל 4,41 וייי ק,יכ:11,1!4'ינו 4-,41י,י,ן,=וי4גק 10, קילייך רהוב פורח, משה עד"ד היעז, לסי לי:רקיס ם '".בית ויייי יחיד דייידנד לתמריו מוייה נוייהיד..ה

 להיות עלרלים ותן לא'תו עד היכהוחיהם יגישי ע'לאנדפיס 1963. במרם 30 הוכחות: לקכלח האהרוןהתאריך
 rtDT-1'as/ ::.: "ן:י,.ס;שיי"

:;עג:גי:גש:י
 "יי:ה'ם צת שיי;."י י::' ךךיש" "יי;" י:'

 יי-" ייי., עי:.,גי'" ?.ית' מש:::::":".:יייייי:ן"'

 4,י11,3.1 ת'::.", נווי ,.י 11:7, י:יבן:,2,ירט1081
 ירושעים הממשלתי, המועיס ע"הו7סס I11~TiR 96דמ"יד


