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 ן אזיהיות הלנטת ועיית כפוי עלהירעה השי"ט-ך193 )מי:ויימ(, הכריה שירות חוקן

 ראש יושבמסוי המדינה שירות נציבמינוי
 ,שוח שונס שמעון ;זן-אלף "ת י',מ'1'ת' ך'יי;%.'נךה"נ,נעיףןי"י,שיייתךןןינה)ןינויים(,תשי,ס-ין,[[,

 :ג,ג.[ינ::י:גגנ ש1: 'י-:::"":יך:י.::ן ש'יית ני'נ י:::י.גן:יג(ג13:ךו5:.::נ.:ת)1'::
 %. עוזבי'על %י%[( ישי., )ו2 תשג-" נינןנ."

 ),2 תש:.ך ג".,י
 נ"(ך.י

 "נסחתןשר 2,ו%ו( ,י" יריש,"מונ.ית יי!"72()ים דצןמשה ,"!1(
 !%. עמ' תשיש, !-תן

 אגוזי-אדכה, של ולשיויק לייצור הכנעצההזק
תשי"כ-1930 תשי"ר--"1954 ישראל, כגקהוק

 המועצה בהרכב ש'נו' עלהודעה לחוק 33א סעיף לענין חברהמינו'

 ויי.נהה:נך,הן,ן תשי,ס-%ו!ן אע..-אדוו, ש, ק 1,ש,ו,,,:ן ,סוליות ךךיק,תית ""גרך "ת יינתך "ייקדך ;י נוהמ.ן.;יס
 ;דגר" נן,ןומסכות

-cs 

 גךת,נ ישרץ,, נ:, יתן ,ה
 ש, .,11.1, ..יגור וזיעתן יה;:.ת! ינן.י

 )ציו. )מינוי "ויו.-%זן"
"%%

 השג." י,..רי. הנר" ,"..ת הרא, זזיה %ה ך.ו.נ. ו, האיקס-,ו1%וך:ז,ד(, ונרנן. נמסנעות ש,1:ר,ו מיגעות ,"1,, )"(
 עוזו(ייעל ,!%[( נ:%' ),

 "משי"' ננן': "י"" "יין' שי ייש'יי, יייייי:יייך
 ש, וי.:ייי ,ין'ן,הך.;ירת 7[22"()הי

~DT 

 גן,. - הלמירה גן,ןגך נחגי ס.,,
ההזן"-

 ה;רנ.:יס נ.,ליט ש?.רסן, "ישן", "בי. מין.. ע,
 זה. .יי תתענן 1212, ?מ. השי-ט,יעי ,4. עמ' תשג-ן, 2י[ו עמ' השי,ז, ;-תן

 ,!י1( גץ!ר., )ן2 הן:." גנתןניו
 שרףואב 1בת'חיים "4[74()י" תשי"ט-1939 )מטוייב(, "מיינה שירות"וק

 ו"תיש.ה הר"ר שי ""ויצתשי
 ,7. ;מ' ה':,.ס, ;-"י ממכרו פטור בדברהודעה

 [!!1. ;מ ה:ו:ס' מ :: ק.ר,ת ,"1, [2 נן', יפי ממנותה נת71ף ני גו"מוויעיס

 ךן:ת ן. ;, ולששתן, "ך,.י" תשי.ן-י11%5, )ייו,.יג(,וזז.ו"
 7!!' ען ך' ת; ן י,

 רמנרז חובה החול לא דלהלן המשרות על בי לקבוע השירות,ועדת

 , 1959 ט יתש היו' הש"ע'ת רי' י"ק ג.ו). )! נ..נ%יירתשנ,ו נימס אשי זים, ימוד"ג:,"ן
 תעשיה צמח' אישיך בדבך הידעה מורן בעירית ג;.גזיס ". וירון ענר ש, נן.נויב "וינ,)די![(

 העשי" נן:חי ,הון ה:?ויס.ס ונמיינ את יקשר "ך [, יוי[ נרשמות. (1 העסה !רננם מיין שיך תוך.נ.ן;1 תש'.ט- ",ן, השקיות ,;'זיז ,ך,, %3 נשף ,!. ;:ג.נ.נתפף ין:,ר "ליו...ן %ס ישי%,, יישתת ייי עי ינ.ת1 גשיר1תירושלים,
 ,י,7"י1. י יו'וו!ן "תיוינ ישנית '"י, "ייניתי;)'[ עוואי'על ,!%[( גמאי )7 קקנ-ת ג"..יס'
)קי

 ל"ר?,, "יןש,ךמ,ניית ו"%,72(

 ן אום"א;..י ",. עי' תשי-ט, !,הן
 אנשת. גבנון ,ן.:ון ימיועזת"?:?ת

 ומה.'מ ,!ין( נ%?י.י )!2 נען-." נ תשכ"ו--3"19 רכואיות(, ).עדות תכיםהקניה
 234. עמ' תשי"ט, 93ש, ס-חן רומאים ברשימת נוסף חבר מינוי בדברהודעה

 הנכים להקזת )א( ש תקנה לפי וכמכיתי שבתוקף מודיעאני
 1 הכללדן הכועצה הרכב שצוי בדברהודעה מוסגרת !,יק ז.ר את מיניתי [, תשנעו-וויו רביעיות()ויזיח

,1 הכיתומייאיגיה::שס:::.ןג::גןי:-..ןינת..,תע::יגעימ:,:גךייג:
 ( ונמית ג:.;ן" ךגר ,היות וינן ,' את מיניתי נ. :יייע%:י "54. ;ן. תשנעי, %[14,ך!רנומיס

 דגןמשה נ"יר.י,וי[(א'נחיירתשנ,ה)%!
 1,, " רייי,

 אליןשאל "וי[( ~fHt1 )" השניח נ,ייי"' ינטן,ןשר "11;()הן
 1 וע:וזקשד "1"נ7,)י"

le~fi 1. עמ' השגי, נ""1, ..![ 2,1. ;מ' תשג-1, !,17, 7-תו

 1יו1.","1 ת'נ:-ח, יא..ר .-ח "נ(1, י?יס[ס,נ.1ו.ט1414
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 ן )טטלים(, הטקימיזה הרשוייתהזק תשי"ר-1954 נפץ, הטריהיקן
תשי"ה-1958 מפקח מינו'ביטולן

 סחתין מקומ.ת רשות שלסמל ן, תשי-ן-4!,ו ננד, ריר, ,ה., 1 נ;.ף יני שניתיידידי
 לעין מפקת להיות 2, בר-הייפ עמנואל של מינויו את מבטלאני

 נע.י ,יימ,:י:ם ,הו7. 12-1 11:עימס
 ת;.-ד- )נן,יס(, המ,ימיות "רשו.ות ,ך,, 2

ן
,;"1ן:

 אלוןעאל "",1( נמסי )ו תשג." נעי"'
 חמקומית1-נ,ן,גצה הענווהשי 1;""7()":

עח'נ~ןיי-"4א,תש.ן,ח'ה.

 יב" יג4:ץ4ץ( .":ייי": ךגתגסנ;::::י::"ך:מונ;:::ןג י=.=.2נה=
 עיי..ענוי, :"'ו.ן ך:,ומית ך:.ע?ןגי, ייפז חיי ענו., נשם "9 זי ,7 מרך ,4 וי !2 נרךג"ינ"

 ,,1. ען' תשי.", 1"2, ס-"י ספ'ךפנחס "י,1( נ"ןייי )!2 תשנ-ח גאי,רא'
 ואווישר 72:11()ים

 תשט"ו-1955 .ים' כ" "א' קה' א,זריית(, )טועצית הטק,טיית המועצותצו
 בנמך ארכיוני הומר ביעיר נדברהודעהתשי"ה-1959

 "ו. ן, תקי-,-,גגן ""י;ייו.ס, ,"י, ,"( "ן ,;ן.ף:ך""ן האזורית המועצה ראש סנני בחירת בדברהודעה
 )"ייון נווך ושיור ,ך,ן, "משיט יורנ.וני שלימימיזיע,מטה-יהודה

 עיי' יי 'יעי י(ג" ח11- )משוות ":,,יי,ת ומו;?.ה י?1 ).גן 2ו ,יעיףניחס
 בפני שנשטטו כתאונות כרוכות עאינן ידעה עבירוהתיקי)1( המיעצה בישיבת כי הזרעה ב,ה ומסרח 1, תטי"ה-1558ריוח(,
 יש;'! ומת"יניס ,".י, זן הנונן, ,נגירות ?:איניח-זין נמרי )24 תש:." גזיר נ,ז גייס שיתדי:" מטה-.רוזןד"ו,יית
1"1902-19; ורובלם וממתיהו אלוני יזבל טצמון, יצחק היבון, יואב נבהרו1968(
 ח,7, )!( מסק-."וזה. ""קויית "יועב" רחש י;נ,ידית

 הי.;_
 נ:י,.זים הדאית ":י7יי:ית ההיית ניחה

 "מת""נ.ם ך:"שס, "ילד ".ת" נום י;"יית נישיי".יית שכירא משההקם """ו( נחיי, ),2 הש:-" נאייר".
 ן",י-?lga;יקןס "י~,נשי :,",()"מ

 י"שיה,"ו,יית":י,- ?:".ת !י,,יט.ת נישות נ:יו,ר.ךתיקי)ו(
 3"1964-19; לשוים המתייהפים והילות, בפיקודיםליטות 1210. עמ' תשי"ה, ק"ת1

 דין בית בטני שנשפטו בתאונות הברינות תנועה עבירותתיקי)4(
ננה" )בהיזוזה(, הטיזטיות הרשיייתהדק

 יהאו- נ;,:~ה אוימת הני;" "יגש" י"ס "ו7'ס י"ס
 מ' " 'תש:"ה-1965

 %"-%7ו' כה.ק

ן
 פיל והוליום המפקרה של משטרתית הקירה בדבר פרטהיקי)נ(

 תירי ייעד "!י7-1:!1, מישגיי ",,יה, ?נאדהמי" סח'נץ המקומית למועצה בחירות פקידמינוי
 טבעי, בלתי מיות תיקי משפט, התקיים שבעקביהיההקירה )בחירות(, המקומיות הרשויות להוק 29 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 היקים פצייתו, או חייל של במוחו יהדניס שנסגריהיקים בהירות פקיד להיות מקט ברם את ממנה אניהשכ-ה-נ1196,
 היקים עולם, מאסר או מיות שדינה בעבירה הדניםש:ס:רי שהודעה רשמי ששון במקום סח-נין המקומיה למועצה הבאותבבהירות

 קצינים. ידי על שנעברו בעבירות הדניסענכגיי 1059. טמ' משב"ח, 437,, הפרסומים בילקוט פורסמה מינויועל

 ביןא' ,"!1( ג"ןר., )% הש:-" נ:,:ן י-א שפ'רא משה ח.ים ,"!1( נאצר,. )!2 תשנ-ח נאיירא'
י"מ 7,141()הס ויןןשר !1!:,7("מ
 14. עמ' תש?.ו, 171, :-"ן "24. עמ' תש:-ה, סיחן

1415 י",1.י."1 ת;:.ח, נאייד '-ח "י11, ":רס.ס.סי,,.ט
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 "- א-ט'וני הזכי )כיער האיני,ניטתקגוהן יי

 ן תשט"ו-1955 )גימ7אית(, "ה "י ה ש'
ן שנים 19 למעשה שהיא ליף, איתן ד-ר סק-גיבב 14373 מס'שי ארכ.ו:י חומר לביעור בקשה הגשת בדברהודעהן ן נןןג; ן:'ן ג: : ןן:'גךך_גנ:ךן): 'השי"ז-7נ19ן ן שוטר של שירות תקופת חישוב בדבר"ידעה המקוכיוה(, ובישויות הכדיהבמ.כד,הן  7יך' י-ין היייי יי-'י'ו-2 ,דניו:. ךו:י )נ.?1ר ה"דניוניס .תפיה 7 ,תפהנוה"סן

 קופלפ, ,"י1( נבי., )"n~rrnI 2 נינןנעה יזן.ע, ":. ן, תשי,י7ניו ךמ,,י,ות(, .ניע.יות י:זי:הניונוות
 ":,,ידין," 4,,)721()דן אר:.י;י "1:ר ינקור נקשות ו:.שו ,הין שנויינושדמוניות
 ;%ן. ען' ת:ן,ו, נ.הן ,גנן;נללויט

 ומינהל רכךש רמם הכנסה מם נציבות האוצר,משרד

 מציאה(, )ההז-ת הכשכיה ת_טת "י2";יייז"
 !וין ימים1ן 1"ן_1956,... ען 1ז,-ן( כיעס וג,". .ויון שרמות נזנר נ,קיך.ןתי,י1.
 נתבעו שלא מציאות מכירת בד-יהידעית ,!י~: נ:ינ ן% ;ז - ווותק ת,,.ם נ,.1 - ?ת-נתיקי2.
 יזיין" יי" "יייי" יי'ע' ייג סי' ;' 'יי;" גי" יקית , , יקי- י"ש;.ס "יני, י.,יי" יתך, ש, י"י;.יייי"ייי3.

 .וירק יניא )שיך-נסג( ;יי-סב, המשתרך גהקת הי:ן'ן יי, נ,ן,ן; ופ.רוס ,פי"!1%,
 מן.":(, )גךוית ומשטרו ,ה,;.ת 17 יהלך ,יהרן?.ן:'ת ניר י;ניום שיגיונות ך;יו,ן,ס, ק, פיטתילי

 מ.ון יים ש,.ש'ס הוך ךנן,.ם 'י' עי "תצר ין "סבש'-ן-"יו1'ננת.יי.;
. וי. ךיזן:!-:'י יךה7,,ן'ן; וישנומה .,זיהו, יר.שוס ;ישמיםנרמסת
ן ,נ;,'בן ננהות גן:י,ת יייר וש:1:ותמנמס

 ראו' א.ץ ון,נ, 7יח 111-41%, 'הו. יי" ממי י,;.;' 1'
 ';ייתרך(יי.י,ש ,".תור. א-ג' עזרנרססת

 נ30,6"84. ט"מ כפר-סבא ההתדךךו.ע:
 'וגמרם ןןי;' ןג ביגיעי ?:ו:הך ןג:י'" נישית גגןןיןמ

בתו-תקן מצרך לסמן -'חי מתו עלהידעה פק '?' :י'ימהי'ע:"ם שיינע" ייןגב' השט"1933-1 )הו-תקן(, התקייםמקטת 'רושים;עירית
 ן, השם-יו!.1 )תו-תקי, גה,:ין ,הק"ת % ,ה,מ נךן,ן וי:. ", נען, מקם שירת ממת גין,1 אשר ירונ,.ם,?;ר

 הד:-ח ג:.סןנ' ניון ;הן הישי,,' ית,קץס ימן נ. ;!ןז'ע,;' 2",1. שית עו העק,נ?,.ת

 הותר יפה נע':, י"ר,. נ' .ז."ןלסי.ני%י-,ו:ץ'1-,!,וו,א'ביעי-ןנ:ינןהש:.ח)!1נחליי,,ן1%(
 י.7-"י..נ.וךן:ים- .יי.ש.ת ך:ת,'ם מןה, וק.נ ו,.ןיו את נח.-הזן יסך, ""ןמ:.1;:ו 41ן,7()"מ
 גש:,.ים. קוויןמ,..רי, ן17%. עמ' הש..ן, "72, 7.תי

 הדםפ' ,"1%( י"?ייי 1י1 "7:-" נ:.:).."
 המבזןמנהל-

 %!ו. ;ן. השעי, 4"!, קעתן העת,נזתכקורת

 רשיונות ביטול בדברהודעוה
 "!. ;מ י' תש' "וו' " נו

 ג;הין %, ,איר י"י?יא %!,, מי' ר7..ן נ. הוזן", נוהנןנרת
_._

rrn ,י. _,,_..1- -ג".,.,_ .._- 
- *1יג'ט""-'כי'עכ,ל',, 11י, הס-כוס-ם בילקוט פירסמה עליו שהודעה בישראל","המטבח 4  19~9- 
 כובףל הסרר רישימ עלוקרדעה בטל. - 609 עמ'תשי"ט,

 אץ ן, השי-ט-ימן ך?:;-ס, ך";נ,,ם יד., !2 ,:ן-ףנך:%נ
 ג:7ן,הן. "מלן ךץ;ע rTrT-n ,;ג. נון. מור שירמס מיזיע ךעהץ א, ,"ור ,יוציא %44, ין' רקען נ. הווין, נוההמנרה
 הם: להסדרהרדדים טמ' השי-ט, 832, הפרסימים בילקוט פירסמה עלי  שהידעה-דחף",
 -י::.-, הווים קינת מרנ, ישרן,, .ינני. דנהזרות1. נס,. -!,2

 ! מגג:נח מש,נ:דןג:גיש%גין:גןג

 ויהווה) נ:שיגט 1ךגנןעגןבןי"י.:נוי

 תשג-ח נניןןו'
 )5נץןריי

'"פה %"1%( יי"' )ו הן:." י".יי"' ;ריל' ,,י1(
 יןז"ס "::י.ס ;יןי:י:" :lral "!'זמ ן.זיי.ס ית?7'י.ם ייי' ש"ין;1 !2י";( )ים1

 153. ימ' הש.-ט, כ"ת1 הפניםבמשרד

 ,",1.,.,1 ה'::.ה. נא-ו י,ח ין11. ה?ר?:מ'ם.1;.ט1416
- -



 ןן
 והככב היצוא היבוא, כעניו הכככוי.תכקודת

rfntxn)1939 

 תשכ"ח-1968 3(, )מספר סחורות החרמת בדברהודעה

 לפי הוחרמו להלן שצוירו הסחורות כי 1939, )הנה(, וןמכט היצוא היבוא, בענין הסמכויות לפקודת 6 לסעיף בההאכ מודיעהנבי
 1939. יבוא, רשיי:ית לצו בניגוד אלמונים של-ידי  שיובאו מאהל לפקודה, 5)1(סעיף

-- 25,2.68: מיום - חיפה - ה,ה',102,68 מסמרתפישה 9, ע18.12.6: מיוכ -  ת"%-יפי -  תויייור6!ו2חן מסתר תפישהן.

1ן
 לגבר;ישקיפי7ומש20 שלרה מס' 2301226 זוע מס' סטיואן בוסעיםמכוית1

 ,:שיט;נע,יינ" [ן. !:לן ד,.נ %ישי, קורט v-u רשומה",11111,
 מנותנה. גזית'2ה,-"נינ.

 ך'?ה - ת,,,י,7י,,7"1 ןןיי ה!.שה2.
- 

 ,".1."; ןי,ס
 "27.2.5; ממס - חין" - ת,ת,מ,113 מיריתששה"1' ייני; ,גוש!ריסי

 ,%שן; ,גוש!ריסי,1
 ין;י:יה'נת'סזו

 מסיייה.4
טינ;ינטוייס;2

מגית;1 : הלישהמניית,ן,ן,7",4""1-"יאק-מי1ס",.1.1.  ס:ן,'ס;;'1 ;שב.יע,,.

 משקה.בקבוקי2 8[.13.1: מיום - היפה - ת',ה,מ',67',1317 מסערתפישה4.

 לבריל; קטויםמקדהים20
 לנלי הרישה11. א.לינ; עגנרזים

 "".2.ז2: י.וס - חשה - ה,ה,י,""ז1

 י,יריוה;יי, )ייתינ,; למנווי., eysi'1  ן)1ים,י
יי נ71נ; .ן,;'נ"1
 ;ייין' נ-'ני"'5 :,ני;, מעודי.ת24

 עושע' !ים"14 ל.ךין. גן משן הי ענו דליי מר ע-ש-al~Trי
 יצנר; ,נכשבריט'2

 ע,!?י; מהוןד ושםוע,,," ,".4.1: מיום - "י!" - ת,"י,מ,,י,"2 מקרהעישה".
מטייות,:ני;2מסייותןי1
 7ייי1; מינ,גוקי"1יעי,יס;"
7י!נ%יתנן7!ן;7י:ע,",;נרן5
 ,אשך;גזן,"2

 7!ה. ק.:נ."
א?יייתן

 ,,.2.ז!; מירס - ך'!ה - ת,ן,ן,7","!נ1 מנייהרעה2ן.קי:.ס.2
 א,,טייק; :':י, ישן,ייקרר1

 "י.4.2:הןיע"מנן-ת,ח,:,,";4"-"'!,-מיוס5.
 " 'י,.ס.,

 מרקה. ללא מ על ובישול לאפיההנור1 וז ןוי תדולים: לטבימארגלים14
 :ריין. tleiS הנרן, רך.נ דוץ, ר!%, י-שישומים fetin~; ;שםמעילי17
 הכרמל רחוב דדוה רפאל מר ע-י רחמק אלברטוע-ש לנשים; לבושפריטי24

 נהריה.5;18' לגבי; לבושפריטי5

5;ITT'-CU.135.3.58: מיום -- חימה --  ח,חן%,%ן'ו~2 מטפר תפישה 

 -%'רון"-:שעעיס"2 רעך;נ,.
 -יר,נ,רו.ןנעיע,,"" שעריי.סייס';ן

 -,:ן-.נמריות""( "י.4.2; מיום - ךי!ה - ת,ן,ן,,","" ינןרהןישה7.
 ",.4."1: מיום - י'!, - ת,ן,ן,,,,""1 ינניהסע"4[. ינוקדסייסי"1
מרשת.21ה:ע,",:נר;5

לטיי,הן"1
שו:ינ.2

4",
נ';י',ת'נות:ה.

 [ פלדד' ,".2.,; טיוב - אשןוי - ה,אש,מ,%,,.41 מנערתישעה".

מצה, חוז. תיגרת נ.;ד.ית";"
 וזנוי ך:גי

---- ]--- 

1417 "ל1.;."1 ת'::-ח. נא-ז ,-ח "ג11. "נזנ,מ'ס"ווט
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 יך
 יי
 ה'צכ"ה-1965 והריה, התפניןהוין

 יי.ש,.ן מן'ךי, הנ:.ןמרגב
 מפירטת הכנית הכקדת בדברהודעות1

 וךנויך, ההטון "71 !" ינויי ג"ת%ס "וזעה, נוךוטית יך:ו,ך, ידיעון ,"י, ,, יני,, ניתפס "ייע", נ"ך;:גי"
 מחוו ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כית'מכיה-1553, מחוז ולבניה, לחכגון המחוזית הועדה במשרדי כיהשב"ה-1955,

 ירדשלים, ולבניה, לתכנדן המקומית הועדה ובמשרדיירי:ולים, יר.ללים, ולבניה, להכנזן המקומית הועדת ובמשרדיירושלים,
- 7ל11 מס' מפורטת "תכנית הנקראה: מפירטת תכניתהדפקדה  רחוב 1378 מס' מפורטת "תכנית הנקראת מ?ירטמ האיתהיולדה 
 ימג.יף ההשייט ען ניחן סחין., ?V'1 מעקן ;,ות ךנרב,ניח "ןן.יי יתשייט ים ניתז נקען-, שג. וזעפן נר"ינ ה,,,תאגניז

 יתננ'ת: ךיייי'ס "-a'ncירין נת;ו,ה: ךנ,,,.ס כשסחין1",ן
 "1. "יקי - יין""ויש !ו. 4", ",7ית: - s~ulsויש
 ת 'יא ג" ך:ב'ג::'ב! :יי.ס7... .נקטת נפוייס מש"ס ,," גה ,ע-ן רשץ. נתנ1יה "מעוו.ןנ,

שך

 קייינ והלומותיזען, ונ1 התנופה, .ז' ע, גועעותו ית הישן %די, תנ1.ן' !רט ינ, יר קוץ נ,ר,ן, מע.ו.ן ני
:;:;יןנ

 :י;י:ב:נ::"
 וזש:נ תנן ימיי א.תו. ו,נ, ". ךתננ'ה נתורן נקו, שקו:יון נ: 1:ךבי;

 ש, סדנימהייוס
 "איויי. המקומית וועזךנסקרן. ,תינית "תצוות ,וו.ק גרשומוה, 11 ךוזע"

 האמורה. המקומית הועדהבמשרדי

 .הנו.ך, ותנוון ,".ק ,% ,נעיף נהת%ב ייזמך, :זךצינרת
 מאוו קנוי", ,"ניצן ייחודית "התל ניקיז' :' ך-י!!1'ה-י .ושי", "תיוון ".ק !, ,נעיף גות%נ ךווע", נוהנימית

 ייוש,יב, 1,ננין, ,תנון "וקדמית "יעין ייפוייי'יישי'ס' יי., "נוין, ,הנון ךיה.,'ת "יעיה נישרי, נ'השב-י5,,1,
 - ",14 ינ' מורסת .תננ.ת "נקררת: י?.יסת ינו.תוו:ןין 'רוש..ס, 1,נו.ך, ,תגנון יי,ין'ת "ועוה 1:ישיוייר.ש,יס,
 נ.ין ניע"., שי' יגש"-ןןר.ס-רנוני, הר,1נ נתת ךיןיהן'ךיי - ,(14 ךנ' יי.רסת -תמית "ור"ת: ייירסת תינ.תהון,יך
 %י'ה. היסויף יתשייט;ס "תקייט עם נקז וימו.ה., ז.זן,ניוקנה ו'ווךן יה.נ ",קצתא'".י
 נתנו.ת: "נ,ו,.ס ילחיןויל %,יך.וג'ירף

 ::!:.ת::נה:;:ג:י::
ניעי

 ינשיית נשיי תשיים ::לי" י.י::.יי,.,יי.,1 בהכ7.,תת
 %, "רשן %הר, תגנחי !רט נזי 1% נננ.ן נקיקע, יע11'ןג, וגזעית נימ.ב תשנון ,,א נך ,עי.ן רש". נתנוית היע,ו.ןנ,

 "זע..ס תוך רי%' %ותו, וונ, או "הנ:.ת גתתן נקל שקך"הנרן "ת ךר,%י "יר, ת:ו.ו' !רט גג, ". יננן נקיקע, מן.1.1נ, שמרהב המקומים הרעדה מהנדס יכן התכנית, ידי על נכנעעצמו לקהל. פהוהים האמוריםשהמשהוים
 ,הנו.ת ךתווווה ,"ו.ש גרשו:.ת, 11 יעזיה ש, ידן,מךי.ונ וירהנ ךן,.מית השזן מךוינ 1:1 "שנית, 'וי ע, נ"מעמו
 ,%:,רה. ךמ,ון.ת ךוען,ניארז. ויעייס תנך רעני ".ת., י,נ, %. "תנ:.ת גתיונ נ,1, שלךהתנתן
 לתכנית הת1גדזת להגיש ברשומות, זו הודעה של מרמומהמיזם

נמתין.
 ,ן:1.ה, "תאון ,יצק ", ,סע.ף נ"תאן ".זעה, נ.ך._.רת ך"ן,רה. ךןלי:'ת "1;ן"

 יהיו ולבניה, לחכגון המתחיח הועדה במשרדי כיתשנ"ה-3[19,
 .ר,ש,,ס, וינניך, 1 ית ת המייה .' .יעיך, התנתן .",ק 5, .נפיי ניתן ".זלה, גוהצינית

 %חוד 1411 מן' מלירסת -תגרית "יקירת: ד!י:סת ת תזם 'יך "ן ו,"וו קנו.,. ,תנתן ון,.ן'ת היעזך נסקרן. ניתש:.ה-ויין,

 עם נען"-,נקז שי' שרין, יזיך "'ויי' מךזני יקש נץ 7,לח .ר,קייס, "נ:.ה, יתנון "מקומ.ת ך,;וה ,נישרזי.רועדיי,

- 1355 מס' מפורטת "תכנית הנקרשת: מפורטה תכניתהופקדה  ןן 
 ועיתו,%,וו

 נת;ניה: וג,1,'נ -י".ם "יתיך יתש-ים !ס ניפז ווון-, שנ' ךי:ר,, העיכז ניך,נ שט"

הינצרי
 44. 47, "4, ען, ",,ית 17"(ןויק ",'ך.

י
 ובשעזח בימים השלום ללא בה לעיין רשאי בתכנית הי?יניןבל

 לקהל. פתוחים ה-!יוריםומהמשרדים בתגית: הכלולים השטחיםואלה
- 30009גוש  קייהנ ךן,ימ'ת "יעיה מטניס ייי ךתננ'ת' :י' ;ן י-"1ין-י יגיעות ג,י.ס תן,וס ,,% נח ,ע.ין רשאי נתנו.ת "מעוניןנ. אח הרוסה אהד, הכניני כרס בכל %ו כבנין כקרקע, כע'ניזכל 33. ל3, 29, חלקית 

 הזשייס תנך ישא. %.תו, 1,נ, 1% ךתננית נת"ונ יזו, שי,""..י, "ה.. יתריס ועמודיושך:שיזיס
נ,

r?Jl~n ,שנית "תנ:ן,ת יבויש ניקוין, יי "ייע" שי !ן ;יי ל:: %ק "זירה ""ר, קנ:י:י (דן נ:, א. נ2;,ן 72י,ע, 

 ךאמיי"' ת ךמ,.מ "ירי" -יייי- ע:יהנ ךיקימית ",עזך :,סוס וזן יתנ:.ת, יוי ן, ויוןעשי
 ישעיה ב' ש' ,(,1( נשר., )י2 הש:." נ,י.יא' ,זקייס חיך יק". %,הי, וונ, %. ותנחית :ת,ונ נ,1, קלהההנוין
 ילבגיה לתכנון המהזוית הועדה ראשיושב לחכניח התנגדות להגיש ברשומות, זו הידעה של כרסומהמיזם

 ירויליםמחי, האמורה. המקומית הוערהבמשדדי

 ,(י1.,..1 הש:.ח. נא..ז ..ח (145. י!זס.מ.ס,ושם1418



 ןן

 תשכ"ה--ל196 והבניה, התכנוןחיקן

1,  נו, ;יהרת הע:-ה-;ו1% ,ןנ:ין, וה:;,ן ,ך.ק 17 ,ןע'ף נךת,ס4. יהוע,יס יבמי, תדוןמד"נ

 "סיב י":ן' ,1.1 ע: ב ע,:ב:::. מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 ,ך,1:יימי:.ס וימיה, דתננון י,1, י, ינעיף נרה"ס ד.זעה, נוהטיית

 11%- 7?-י?, ר?, "!, "17-1, 11-%, 7, ה,;.ת ""1";.ש ייון ו,נ;'ן, יתעין ומהווית הויזה גמשרזי נ.תשג-"ווו,
 1,%-,רר, "ו?, 4;?, 4ר?-"!2, 1%1-;,1,11%, .רושלים, 1,:;יה, ,הנתן ון,ון.ת יועוה .נמשרזי,רוש,'ס,
",ר_ר,ר - 1417 מנ' משרטת -חננית דנלר,ת מפויטת המיתו.פ,זן  עם ניקז יון,-, ק. ;וו"טמ,", נדד.ג ייצרי, ,נרץ שן,.ע.ז

"1,7
 1,1, י,1-,,ו, ",1-נ,1, ר,1, ר1-?1, ת ר

 ??!-1!?, 1%?-,1?, "1?-;1?, ר21-?1!,ין!, נת:;.ת: ונ,,י.ם ושסח.םו",,

 1ר2-2%?.ו!!-1!2, ;11. ?11, ",,.ת ן,,, נ41"%,;.ש

 (.?- 1,!-"%?, "1-2,!, ;,!-1,?, 41,ד,,.ת ,"1ן;.ש .נשע.ח ג':ינ השגום ירח בה ,עיין רשני נתגנית המעוניןנ,
 ""ר-;וו, ק"ו-?"ר, ""ר-יי?, 7"?-",י,ר,?, "ן,. פתורים ""מוייםשהמשיזים
 1!ן- ,[ו-ו1ר, ;1ו-%11, !1ר-11ר, "ר,,"י, "ת דרוסה "יה, מנוני !יט נ:, א, גנניו נ,י7ע, מעוניןג,
 וו%. ",ר-%!ר, 7!"-"!ר, 4?ר-%!ן,,?ר, עזי"נ ין,,ן'ת י.עזה מהנזם .:ן התנייה, .ן, ע, נענעעגיו
 1,- "7-;7, רד, 71, 47, !41-4, י%-4ר,",,.ת ,ווינו[ ייש,.ם תוך רשתי "ות., ין:, "1 דהנ;.ת נתך.ס נרי, ק,"רתנ;.ן
 ,,, %7-"ן, ה%-אב, 1,-",, ",, ",_ר,7% ,תבנית רתנ;י.ת ,ד:.ש נהש.מ.ת, 11 יתעה ש, !הנומהמיוס

נמשדז.
 %,ר-"%!, ו,!, נ,?, ר2%-",?, "!-2,7,!,1, דאייה. "ן,ומית "ועז"

 . ' 1 ?ור ,"%' ,ור ;"ר' ,,ר ?,ר'ל"ר ,"1%( גמיי, )"? תשנ,ח נזייהא'
 7!ר-"!ר, 4!ר-ר!ר, 1?ר-"!ו, ,1י7ור,11", ישעיה ב'ש'

 !ר". ;לר %!ר'"רר וינניה ,"ננון ייה.וית יעזה יפשירש:
 ר!-;1. 4-ר,",,ית "!ו~CT ייוש,יסמסוו

 ר4. 41-,ר, זר, 1"-"ר, "-7, ?,ד,,.ת נ4""גוש
 ?(-4!. י1, ר1-?1, י, 7,והית 47""גוש

 114-!11, ",, ""-74, ;ר, ?"י1", ?2 ,ק.ת "_"י שנ ת,-אניב-ינו מעמי, תגנוןמד"נ

 ינ1- 147, 4[141-1, 7ר1-"ר1, ?,1,12%-,!1, שי ,",1 ישנת 1 מנ' שינתי 4!!1 מנ' תננית ותת עיהגזעה1.
- -ן(" מס' מפורטת ערים במןהי:ית  237, )115( 198-204, 154-196, 157,162-164, ברחוב הפיס מפעל בנין 

205-209.הפטמן.

 י133-10, 55-98, 82-92, 74י73, 29, חלקית 6977גדש נימת השכ"ה-1555 יהבניה, התכנון לחוק 77 לספיףבהתאם
 118- 139-146, 137י114, 2ג111-1,  %מ114-1, תל-אמיב-יפו, ולכביה, לתכגזן המקימית הועדה בי הודעהבזה

 198- 95ג, 176-183, 170-174, 149,163-167, להכנית כזינוי להכין 20.3,68 14.1,68, מיום בישיגיתיההחליטה
 233- 224-219, 220-223, 218, 1,197,213-216י.

ור?. דדוייה: ותנ;.ת ש;,. נת,ונ דננ,ליס ושטים דן,",ה

 "-7.ייפית %'""יין ",71. גמש "ר עקה "י"7, נמש 111 112,דמות

 עי ,",1 יי;, 1 מן' ש.מ. "1!1 מנ' תנ:ית ךנ;ה ע, דוזעה!.
 17-"1. "-ר'היפיה ",%ןתיש

 78-80, 9-53כ, 13-37, 10-11, 8, 2-1, חלקזח י698גוש דבורה מלזן - )גדם( 1927 מס' מפורטת ערים בניןהנניח

 98.133-103, גורדון. רחוב פזת בן-יהודה א' רהובהנביאה

 7. "-1,",,.ת ?,%"ייש ;ימת תש:.ך-;"1%, ון:נ.", "הננון יצוק 77 ינעיףנט"ן
 ?. 1,ך,,.ת נ.,ו;,ש ת,-":יג-'!ו, "רףן, ית:;,ן די,,ן'ת דועזה ג' "יזע,גין

 ,.. ,הנמה שחוי ,וכרן "".?.4 מ'.נ 2.שינ.ת,ה"ק,'טה
 "%",,ה

 4,ד,,.ת 7,"";.ש ד:'רעה: דתיי'ת ק'יי' במש:4ו%ווההים
'?" 

 7ו-!4. 7,

c?~ר?-וו.  !-ו,הלות י"ר 
נ;ש"""7",:ת1%. מנ'",=ת,"י1ע, שע.אלס=.תמנ'חט3.

 נד-,!. ' " ו' ??דמיה """7 ש; ;,היה תשג."-;,,1, וןנ:יד, דהנ:ון ,חוק 77 ,נע.י:ךת"ם
 ,ר-ו%. ?ר-"%, ,?-נ?, 4, 1,י,,,ה 7""7ייש ת.-":.נ-.פו, ו,נ:.ה, יתנון דמ,,ן.ת ך,ין" נ. "לזעךגון

 יי-!ן, י,-7", נו-?,, "ן-,ו, וין!, 4,ך,,.ת ,ו"7;.ש וו. ,תנכית שינו. ,":ין וו."."% מסום וכשינההדן,יטה
 240-242, 238, 185-190, 153-כ135-143,15, הנפצעת: התכבית שינוי בהחומ  ומרמללת ההלקהלהלן

 294, )86( 293, 247-248,258, 6537. בגוש 42( חלקה )מקוון 79 מס' ממלקההלק
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 ןן
 חיטכ"ה--1965 .הבניה, התכנוןחוקן יי
1

 נדיב תש,ונ, ,,% נו, יייין ישא' גה:נ.ת נשים. ייי:'ןג, 147-נ11. ,17-"נ1, ו11-;11, י,,.ת יו"כ1וס

 "":' 7ין-;יר' נ"ן, 1:;]נג~1-י, ייך:::
 ת ץ"יך ~י, יג::י:. ה: :לגג:'נן=:ך

 גהן:ית יש.:.י ךה::זות ,מיש גרקי:.ת, וו ד.זע" ש, יידין מ..ס ",1. י"1-ין, מ, "-1, ",,.ת 7,11ייש תדשיים חיך רשאי אותו, הנוכל או התכנית בקהים בלול שלההחכנ-ן
 ו%ן.ר". ךן,.:,ת ו.?זךמשרזי ";. !י%1, 1, ",,.ת ;,,7:וש
 ,""1( נמר., 1"! הש:-ן ניינןנ-ן 1~7". "ן-11, ן, יי,ית ",,7;.ש
 ברו'דםד' יו-%י. י;, ך,;1ת 1"71נכש
 רפש'.ש: ",71כיש

 ןו?ז"
 וגנזי" יה:ו.ן ךן,וו.ת

 ת,-%נינמ,11 111, 1"1, י", ""-11, 41, ,ו-;1, 11, ",,ות 7"71:וש
 ";1-נ17, נ"1-!"1, 7נ141-1, "!1,"11-;11,
 ת,-":.ג-.ין לימי, תמוןיר_נ Z2G .!,,-2"1-ז?2, 1!2, 1%!-217,י"2-"11,

 41-יג. י"-!נ, המות ,"71רוש
 ?"?-י"1, )1נ-7;1, ח"ן-7", "4-"4, ה,,1ת ""71מש

 והבניה, התכון לחיק 89 לסציף בהתאם הודעה, בנהנמטרת 259-234.236,
 r'?1 .,נ:.", ,יעין ומ"וו.ה הותוו י-שיז' גיה!--ך-,",1' ,!7-1?1. 4"-21, "!-"1, %-7, נ-1, ה,17ת "711וכש

 ו:ך;רן.ה,-,:.נ, 111-"11."41-י;1,
 ה.-"ך2-יין, ו,::יה, ,תהון דג,.ן.ת גתן"

 1 לט' שחוי 214!, מס' "תכנית הנקרא: מפורטת, הכית שתייהיפקד
 הנעויף גהשריס ע[ ייהז ,1;., מן' ייייסת ,ת:ןת ,,,1 ינ, , רבי:וב'ץי'
",.ו. ועיר.ה רטשיון

 ,ן, ו,::.ה ,ממן 11;,כ,ת דורון ראשנ,יושנ
 17. דקך "י1"וו(
 ,1. ".7" 1"1";וש

 נימ.ם הש,ונ, יקא נו, יעיין רשוי והנית ימיו. יע':'1י, ה,-%נינ-י!, י,ויי, תגכןמריג

 הוזן", נוהחמניה
 הפק

 מרו: י,ימ,ה ,, .י .י' ,ן::יך, ייגץן ,"ו, ':ע.ף
 ל חרפיים תוך רשאי אותו, הגורל או התמנית ברהוט בלול שלחהתכנון מהזז ולבניה, להכבון המחוזיה הועדה במשרפי סיתשגיה-1965,

 התכנית לשינת התמדות להגיש ברשומות, זו הודעה דול פרטוץחינום תל-חביב-יפו, ולבניה, לתפנון המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב,
 האמורה, המקימית היפדהבךשרדי 1 ניכ' שינוי 1100, יט' "תכנית הנקרא: מפ'רטה, תטנית שצויהופקד
 עם ביהר רמת-אביב-, שכונת 408, מם' מפורטה לתכנית 1968לשנת

 .ממך, העמן "71 1" .נעיף נ:ה"ס חוזתן, נוןגינית אלץ. דמצורףהתשריט
 תל-אביב-יצה ולכניה להכגק המקומית הועדה ובמשרדיהל-"ביב, 59. הלקה 6170,גוש מה" ולבמה, לחכנץ המהחית הוערה במשרדי ביה;כ"ה--3"19, ההבניה: מעץ הכלולים השטחים הםואלה
 2 מם' שעץ 217ג, מס, "המטח הנקרא: מפורסת, 2י"ת שעייניפקד בימ.ם תשלוח, ללא בו לע"ן רשאי ההבעת בשעה מעסיןכל

 ביהד גדע", 1938( )היקע 1%27 מס, מחורטת לתטית 1958 תלש לקהל. פתוחים האסורים שהמשרדיםובשעוה
ערך-- "ר.%:"ן "הר, הנמני !רט ג:ץ1.אוננ,נ,מעתי1י,רלע,

 %יץ' 'סג-?ייף
 התכמה: בשיטי הבלולים השטחים הסואלה עמרהב מקומית ועדה מהנדם ומן התבמח, ש-גה יה עי נטגןעצמו
 68. הלקה 6,54גוש הדיקט הוך רשע איתו, היובל או התבנית בתחום כלכל שלהההכנץ

 "ת דרומך "ור, התו:. !רם ג:, א, נגדיל, נקרין, ן;י:.ןג, ילך,. יה.ך'ן כממוריס C'7~TTTT.נשן'הו !שע""ת"'תיחייירי,"יי"ו;י",ין"בן-:"1:נ:גג;גגגךךךךל:נ::ך~'""ש"""י"'שעייימ"
 שסריג י;וגית שוק יחזן ,גן ךת::.ה, ש,:.. .ן. ן. ;;ו; ;ן:ו יךג:'ך, ןה:;ו1 ".ק ", .נ;.ף נסתנן "וזען, נוהינית

 חדשיים תוך רשאי אותו, הגובל תו ההטגיה בתהום כלול שלהההכורן מחוז ולבניה, לתכנון המהווית השדה גמ7ורדי כית;:ג-ה-1965,
 ההינית לשגוי התנגדות להגיש כרו?ומוה, 11 הודעה ע:ל מרמומהמיום תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית הועד" ובמשרדיתל-אביב,

 הכמורה. המק.מית הועדהבם-:רדי 1 מס' שינוי 1294, מס' "הכנית הנקרא: כפורטת, תבנית כיריהופקד
 ( י ) ן ננ., י::,רף ,תשי.ס ע[ גיחן 1""-, מן' מירסת יהג:.ת ,1!1,שות
 1,נ:יה יתנון ו:ק,,ית י.עוך יבשיוש: ךתג:.ת: נש.1ו. ג"1,.נ משסייס ונ1",, ברוידסד'%;,י.

CT:,"11ת,-ג.נמווי ,77. יעלן .יי, 77% דיג נ 

 ,(יו.".י1 ת'ג-ך. נא-ך י-" l~GO, ק!וסש.ב,14290171



-  ---- - -- השכ"ה--1965 :הכניה, ההבניןהיק-

 הנקרא: מפורטת תכנית שתוי לתשר הפנים, שר באישורהחליטה, תל-אביב-יפו מקומי, תכנוןמר"מ

 :יתד אותו אישרה המתווית הועדה עבה בצורה האמורהשינוי תל-אביב, מהוו ולבניה, לתרץ המתזזית הועדה כיתשכ-ה-1965,
 האמורה המחורת הועדה במשרדי הופקד אליו, התצורף ההשריט עם הנקיא: מפייטה תפית שינוי לחשר הפנים, 2יר באישורהחליטה,
 מעונק וסל רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקימיח הועדה במשרדיוכן 117, נ:ס' מפורטת להכנית 964! ל2::ת 1 מס' ששוי 905 מס'הבניה
 פתוחים שהמשרדים ובשעות בימים השלום ללא בו לעייןרובאי התשריט עם ביהר הפקדתו, על שהודעה 181., חלקה ?621גוש

 י"י. :.ינ שג"ען:ג::ך::יל::בן:בג
 ותעיטש

 מתי-

קנ-" ":,יה יי"י:.ת "יייג יןשיזי "יקי "י.1, ה  ברויים ד' ,".1( נ"סי', )"! ת"נ-ה 
 ימשיז,יי1

 י,:)יך ,הנען .ת "ך,ו הומן רעשע"נ ונ, ה,-%נ"נ-'!1, "נויה, ,הנכין גמ,.מ.ת גיעז"
 ת7-אביבמחוז שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו יעיין רשאימעומן

 לקהל.פחותים

 רמה-ק כקומי, הכנוןמרהב
 מפורטת תכנית שעוי אישור בדבר הודעה .ךג:.ה, ית:;.ן ,".ק 117 ינדוף נדרס ה.זעה, נו"נמנית

ין תל-אביב, מחוו ולבניה, לתכנון המהווית הוערה כיתשכ-ה-1965,  ."נחיו, ות::.ן ,דו, 117 ינשף גות,ס וזן:, נו" נמסית ד-ר"; יייוסת תירת ש.יי. יבשי "ן;,ס, שי יבשייו"י.סך,
 ה,-%נינ מ".1 ענניך, ית:נון הך,.וית וויזה ביתש:-ה-:ל"ו, ינ' יתווסת ,תנ;.ת 7"י1 ימת 1 מנ' ש.;1י !114, :"'הנעיה
 ומי,; ךן,רית תנחית שינו' יאשי ה(:'ס' שי נמשיי"'וי'סך' 44ן., ס"ה """, מש )%ו(, 1זנ תנ;.ת 1,1%, הימן7?,1,

שו.זו"
 ")וו, ),ש רען%,!. מס' :פורסת .תנית ש.נ,י ז),11"":י'ת י,רן:ק ".י, היצורף התגריס ?ס גרז ונקותו, ע,

 ותעך'ט ים גוז וכיתו, ע, שייועה וו-, 1"1, 1"1, !ו?,ךי;ית !,?1. על' תש:-;, 4;ו1, ה!רנ.מינני,,.ס

 !['11. עמ' הש;.ו, 7,!1' ויייימ'ס י'י,יס דייניך %י'י'ונסייד עם נתז אותו "שיה המשוית הון" שיה נקורה דימויושמי

 עס ניחן %ות. אישיה גייו,ית גזעזה שנה נשיה ו"ן,ריש.נ.י ,זן ורמויך ו:ך.,ית ושן" נסורזי ך,ן,ז %,.ו, היוירףגתשייס

 ובן ,":.ר" ךמהוו,ת "שון נמשיו. ךוס,ז "..,, ד:?,רףותשד'ס יי.נ.ן ,י, ת,-%ג.נ-'נ., "נ:'", יתנגן ומ,.ן'ת ועז"נישרד'

 רשאי מעטין וכל רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדהבמשירי פתוהיס ומהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 לקהל. פתיחים שהמשרדים ובשעות בימים תשיים ק4א בילעירולקהל.

 בר1.דס ד' ,",1( גרוייי, )"2 השג-ח גחנןנ-ח
 1,נ;'" ,הבנין הינוית הועזה דישי.שנ

 1ומ.ה, ךתנ;.ן ,הפק 117 ישיף ניהד הפו;", נ,"פינית
 ה,-אניג ישו 1.נ:.ך, ,המנן ון"י,ית ".ען" נ. l~s'rn-ניר, ת,-"נינמך,ן

 הנקרא: מפורטת הרית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה,
 ח514, גוש רג,153. מס' מפורטת לתכנית שינוי רן,331 מס'"תכנית

 התשיים יס נייר "סקזתו, ע, עי.זע" ו"4-, ?"4,דקות )ךנ:ין, "ה::.ן ינו, 17ן ינעיף גךתאס ")י;", י,"כנרת
 "1?1. עם. תש:-1, ,4!1, גסךנ1ן'ס ג.,ק,ס סירייך",ין, ת,-אניג, יך.ו וקניין, יתרון ךיה.,ית גוווך גיהו:-ה-ו""1, המצורי

 עם ביהד איתו אישרה המחוזית הועדה שכה בצורה האמורהשיניי הנקרא: ממורסת חמנית שינוי לישר הפנים, שר כאישורהתליטח,
 וכן האכזרה המהווית הועדה במופרדי הופקד אייו, המצורף ההשריט -8" מס' מפורטה לתכנית 1964 לעת 6 מס' עינוי 763ב' מם.הכניה
 רשאי מעונין וכל רמת-גן, ולכניה, להכנון תלזרעה הוערהבמשרדי התשריט עם ביהד הפקדתו, על שהזרעה 883-, 873, הלקוה ב821גוש

 יקו,. יה."יס שך::יזיס ונתעות נ.מים תשיכם ,,א נ.,נין נות. ;מ' הש:.ה, ?!וו, י!רנ,י'ב נ.,,.ם שרננם %,יו,הייורף
 )גן :%מרה וך,ו;ית יעז" נישרתי יו!לז אליו, ךייורף"תשריט
 ויגעיך, התנגין יחרק 117 ינעיף ג"ה%ס י.זעה, נ:"נמנךת מעונין ונ, ה,-%ני:-יסו, 1.נ;.ך, י"::.ן ומדמית הריוןבמשריי
 בימים תשליב ללא בו ~r'pרשאי

"T~VJT תל-אביב מהו, ולבניה, לחכגון המהווית הועדה כיתשכ"ה-1961, פתיתים שהמשרדים 
 הנקרא: מפירטת תכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורהחליטה,לקהל.

 והמיין ?ם ניהז "!,יתו, ע, שסיועה "2-, מך,," ו"ק נוי ך.,ך ברו'דם ד' ,",1( גשי.. ,,2 תש:.ח נדייןי' 6145 גוש 81,2,ח. מם' מפורטת להכנית שנוי רג,337 מס'הכית
 1802. עמ' השכ"ז, 1375, הפרסומים בילקיט פזרטמה אליי,המצורף ולבני" לתכופן המהוזיה הזעדה ראשיוגנב

 עמ ביהד אותו אישרה המהרויח הועדה שבה בצורה האיור השינוי תל-אביבמהת
 וכן האמורה הךהו1ית הזעדה במשרדי הומקד אליו, המצורףהתשריט
 ,קד,. סת.ך.ס שהישרתם ונשעות נ.מיב תמון יקא נו יעצן רית-;ן מקימי, המוןמריג רשאי מעונין וכל רמת-גן, ולבניה, לתיק המקומית הועדהבמטררי

 ברו'דס ד' %יין( נאיר.י (es תש--" ניינן י' ::ךד:נניה, י%ןי:,7ןע7 י:,.שת :דן1:ייך:
 תי-%גינמשו ת,-,גינ מנוו .ינ1.ך, יתמון גמלונית פיז" ניתשנ-י"",1,

1421 4'"1."."1 ה'::-ח. נא-1 '.ח "11. י[ינ.מ,ם.,,.ס
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י  ןן
 ה:ככ"ה-"195 והבניה, ההכנו,היק

 ניצן אוהד אישרה "ל",1.ת ךי;ו" שנך יגעיך ו":.רה,ית::'ת רמת-זן :,ומ', תנווןירךנ

 1 תיג"מיי" גב"" ",;י" יבשיי "י:י" "י'"' "לי,יף "ה':י'ל7( מפורטת לתכנית שינוי הכות עלהודעוה1
י

 מעונין וכל גבעתיים, כבניה לתננון המקומית הועדה כמיורדיוכן
 האמורים שכשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בה לעייןרשאי ניהגת תשב-ה-903ו, והבניה, ההכנון לחוק 77 לסעיףבהתאם

 לקהל,פתוחים החליטה, רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה בי הנועה,בזה
 תכנית להבין 1908(, באפריל )8 תסג-ת בניסן י' מיוםבישיבהה

 1908( באפריל )25 תשב-ח מיכן כ-ה 2',81,(). מפורטת לתכנית שיניי - רג,405מס'

 ומוג;: ךתןו.ת שיו,' גה,,ס ןנ:,,.כ "ש""'כ ןס,ץ,ך
 בייידס ד'

 ן

 "נו.ה .תננ.ן ךמ:ייית ךועי" יפש'ושי SI~S. נוחק 217ך,ק;
 ת,-%ניניקו

 ות" "שתך-!",ו, יךיו.ך, עניין ,"יל 77 ,נעיףנךה"ן
ל מיום:.ק.נהה  נא;י'י )% השג-ה נג'סן 

 "יני יקיך'.1 ,נמך ,"נין ,ויל,
 מפורטה הכנ.ת שינתי אישיך כדברדודעה יו,,4?. ית' יע,ןגת ,תנו.ת קיווי - רו,י"4יר'

 ודנו.", אתנוון ,ה., 17[ ייסף ניהרס פזיה, נויושרת rsT~n: נתנוית שיו.. גתח.ן "ננ.,יי דש:"ינ הג,%,"
 ת,-":ינ, י,.1 1,נ:יך, ,ת::,ן "פחית ךויזה גי הקניה-ו,,1, %!ו". נתיש 47 "1,ופות

 ,4%י, תןי,ווךוי ךנ' מלואתה .תשונת שע., תין,ו%ינ,. """1( גא!יי, )י1 הקנ." ניינן,.;

 ו,נו.י .תוין ךי7ומ'ת יזיז" ר"מ.וקנ
ק,,

" 
 " .-:,ין ,

tGtrs :ןגגנ;:י:,%יי-ן,ןזת":ן:.,:7. י: 

?ן.!נ![.

 עם ביהד אוהו אישרה המחיזית הועדה שבה בצורה המורהנוי

 וגן ישור" ימח,,ית ,מזך נישרו. "ומקז %,יו, ךיגויףel~rr.n נוי-ביק מומי, תנוןמרחב

 וימיך, ךהנךן ,יוק ,נע.יי17ן ניתאם ",דעה, גיןנךנרת
 ),! השגר נ:.:ן.. ת,-":ינ. מיון י,ננ.ך, ,תגיין ומזיוית "1!ו" ניתשג-"-;ו1%.

 נ":ר,י
)]!", 

 ברוידסד' יוקיא ינ,ןסת ת:ו'ת קיוו. ,חשר ולויס, שר נאישורהריטן,
 ולבניה לתכנון המחימית הוערה ראשיושב 6112 גיש 42. מס' מפורטת להכנית 3 מם' שינוי 119 מס'הכנית
  תל-אביבמיוז הת.שרימ עם ביחד המקדהו, על  שהודעה 70נ-, 371, 138,הלקדת
 1453. עמ' תשכ"ז/ 1358/ הפרסומ'מ בילקוט פורסמה אליו,דטצ,רף

 ?ם ביחד אותו אישרה המהווית היעדה שבה בצורה האמורהשינוי

 ן וכן האמותך המהווית הךעדה כמשרדי הועקד אליל, דלצורף"ד,שריט

 חולון מקומי, תכניןמרהב ישאי מעונין וגל בני-זרק, ולכניה, לתכנון המקומית הועדהבמשרדי

 מפורטת תכנית שיניי א.שוך ברבךהודעה סתו:.ס ואמ,ר.ן עךמשיז'ס ובשעות גזמים תשבוס י4"%.מ
 ין::',, "ה:מ1 ,,וק 117 ,:עיף נןחץס ".זעך, יו,נןניה

 ת,-"נינ מתו וגנניך, ,תנגין ,ן"ו,ית שעוה נ'ה"נ.,-;"!1, %"%[( נ"רר., )י! תש:.ה בנינןי'
 הנקרא: מפורטה תכניה שיניי לאשר הפנים, שר גאישררדהליט", ס י 1 בי ,ו

 1!"(, ויק ?17,". מס' "nD7TC ,תגו.ה קיווי י,7; ית'תשית וינניה .תזוין ון"ווית ועזן יקשי,קנ
 על שך,דין  י!1.,  ""1,  !!1,  ילןיה ",ק. "4[-14%, 1נן,ג.7.ה ה,-"גינלתון

 הטרטומים בילקוט פורסמה אליו, המצורף התשריט עם ביהדהעקדתו,
 1349. עמ' השנ"ז,3כ3ו,

 ?ס נ.יו %ותו א.שר" דיי,ו.ת ",עז" שנה נגר" ורוי"שיעי ננעת"מ מקומי, תיוןיי"נ

 יני גמיי" "מ"יי:ת "ייי: ייעגי' "יקי %י'י' ה.ייי.הת-י'? מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
וו

 רשתי מיוגין וכל חולון, ולבניה, לתמוין המקומות הועדהבמירדי
 לקהל. פהוהים שה:שרדימ ובשעות בימים ה-ולום ללא בולעיין והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם הזרעה, בזהנמסרה

 תל-ו:2יב, מחוז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה כיהשב-ה-953ג,
 1988( באפריל zcl ה:יכ-ת היכןב"ה גדש 143, מם' מפורטת "תכנית הנקראת: מפורסת תכניתאישרר

 שיווע" 1"-!ן-, !7-י7, ",,ות"יני,
 בר.'דסד' ;ן ניךז "עלות,, ע,

 והנמך ,המין "מוו." ",עזת ראש,י"נ ת"נ-ן, !4ן[, "עיניייס נעלי? ייינן" ",.", ";גייף"תגייס

 אנינ הימקיז !!וו.ימ'

 "",1.".,1 ת"נ.". נ"..י ..ה ":11, ,!יבומים'י"מ1422



 תשכ"ה--ו"19 והבניה, התכנוןהזק

 רמת-ושרזן מ;.מי, תנוןיי"נ "יעי." י,ימ', תריומי"ג

 מפורטת תכנית שעזי אישור ברברהודעה מפורטת תכנ.ת שינוי א.שור בדברהודעה
 ין:;,ך, "התון ,קו, 117 ,נעיף נגבס רוו;", נו"ניס-ת ,ו::יה, "תנוון ."1, 117 ,נעיף נוה%! גווען, נוהימנרת

 ה,-אנינ מדון 1,נ:יה, ,תרונן גמךו,ית "מזק גי תשנ,ג-;,,1, ת,-%נ.נ מן.ן ורנני", ,תנוון גמה.וית "ועזה נ.הש;-ן-;"י1,
 "לויס, שי נא.שור""ייסח, הנעי": ירויית תננית שית, ,אשר המיס, קר נ%יש.רה").סן,

 יקרא: מפורסת קנית קיויי )%שי
 VT~ ,5,;1 5. לס' מפורסת ,הוית 54 ינ' ש':ו' "ו" מן'ה:ו.ת וזנו, 11ש %,4. מן' מפורסת ,ה:1.ה ! מנ' ש.ו,. שוא. מן'תנ:.ת
 ינקותו, ן, שהוזן, מ-1-ו-, ",, זמה מרש "1, מ",,הה"ה ימיתו, ע. שמוזער נש,יוהן., "2 24, 9%, "9, "ן, %9,",,ות
 יזו, "!יסתרס ני,,.ן לירניה %,י,, "נעויף "שרייס עןגידו 1ו2ן, ד!יס,ייס נימוס !.רניה %,.ו, ךווירף ךתשריט עםנתז

 2יו1. עמ'תש:-,, %,14. עמ'תש;.1,
 עם ניסו "1ת1 ".שרה גמחווית ",עזה שנה ניורא גחמ.רגש.:.י עס ניהז א.תו %ישין דייו~.ת יועז" nar נעורה ורמויגשינ,י
 .גן וסמירה ההווית גונזה נמשרדי גופקז אליו, דיצורף ההשריט ינן גאמורה הירתית הועזה נמשרי' ריפקי איו, דך?ורףנתשר.?
 מעונ.ן וגל רתת-השרוה ו.נמה, ל,::ון היקויית הוייהבמשרף רשא. מימין 1:י הרצי.ה, וליניה, ית::ון במקומית הויןהנמשיז'
"יי. פת.ךיב ש"משרן'נ ששעות נין'ס תשכם ,,א נ. ,ע..ןרשא. "י,. !תוך'ס שומויז'ם .נעשת נין'ס הש,ונ יבא נויע'.ן
(ן) ,"וו( נאפר.י )"2 השג-" נאנןנעה

 יינני" יך-יין ימהיית עז" ן יאשישי מנוי" "::.ן היסודת שעזה יפשיושנ
 ה,-":ינ מרוו תי-א:ינמך,ו

 מפורסת תכנית הכנת עלהודעה
, גרביון מקימי, "::11מרהב

 ך,,.סה וט-ויוי, 1,נ:י", יתננון המקווית ייעוה ני גוועה נו" מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדברהודעות

 ן ' ן יי ני ה. ךייית ינ,:ן :בך:בג' מבב:? ש טןת4, ע::, ןנגבלג:ן"שבט
 יאשר ךיניס, שר נאישויההי.יה,

 שע-

 )י,,(. 121 117, 72, 71, 5%-ו5, 4-24ן, הלית נקוווש 424", ווש ו;2"' מנ' י,.ל.ת מ.ת"ר ,ה:ו.ת שינו. "י5 מן'-":י.ת המוגע: התבנית ועץ נהךים הנבלליט גשין'ם יםואיה גו,רא: ומהאי ת::'ת
 ;ן נזיז ולקיתו, ע, שיייע" 149-, י,7" "4;( ווק ",ה,,"

 לו'מ' השנ-ו, 4ו"1, וחיסומים נ'.,וס פורנךה ",.ו, גמוורףוהשייט
 יינצה יהמם דן,.מית ד,עון יתש'י7נ ;,"1.עמ'

ננ-ן.ווג עס ניהז "והו אישרה הי"וו.ת "ועזה שנו נצורן י"ךיר"שינוי
 ווקלי ",.י, המצורף"תשייט

 ינן יא:ויה ד:הו,יה יועזו י:שיז.

 פתח-הקוה מ,ימ" תייי,מיינסהון,ק ששעות בימים תקיוב יבא בויעין

 מפורטת תכנית שתוי הפקדת בדברהודעהי,"י'
 .ענניה, התנ:.ן ,הו, ין ינע.ף ניתאר ליזעך, נוהנשרה

 מתז ו,נניג, יהנוון "מיונית המעוך נ:שךזי יי ה-"",ו'תשג ויני", ההמון ,יוק 117 ,נעיף נימס "יתעה, נו"נמררה
 !ת,-ת,1", ו,:נ,", ,תנון ךן,ומית היעזה .נמשיייו:יני' ת,-"מז מהין ענניה, ,הנוון גמיווית נועז" ניתשנ-ה-;",ו,

 מס' מלפרסת הנקית .שימי הקרא ממרסת תמית ש':,יךול,ז הורא: מיהיר הנית ש':1, יאקר ולניס, שר באישוררזיייה,

 ",.ו. גמצורף ותשרין עס נ."ן!ת,11,1,ו-, 7;2". מן' מ,וי.ת מיהיר ,ה:ןת "2 יס' שינוי 4"5 ין'-תפנית
 גהמ.ת: נשינוי יניו..ן גשס"יס יןו%," ""5, 5:2, נ77, 1"7, ",7, "נד, ונד, 5%נ-"",, "1,.ת ,ווי,גוש
 . 77 י"ר 7"""ווש ו!,זת1, ע, שהיזע, 7"7-, !;7, י,,.ת 1",קי !"7 ";7-"75,"75,

 שיי, עיין נייךע""ט ""י, עייייבעב
 ימר היי יי" ני 1ים יש"' צית י2 זיעןני

 יקיי' !תיך'5 גאמ,יים שימשיי'סישעך ?ן ב'הי אנתו איירה המיוו.ת הולוו שנו נסורה ישמורגשינץ
 את ייואה א"ר הנויי פרס נ:, או 1 ניו נ,יקי' י, מעינני נמורן. וגן ומךוו.ת גועזה נמשיזי י.ס,ז אריו, הייצרףההשרים

 שייהנ הקילית ועזה מטניס ינן ת ה"נ; נ. ש ן נפליגציי *;יין רשפי מעטיין וגי "רצי.", תלקומי, יהנ:ון "מקומיתהוין"
י)י יען,. !היניס "חיורינ שגלשרזיק ונשעה נין'ם תשבס ,,אנו נמשיו. %ויו( נאסרי, ),2 השנ." נססןי'

 וכמנרן. החומית העז"
 )"" תשג"" נ".יינ. ברוידסד,

 חיוו א, ,"19( נשר.,
 ו,ננ.ג יהננון גיהו~ית ג.עזה ראש.ושב וקנני" יימין גמגומיה וועדו ראשיושב

 מחווגמינ~,ועןתמקנה - - -- ---- -- - - -- -- -- -מיונת,-אנינ
--- 

1423 1,"1.י."1 הלע"ה, נא.,1 '.ח ""14. י1ר12סיס,,,.ל



 ןן
 השכ"ח--965נ יהבנ.ך, ההכנוןהזקן

 נימיפ הש,.נ ייא נו לשין רשתי הת::.ת נשווי ךךן,:.ןנ, נער-ן:, מ;.ך., השיןלרי:
 יעיי. פתי"'ס ד"ייייס שיישין'סינ:;'ת מנורטת תכנית ש':ו' הפקדת בדברהודעה

 שמרינ מקיצית וצון מךנון ובן ",:ףת ש.נוי יזי 7, יזו; ;ן_, ו:ן;.ן, "התון .,.ק י, ,נעיף נסתנן ",זחו, נ,דניניה את הרואה אחת הכניני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
rl~ei-מורקד כפר-סבא, ילבניה, להכנו; המקומיה הועדה ובמשרדירירכז, "ןשייס הוך רשא, "ותו, ו,נ, או דהננ'ת, נחסון ניל ש,,י-;;.ן ר,.ו ,ינ;.י, ,תנין "יך,ו.ה ",זזן שקרי. י'הך;,ך 

 האמירה. המקומית הועדה ב:וךרדיהרכנות ככ,5,71", מס' מפורטת תכנית "שינוי הנקרא ממורטת הכניתש-ניי לשינוי התנגדות לטיש ברש.מות, ע דידעה של הד..מ"י.."
 אליו. הבצורף התשריט עםביהד

 ייי:'" יגעיי, ::ן:יגקע:ן ניגן 'י! ה---" גו.-ןג-י .:2_.י:ךיה;גי;::7;ךן'ב.ס;:ד.;ין
 ביס-ם הי:לום ללא בו לעיין רפאי ההכית בשינוי המיוגיןכל
 לקהל. פהיחים החמורים ,וךמ:זרדיםונונע-ת
 גחניה כלימי, תכנון ירהב את הרויה אחר תמוני מרט בבל או בבנין בקרקע, ממיניןכל
 י::ג"תגוע::: מפורטת תכנית שען. הפסדת בדברהודעה שירי: יקויית וזן" מך;ו7 וגן וקנוית ".:וי ,י. ;י ויו;7:::1

 ודגניה, המיין יךו7 י, יסייף ג"תאס "ורע", גו"ומרת .ל...... הסויות ,יףש ניקוייה,
 מעוז וימיה, יה:זון גייוזית גוערה ייורי' י.ה.ךג-ג-ר".1, הציורן. יי,,ך.ת הועדך גי:רויההנ:.ה

י
 הופקר נתגיר,  ילבגיה,  לחמץ המיומין  הוידה וב:-נ.ררירמיכ,,

 ית',0ן4", מס' ממורטת תככיה "טיגוי הנקרש מזורמת  מניחטיבוי  צרןכר.נין י'  יח19( רן?ריל )י2 ת'בכ"ה בנייןב"ח
 אליר,  המצורף  התוךריי עטב-דד ולגניה לחבנון המחוויה הרערה ראשישב

י,._ ךיריזיעוז
 . י. .ו. נ ה.)ן)יס י_יך.ם דם

 !י. דקה ?,!,זוז
י,, ג.נ. ג_,נ,, ך_;,..ןג, ;הני" מקוס., הפוןמרך:

 לקהל. פתוחים האמורים שמרטיריםיכשטית מפורטת תכףת שינוי הפקדת בדברהודעה
 "ת הרואה אסר ה:;.ני סרט ננ, או נעין נקר,;, 1 רעועיי ון:;י:, "תאין .,וק י, ,:ויד נגהתן רון;", גנןורעית

 שמר"מ מקומית ועדה מהנדס ובן התמית שינוי ידי על נרגעיי-.ו מהוו ולבניה, לתכנון המהוזיה הועדה במישרדי כיהשב"ה-955ז,

ד ,י.י. "יייי געשי," לס י,ץן :ע:: גע:ביע::ג ע;י:::::ו י" שן:ןך :ג :גממגת:גך;גו'ג:::ג:;ינע: ד  דאיייה. עק"'ת דיתי"ב
 הלן א' 1058( באפריל )30 ה"נ-ד בציירב' דהכניה: כשימי דבלולים ד'בכחים דסוחלה
 מרנו רפויי, האוןמר": אן "י,," א"ר תגויוי "רם ננ, ", נג;.ן נקרע;, מן.;'ןנ, . .,הל ;","'ס יק:ון'ס קדיקיי'סו:7ע1, משו" יעות גמיגו,מהוו נימים al~rn ..ן נו ,;יין רוחי "חננית נשווי "יעייןנ. ולבניה להכנת המהווית היעדה ראשיושב 152-155. 167, 1170-173 181, הלקוה 8233גוש

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדכי דעי "' וישים ישייי;:ן חוה. וךענ, ים", נןס %,, ש,"הנון
 וינניה, ההגנון יה., ), ,ס?.ף גיהנם ",זעה, נ,ןונסרת "ך::ית ,ש,יי. "תעוות ,"ויק נקשויות, ו, "יזיל ש, )שיוןמיון

נ:שדן.
 מהת ו,נ;.ג, ,תמון הךיו"ת הועזה נמשרזי גיה7:.ן-;ו.1, ך"ךירך. ה:,,מ'ת גמז"

 ,אנס. כפר כשטן ון,, 4274, י7!4, יושיט 1 ווי,7 ;שיה מלוייי, ת;:.ןמרך:
 יקדי. פתויים ""יורים שיי:ך7יס יי";,ת מפורטת תכנית ש'נו' הפקדת בדברהודעה בימים תשלום לוא בו לעיין רשאי התכנית בשיני הךעיניןכל

 את ורוזה "יר היו;. סרס בג, או ג:ןן גקר7ע, יד:.ןנ, 1י1;יך, יה::ון .י., %, ,ן;'ף נ"ה"ס והזנך, נו"נדית
 שמרחב כקובצת ועדה מהנדס וכן התכנית שינוי ידי פל נכנעעי,ץ מגוז ולבניה, להכנון המהרזית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-5ה19,

 ךזשייס הוך רשאי, קיהו ;1:, א. התשיח נתהים נ,,. ש,"יהן;.ן וימן ;תוין, מנויי, ,המון יךלימית "יריו יניסיי.,ייי',
  ההכגיה לשינוי דתנגדוה לדגוש ברועומוח, וו  הודיה  ?ל פ-:ייהמיוד :ה,2,253", מס' מפורטת תכניה "שינוי הגקרא: כפררטת  ח?ניתשימי

 האמורה, המקשוית הועדהבמברדי אליו.  היצורף ההערימ לםתליי

 חין זן' ,"ין( נגיר,, )"7 חק:-ח יא..רנ' "תנ;.ת; נקי;.. ";,1,י" "שיים דן1,,ן
 ה'  ?"?, ;.ש - ;ו "' 1"?";וש

~lOO  
 1,נ;.ן יה:;ין "מן,ן.ה ",עזה ראש.,קב י;!" ;,ק ג"., 1"1

 משוה 1;1ת גמרגן,מיון נ",,. 111"'

1
1121cl;)fי1.י,"1 ח.יך.ח. י,.,ר ..ח י111. גזרכיכ,ם"  



 ין
 תשכ"ה--לההנ והבניה, ההכנכןחנק

 תימה מקת:י, הכביןמיהב המרכז מקומי, תכנוןמרחב

 מפורטת תכניה שינוי הפקדת ב[-בר הודעות מפורטת תכנית שעו' הפקדת בדברהורעה
 %" ,יעיף ניתסס "11עה, נזהימיית

 ":)',, ומיין יחי, י, ,:עיף נאת,: הוזע,, נ:"קירת 1ונ1'ה, "ת::,ן י".,
 ,.,,1 ו.:;י:. ,ת::.1 ך:ן,,.ת ויעזך נ_'רוי ג. תש.."-.,,1 מ,.1 "נוי,, .תנתן וי,",וית וזיוה ימריד. גיתשג-"-;"!1,

 '(':יי ו,ן;ן "'ן". ויפי". ,ת::11 המ,ין'ת ה.ןלה .נ.שרן.י,". ה,ן,ז ךיימ, וננסיך, ,ת:ן,ן "יקשית ",יז" ,נמשרזי"ירגן,
 ך!,4"וו,' רן' .ת::.ה ו.,_,. רי,יסתחי:, מ?,""ו,11-. מן' יתדך תנכית -שינוי הנקיא מקרסת תבניתשינוי

 ש.:-
 ש:., ת,1,.

 נעין-ך'ס-ונירי אלי.. "מצויף "תשרים עםניצן
 .קינן - דן'ו,,י ין' ,ה:ץת ;קוי דךךוון

 המרסינים בילקיט מירטמה אישורה בדבר שהודעה העליה-, שערליד התעית: בשינוי דילולים השטחים הםואלה
 נ.ן.ס תשנס ,,א נו י;"ן רשפי יתדית נשלוי היעוניןנ, ,,'ו. דלצייף דת;רין ;ן נידד ולוו, יר' הן-ך,7"7, ";-,4. ".ק.ת [7,4 ירש 1-21, ".,.ת "4"7 :,שמינה

 ךת::.ה: נשקי. ו.".,,ן ושע"מ וט 'ה1"

 ,ך":" ""י ::פניתי מ: ך 'יגינקד;;י:ע;ךמייג
 צין :"ז"י"י.:יי ",

 חזק"" תוך דדי, אות, :,ן, או התשית נתייס נהוי שיה"תמון
 ר::'ס ה;,.ן י," נו ,דין רצץ. דת::.ת ג;':וי יעי:.ןנ,

 י;:,. ;קופין יאמ,ייס קך:.:יז.ס ;עיןינ ואנית ,ש.מ. "ה::ז.ת .מיש גרק.מ.ה, וו "וזעה ש, !ין,מהמיום
 אח הרדאק אתר הרב-ני פרט בכל או בסגין בקרקע, מעזני7כל האמורה. המקומיה הועדהבמשרדי

 )"" תשנ-ח נאיירנ'
 ?:,יין י,.?'ת יעי" י,י:יס ירו "ה-.'ת ש'ני' ע','ן' י-יעמצמי ח.ון א' ","1( נחיר.,
 ודיי; הוך רשפי, ".הו ).נ, או ות:;'ת נהה,ס ידיי .י. "ה-.י1 דנך, .תנוון ךי,ין.ת דיעוה ראש.,שנ

 ות::'ח "ן':.י ךק:;וות ":'ש נידמית, ,י הניע, שי !ין,י,מןנ הוה תוה יינו,יקי,

 המרב, מקדמי, תכנוןמרחב

 "ננ'ך, י:::,ן ".ק %, .;;'ף נ,""ם ו,ןע:, :ו" 1":ית מפורטת תכנ.ת שינו' הפקדת בדברהודעה

 יסעיי ג"ת"ם הוזעך, נוךנירית
 ירוו 1,::יך, ,"::,ן ון,.1'ת ושזה :;קךזי גיחק:-ן-ון,1, וישי,, ותג:.ן ישק ",

 ע-נוי הועקד ה-הה, ולבניה, לתיון הץקימית הידדה יבמשרדיהיפה' מחוז ולבניה, לתבון המחוזית הועדה במשרדי כיתשב-ה-"196,
 רהיב בנין קו שינוי חפ,1352 מס' "היננת הנקרא: מפירטתחתית הופקר המרבו, ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה ובמשרדיהמרכז,

 דבא,ת: לתכניות קיניי דמדז,ה - שץוא,- קרית -האידראים "65',3-, מס, מס' מפורטת תבבית -שינוי הנקרא מפויטת חכגיתשינוי

 - רפ',394 מם. תכנית- אליו. המצורף התשריט סםביחד

 מיום זג7 כע"ר פורסם אינפרה ונובר - שמיאל-"ק. דתכבית: בשינוי הכלולים הם-השטחיםואלה
12,1937.ב; )חלק(. 2 חלקה 7506 טשג'לגיליה

 - ה:,4"ן"' מן'תסית- נימי! "שכס יקח גו יעיין רשאי "תנכית נשיתי המויןגל
 - 1632- בע"ר מירר א-י,רה שובר - המתוקנה" טמואל"קי'ת לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות

 47~11.12.1;מיום את הרואה אחר הגנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןבל
 - ח?,294ג' מם' תכנית- שמרהב מקומית זעוה מהנדם וכן התכנית שינוי ידי על נפגעעצמו
 שדבר - הנ,היקגת- שמואל קרית הפ,נ1:39', מס' לתכנית.היקזז חדשיים חוך רשאי, אותו גובל אי החכגית בתתוס כלול שלההתכנק
 09בש, ע::' השכ-ו, 1392, הערטומים בילזיט פורסםאישירה  הח?נית לשינוי ההגגדזת להמק בדשומזה, זו הזיעה נשל פרסמהמיום

 אליו, המצירף התשריט עםביהד מאמורה. המקדמית הועדהבג,שרדי
נ,

 "הרית: ג;י:1. "נגוייס גשן,.ס גקי",ה היון א, ""1%( גא!ר.. )"" השג-" גריי
aa1'1"12 ""ו, כקות ",,. 444"1;יש 1,נ:יך ,תגרן הן,ווית ך,עזך ראש . 

 ך,,ית ינק. נען 4!1, ,17, ~1-12]1, "12, ",קית ",נ11;.ש משיק יעזת "מינו,מ"11
 י,1. 124-1:1,177,

 נ'::ין ה;,.ס ,,א נו ,;"ן רש"' דתנ:.ת נש':1. :;,:'ןנ, "'"" י,,מ', הננוויד"נ
ל  י;ך,. !תוניס ""מ.י.ס שומשיזי[ינוער מקומית מ.תאר תכנ.ת הכנת עלת

 ;ן:1 "דודה "תי תנו:, סרס ג:, "ו בנמן ג,ר,ע, מעסיןנ, נרתות השנ-ה-ווט, וונציה, "תנתן י"11 77 ,!עיףנ"ת"ס

 נ. יזעהנ,"
 ות::,ן שלי": מ,יך.ת יעיך מך:יס ,גן גת:נית שיף .ז. ן,:לוע דך,.סן שיך, וננסי", ,הננגן המקויית "1ען"

 מ.ום חדשיים חוך רשאי, איתו גובל או ההנגית בתחום כלולשלה הימה. מיתאר מכנית להכין 1968 במרס 25 מיוםבישיבתה
 התכנית לשיניי התנגדות להגיש ברשימית, זז הודעה שלפיטומה המוצעת: ותכנית בתחום הבלולים השטחים חםואלה
 האמורה. הכקומית היעדהבמשרדי מפדרכם היפה, ולבניה, לתנגון המקומית הועדה הכנוןמרחב

 ""!1( גא!יין ).2 ה-.." נ,.11נ., 7"31. עמ' תשנ.1, ","2, הקניתגק,נז
 כהנאמ' חושיא'

 ובגמה ,תננ,ן ה?,.וית הועזה רוש'1.:ג 1,ננ'ה ,תנתן הי,.ן.ה העז" דגש,ושנ
 היעהיך.1חיגה

1425 1,י1.1,"1 תשנ.ה. נא.יד יעה "141. "ניס.מ.ס,,,וט



 המב"ח--5הט1 'ה.ב:.ה, התכניןהזקן יי יי

 שג,:וץ אירי וינני", ,תגנן המחיית ך.עוך ומלרזיין!-1, "ין" יחיי, תלוןיר"נ
 %,.ה. ךייייף ייס "ת- עם ן,"י ן:געימס., וןןת י-;ק-יין - מנ.,יו7 דייסת -תני.ה "יציית י!ייסת ת-י.ת וי-,י"7-ייי' מפורטת תמית שינוי הפקדת בדברהודעה
 נתגו.ת: הזייי'ם "ש-:'ם s::sירי: מיון ו,גן.ון ,קות ויהירת ננקרז'תו,עיה נ.תשורה--לגנון

 %ו. ון"ה 14-!1 מלילות גי, ~ls?iויש היייי ךו;7ן "'!", ו,ג;.י, ,תנוון ,ן7,מית ",;זך ונישרן'י'!ך,
 "1. 11' ייי,ית "י, ,1!,1יי[ '71,"1, וו[יב - ךן,1115 מס' -תגנית ,1,ר%: י!ורסתה:ו.ת
 ובשעות בימים תשלום ללא בה לייין רלאי כתכנית העיניןכל -" בע"מ ישראלית שמנים העשיה - "שמן- תעשיה איחור -10597
- 146 חם מס' לתכנית טינויהמהווה  לקהל. פתוחים האמיריםעי-משרדים בדבר שהודעה רמל, אל ארד 
 חי נ"י,;, יייי.ןג, - ו!,4ו4 יר' י,הננית "%.1.5ו, ייצב י"5 גע,י נ,רנ:"אישירן

 ;?סו "ת "ריאה ",ך תגנו;' סרס ננ,
 ש,, ,תמון יייינ ך,.סית תזי יינון ,גן יתגנית .וי ;.ותון ךן,ותן נוגר שיזעה %נו-נ(!, וצ'לן ".!ה, ק, ו:%,"זתית:נ,ת
 פרסומה מיום חדשיים תוך רשאי, אוחו גובל או התכנית בתחוםכלול המצורף התשריט עם ביחד - .13 ,0נ 38 מיום 823 בע"רפורסמה
עלאליו.

 הודע"
 הועדה במשרדי לתכנית התנגדית להגיש סרשומוה, וו

 ו,ן,יך. ין,.מ'ת יתננית: גק.ו.. ,נ,ו,.ס "שטפין "ס,",ך

 ,"1%( גפיי., )"! תענ'" ננ..ןנ., י4: נו-ו.. %%, 4!, :?, וו-5,, %, !, 1, ",7ות %7,", י.",
 קנ.ג" ;4. !1, ך,,ותפ"י
 T7csnמיין נ.ו, יייי'" ,תליין ין"וי.ת "יעי" ין"יישב י.7.ת ",,י ,2-5ו: 45-4%, ,1, 11, 5-,, ",,ית 15,י1חיש
 נימין ת[,.ב יי" יי ,עי.1 רעפי ותגנ.ה נקית, יעון'ןג,
 "שרי י,יי', תידיןיי,נ %ת ךיי"ז %די תנתני תרס נ:, א. גנוין נ,י,ע, י;וו.ןן, "ן,. יתו,.ס ",יורינ עהמשין'נוגען,ת
 מפורטת תכנית הפקדת ברבךהךדעה שמרהב מקומית .עדן ט,דנדם וכן קתבגית שינוי יזי על ג5;יעעצם.
,ן. נ. נ,י1 .ת "הגנית ,קפו. "";וי.ת ,ךו.ש !רסון"ש,ד,ועךווניש,יות,י'.ס .יננ.ה. "תנון יצוק י, ,:;.ףניתקן "7; ;,ךנשר ךוקייס היך רפ"ק "ותו ;יג, "1 "תנית גניוס נ,,, שלה"תג;.1
 עגןנ,, "שרי 1,נ1.ך, ן .ת תךן,.מ ",ען __ין. 1י_..ן ""יורך. "ך7וסית ה,ןזהג:ורן'

- 875 מס' ממורטה "הכנית הנקראת מפירטת תעית הופקדהעבייז, כהנא כן' 1968( באפריל )25 תשב-" בגיטןכץ,  
 א,.ך. ,מעודף דת[ר.ל עס גין נאת-, ;ה, סגן שהורת ויג;," ,תנוון ,מ",.ית י,עזך ר"מיושג

 ,, ד!, "יהמינו
ג, "קצירכן י,ויי, תננויי"נ

if::?1 בשעות ג.י.ס תעלוס ,," גה יעיין יש"' גת.;,ת. 
 יאי. סתי"'ב ""מיי'סש"מ"יי'ס מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

;..;:ןן.: ו,נו.ך, "תנון ,ו,, ;11 ,נעיף :"ת"ס ,ווע,, גזה;זברת
, , H(r 1ע " : ע

 מיון "ןש..נ תוך רואי, ".תו 1.נ, ", יהנ;ית גתך,ןנזי. י'ין, יעיו "נויה, .תגוון ךמ,ון,ת ה,עוך גיתשג-ן-נוע,
 ג;-י, יגיז אגן תעשית ירייזרך "וין" גיקיזי ,תמית ,מוזות .ין.[ יישימו", .י ,.ין"ע, ויתלת - ש,; ין' ,תעיה י"ר"ת ייורסת תעית ,אשיוך,.סן, !רגו:"

~'DC 
 יעלג- וייצן

 יץן.רי.ד_ן,ן,ת ;, "ימזער
 הפרס'מים בילקוט פורסמה אליה, המצורף התשריט עם ביחןהמקדתה
 ,"1%( גזיר., )"2 היניח נענןי-י 2]. ען' תשנעו,!"ון,

 קניג" ביהד (יתה איטרה המהוסת הועדה שבה בצירה האמךרה,ההבניה
 ךלבגיה להענין המחוייה הועדה ראש'1TT החמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקדה אליה, הכצורף התשריטעם
 ~ITCSמתו, מעינ.ן וג, וקאמרון, ולגטין, ,תנוון ויקומית "ועיר משרוי,גן

 חאמיריס שהמשרדים  יבשעית בימים תשלום ללא בה לעייןרשאי
 ירי.יתיחס

 ),ו ת"ג-" נאיירג'
 נ"!ר,י

 כהנא מ' 1( ,וו,
 י'ת-""1 יקי"" תנגיןיי":

 מפורטת תכנית הפקדת בדבךהידעה ולנוין ,תגונן יייווית מעוה ר"תאביב
 יהבניה, התכנון להוק 89 לסייף בהתאם הורעה, בזהנמסרה היפהמחוז

 מחון ולבניה, לתכנון המחימית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1213,

 "ימיי" ש"ן' יפת ייין'"' יתג;י1 ת , " , ג: " י-' "שרי ילון., תמיןמיחנ
 אליה. המצורף התשריט עם ביחד שאן", בבית ?2297בניש מפורטת תכנית המקדת בדברהודעה

 גתננית: ,נ,.יינ "מסריס ין,,,ך ,ךנניך, ,תגון ,",, %, ,נעיף ג"ת"ן ".זעה, נוהנתרת
,1953-a~?rn22374. ?2287, 22571, גושים:חלקי מחח ולבניה, יתכנין המהחית הועדה במשרדי כי 

 ,".1.,."1 ת'::.". :%ייי י-י ":1]. "ניסומינ,ונט"142



1--

 תשכ"ה-1555 .הבניה, התכנוןהיק

 הועדה במשרדי לתכנית ההרדות להגיט ברשומות, וי היוצתשל וכשצית בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי בתבנית מעיניןמל

 ,"11( נקיי, )י2 תש:." גזיכןנ." קמו את ויירה אחי ה:).:י !רט גן, א, נ,י,ע, ;,עטיןנ, האמורה,המקומית לקהל. פחותים האמוריםשהמשרדים
 קני:.' ש," יהנהן שמיהב מקימת יעזה מזנות .בן "תשית יעי ע,נמצע
 ולמיה לחסנכן היהוזיה הועדה ראשידשב פרמוכה מיום הדשיימ ת,ר רשאי, אוהו גובל או התכנית כזחיםכלול

 תבורה.גהרת
 יכיןמשו ךועז" נמשיתי יתננית גת:ייית י,)'1 ייית'

 הגלבוע מקומי, תככןמרהב 1958( באפריל )26 תשכ"ת מניסןכ"ח

 ו,גן,י יהג:ון ת ימוכו ".יזי ראשיפש:
 מפורטת הכניתקדתהיד

 יך::'ה, "תשי) יעיו י, יסעיף נות"ס "יין" 1"ישית "?!יןי"1,
 מהזז ולכניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיהשב"ה-1053,

 מדנני ;,', מרמי, תככןמרך:
 שנת, ה;,ג.ע 1,נ:יה, ית::.ן הקומית שעוה י:ישיזי 1,ןן!
 - 745 מם' מפורטת "הכגיח הנקראת מפורטת הכנית הופקדהיוסף,

 ",י". המגורף דתשי.ט ען ניתז טיסה., נן.ךתניס מפורטת תכנית הפקדה בדברהודעה
 נתעית; הנ,1,ים גש?ך'ן י!,"," ויני", גת:).ן ישק ", י!ן'ף נסתנן יסע", גוך)מרית

 בנוי. ושטת 23200 מס'גוש מהוז ולבניה, לתכנין המחוזית הוערה במשרדי כיתשכ"ה-1503,
,l1DSnת::.ן ון,.מית נועי" ון:שיזי, rn?ii~1 .נשענת גטים השלון ,,א נ" ,ייין רק,. נהגית מיופיןג, דנדנתי ;,י. 
- 896 רס' מפירטח -הכניח הוקראת מפורטת תכנית הופקדהשביכו,  לקהל. פתותים האנווריםמהמשרדים 
 עצמו את הריאה אהד הכנוני פרט בכל או בקרקע, מעוניןכל התשריט עם ביהד סנסור", 15180, בטש 83 מהלקה חלק יעודשינוי

 וזלה התכנון שמרהב מקימית רעדה מהנזם וכן התבית ידי עלנפגע אליה.המצורף

 !יקורה מיום "זשייס תוך רש"', ".תו נו:, ", הה:).ת יהסו!נ"י נהיית; ה:,י,ים טקסטים ים1","

 הועדה במשרדי לתכנית ההנגווח להגיש ברשומות' זו הודעהשל VTi~ .19183 39 מהלקה והלק 85הלקה

ן
 האמורה,המקימית

 . "ן, !תודתם ;ךאי,ר,!שהמשרתים
 ינשעות ייך.ן תמיין א יי גה

,
 קנת ., ( 1 ""י נקי.,)י2,

י ין:1 "ת וייתך אתי ה:;1;י !יס נב, או גלי,;, מעו:.ןנ,
1 שקן גהנ)ון שהר"ג מ;ו:'ת 1ען" ממיס ינן "השית יזי :,נ"ע
 מיכונה מיום חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התאית בתהוםגלול
 מהוזי מקומי, הננון מרהב היעדה במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעהשל

 מפורסת תכנית הפקדת בדברהודעה ך,י.רה.הי,וי.ת
 מתיז ולמיה, לתכנון המהוזיה הועוה במיטרדי כיהל:"ה-1965, גק,נ ייי)'-' ההנתן י"1, ", ,שיף נחתתן ",יע,, גוך).:רת ,,,1( נמר., )ין תשג-" י).נןנסה

 -":).ת ומתת י!.רסת הנזית ".!קו" עזית, שנמרתגזמן 1,::ין ,"::ין ךמך,,ית "1;7ך ראש.ישג
 ",,11, נ:.שיס יעיז שיירי ישר, מישת - 11ן יס'מ!.יטת ך?;.ןכויו

 ",י". הישיף ותשרי? עם נ.הו ,1,"ו., ",,"1,1,,1ו,
 נהנ:יח; 1:,1,ינ ישן"נ יס1"," תיהין ;,י, מרמי, התוןירחב

 "1, 1!, ",;ית ",קי 1"-2,, "4-;1, ",ק"ת -)יש",,11 מ.תאר תכנית הפקדת בדברהודעה

 יינית ךי,י ,ן-1ן 41' ינ' %,' "ו1,-",' :1, - 7",י1ליק דו., ואלי"ן .תצת המההות דיעה; נמשיו. נ.השמטו-9,1ון
;,ק "תסתנן יי'י יין;.", יהי:יו "י,ין'" 'יעי" ייןשיי'"חיי),

'3ssg, - 1,. 91, ",,ות דקי 
 - ,1""ן;יש ""1, מא' מזהני .ה;;.ה יוקדתה מ.ךאו הנדת ",!,זךוננצרה,

,," 
 1. מ",,ה

ייןין אליה. הבצורף התשריט עם ביהדטורע"ן",
ן

 וגשעית בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בחננית מעוניןבל
 לקהל. מתוחים האמוריםשהן7~רדיב בהכנית: הכלולים השטפים הםואלה
 עצרו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, מעויןבל 16634. 15532,  וגושים: בנוישטח
 שלה התכמן שמרתע מקומית ועדה מהנדס וגן התכנית ידי עלנפגע נ1662, 15524, 16619, 16507, 16605, 15597, גבוים:חלקי
 פרסומה מיים הדשייס חיך רשאי, אותו נובל או ההכגית בתהוםכלול 15642. 16538, עד פ155331663,
 נלעיז. ,דנית ית))ן,ת ,")יק נרש.:.ת, 11 ",וסךש, ינשע.ת ני:יס תשקו! ,,א נה ,עיין רשני נהנית מעניןג,

 ך,עו"
 ""ייי".ומ,,י'ת ,;",. !תוךים הארזייךשיךשרויס
 קניך י' %"11( נדרי, )"2 חק:-" ::יוןנ." עין. "ת הרדך ",י ת:;ו)י !רם נ:. אי ג,רקע, יע.;,ןנ,
 ולבניה לתככון המהוית הוערה ראשיושב שלה ההכנון שמרהב בקזמיה זעיה מונךס זבן ההכנית 'זי עלנפ,גע
 היעיןמהוז פרסומה מיום הדשיים תוך  רפואי, אותו גובל או החכגית בתהוםכלול

1427 ,""1."."1 ה'ב-ח. יא-ו ,-ח "נ11. ו!ו!.מ.ס,וו.מ
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ן
 ןן
 ה.2כ"ה,,"פנ יהבניה, ההכנוןחוקן

'י  "ת ירוץת ",ר ת:נו:י סי? בן, ", ענין ניילן, המניןנ, מהיני ירמי, התוןךרינ

 ייית::נן"תת ענן ןט:י ,הג'ין. י22ן ::::ק הפקךתן:רך2עו2בי
 די.:נ:ע מ1:י:,:ייןה,ן'-

 ו,:,ר". ון,ין.תך.:וך ידין ולנסי". ,תנ,ון "יגונית ךיעוך מערן. י.הש:-"--]"י[.
 "תכנית הנקרעת מסירנת תכנית הומקדמ עלית, עבנצרתהרמון
 %",1( נ,!ר.י (ZG ה;:." נמן נ-" -ין,, ין ,גנ.ק ין.ן.ס, ניר 4!, י "ן' נגיש - 1%" מנ'ין.ר:ת

 קניהי' ",.ך. דיגויף התשי.ס עם מגו י,.ך,ן-, - "תא גנילרן
 נתכן.ה: ,ג,,..ג ":סריס וט.ץ,ה

 'י גיע:ג':",,'. רעש'ישג
 יינסה יתנ:'[

 %ה21נ, 12189, 265נt?VT) ,102,7 ,10351 ,10245 ,1-חלקי

 18331, 18%32. 18303, 18575, 18575, 15377, 5פ12197,121,

 הזיוף 7_, ._. ן תי.,ןמרי. ",;,1. ""1,1, ;י;%[, 7[""1, [י,,1, %",,[, ,,,,[,1",11,

 מפורטת תכנית הפקדת בדפך דע"ה "י,. נתלום ",:,ר,ישוןשריים
 והבניה, החכתן להוק 89 לסעיף בהכאת הודעה, בזהנמטרת עממו אח הרוחה אתר מכנוני פרט בכל או בקרקע/ מעוניןכל
 נ.חוז ולבניה, להלון המהוזיה הוערה במשרדי כי הזב"ז-3"ר1. שלה התכני[ ובמרהב מקומית וערה נ:הנדס וכן וכנית יוי עלנך.;ע
 עבצמח הירדן עמק ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובישרדיר.-.ז, כרסיסה מיום חדשיים תוך רשאי, אוחו גובל או התכנית בתחורכליל

 ;ן - ""ן מן. מערסה .ת:;.ת הכקרנת מסירות הנ;.ת"יעיך ושוה גושרן. .ת:;.ת ותעיות יעיק 2ישון,ת, [1 ייי?ךעי
 נהגית; ,ן,1.'ג ":וך'ס ין.,.ך ".ה. ין:.רף התגייס ;ן ניחן י.:'ה,-,י"ן' "ישיך.ו:קיי.ת

 !, 1, ",_.ת liTiG;,ש %"1%( נורי, )"! תש:-ך נתינןג-"

 ". !, דילית "יר' וזווע ;י-ין; ,'יי .ינ:.ך ,תגנן ":,.דת ",;וך ראש.,ש:

 ו. ן,.,, ",ק;.[וו
 1. י",,ן ",,"151

 ונוית נימ.ס ת:,ונ .,א נ" לע..ן דו". גתגוית ":'ויןג. ;,ינ' י,.יי, ה:;,ןיי"נ
 י,"'. יתי"'ס ךרזיי]ןילךי:יי'ס מפורטת תכנית המקדת בדברהודעה

י
 עצמו את הרואה צהר תכנוני מרס בכל אך בקרקע, מעוניןבל

 שלה דתכנון כלמרהב כקומות וידה מהנדס וכן ההכנית יזי עלנסע והבניה. התכנון לחוק 89 לכעיף בההאם הודעה, בזהנרמרת
 פרסומה מיום חדשיים היך רשאי, אותו גובל או וכניה בתהימכלול מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשתכי כיהשכ"ה-903ו,

 הוידה במשרדי להמית התגגוות להגיש ברשומות, זו הודעהעגל שבקיית סימכי ולכביה, לתכנון הכקומית רועיה ובמ'ירדיהצטין,
 הדמורה.ה:'קךמית 913- מס' מפזרות -תכניה הנקראת מפורכת הכנית הופקדהשןונה,
 אליה. המצורף ההמריט עב בירו רישין", והל טבעשמורת

 נ,. ין:וןן נההץס ןת::'ת;נזיפת 1953( נא2ריל )25 תשכיח נב.2ןכ"חי
 והוי

 1.::ין יתעדן ון".[ית ך,;וה ר"[יושג וגנות נ.ייס הוון ,," ג" ,עיץ יעף. גתננ.ת יויכיןנ, קמץ,, נתשייט.
 כעצמוןמחוז לקהל פתוחים האמוריםכמהמשרדים

 "כזככם כתיהזכט,נ
 בירושלים המהווי הכשבטבית

הזמנות

 ימ:.1, ימן, ר"ינ.;,ף :גיי%, ;,.ז "ת י,י1,ת ";..ךן:.ך י,1 י( ע,נונ,תחי,
 ון:1", נע.:.ן ותה מזגת ,ו שיש "שוין "ונ נ, נוך י:.1.ך;;. מו'יונ et_?1 ייונ. גן בנימין "מג." גורתנעתן
 עשר המיזגה היך להגיזם הנ"ל ילמינוי הצוואה לקיום למנגדוהרוצה חשנ"ח בכסלו ה' בידם בירושלים ששטר ירושלים, 9!,הפלמ.ח

 כן לא שאם המבוקשים, לצויים הת:גדות וי, ה;ן:ה פרכים מיוםיום 1957(, בדציבר)7
 תזעימו. כטיב ?ו הכשפט ביתיהל ייושלי". )1, העלם-ה מיח,כ ויסנשטרן כלריב!ודמכ,שה
 רשם ךייס,י' בתחת לקיום צו ליחן בקשה המרפט לבית הוגשה כי ידוילדלוי

 4.",1."."1 ת'::.ה. :א.יי '-ח "]11. ייבומיםיירט1428



 ןן

 ן--- בירושלים המהוו. המשפטביהן
הזמנות

 ןיי
 ,מהן ךת;.וות ו,, ישח" עייינ מוס ..ם ושי ,ן.ע" תיך ,ך;'ש 1%2 %, ען:י1.תתי,

 בעיניו. כטוב צו המעופט בית יחן כן לא שאם המכ,קש, הצי אחידור דורי הממה צוואת לקיום בקשה דיגשה כי יריעלהווי
 ס'ישםינ.,ז "ק

 לא שאם זו, הזמנה פרסום מיוב יום עשר חמישה תוך זה,המשפט:
 מ,1:וון,לן ו?1 מתן יין הישם או הישים גית ,!נ. וע1.ן ע"אגן

 עוביין ש:!?י
 ","1' נ--יען "1 ב'יס רש( 1"ס."

 ת,-אנ'נ. ,2, נעך בי"ינ בטאט יהושעוהינקש
 הצוואה קיום צו ייתן נקשה המשפט לניח הסשה כי ידועלה-וי

 של 1964 בדצמבר 9 מינם הצוואה והוסכה 953ג ביניר 23 מיום א153:6 עובונותהיק
 "נ-, ממנון ,;,נון :;ן, ךמנ,ש ,ת 1,:נ., ג'שי", ו:-,י:;.ק נתן ש;ן?ךה :.ייש,.ס, כהן עליזה "מתח" ירושתנעין

 נעדין הנאה טיבת לו שיש הטוען אדם כל ביק מ:מין והניבישראל 1968(, במרס )5 תשכ"ח נאדרו'
 תוך לנגיש למינם או לקיום להתנגד והרוצה בישראל הב-להמניה מירישלים. כהן אלברטודמבקש

 או לק..ם התנגדות זו, הזמה פרס'ם מ,ים יום עשיהמישת על המכריז צו ליחן בקשת המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 בעיייו. כמב צו המש"ט בית יחן כן לא דואםהמבוקסים, טיבת לו שיש הסופן אדם כל בצה מזמין והריני הנ-ל המנוחהירושת למ':-
 חמישה תיך להגמז להכרזה, להתנגד והרוצה המנוהה בעזבוןהנאה

 וזן;" ירתום מיום .וםע"י
 י;; י"ס. " שח[ ":נרשת, יסר;" דת;;ו1ת ,ו,

 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כןלא
 ,ן,,י, עינ.נות ה., יש[ 1"ס,י'

 שנסטר כירושלים, אלטשולר ':וחק המנות וייאותבשין

 %ן,%י יינניתתי, ן י 7""ן. -.'גי 7 נ'יס "ן,ן"ן עייי;ית".;
 ירוש,יס. ,, עטי,.! 1,ריונ אלטשילך ם מך נקי, ך.

 ,יי"ית'י יכיס נקש" ":די? ינית דיש" ג' יסע, 1"יי' , יייש,':, 7, !:!,י יי"י: לבנה שלמה ךמ:.ה .יושתנונ.ן
 בפברואי )15 תשכ"ת בשבט ט"ו גיזם בירושליםשנפטר

 טובח לו ש.ש דמוען אלם כל בזח מזמין והריני ל הנ המניח של 1968(,

 יןגיש יצ.י"יה' יקיים יהת:גי ידייצ" "ב-י הן:י" בע;ביז";"" קיר. רבקה לוליהוהמנקשת
 למתן ההנגרות כתב ,ו, הומנה פיטום מיום יים עשי המישההיך מנהל לנוינוי צו ליחו בקשה הישמט לביה הוגשה בי ידיעלהווי

 נו" ימין ויני י:נ" שלי" דיוח עגנון ע,עוגנן
 נ?.1.1. ג?.נ יו המשצן נ.ת יהן נן ,ן קרן וו:י,ש,היו י?.?ן אי[ נ,

 רשם ךייסן,י' הצו למחן להתנגד והרוצה המנוה בעצבון הגאה טובת לו17יש

 אנס גי נו" משין ו"נמ 'ירשה, ?, ומניינים ?.1,ס ,.הן נקשרת ימן, המ!.י?ינ נהיקתם המשש, ינית "ונשו נ, .זועיי...

 פרסים מיום יום עשר המישה הוך להגיש לה, להה:גד והרוצה אליו מתייהרות דיבוקש,ת ההכרזות שאתת בעזבון הנאה טובת לו שישהטוען
 בעיניו. כטוב צו המשמט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאותה התננדות זוןהומנה

 ,י1ע,.ס. ,1, נישן ייה.נ אדלר אסתר.ין:,שן %י,1(1 יריש"היק
 I~G:'GR עזבונות תיק בספטמבר )12 השכ"ו באלול ז' ביום בירושלים שנפטרנובסקי(, יסי- שמואל )מקירם תדהר, שמואל המנות עזבוןבענין

 ענפ"ר מירושלים, כהן שלמה בן אהררן המנוח 'רושתנענין57פנ(,
 7(19(, ביוני )2 תשכ"ז באייר ב"גביום יכוינובגוקי. יש?ניהךוהיעקש

 ירוש,.ס. "1, אנ.יני, מי"ינ כהן פנחסי"ך:;ש ",,,"1 עוינותן,

 שניי יגןיו;ךישי'!' ;ןו:::קסניןג",!:גע:!::
 %' ם גי שנאיי י.רוע,'!, מזרה' יצחק זן:." כונוןנל"ן

 יר.נ,.!. ", "יצת מר"ג מזרח' ;כנהי".נ,.ת %",171 עינ.1.תג'ק

 7,', נ,1, נ1,ינר, ניינן מי"ינ :ורביץ ז.נובי.נןנ;ש "",ן,1 עגינותת',
 ירושלים. יובל, קריה 3, רירה בלם בירושלים שנפטי אדלר, כדד המ"ח ירושתבענין

ל16 ת  רשם דייכן, י' 1968, 

1429 ,""1~י."1 תשי". נ".,י י..ח ";11. "!ויש.!,כוט

- - - -



ו  בהל-אביב-יפו המהיני המשפםביתן ןן ןן
הזמנות

 בן לא  שאס המבוקש, לקיוב התיגרות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר "י,הל9 עוכונותתיק
 לבל, שמואל ":נון מיניןין:'ו

-cslt 

 גע.ניו. נט.נ ן, ד:ש!ט נ.ת יהן מזם גת,-אג.ג-,?.
(

 רשם ילך'ד תל-אנינ-ין.. 44, "ן כשוררת לבל אחל והניקשת

 1%ג:'ג:נןק5)ן,ני !נן115:ינייתי
%  יימ:::כ; )ךק~ר( ""?' ;ן; ש::בונ:ך 

הן ומבויון, למעה המן::ו יצו והצמת וו, ותעה ברנש מקסקם
 "י, ו,.;ון ךי".נ )דיקסלר( הסט גה פאילי-ה

,י נישי.. נט1נ ?ו ומשלט נ.ת יתן גן ,ןשאם
 תקויים לא הוכח, לא מדוע טעם ולירן זו, הזמנה פרכוס מיוםיזם "ס ' ' ן וקי
 ק'.הן יא ייויע י' דו שי,ן'עין ,:'"יייי" ונימןייןלה'ך'ם ,",7ר!1 י[יינ,הת.ק

 ,!'.!? ישהת'7ו1
כן,;,א',..ה[!.י

 ן ,,
 ע 'ץ

' , ינ.ת ן"י..ס נגיח מיטר זילברמן, ליאו דוות t1NITS נ;:'ן,
-

1. 

 ישג ולד'ד'' '3:::ב::זתינ' מןןןנ יאיל!לבי'למןברן'ן פןתיוה

 נ," וייןורידי
"י,1"11 ;[בונותתי, ;שר ימ.ע" תוך קמיט גנית ,התיירי "וב ג,  ייינן ייים מניס:ין

 ",י4"י
 איה ידיי" יעיןגי:" ההיייי ," תיני, היייך" יין

אביב, זילברמן, לבית פלד וחוה זילבימן אולגה למבקרות צוואה קיוםתעודת ת,-%ן, ג.יו ךי,ינ 'י אימנתי
 צוואתה קיום צו למתן בקשה המעפט לבית הינשה בי ידועלהויי כוו. רעודה ליחן המעבט בית יגש כן לאתאם

 תיקון בשטר שתוקנה בפי 19,11.64 מיום אומנכקי .ץה הדוההשל רשם ולך,ד'
 קכג:גז,:יז4לנק ג3תאת". שלנעה ית' ", י-. %",י!11 ;,נ,נ.תת., של עזבונה מנהל מינדי צו למתן בקשה זנן 10,4.67 סייםצוואה
 יוד TY' המישה הון ,"ףש הר',) שקעה יהבנו חית"1-""

 יע':'1. שיג?י ש"א, ני טעם ,"ס 'ש אס סחם, ),.תן וו, "[מנה ירמס י.וס.וט דרשני נ.ת .הן נן ין שחס ~nVrl, והמופת [1, "[ממ ייי.ס סי ;די ךמיש" תון הממס נגיע ישפיע אום ני ננה יאיין":ני
 האחרור" ה?..א" ורישם וקא ת,ה.ב, יא תזנח, יאמונע

 רשם ולך,ד' ש,
 למבקרות, צוואה קיום תעודת תינתן לא ומדוע קרפר, בלנקוהמנוהה
 שדה, שיכון מאזור, גדלןמבק חיים המנות צוואהבעמן רשם ולך,ד, 1155,68 טזבונותתיק באמור. זו תעודה ליתז המשפט בית יגש כן לאשאם

 4. נ.רונ.נ שוך, שיגון לשוי, 1ולומבק פרידהוד::77ת ,",,!11 עונדותהי, 1958(, בינואר )9 תשב-ח בסגת ח' ביים גאזיר ,מנמטר 4,בורוגוב
 צוואה לקיום צו ליחן המשמט לבית בקשה הוגשה כי ידוחלהווי בתל-השומר שנמטרה אפרת, ר.בקה המנוחה צבאתבעמן

 לו שיש הטוען אדם בל בזה מומיגה והנני גולייבק, הייםהריח 1957, גדצמבר פ2ברם
 תנך יה:'ש ךל'יס, ין. ,החון 1הר1?ה ומת" ג;[נ.ן ה:%"טינת בירושלימ. העולים לילדי ההצלה ועדייןנוקת
 שאם המבוקש, לצו המגדות ח, הנמנה פרטוס מיום יוס עשרהמיחה עיר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בנה מזמיןהדיגי

 בעיני. כטוב צו המשפט בית יהן כןלא תקויים לא הוכח, לא מדוע סטם, וליתן 1ד, היימנה פרסום מיוםיום
 רשס ולך,ד' צוויה קיום העודה תיגתן לא ומדוע האהיונה הצוואה תירשםולא
 המש"ט בית יגש כן לא שאם בירושלים, העולים לילדי ההצלהלועד
 כאמור. זו תעודהליתן

 רבקה, בית ווקגה, ממושבות למחלות החולים בבית שגפורההשרון, רמת- 9, הים מדרך פרצלן זלטה המנוחה צוואתכנין רשה ולך,די

1ן
 57פ1(, ביוני )21 תשכ"ז בטי,ן י"ג ביוםפחח-הק.ה, 68י,1149 ינות קת

 נ, ,ויעיקוו, ?ויא" קיום תהדת תינהן יא ומסוע ומחיוגה דן..,ה תירשםו,, תל-אנ.נ. !1, ו.ינ,נ מיתוג וילבלר צילהי"מושת חקויים לא תוכח, לא ידוע תלי וליתן זו, הזמנ" פרכלם מידםיום אביב,ן עשר המיש" תזך cr'~lnl גנית ,"תייצג אזם ני ג." ין:.ן"ר.ו. ת,- 15, ווני.נ מי".נ ז'לבר יהושע המנוח צואתנענין
 וישעט בית .;ש נן יא שאם ~-rr)i ודיון !רגל ":י"סיגש" ?..זן, קרס ?1 ימתן נקש" הוש?ס ,נ,ת "1;ש"

ןמ:1"
 נ%:.ר. ן. תמון,.הן גנ!וק סננת ,ו שיש "עוין אום נ, נזה מזמין 1":1. הנ-,,

 המוןנשנון
ן רשס ולד,ד, י:.שן הוו ,שיש "?11אה, ,ק'וס ,ושנו והרוצ"

 %,,י1.ג,"1 ת::-ח. גא"י ..ת ,:14, "נובומ,:'clr1נ143



ן

 -- נתל-אביב-יפו המהוזי המשפטביתל-
הזמנות

 בת-ים. 4, ביאליק מרהוב ברבשטיין בנןושכקש 1167,68 עזבי:ותתיקן
 צוואה קינם צו למחן בקשה המשסם לביה הוגשה כי ידועלהווי בלוק אביב, מעוז קרצ'בסקי היינריך הממה צוואתבענין

 הנ-ל. המזוהה ירושת על המכריז צו ולמתן הינותהשל כמר- מאיר, החולים בבית שנפטר תל-אביב, א., קומה 3 בניטה9
 בעזבון הנאה טובת לו r~'v הטוען אדם כל בזה מזמיןהריני 1965, בפברואר ע2 ביוםסבא

 יום עשי חמישה תוך להגיש להכרזה, לההנגד והרוצה הנ"להמנוחה %, לניסה 9 בלוק אביב, מעוז קרצ'בסקי ז'בטהוהמבקשת
 יתן כן לא ש"ת המבוקשת, להכרזה התנגדות וו, הויה מרמום מיום תל-אביב. א',קומה

 בעיניו. בטוב צו הישפטבית עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל גוה מזמיןהדיגי
 רשכ ולך,ד' הקרקס לא תובן, לא לרוע טפן יייהן י, הזמנה פרכום ייםיום
 מיום קיצ'גסקי היינריך ומזיח של האהרו:ה הצוואה תירשםולא

 נח-.ס. 4, נ'",', ויציג ברנשטיין בני מ..ש ו ;ס , , ן ,,ו
 צוואה קיום צו למתן בקשה המשיט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 ד:.,. יינ." ירושת ע, דמנר,1 יי הייהן היעי "יניןשי "",י117 ע.נ.1.תת',
 נו" מתיז"י':: נ!ניו,ר "2 נינם ש;!:י" חז. בילה "יני" ?ומתנענין

 ן נן;ג.ז ונאה טסת ,1 שיש הסיען "ו! נ,
 יעיק%""1,

 י"ס 2שר "משה תון ין;'ש יה:יוה' ייתמי ידיין" ונעי
 "ו נו יא ש"ס ":ניושת' ייניק" "תי.לית סי' "ימן" !ייים יםן 'יישי'ס. %, "ן.י!ו מי"ינ קולן מיכאלו"מנקש
 נע.;.1TU1 .1 ?ו "ישרטבית ?..ן" DT~p ?ו ימתן נ,;ה דמשסס ,ג.ה "1;ש" גי ידוע,"ווי

 ישר ילך'ד' גן-,. ןמנ.ןה י. ?ינונה 2. עשון מנן,וימיני
 ע ":,ש" הנך ומשפס נגית ,"ת..ן2 ארס גל נו" מזמין"ריקי

 ",;,IT:Tilg 12חי, י1.2," דין ?1 .מהן ,ץ מוות 'auu, דיתן 11, "וינה ערן,ס מטס.וס
 .מוג" יא 1מ11ע "מנוה, ש,ד"יי.נ"

 %;נען ננס שמסר ללזך, %נרום גן דוד ו:נ." י.."תנננ.ן ?.מת נמונע נוין, מיג",
 1954, באיקטובר 19 ביום הנריה ארצות קליפירניה, הצווים את ייתן המשפט בית יגש בן לא שאם עדכונה, וכמנהלדמנוחה
 ארה"ב. קליפורניה, אנג'לס, מלים גלדר כוי והמבקשת כמבוקע.האמורים

 צויאה והיתום לקיום נקשה המשפט לבית הוגשה כי ידוע להווי רשם דלך,ד.'
 טדבת לו שיש הטוען אים כל בזה מזמין והעי הנ-ל, המוחשל

 חמישה הוך להגיש לבקשה, להתנגד והרוצה המנות מעזבוןראה
 לא שאם המבקשת, לבקשת המגדות זו, הומנה פרסום מיום יום עשר 1191,68 עזבונותתיק

 בעיניו. בטוב צו המשפט כיח יתן בן איחמר מסחוב קרדננברג הירש הדך המנוח עובוןבענין
 רשם ולך, די, 1957, באפריל 8 ביום בתל-אביב שנמטר הל-אביב, 5,בן-אבי

 איתמי מסויג קרוננברנ טובה1"מנ,שת
אנינ. ה.- ר, גן-אנ,

 28, עזרא מרהיב אלטשולר גנמיגדב המנוה עזבוןבסגין נגוח. של לפילוגו מנהליםלמנוח

 בניסן ט' ביום צריפין -אנף-הרומא-, ההולים בנית שנפטררהיבוח, עשר המישה תוך המשפט בכיה להתייצב אדם בל בזה מזמיןהריני
 1938(, גאמריל )7תשכיח ק' לעו"ד יינתן לא מדוע טעם וליחן 1ד, הממגה פרסום מיוםיום

 17, וילקרמיץ מיהוב אלטשולר לבית פלד ליליהיהמבקשח לילי- רהוב משסטיים מסמכים למסירת שמענהגולדרייך-אינגבר,

רהובוה. למסירת שמעגו פלדמן, ישראל ד-ר ולעו"ד הל-אביב, 48ינבלים
 נקשה הנ., נת., וישני ינית שיש" "י:,שת נ, יווןינוני ו:ן,ת ן. ת,-"ני:, 12, ננימ.ן נ",ת רחוב משנטפס,מנינים
 וי,,1:,ן לר"וג סמו ארי" ו,:.נוי ומנוח ירושת 7, הן:ר.1 ?.,:הן ומוח, ש, .ההזנות "רויות ומס,ס,ין, ין,י,ע.ן, נ, ע,עגנון
 עזבונו. מנהל בתור רהובוח,י1, כאמור. הנ"ל ה2ו את ויתן המשפט בית יגש גן לאשאם

 ע"ר ן:יש" תנן ההש"ס גנית ,התיין: אום 7, ת." יימק "ייני רשם ולך,ד'
 שהוא, כל טעם לו יש אם טעם, וליתן זו, הזמנה פרמום מיוםיום
 יהמה לא מדוע וכן המנוח ירושה על המבריז צו יינתן לאמדוע

 המנוח, עזבון מגהץ בחור רחובות, 17, וילקימיץ מרהוב פלד אריה 68'ן1153 עובונותתיק
 בעיניו. כטוב הצו את המשפט בית יהן כן לא שאם שנפטרה סדגורסקי, )לאה( לן(ויזה המנוהה צוואתבענין
 רשם דלך, ד' 1980, במאי 39 ביום בוקרסט, בעירברומיה,

1431 %("15.5.19 ת'"?"ח, באי,ר י"ה 1430, הפוטזמיםילעיט
----



 ןי יי

 ןי ןי
הזמנות בהי-אניב-יפי הטהיו' המהמעטבית

 %וט נ, נוה מזמין ודנני ירוש", יי י:נרי,יס צ..יס ייתן :;קנת י,ן,ן, דמ!.ישים נתיקים ויורט, ,נית 1riTn נ' ישעידו.
 המיש, תין ידיש, י", יסתמו והימה %,.ו מתיירות וינ.,שות ה"ני~.ת שא," נעונון ד"א" ס.נת יו ש.ש":ורן

 !רסיס מיום יום עשי
 נעציו. :יו: יו ונשזר ני" יחן גן ,א שים דגר,", ,"יה" ןהנ;ו.ת זו,".:נ"

 ,",1117 עונינותהי,. "ן,וו11 ע1:1:1תתי,
1

 בני- 13, חברון היחוב יהושע אלברט הכניחים ?וגוןבזניו 5%,וי2 בקשהתיק
 ייהיב יהושע דלאורה 983ג באוגוסט "1 ביום ובנפטר ברק, ביתי 8 ביום ברעננה שנפטר אלייס, הבדי המנות עובתבענין

 1957, ביוני 23 גיוס שנפטרה בני-ברק, 13,הברק1986,
 רכת-גן. 92, הרצי היתיג משיח לין-יהוהמבקשת לדי. יואלוהמבקש

 ו",7",2 עוגמותתי,
 ,",,111 ע.ג1;1תה., ג.1:י 11 גייס %7, רפאלוב, ותן ד:;1" .יושתגענ.ן
 1 בן-ציון שדרות כרחוב מפיר דבורה המנותה עהיןבינ-ן1967,

רחצן-לציון, מהל-אביב. רפאלוב 1-בררהוהמבקשת
 קנדה. יינקיבר, ספר איזדןרהוהכבקש

 יי,"ו"2 עי:י:יתג'ו
 %":י111 ע:נינ.תת.ק ,ו,ו,: יקשהת',

 . %",":11 עינ.;,תתיל בעץ, פסיה ואי"" עציונן-.1

 ן ניס גה,-%גינ שהסי שולוב.ץ. שמואל ד:מ" 7ן:.ןנ;:-ן ה,-%:ינ. ", יינ.,ין מי"יג במן שלמהון:נ;ש
 בה- שנפטרה ש,'לרב:יץ, יךףז,ן המנוחה ועזב.ן 8"19 במרס15

 1968, כפברואר 10 ביוםלהיב

 27 נתם גת,-יונהג ששיר לו', נסים "::י" עייןגער
 ת,-%ניב. ן, ,.ין שמר.יו מידונ שולוביץ ילמ1 י'--קש

 """1,נ!:רואר
 %",(112 עונ111תהרק יגו. 11, ייבנה בידיי ל.' ריקהיהי:ושת

 תל-השומר גביה"ח שגיטרה ויברוב, ליריה המוזה עוגבןגערן
 8"19(, נתרס )8 השכ"ח כאדי ת'נים

 7:ן:רה מי,י"יזס-נץ, בכר לתה ין:.דן ירושתנע;.ן
 הריין. "4, ני,וי.ג מיהינ גרוב י משהיין-;ש

 %וי1, נ:ר7 "1 גיוסנודות-נ,
 22,68ג1 עיביבוהתיק ירושלים. 42, מקסיקו ייחוב דנא-לובה רחלוהמבקשת

 ירו- מרחוב איזביצר )יהדזייי?( ינטה הכמהה עזבוןבכין
 1988,  בפברואר 3 ביו"  ביתח-הקוה שנפטרה גפיה, 9נ,של-ס

 יפהק. מביה גילון שוע:נוו להרעשת  י115ס10 לזגריוחחיק
 כשיעה, שמעונ' ימת" עונוןנעין

 ירא 12, מילץ במיין ייחד שמעוני כורדכיוהמבקש
 יעיון. רישין. י:".אי,"י, !יון,יי

לר,

 ש"י"
 "ויו, יירו 1 ,י,1112 עו:1:1ת"., נקם נ",-%ג.נ

 כה-ים. 15,  ישיאל כן-?'ון כרהיב אכלר אמתךוהמבקשת הל- ג2, עמה בגי כיהוב פפר לשראל המנוה ע,כיןכענין
"כיב/

 געורה, ש1!?ר מויין'", קוטל ראובן "ן:י" ייישןנ"מ, "",1121 יי"ש"תי, חי-%נינ. %1', ענר. מיהוב פפר ה.'םויינקש
 מת,-%נינ. א.מסס'ן שרה1ךך:,שת "","(11 עון,מהחיק

 יאש.,.יצ,י,,:,;.]:ןעג:עין.12, ש:יך: ere~, וחתם T~S'D דוד גן:1".ן ען:.ןנענין

 שנריר 12 דוס "ן,נ111 ע,גי:,ת 7
 ו י;ןנ יננתי" מנקו'" איי בז י""1רנט'1ה

 ,",1, נינ:אד 21 נינם נ,,-א:ינ שנמיו.,.ן, נ:,-ניו. 7, ישו ליי מיייי אור בן ברמ'ןיךך:;ש ו. יק.7'" מי",נ אלין. נן כהן 'צחק ו::.ח עוננןנן:.ן
 מן.,,ן. כהן יפה.דך:,שת

 %",ן:11 יונומתהיק
 ר:ת- "ו:, מרוא" מי".נ ליברמן דכה דמו"" מנין ג::.ן ,1 1 5י,י ען:1;.תת.ק

 1967, בדצמבר 2 מום ?.:ממיה גן, נוברסקי, יוחנן מנוח עזבוןבענין
 רמת-גן. 395, הרמה מרזוב ליברמן זינ:רידומבקש הל.אביג. 121, רוטשילד משדרות ניבו-סקי ררזוהמבקשת

 ן"הנכ,הנ הלכ"ח, בא'יר י-ה 0ת4ו, המרט:מיםילו,ט1432--.



 ןן

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטביתן
 )המשך( ת 1 נ מ זהן

 68',1140 וככונותתיק 68;1127 עזבו:ותהיק

 ביום בפת"-הקוה שנפטר גועזכ,ן, ז-דך המנוח עעיזיעניז קוצ'וק, אמתך המנותה עזבוןבעניןו
ן 1987(, באוקטובר )22 תשב-ח בחשריי"ה מרקוס. פרומהוהמבקשת

 ת,-"נינ. "1, יו:, יי"ונ );יטמן( אטמן ישראל ין:נ,ש %",,!11 ע.נו:והחי,
 טיטלבו'ם, ישראל "תוה ע,נ1ןגעי.ן

 ,ן,י4]1 עייריהה,, יית-:ן. 4"1, נין..ק מי".נ פרלמן הוהכמנקשת
ן

 ר"שין- "]1, הרן, מר".נ 'שראל כהא "ינו" ענון נינ.ן

 ~ו"ן(, נחוייל )24 השג-ונני!ן
 "",!114 עונבותתי, י;נ-!,.גה. ברן חזה~המנקשת

ן
 eDIV~ ,ו,נ"בה, nu'u ",ים גן אהרון תמנעו עיין נעמן

 ""!ו(, יני'יי:י )"2 " "ש. נופיו : נ ריס
 ";!סי "ייין' "' תי-ן'

 מיני-"י-י. ווזניצה רעיהי"מנקשת
ן

 %",!14] י.נ,;יתת.,
 שנפטרה רחל, הדבורה וטלמכך המנוחה שבוןבענין

 יעקב "מות יונוןגעתן

-CD 

 מת,-אנינ. מרש ארוכזמיאשת נ,1 נעליב:: מניי
 68',1144 עזבונותהיק 1966, בפברואר 6ביום

 נשריי " נ..ם שתמר פרגקל, יוסף "יגח 'יושתנימין נ.,1. מפי פפר משהו"מנ,ש

נ
 פרנקל. סטלה-אניטהכמנקשח נח,-ותזמר :5יי מורדוך, אליהו הממו דיהה ן נע;

 "",!14; עונו!~תתיק תי-אנינ. ", עין-:נ ירתונ מורדוך מרדכישמנקש
 החולים בבית שנפטרה מתיאס, רגילה המדהה עזכםבענק
 1958, בדצמגר 27 ביום צריכין, הרופא-,-אסף

 ראשון-לצלן. 23, מוהילבר מרהיב שרף יהוז4'יע והמבקשת 1184,68 עזבונותתיק
 בהל- שלמטרח מורדוך, ריבה מולכה המנוחה ירושתבענין
 1955, בפברואר ן ביוםאביס

 68י,1146 עזבונות תיק תל-אביב. 6, גם עין מרתוב מירדדך בו,-ויכרוהמבקש

 ביום כתל-אביב שגיטרה כהן, ויקטוריה המךחה עזבתבענין
 ת,- "], .ש"ש מי"ינ כהן ינית וביוון לאורה 1"מנקשיס %","!;1 ייגש"ה., 1968, במרם29

נייס
 ת,-אנינ. ", אי,וו.רונ מי"ינ כהן1 צירף ייני",משה 24עייישת

 ,",141] עונו;יתהי, מי"ינ~ת. צורף יצחקיימנ,ש
 !!, וי:,.ף מיתוג )דב( ברל התכמן "מתה יונוןנעגין ,","ווו ע1נ1;1תהנק

 2ן, ס :::שחימי
 ""ין, נשרשר 2 יעם שנעמרה,-א:'נ, ת,-אנינ, 1, ומגנים ום מרחינ מניח

אנינ. ת,-אנינ. "2, ינון מי"ינ מנוח ז'אנהוהמנקשת
 "",,114 עונ.נותה',

 נינוחר 12 גיסם ששטי 1י1, ישראל "מ;~"ים עונגןנימין יי,7נ1ו ע,גו;וההיק
 1967, באוגוסט " ביום שנפטרה )פיניצה(, זיו ורבקה1983 בטהרן שנפטר חכימיאן, וצבךדלרחים המגות ערבוןבענין

 הל- רמת-אביב, 23, היהודים תמהי מרחוב זיו ג'חנוןוהממקש 1967, ביולי 9ביום
"נ"נ. מאי".י. חכימיאן יוסףו"מנקש

 "",1"]] ע1נ1;ותה.1 ,ין!!11 עוגי;.ח".ק

ן
 !11, ויוי ירווה מרן,נ וירצל רפאל המנוח ירישתנענין 11, ""שיי ני"ינ קלופשטוק אלפרד המפוח עונון נע:.ן

 1967, בעבמנר 20  ביום נסוריד שנפטרהל-אביב, 8"19, באפריל 4 ביום בתל-אביב שנפטףהל-אביב,

 הי-אנינ. !11, צוי 'טוי" יי"ונ הלל אסתר1"מנ,שת הי-אנינ. 11, הישמי מייינ קלופשטוק רות1"יגקשת

InG.T~iS [433 ה',;-ה, נצו '.ח ""14, "!יק.מ'י.,ונס

-- 



-י  
 בתל-אביב-יפו המחיזי המשפטבית

 )המשח ת 1 נ מ וה

 "ו,4"11 ע11ו:ותת.ק ,,,2ו1ו ע:נו:ותתיק
 ננ.ת שמטיה קרמוין, סטנ'סלבה "יזו"" ע:::1 ג?ן1 נננ'ש שמי ,סויננ,', ית, חנוך חים ימי" ;וניןיר',

, ,ו"1(, נשואר )"2 תש:.ה גסגת נ,ז ניון -%,נ,,ונ-ין,.,ג ני;,,ר )%1 תש:." נשנס %' ניע ומיס נתרוח גתתן"":וו,
 1 ק ק ""יע"21ג.ג.כגג, חנוך. צלמאיר ארנסט'נה וכמושת

 "שי, נו רביאייאן ח.ים סולימאן ישוק עיוןנצין ,",ו"11 עונו:,תתי, "(,,"11 ע,גוו,תח.,
 1188,  ביוימובר 8 ביום בתל-א2ינאסיר ,5, הרצ, מדהוג ואדה רחים חנה המנוחה עזנוןנענין
 התקוה, שכ' "9א', נתן מיחינו רביאייאן pnrוהמבקש 1968, כמברואו 14 ביום בהל-השומר שנמטרהבזי-ברק,

הל-חביב. בני-ברק. 54, הרצל מרחוב רחים זאדה רחיםוהמבקש
 %",יו11 עונדותתי,

י
 ביום בתל-השומר שנמגר דיבלול, יחיאל המנות עזבוןבעין 154,68ן עזבונותתיק

 ל6ל1, במ2רו"ר6 בהל-אביב שנסטרה קלקטטיין, נ,רימ המנוחה עוביןבענין
 עממי, שיכון 53, חייט חצץ מרחיב יינשל נ1ע2,ו;והמבקעה 953נ(, בטצטמבר )5ג השכ"ג באלול כ"1ביים

פתה-הקוה. בתל-אגיב שנפטר קלקשטיין, עיבתי המנוח עזבוןובענין

"י1, ,ו,נ,ן1 עוניוותתיק
 פתן- נזה-יזו, 1, השן יריונ פרלמוטר טובהין:נקשת נ.ין נתי-%ניב שבסודה שנ"רר, אידה "מזועה עתוןנענ.ן

ת7ן". 7,"1, ניניי11
 תי-אנ.נ. "4, קינ7'1 ירה.ג שסרר מרקוויךנ7ש

 אר:ואסי, נסם ך::,י ע,:י1נ;ו.ן
 אר1ואטי. לוה ;י_ג7_ת ,ו,,"11 ;וזיתיתת.7

ג' ג.נ מיסיה 'ו'""' מגיי ציר חנה 5גגי:::1ךמיי""י2
 ש::,ג ת :ג:נ ה4ן אשהס"ה

 הדדי. ההד אבדך ,בית ,ס:ב :חמה נעמיסיד. "2 ג.,ס נח,-אניב שכסר דהאן, נסים "רווח עיגוןנעין
 7""1,ביאי

 5",1171 ע::י:יתתיל "ייון. 4, ין!.ין מייינ דהאן מריםיומ:לשת
 פרץ, נסים געות יפניןגטין

 בלטמן. מנשה -;crיך- %ו,,וו1 עונדותת.7
 1174,65 עזבוגזתתיק מרסל לואי מסחוב ברגמן לייב בת נלה המנוחה ירושתבצנין

 כהן, פרזלי המגוה כגביןבענין ביולי )4 תשב-ז בסיון כ"ז ביום ס"תח-תקוה שנפטרה חל-אביל,23,
 אהריבי. אמהריהככקש,1987(,

 נספ- 17 ניוט "תק-ת17" רנ,ה, ך".,יס גנית עשירצד'קר'ו,תי-":יי. שלמה ישג ים "יניע צד'קריו, סלומון ויקח ע1:.1נ;:.ן 12, מרש, ,.". מי"ינ ברומן וליאור ברומן 'וסףווט'י'ס "",1171 עונונותתיק גן'1 י, "?גע. אייסר.!נן נתור ברקמן, אליהוו"מנ7ש
 ו""1, סהר ,",""11 ירושףת.7

 לית-ק. 7", נ,",,ק מריו2 שבה' שושנה.ךן:קשת !יות, מ!דיס, אבלק מאיך המה עשוןני:.ן
 ציפת. יעיין, אולק רול:דווךנלש

 "",חייי עיני:יתת,7
11 

 2' גיור נר"יגות שהתר זוממן, שמעץ היפוח ;מוןנן:.ן lleErss עוגימתתיק

 1968(, נמרס )31 תשכ"ה בנילן ביות בתל-אביב שנפטרה לאה, ךסך.מיל המנוחה עזבוןבענין
 ידון. 17, ני%,.1 יי"ונ לוי צלה,"ינקו, תשג.", גשיס"-1

 וסדמ'ל. מנחםולמגעש
 נזום נת,-%נ'נ שחתר, א'רסקי, מרים החוה" עניןנ;:,ן נ.1ס שפער nrrt'-הקין, טופפר מנדל מנוה עתון נעיןן "ו,1177 ע1נ1;.תתיק ,6,ו"ןו n11Tartת.קן

 %,11, ני:ואי"ו "י"1, נפנרואר15
 צפת. 1,"11, ש!י,:צק מרחונ ר"טמן דודוךכנקש טופפך. רקעה~הלנקשת

 ,(5.11."1 ת'::-ח. גא.,י ירח "נ14, ,ניס.ס.נ,1,1ס 1434!.ך.



 ןן
ן  )המשד(הזמנות בהל-אביב-יפי המחוזי המציפםביה

 llnO,:GR ]ונעותחי, "ן,"r?T)T~rP 117תיק

 ת,- כוייס נניח שחטי" בכר, רחל המנון" עגנוןנענ.ן ז-נ מסיירת, מק.נ., גירביץ אברהם ומנון עוננן נענין,
 1968(, בםברואר )י2 תשב-ה בשבט כ"ט ביוםהשומר 1968, במרס 2 ביום שנפטרגלכוע,

 ?תע- %?-,, ":ת נוק,,וג, יי"ינ בכר 'הודהון:נ,שיס נינו?. ז-נ מיימת, מקינו, ;ורביץ שרהיוינושת

 ?ת"-חקי". "1, נ71ייינ מינוי בכר ויוסףתקי"

 192,58ג עזבונותהיק ביוץ שנפטרה מגבעתיים, מגמילני גביה דמנוהה עזבוןבענין

 דוגילו, ההולים בבית שנפסל רגב, ,2כ;ד,ה היגור עונוןכענין 1968, במרס8

 -- - - - 1968, בינואר 31 -יפי-בי'ם 141=רמה-גה אהרונכון שרה מרחוב עעבך 114:רהם ,המבקש -- -----
_ _ _ _ _  

 תל-אביב. 30, יחזקאל מרחוב רגב יהודיתוהמבקשת

 ע(-:נוולת -:1,,,:'י!;'נ:''%553ה%%'-
 %",11,2 יוגבותתי,

 )") השךץ .ומנ,"'
 נן?טמגי

 ון,ן,
 שיוטי שמי%י' מיננת נך

1 

 שך ימניח נ.,,י'!""1,י,

 ;ניתיימ. 1!, ו"ית 7ר1 מי"1נ וים ישראל מךדכיייקלש

1
 %"י",11 ]יניייתהיק

 4.ייןךןסמ:ןך יויי'ס:י~ר.י:ך:יין(ם
 נש:: :ןי:ן::י::1: ק;;:י פפי, "י.:י::י:גב"%דת גןי:ש:!י

 יתפ.' 'די ו;;7ג ותוון, שנאת "2, אביצור מרה.2 מזךחי נפיהה,-%ע":ננלשת
'DID נור. 1, י'נט מרוונ% 

 "",%"11 עונשותהי, "",11,1 ]ונטותתי,

 "",ן(, ננונמנר )וו תשג-TiQ11 1ה'
 ניוס ננה,-תק." שנסי ר11;קרנץ, יתם המנו" רובץנינין ניוט נטה"-תקוה שינטיה

 רוונקרנץ. זלטה1"ינ,שת מילר. רוברטוומנקש
 ,",,,!1 עינ.:.ת"'7י %",!,יי עיני:יתה'ו

 3, ארניה מחיב וינברגר אליעזר המניח ירושתבעין ההולים בבית שנפטר פיטרו, שלמה המנוח עשוןבענין

 ד?בריאר )22 תשב"ח בשמט כעג ביום בתל-השומר שנפטררמת-גן, 1965, נס?טמבר 8 ביוםקפלן
"11(, ;ור". "", יוי מי".נ פיטרו הודלויינקש

 רמה-;ן. 3, ארצה יי"יג וינבר;ר לאה לוטה.יינחת 11

 "",11,7 י1נ:;1תהיק
 ,",וי12 ע,נ.;ותהיק ניזם נח,-"נינ שניסר אודך, ה"!ך'ך ומנו" עוננןגיטין

 כיום בתל-אביב שנפטר פררכזן, כ,ךלכי המנוח עזבוןבטניו 1988(, כיגואר )25 השכ"ח בטנהכזד
 1545,  בירם6 תל-אביב. אביב, רמה 10, גח מרחוב איגבר  14נהוממבקשת

 פרומן. יעקבוהמנ7ש

 אניב, נו,-דינרר שננסר כבל, יתימן בן יסף המנות עזבוןנינין
 ת,-"גי:. 1!, נעמני מיתוג ברור אליעזרויינקש ותון, נננטמנר 6ביוס

 ושיי,.איי
 %",""12 עונ.נוהתיק

 בתל-אביב שנמטר ויטהורן, אלכסנדר המנות עזבוזבענין 1189,98 עזכובותהיק
 1968/ נאפריל 1מום איזנשטט, לביה טיכ! ד4רי7 המבוחה  עיבוןכענין

 ויטהורן. רחל ובנקשת ת,-%נינ. 24, זוננונ יי".נ פלש טרזהשמיקשת

ן
l~,s.lecs 1435 ה'ע.ה. נא-ר י-" 9"14, הנונ,מ.ס.,ווט
__  



 ןי ןן ןי
 :,;ל-אביב-יפו ך2:,ל;' המבפטב"י; .ן
 )המשן(הומנזת!

 יית"-""" ף'ןתמןב;ןךןייי" InnurnIנ.י:יןנןי:ן::;:,יךצגןיך%ב:ן:ב:כנע:םמין:ג'ה, ,ן,!"!1 עןנז).תתי, ,(,1(:1 עגמו.,תי,

 )!ו ריננה נ.געו ,:י ,(,( עןני)יתתיק
 אל

 "תון(,
 ינתץ-תקרה. קל'ר פועה1ויך;ת yir~' 7ר.ת %, ),ינות ייהונ דכ' 'עקב ין;וק יוניו גינ.1,

 רמס ולך,ד,ה,-"נינ.

!
 בה'פה השחיזי הומטבית

הזמנות

,י  !(ית'" ען:.1 וויסתת,,
 nnNTIS ריס ?ו ,מתן נקשן י:ש:ס ,נ'ת ויתש" נ. .ו1עיתוו,

 הנ"ל. דךנוההדל הצור- בקיבוץ ענמטר שטרן, אהרון המנוח עזבוןבענין
 עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בנה מזייןהריני 1953, באפריל 23 בנוסאשדוד

 תקויים לא תוכח, לא מדוי טעם, זליהן זו, הימה פיס.ם מידם'ים שפרן אדוארד בשם גם היריע שביט, יחזקאלוהמבקש
 למבקש, צוואה קיום צו יינהן לא ומדוע האחרונה הצייאה תירשם.לא עין-הוולס.מקימוץ
 כאמור. זו תעודה ליהן המשפט בית יג17 כן לאונאם למינויו בלשה זה משמט לכיח הגיש המבקש כי ידועלהווי
 :ןנ ,ו, "ו::" ערנ,ן מי." יום עשר "מ.ש" תזך דן7;סינית רשם רזיש, ';יע למינוי, להתנגד הרוצה וכל חג-ל המנוח של מבונוכמנהל

 צומאה קיוםתיק ההרון המנוח לעזבון מנהי ימונה לא מדוע טעם, ויחןהתנגדות,
 מ,.:ן,ן, אדם )הריאטה( ח-ה דיי" ?ותתגן:.ן נ;.).ו. נסוג י. ומשין ניח .תן גן יא שחן7:רן, 33,55"

 1 נמס הטי ומונדי כילי פולרד אנה, אדלר,ךךנ7ש.נ רשם רז',ש'
י,;זזי,.

תיק!
 ?11ח"

 נו" מדןךיינ. ,יזיין
 עשי ביען תוך ו:קזס ננ.ת .ך,..%נ אום נ,

 ית:-.ןןי:ן:י.ג""י::':י:::שע"ןה:י:,1:ןעג;ידי' ייק י:.;'ין::ך:י"" :.')ין'.!2
 נן':'י'נדיי ייזנה, "מחיי. "יש" נדת י"ת'י!נ אים גי נוה מי"'1"י'י' וי יזהו "ישפם נ'ת 'יש נו י" ש"נ יי:קש'נ, גייסה 7-זסגזיות טארבו. לזארו1"מנ,ש

 ריס ר1',ש' ,, מוו; כרן ,..תן 11, דויו" פרנום סי.נ .,ס עשר "ייש"הוך
 כצךגנו ויקטוריה של האחרונה התוואה תיריכם ולא הקוהם לאהוכח,

 .חך המן יי תוייר "" ""מס ג'ת '" " '" שצ "נ"י. ביייגי:בעו
 אל-וו'עבי, עוביד "r'cT טלמאן 1:"

 ז(י1, נהןנר :2 נ.שן'ייי ישן רו'.ש'
 אל-זועב'. מלמאן עומדויך:7ש
 על המכריז צו ליהן בקשה המהמט לביה הוגרה כי ידועלהךוי

ן
יי .י ן ד...ן.רחת ,ן,ו,ון וישהת.ק ו.ן_ מ".:". 1ולדבר1 אברהם ך:ךח !.ואתנענין

י י, ד נ_...ן י ג ,ן נך;.; ימס,1נ ך",י". אור:שטי'ן ,יית 1ולדבר1 בלווהיהן:7שת  ג," מוך.ן"ר.!י
 ת נ._1 ;דך ןך.ש" הנך ךישיט גנית י"ת..צג אזם נ,

_1 
 דוך;" סינ.נ ל..ס,.ם

 הי.דת הינתן לא ומדוע המנוח, של האחרונה הצ.ראה הירשםולא רזיש, הק,..ס ,א תי;", ," מזרע ס"ס, ,,,תן ו,,
 """ןנען-,ן:ג ar7 רז',ש,י ן ן" מיי" ,.הן ומשנט גיח .)ש נן ,א ש"ס ימ:לשת, צוו,"ריס

 מיי,ס. רי'מלם יעקב זיקיין:7ש.ן
 עשר חמישה הוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מון-ןהריני 31,55פ ירושהחיק

 ה17..ס יא תתה, ,א מרוע טננ וייהן וו, ה,::ן נחוס מיוני.ם ש:י,-ר פין מי"ונ הורוביץ ברטה ו::.דה ?.ואתנענין
 דן:הון ה.רשס,,, %(!1, ניי; " נ..נ ש:::רה יינן, רמו, ירות1%,:1,

 חקר,)"
 צוחה ריס געיות ח.נהן י" ומוגע

 כאמור. וו תעודפ ליהן המכסן בית יגש כן לא ערסלך:ק:.ם, ריוח 3!,?!, שניצור זלמן מרחוב הורדביץ אקונןוהמבקש
 ישם רזי,ש' "ינן.רמו,

 "1 ,",1.י ה'ז;.ח, ג,,,י .." "111. יזי::כ'ן";יט"43)
--



-

-  

 בח'מה המחיזי המשפטדית
הזמנות

 ,ורוו %,לית ?'D1הי, %ן,,;ו צ.%1ה Dl'pהיק
 ביום בנ,זניה שנוסר אדיב, יואל בוקס המנות צו,.אתבעמן ב', ימיית ייייב"' לופו אפרים החם המגות צוואתבעיין

 1958, בסברואר3 1968, ביגואר 33 ביום בהירה ע:קטר קרית-א"א, 4,צריף
 ראה. יקיביץ אדיב גבר.אל והךגקס ויטמן. אשתך ארנסטעהוהמבקשת
 עשר חמישה חיך המשפט בבית לההייצב אום כל בזה יומיןהויי עור המישה תוך המקפי בבית לההייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 תקויים לא תיכח, לא מדוע סטם, וליתן זו, הזמנה פרכים מיםי,פ הקויים לא הוכח, לא מדוע טעם וליחן זו, הימצה פרסים מיסיזם
 צמאה קיום תעודת היתן לא ומדוע האחרונה הצוואת הירשםותא לא ומדוע הנ"ל, המוח של בעל"מ האחריה הצוואה הירשםולא
 וו תעודה עיתן המשפט בית יגש בן לא עאם אדיב, גבריאל למר הירופט בית יגש כן לא שאם הנ-ל, למבקשת צוואה קידם חע,דתתינתן
כאמור. כאמור. ה תעודהליתן  ישם רזי,ש' ישם רזי,ש,

1 531,68 ציפהתיק
 575,68 צייאה ם ק קת

 -- לוי, קטה המנוהת עזבוןבעניו aT'1 בהייה שנפטר מהיפה, עטיה אשר דמניה צחאתבענין
 8א, קורצ'חק יאבוס מרהוב פירט )זאב( ךלטךוהמבקש 1968, בירט16

העה' . עט.ה. רחלוהמבקשת

 עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצג אדם כל בזה מזמיןןריני עשר חמישיה תוך המשסט בבית לההייצב אום כל בזה מזמיןהריני
 תקויים לא הוכח, לא מ17ע טעם וליחן וי, הום:" פרסום מיים יים ולא תקויים לא תובה, לא מדוע טעם זליהן וו, הימנה פרסום מיוםיזם

 צוואה קיום תעורת תינתן לא ומרוע האחרונה, הצוואה תירטטולא לרהל צויאה קיים חעידח הינתן לא ומרוע דאהרונה הצויאהתירשם

ישלש :%)יי. 11 עוון ,יחן ומסיס נית יגש גן יא ש"ב מחייה,עסי"
-UiT 

 שאם י'ין' """ ?NSIT? קע.ש ;ן"ן: יטיס מ,:(

 רשת ר1י;ף רשם רח'.ש'

 א6י,"8פ צוואה קיוםתיק 68',554 ירושההיק
 :יינ נמייה שנסי שמיל-'נקו, קנוס ה:;.ן צ11,ת::נין rzsl ;,י.ו, קינון מידי: אורנשט.ין 'וסף קמוח יירשתנינין
 1967, באיגךסט12 1967, גכפסמבר 8 ביום בחררה קטטרדדרה,

 ,יית-%,.;יי. וו, י.ת יי"יי קנ.פ רינה י"מנ,שת הויל. אורנשטיין ונט1ומנ,ש
 עשר חמישה תוך דמשמט בבית להתייצב "דם כל ב,ה מזמיןדריי על המכריו צו לירן בקשה המשפט לגיח הוגשה כי ידועלהווי
 תקייים לא הונח, לא טד,ע טעם, וליתן וו, יזמנה פרטות מיום יזם טיבת לו שיש הטיען אדם כל בזה מימין והנני הנ-ל הממהירושת
 תינהו לא ומרוע הנ-ל המיוה סל האתרוגה הצוואת תירשםולא חוך לפיניש להבריך, להתנגד והרוצה הג-ל המנוח גיובוןהנאה
 הצוה ע:בין כמנהלה היא תמונה ולא למבקשת, צוואה קיוםתעודת המבוקשת, להכרזה ההנגדוה וו, דזמגה פרטום מיים יום עשרחמישה
 בעציו. כטוב צו ליתן הישפט בית יגש כן לאשאם בעיניו. כסוי צו המשפט בית יחן כן לאשאם

 רשם רזי, ש' רשם רזי.ש'

 ,ום גי נ." מהמין וך;;י ירושה, ן, המ:ר,,ים %סים יין נקשו, י",1, ימ!.רשים נתי;'נ הישיט, לניה תעושו כי ייסעיעיי
 פיסם מכס יום עשר ימ.ש" תוך ,ינ.ש, ,ה, ,והנתז ו"י1?ה %,י1 מתיירת וי:ו,ש.ת "הנרות שחקת נשנון "נ," שנח ,ו שישהסיען
 בעינה. בטוב צו המשפם בית יהן כן לא  שסם הכרוה, לאדתה התגגרית זו,הומנה

 ,",,": 'ינקותהיק %,,477 'יושיתהיק
 :,יית. שמסר מחיית-ים, עוזיאל משה גשו" 'יין"יענין ינ'!" סיטי" מנ,!.י'", מלצקי חנה ימד."" ,ישהנענין
 r19GG :?:רוטר 7!ג..ס.ס %",1, נמרס י1:יי!

 מקרית-ים. עוזיאל אסתךודמבקשת מגיפה. ויצר שולמיתוהמבקשת

 יייו- שנבטיה מנטיה, אורבך המרה הלנוהה תליןגטין יאפסר מקרנת-"הא, בו'ם מרדכי מסה המנוה ירויתיענין ,",ין" 'יושנתתיק ,",,!ו יי.ק,תתי,
 7",1, 1.1:י 11 ניוטשריס """1, נינועי "2 נ.וםנ"י!ה

 מהיפ". ברזיאל שושנהוהמבקשה מקהית-אהה. בוים יהךשעוהמבקש

 7,,1, :יוני ו2ניחס %""1, גמר: 21גיזם נילי," שנסי מע?1,ה, אהרונוב חזקיה ומצה ירושתנענין :ן'ן" שאסר מעיזת-נ.,,.;, ונדלין לב הישח .רקתנענין ,ן,!1" ,רושותהיק %,:,," ירושותה',
 מ".!ה. אהרונוב משהימקש ",.ס. מ,י.ת 1נדלין מרק~הימקש

1
431] "."ו יצן ה'::.ח, :"-ו ,.ת "קו], ה!וס.מ.םלויס



י  מהיפה ה(הוןי המשפטביתן יי ין
 )המשך( ת 1 נ מ זה

 %(11(! .וושותתי, יו,:1ן יי.ש.התי,
 7וו~, נזיןנר י1נ.יס 7"1%, נץ.,?.נר 27נ..ם נחית" שפיר מ"י:", הפסך בהיה "::.יה .רושתנ::.ן 1?:1 ש;:?ר מעג., ר1,נפלד עמרם "::.ה ירושתנעתן

 מ".!". קני רנהוא"ש, מנילי. פסיד אמתך~כינקית
1

 ,,,2ונ ייוש.תתי, 59GIGS יי.ש.תת,,
 נק.ןה כפערה מןור", שטרנץ אפרים ךך;,ת .יפתנכין עזיי" שגן, מי'ת אור יבר'אלה "פי'" 'יישתיע:,1
 7",1, ג".,:וגר 21ג..ן 7"1%, נ".לסייי 12 גירם עריקה שאן, ג.תנשיש

 מ".ל". שטרלין פועה,"ינקשו שין. ינית אור ווך'אלומנקש

 נהינה שתסי מ"י!", ארקם בנימ.ן "שות 'רוש,נתין ש=וי" איווה, מזיבת רמוריא:ו בלה "מץ"" 'יבשתנעמן ,(,,(י ירושיתתי, ,(,51% יעשותתי,
 911!, בהידבר 31בזום 1968, במרם 2 ביוגבהדרה

 מ".!". אפשטיין בלה.ד:גקשת מימת-וו. כהן שלמהי":יוש

 %",;(1 .רישעתתי, SS2,~SS עומדותתי,
 חמ"ל, מקיית סרבינסקי ברכה חיה המנוחה ירושתנמגין לבית בדרך שגפור מנצרת, לרר זחל"ם המנוח rrT~1בצין
 967!, 3בובמבר 14 בזום בחיפה?:?סר 1967, ביוני 6 ביום גנבהחילים

 מחימה. סרבינסקי בתוהמבקש מוצרת. לרר בתיהוהמבקשת

 ,(,,,1 יעשותתי, ,(,ו"1 'רושעתהיק
 נ:"י.ה שמסי מנהי.ה, שסיר לאה "ן:י"" 'יישתנ::'ו י!.י'ו שתסי מ?י,.1, ביר ליב הירש ":!י" ייישתגעץן

 "("1, ג:ינ ,1מיס %11ן, יינמני י%נתם
 מנחריה. שסיר שמואלוהמבקש ארה"ב. מנת-יורק, ברנר הנריוהמבקש

 ,ן,11י 'רושעתתיק
 ,(,1"! .רושעהתי,

 יי'ת ויסר מיעלית, כהן אברהם ימני" ייישתנ::'ו יחיי" 7י"י ונלין, ליבוכיץ ח:' המוות ירושתיענ.ן

ג'י:ג~

 כהן פילהישני, מעיי". יבובק !ג1
 :יי,1ג.'(%ן'

- ,(,דון ירושותתיל
1

 ,(,"7, 'יישית ת',
נ."ינן, יייי'" כעטי ינ"י'", סולומון חי.ם דוץ." קישת 1:1 נ,י.ת- שהער מקיית-ני%י,7, לקר דוד ":נ." ירשתנענין

 מנ"י.ן. סילומון 'צחקיי:נ'ש יוי'ת- לקר אלפרידה (מרטה פאולה
י"י'7.

 %",1,1 .ר1ש1תת.ק
נ:;'י ,,,י11 ירושותת,,

 מקייה-?rI נינם מלכה מרוזט הדייקה 'ירקת

 גויתיסרת7ו%ן, "2 ניס סגרתנורית
 שיזיין טנעיו' ינייה ט

 יג'מ11,.1. כנם 'יסף לסלייךךג,יי
 ,(,%7ן 'רגשיתתיל

 גניי." שפטי מעיי", שטורם ישראל "רוו" ירשתנעין ST~lS8 ירושותתיל
 1958, במברואר 8ביון בהיעה שנמטר מחיפה, אבורשיד יעקב הכגוה ירושתבענין

 מוהריה. דוד כערוייבק'ז 1955, באפריל 16ביום
 ,שם רזי,ש' מ".עי. אבורשיד מרדכ'1"מנ7ש

 ומ"1.1.,1 הש:.ה. נא'יר י." "ג11. ונ1:.סים'יז,ט1438



 הרבניים הדין בתיהזמנות
 בירושי.ם האזורי הרבני הדיןבית

הנמנות

"נ-

 .הן בן יו,'שופי,א הומנו פרנסם עשר:מ,ום המישה תגן י" י ון'ן ימת י"ן:נחו יתנתז יום ליו מתדשנת

 יייש,.ס. 1, יקי יי"1נ קומרובסקי דוד 'הושע"ךנ,ש: "ו!1,תשנ."הי,
 ביום בירושלים שבפטר נחמני, 'וסף המנוח ירושתבענין

 ירושלים. 1!, ה"נ;" מי"ונ סלומון דודומקש: 1,ו1,הש:."הי,
 בהל- שנמטרה קומרובסקי, שפרה המנוחה ירושתבענין

 יאשי מוגיר פראנק, תנחום עי' 1956(. בספטמגר )23 תשי"ז במשרי י"ח ביוםאביב

 בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
 ת 1 נ מ זה

 שעה נעונון ומעיין או "נ"מ טונת התונע ), .רושן. 111, ימהן נישוה ,",ן, המפויטים נתיקים יזין, ,נ.ת "ורשן גי ,זו!,"וו,
 יגן נן י" ש"ס פי' ממי" סינים מ.יס יים ישי "י.ש" תיי טייסיי ייי:יי "י., ינ.ת עיא יה' י""י יייי" ",,י שתקתבשית

 2495;השכ-חתיק 2453,השכ-חהיק
 נ-ה נ.ום נעת שופטיה שבאבו, לילה וינויה ירושתנעין aT~1 נטייה שנוטרי פיפרבר1, אטל ימנו"" ייושתנענין

 1961(. ביטאה )13 השכ"אבטבת 1965(. כמצי )11 תשב-ה באיירט'
 בונן. אסתרהן:;שת: פיפרברו. ויונה פיפרברג פלבלהמנקשינ:

 ""נ!,הקנ,חהיק
 ג.וס נן.(" שמסר שטינמרדר, 1רשץ ון:1" .רושתנע:.ן ו,21,תשדןתיק

 ""י1(. נן:רוחי )" תשג-ח בש:? ס' י-ם aT'1 נחייה שנירה ריסך. חנה הינון" ייושתנענין
 ולדמן מלכה ריווה, גילדהר מך'דוך, המךייי,שיס: ,ויו(. נמרן ),1 תשנ,חנאזר

 1רינפס. יבוניה ואב צוובנר, אליעזר חיים ריטר, 'צחקהמנקשיב:
 1"ו2,השנ-חת.ק שיק. ויענטיווטמן

ה',
 1,1!,תש:."

 נקרית שוגרה סטוקובסקה, ג'טלה "מיה" 'יישתניל

 ש' "נ" ," ' וב"ג ' ע,'4 נ. ":':ק. ,""1(. נןרן )י1 תש:-ן נאזר.-ט ן (,!:" ,ן!.1 השרזו ו:,נ,: נךס ייושת ג.ין בה."" שבסרן דייטש, מרגיט ומנויה .רושתייו.ן

 וגבריאלה דרורי דוד דויטש, אלכסנדרהמבקשים:
 2557,חשם-ח חיקאופיר.

 ז "%":ק הושע מטח 1,1י,תשנץ"
 קלי!. ר .רם ו ז שמע. ,' ריקי r1D'הן:;ש.ן: נתיו"נינ n~DeJu ,ממיךוךה גג .ינינ"'יגנ.1:ן:

 במאי )1 תשס"ח נצייר ג' בלנק, ליב הרשקוביץ, העדה קרני, בתיההמבקשים:
 בפועל י"שי מזכיי וסרסן, א, הרב עטית. וברכה בלנקמשה 968"

 בבאר-שבע האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 המ" טונת התונענ, "ע,הש:.הךק
 יעשה ,ותגוז יינה יו 'elv מעונין ו:,

 פר:,נ מיום ימ.ס עשר" תגד סע:.תיו ויינור ווין ,נ.ת יבוא הני נוייו:" שתטי מסעוד, נן יעקב פרץ תנוי ירושתנרנין
 - - בעיניי, כטום צו הדין בית יחן כן לא שאם וי,הזינה 1966(. במאי )5 תשכ"ו באייר ט-וכיום

 ראשי יינ,ר קען,מ' ואליהו. מרדכי דוד, מסעוד, פרץהמנקשים:

1439 !יי5.1."1 ה':;.ה. נאת י,ה "141, ":יס.ס'ס,מוט



ן תע:י"ב-32פ1 מוות, הצהרותחוכן ןו ןו ןן
ן  8,65 מוות הצהרותחיק בירושלים המחוזי המשפטבבית

 תשי,נ-:נ"נ, מזוג, שהיות י.,נ;:.ן:
 ה:עור.ס: ש, י,הס ושיתו:ו:.ן:

 ברוך סימהנ. ברוך יעקב1.

 כרוך ברנרד". ברוך יהודית:.

 ברוך הרמן7. ברוך עמוםן.

 ברוך מודל,. ברוך אהרון4.
 "':". 14, נ.ף י;" ייני: ברוך 'שראלי"מנ7ש:

הודעה
 .;י", נ, .ייעיריי.

 ביי
 ש:ן,מו ו;., ך:;זריס שי יותנ ;י יציריי נ:7:ק נ.י71,.ס ד:הו,י "ישוט :.ת "י ?:,

 לפי הנעררים של תיאורם ויה 9.00, בשטה 19113 בא-ך?יבר 25 ביום הגיל בבקשה ידון המשפט בית וכי מתו שהםומשירים
 במנקש.המרת

 שסו הכהרצן היידעג""י.ן ומורשן
 ה.1 ;בין שן:עזייס1י"ןגהעי;.ת א,ךן:ת גדריו מלים מ:.ר,ומ17נ י.והומקונ
 נמצאד שכו יהמק-םבהיים ה:.הרוןהידוע .הרגיל )יכהוהאריך

 א~
 נרכך יע,:ו,

 1942-3 שנת טוליןלבובמורהסזל:יהלבובלבוב 1903 פוליןלביב

 ברוךיהודיה2.
 912-3נ שכת פאין יגוב יין:.ת ל:.: ,נוג ן.,יןי:ונ

 נרכך ;מון%.
 %-11"1 שית נזייןינוב:.,:.תי:1נינ.נ ?ויין,נו2

 נרוך",רון4.
 1,12-3 עצת ?וליןן?:ין,נינ ".ו":לותנ?:י:,:,גנ?:ינ,:ונ 7",1 15,יןנ?:.כ,נ.2

 גריךנייה5.
 3-!4"1 שצת ןיייןן?:ינ,:1נ?'יאתנ?מנ,:1נימי:,:.: גי,.ןנ?:ין,נונ

 :רוך נארז".
 542-3נ שנת פוליךסטינסלבוב"ולויתסט:ימלב.בכסגיסלב,ב פוליןכסניכלבוב

 נרכך "רמן1.
 1942-3 שגת מוליןכסניכלכוגפולניתכטניכלבובסטניכלבוב פוליןכטניכלבוכ

 נרוך מנט,".
 1942-3 שנת מוליןסטגיכלביגפילוניתמטניכלבובכטניכלבדב פוליןסטגיסלבוכ

 ביותר: הקרובים משפהחם בני של והמעניםדעמוה
 השח. 26, פרוכטיג קריה בקרמן,שרה

 היכה. 14, ננץ יפק רחוב ברוך,ישראל
 אין. אהריםסירים
 הלו: נ(1;ז גמשנס נ,ת ,::. יהיי?נ דבונת יישרת ייליל היו?" מ;.:ין אזנ .נ, .?יי הק.ג נמולל ומקט זית ירךפה נק- .נין הן..ן, י.וס יז נבת: ג.ן זיש?ט, ינית ייז?.,ן נ-ה מתליש הו., מתעורים אחז נ, ן, יויעית יו שיש מ.נ,
 יחליט כן לא שאס הההצדות, טעמי אח יפרט שמה ישראל, של קונסולרי תו דיפלומטי נציג במני הודעה ימכור או ההעוותטפסי  עורטי  שגה יייו על ושניהנה כשבועה דיהרה דבעסס לעת יהיר או ההנגדוהו את וינמק כא-כוהו, ידי על ואם נ'נצמו אםלעיל
 בעיניו. כטוב המשמטמיה

 רשם דייט,י' 1968( במאי )1 ת"כ-ח באיירג'

 5"ה5.1.פג הקו"ח, גא.יר י-ח לך14, ה?רכ,סיס,ירוט1440



--ןי
 הברות לפירוק בקשות ברברדורעותן

 אב שירוי, נשעה .ן,!.ע רשא. ילך, ,ההתו או זב"שהנענין בתל-אביב-'פו המחוו' המשפטבב.ת
 לכל ייתן הבקשה מ1 העתק  שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו 1860,68 מספרתיק

 רת הם. מטה החתום מן זאת שידרוש התברה של משתתף אונושה המברות, פקודתבענין
 בעדו. הקבועהתשיש בע"מ, פלסטיים דבקים רדדי א' החברה פירוקובענין

4ooesinnמנקשהגן-נוח ןי,י 1ורודיסק', אורי" 
 ת,-אנינ וו, "ןס א"יי"ינ בע.מ. וחימיקלים שרף מוצר' שרפון1"מנ7שת

 התמרדה הנקשה נייוי משעה ,הניע גינן" גידייה; ינית נקשה העשה "יטו נארי., ל גיוס יי ך.זעה, נו";מררת)
 הייג-

 זה. רצונו על הודעה לעיל לחתום הדואר, ידי על לשלוח אולמסיר, ובי לעיל, דנזנרת החברה את לפרק בתל-אביב-יפו המחוריהמשפט
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההודטר, ביצי 4 ביום בדין היושב המשפט בית בפגי הישמע זו פירוקבקשת
 אל שתגיע בחופן להישלח או להימסר צריכה כזהב, באבחתימת 30.ן0. בשעה1968
 1958. ביוני 3 יום של 3.00! משעה יאוחר לא לעילההתום צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושהכל

 מקרקעין מכירת כדברהודעות

 יישל גת,-ח2ינ-.יו יזין, "ןו?"ה נמשיו תת,י,סימנ.י" בחיפה המחולי המשמטבבית
 בשבוע יוב בכל יתקבלו ההצעות זו. הותה פרסום מיום יוםשלוטים ע5981,6 הוצל"פתיק

 משזו. %"1 "חזה י"ר דגיייס, י!נ. "ן."ן-"".וו ששייתנח מקרקעין מכירת בדבר שניההודעה

us'uת "כ,חיי"ית. דלינה. על ך,.ת ד"ענר"הון".ת זיין יישימו וי!ירטים "מ,י7יי1 פומנ.ת לשירה נוה 
, 

 שן י" היתי:שץ
 "ששש.פי' מ=""י%י

 נע-מ. משנ.ת חג'"משנ"א
 ". ייישע יחי: יני-ני,'"ן,יס''

 יזוע, ההיינן נמשיו ,!1!, הודאגינירה
 נ"י!"

 ר11"' מנוי:יין ..ס ננ,
 וא' ממכי'"יען ",ה-? ו ושי" :נרך 9 ושיות נין ישנתות !רם "שנועמ.ל.ת
 י. מ 4,1ו.ין. השבס י"ר 'תעגלו "ךג;ות דיר;,ס. מ'וס .וט 39גת,,ית
 י'י'. 1: ::,י,;סיג וסך.., נקר. גישרו "עגרה מסי ""ערנה, מננ.ב %"1 ננךפ,יון
afin,1,2. - סנננא.ס מינא, שי.", ויק,,: הישוב"נעי ה,%11ה יין'ו יינות ארשי נ.ספיב פרסים נכנר ה,.ני. ע 
 מלמן בצורה החלקה ישן, בית ועליה לבנין פלקה דגכם:תיארר בחיפה.לפוזל

 לצד ניכר בשיפוע עילים הקרקע פס מ'. כ-5.נ1 צר" "ית עםתוספת
.1:aT?"n ק, היזמי ין,, מ;, מתרומן ויוי, "יי, דן"ן. ש,אחויי ייפה. 2, יוי שגתי ייינ 7ך1 29 הנני%יב ר"ונ 
 אית קויה ומזיוי לימית מתי נוייחת "הוית מרן ל:1ו"יךה' קיווה. ! ש, נין מתוך מייי מן,; הנות ורגוש: יתיאור ס.;2.
 קרן: נקימה פיסנות. זירות " נמין חוז. נמןי1ות ",יהי;.,יס מ.ר. ר4 ההנות: שי הקילע שסח".
 וממנח. קשה א.:, פתת צור, נת וירה שסנה; ארז גור יתןיה ומשהוע ,r's ים יטי,ס " נמנה וצננת atlfisn: ע,עוסיס4.

 וו1,יוה. מסנה הור, נת וירה משוה!יס. נוחיות אלו ז.רותלשהי י,.זש ,-. """,1 גיך מישנרת ""נות ""נות, שם" מרניתעל
 זירה וממנח: לטיה אונ, פיות הזי, גת זיר" ע,'.נ":נקימה 5",1. נ!נר."ר מ-ר2 הה, שנ.ם 3,תקיפת

 שנ. נת קייה ישוה!יס. נון.ות אוו זייות ,שתי ומטיק. חזי2ת 129,"12. "י," 19,17 יוש alr~n:פיסי5.

 הזירית ג, מנינ.;ית. ,מס" הזירה רמת וניהיית. ממנח"זר'ס' נשימות. ד,,.ס:".

 ,"וזש. ,.י נ-"ו הויי" ישגר גנגס" מ11:יב. זייייב עייTIVT'n" ,-י. 9"","9 ה"ערנן:ינוס7.
 ע, נצנפים !יסיט נוגרהערן:

 ארשי )היניק( ה"ננ תנ"כי
 י%ע','.י,יין,את% מהי ון'י:יקןה"ס,'(:י,את

 ול

 היו?," נתיק השמאי ש, ווו-ח את,ר"ת
 ן גני מ:ור,ב נת. זה נשור ,שות מיתר ממתח. Q'1Tilנ".,ר ךנ-,. ,!ו;,

 המק,. ישן" :!"" עיזיגית רופאצבי
 הכעלוה עם לעיל, שציגתי הפרטים עם כהתחשב הנערך:השווי חיפה למועל ההוצאהמנהל

 שמואל למר השייביב 1,2 - החלקים שהי את מעריך אניבמושט,
 ש, נחך ".וס, ש, ית"ריך יעיי, שדואי ננץ ט;:נ%וס מ.:"י של לפועל ההיצבאהמשרד
 י9!,9 ש, ונסך !;1', ימינ "רות, אוף( רמשה )עקרינ",,,;2 "",9112 הגר,-פה.ו בתל-אביב-יפו המשפטבית

 :די 7: רבב 2 שייו,:ב::
 נ

 י.. %"")ת:2%ך::בן:ן2;ננ::::.ייית
 נ1חדגנ41ז!ייכ! בגירוף ל-י 5,550 בסך חוב לכיריי טנגבאום מיכאלשמואל
 בתל-אביב-יפו לפועל המוציאמ"מ כע-כ. המועלים בגק לטובת והוצאותריבית

1441 י"י1.י,"1 תק:.ח, נאץ י." "ו14, "ניי.מ'נ.1,.ט



 ה'מוהפויותפקידת

 שותפויות פירוק עלהודעות

 ובנו ג.נזברג גי'1. : איה פרמים D'J"YQ והרועותהמספרים
 )ו תש:.ן ן::זון:) ,:ו,:1;:י;:)

 7יי1( נ"ו;ןן"
 התיק ממבר3.
 אתל אתצ'ילר ")יות4.

שר. ע1%(. מ-תר ,,י נין':הקר.ו:."3)
"441 

 ו""1ן. נ"-י'י '1 השנעו י.

 ושות' אשהיים1,

s;elieר' ע"1(. ץבוובהק1ון:1
 ח,1(. מתים )1 תש:-ן ין

ואוליתן.  7וי1(. חיי 711 תש:.י נ' נפיי"ס:' .סונק'ןנאמן.:.

 ש,33399.
 ברנדר אתח::למרנן.

דיי".:
 ש,פ3442.

 אליהו כהן את שלמה כהן1.
 ,""1(. גינותי )1 ת"נ," חיי י'נ. ושות' ולירו יוסף1.
 ש',39233, 1967(. במרט )29 תשכ"ז ב' באדר י"א2.

 דט19(. בינואר )20 תשב-ז בשבט ט,2. טרומיים למוצרים מפעל1. .תלם- יהלומין.
 ש',39317. ש195(. באוקטובר )1 תשכ-ז באלול ב"ו3,

 ש;36833. ש,,9?1י3.  1967(.  נ,וימובר )10 תשכ"ת בהשרי רש. 1968(. בכברואר )פ2 תוכ-ת בשבט ל2. עטיה את חווט!. למסחר כללית סוכנות בך'-נזלי1.

 לריתוך אלקקרודות מפעלישל מת"ון:2הך'ז גנסשן'וג:)
 יהמרכו ה:2:.א

 ישראל בארץ לבידוד הפקק ממפעלי-הפעמון.1. :י%2:מי:ומבןץ1%(.:)
 ,יין(. נ::רואר ,1 ת::-ת גש::י.י. ש,2;",3.

 4יןי3.
11

 שטרול את לוינגר "לשטרו-1. בע-מ. השעמון להברת הועברו השותפות של יזכויות כזכויות כל4.
 דנצינךא' 1968( באטריל )1 תשכ.ח בניכןג' 1968(. בינואר )31 תשכ-ח בשבט א'3.
 דשותמויותרשם ש/38360.

 8פס16.5.1 תשכ"ח, באגר ,יה 3ב14, המרםזמ.ם,לקוט12ק14



י
 לשכי התכים כונס מאתהזדעק

 ההבריתפקודת

 ראשונות ואסיפות פירוקצו ראשונות ואם'פות פירוקצווי
 נ!יר.ק. נע,מ יהנת משרי ס,-יף גןניו:שס נ!.ר,,. נע,מ א.וי!י.ד שנרן:שם
 פרופסור רהוב הרשום: המשרדמען

-T? 

 - תל-אביב. טלנסלד(, משה )אצל 3 אלהריזי רהוב הרשום: הישרדמען ש.י. המנהל במשרד 9,
 7י,72!". אניה. תיל ת,-אניב-.!ו, שי: דרתן. יזקלסניס תי-אניץ.מיק,!,

 1958(. באפריל )2 חשנ"ח בניכן ד' הפירוק: צותאריך 6261,67. אבהי היק חל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטביה

 1957(. נדצימר לי2 הנמב"ה  בכסלו ב"ו  הבקשה:  הגסתהאייך  1968(.  באפריל  ן19 תסב"ח  בניסן י"ב הפירוז:  3רהאריך

 1968( ביובי )7 תשכ"ח בסיון י"א ראשינות: לאסיפות והמקובהיום 1957(, בדצמבר )28 בשכ"ח בכסלו כ"ז הבקשה: הגשתתאריך

 ה,-"ניב. %!, בנימין נן,ת רהוב ורשמי, ונגייס נוס נ:ךיו ,"1%( ני.נ, )4[ תשג-ח נניון ,-ן רחש.נות: ,%ניסות ושלים",ום
 כביקרן 11,99 בשעה נושים 1( האמיפוה:שעת הל-אביב. 39, בנימין והלח רהוב הרשמי, הנוסים כזנםבמשרד

 משתתפיםצ( בבוקר: lo.ao בעעה נושים 1( האכיפות:שעה
~UT1i 

 בבוקר. 11.30
 הנעצ, "ו!1( נמא, )י תש:-ח נאייר,.א ננ71י. "%."1 גש?" משתתמים!(

 הרשמי הנניס בייןס:1 המגצ' ,"י1( ניח, )9 תשנ-י נן.ירי-א

ן
 דיבידנד תשלום עלהודעה

 נן.רו7. נע,מ !4""1 תוש 141 יללן ינית השי":ט נמן כ:כ.,::ג" ::בן::::נ:רהך:עכ םג
 סלמון, .' ע..1 "!, 4!, מ.שי"י.ר, רה.נ ורש.ס: ותתיזמין' ת,-אנינ. )"(14

 -. ":הי 7",,"!". א:יהי תי, ת,-%נ'נ-יזו, ש,: "מגויי "בשנסביה
ן

 ssilss. ארחי תיק היגן, ש,: "מחייי ז:.ין תנ ""%[(. נ"לייי )" תש:.ח נניס1 ,' יפירו,: ?1תפריך

 אשרות. ""1 רה. י יניהי.ין 7""1(. נז?יני ),2 השג-ח ננצרו נעו הנקשי: וכשתתרייך

 1נ1!י. ילשון זיניו;ז "יי: או רישין י.ן נד ""1%( בן%. )%1 תש:-ח נניון י' ראשו;יה: יחן'פות וכמקוסהיום

 ,",1(. ייץ 'י1 ה תשי י :ן " נ סיי]]י'זן! ה,-"ניג. %%, בנימין ;",ת ר"וג גרשי., יננניב נונןג:שיז
 המןרק.ן: נכשרו !ין);ומןזם נמיר; "".% נשעה נטפיס 1( האנינות:שעת

 יירו. !5, נפן, הדגרט רנון י1, רענן ערי[. ננוקר. וו., נשטן משתהליםי(
 הקעצ' ,,,1( נם%. )% השג-ה נאתרי-א

 הנליצ ,ן,1( ימא' )9 ן תשי נשיי אי הישיי a~a:in נמסיפן
 11 נחירו,. נע.מ ,ננין קנינית יני" ;הינ. -נן. ",ניה:שס
 1 דיבידנד תשלום עלהידעה יהון. י1, נ,יו רחוב גרשום: ומשרזמען
 נ!.רו7. נע-מ .ירו- כנרת זינרו:שם 7",277". אריחי היק ת,-אנינ-יין, ש,: הן".:י המשפםבי"
 רוננ:. "!, דנין,, רהונ ךרשיס: ימשיזמין ""1%(. נפליי, )% תש:." שינן ו' הכירוק: ?1המיין
 ,".,!"4. אוררי תי, ת,-":ינ-.!1, ש,: המהוו. יישלםנית 7",1(. לזממני )"2 השנ-ה נננ,ו נ-ו גנ,שן: ששתהקרין
aT~nא:.ר.ת. ,"1 "רן: יניךננוס ,",1( ין". ),! השג-ח גריון ;' ר%שונ,ת: ,אנינות וךי,.ס 

 ונון.. ראשן ז.ג'ו;ד איר: ". רפויןי,י,ו;ן ת,-":ינ. ,ו, וימין ;ן,ת יחוס וישמי, וננסינ נונסגמשיז
 ,"1%(. גמאי ),1 הש:-" נאייר ;-א סיטך:::ן נ?ךר,סן "".!1 נשעה ;,שים 1( "אנ'!.ת:שית

 "ו, י,!.ט ר.-ח, סר,.נר;, גן-?.זן ךיסר,: נמשרו נרע.:1מ;.ן ו?ירינ. אכרי 12.11 נשעה משתתרים!(
ה,-":ינ. הג';צ' ,"י1( ,9נמא, תשנ-ה נ%יייי."

 הנ';צ' ,"%ו( נמאי )9 השנ-ח נ"ייי.-א אישיי ";:סיס נחסיגן

 נ!יר.ק. נע.מ ;1. סננו "הניק:שי

ק 7",,,!ו. ולרג' ה., ח,-אבוב-'!1, ש,: ומהו:. ומשפסנ.ה
 במירוק. בע"מ "ויבק" הסברה:QT ~195(. באפריל )3 השכ"ח בניסן ה' הפיריק: צוהאריך
 בני-ברק. כץ, פרדס מול רות גן וויץ, בנין הרוום: המשרדיען 1987(. בדצמבר (ZB תשב-ח בכסלו כ"ו הבקשה:  הגשתהאריך
 1398,60. א,רהי היק תל-אביב-יפז, של: המהוזי הישפטבית 1968( ביוני )21 השכ"ח במיון כ-ה רחשומת: לאטיפוה והמקוםהיום

 הלוי יהודה רחוב עד-ד, שרור, דוד יזטף ומעם: תיאורו המפרק,נום הל-אביב. 39, מימין נהלת רחוב הרשמי, הננסים כונסבמשרד
 הל-אביב.43, בבוקר; %09 ביפה גושים 1( האסיפות:שעת

 1968(. באפריל )ל3 השכ"ח באייר ב' השחרור:תאריך בבוקר. 9.13 בשעה מישתתפים2(

 השנ." נאיירי. ה1עצ, ,"19( נמאי )9 תש:-ח נאיירי"א
 הנעצ, ,ושן נמאי ),

 הרשת, הנם,פ נ"נינן הדשו' הנמ'נ נונסס:1

1443 4,י1.נ.14 השנ.ח, נאייד י." ין14. ה!יבומ'!"017



 ןן ןן יי
 הר'טמי הנכב.ם כות ראתוגידעות

 ההברותפקידת
י1  שרק מ.:ו' עלהודשת

 נ?'יוק. נע.י נ"י,.ן ייין:ן גני .ג;.ן יכרה וסנרה:שס ג!יר.ק. ג;-י :הייה וותק ר"יט. ד,:י":שם
 חולון. 39, ויצמן להוג הרחב: המשרדנחן נהריה. גלהית קיבוץ רהוב "רסקו" ביתני הרשום: המשדדמין
 544,67. אורחי היק הל-אביב-ים., של: 1rir~n המשיטבית 2211,67. אזרחי תיק חימה, של; המהוני המשמטבית
 12, ביאליק רהוב עו"ד, יהיחל, ינהק ומעני: תי".רו הידק,שם חימה. 4, הרצל רהוב עו"ד, רנד, עמירב ומענו: תיאורו דמפרק,שם

הל-אביב. 1955(. נאפדיל )26 השכ"ח בניסן כ"ח המינוי:האדיד
 היו צ' ,"י1( ניאי )" הש:-ח נ"י.יי'

 "-'- יי ה,
 b'rc1 .)1!"7:--י ," ה--.י גריי "' '.

 הנ"נצ, '1SES) נ:"' )י ה7:.ת נ,-.י.., דישך דו::'ס C:T2ס"ז
 תישיי ד:::יס נמןסלן

1.  בפירוק, בע"מ קיים ומ.2קא,ה כלדה מי שריון ההברה:שם
 ניייו,. בע,מ חי?סיקה ,:,ירי .שרח,.ת וגי, ;ן;, ":ר,: שן ין,. ,1, איק "ופן רו,ג ורשוי: דןשרזוין
 "ירה. ?,, "רג, ר",נ ייק,:: ךן7יוררן 7,,"1נ". ".יעי חי, ת,-"גינ-.ל., ש,: ךך,ון. דישתיניח

 67',1521. אורחי היק חימה, של: המחוזי המשמטבית וכענפ: תיאורם הפרקים,שרות
 ,1, ה,,., ריוג ;1.ן, ש..ך, ",יה. 1:?:ו: ת.,יר. ד:ז-,,?Q ת,-אמנ; 1", יזיר שזיר עו.ז, י,1', ,?,נ1.
הי[-. הל-אניב; 4, ישראל מלכי ככר עו"י, כץ, אנדזר3.
 1955(. באפריל )12 הקב"ה טיסן י"ר המתזי:האריך תל-חביב. 35, הצם אחד רחוב עי"ד, זאפט, יהודה3.
 ן הרשני המסיס DJT1נוו הזיוצ' 'l~GS) נךאי )" תש:-ה נאי.ר.-א ה1עצ, ,!!1( )! ה....ה ר נ. ,"!1(. מרס )1" תש;." נינן נ' ך:.;י,:האריך

 וישרי ד;:ן.ס נ"נ;:ן
 ג!'ר.ן. ג;.מ אשז,ן "ן גון. "שרן:זן

 השנון, רווי נ:שרז ?1, "ן,ך שליך רקונ וישון: ךן?רזי;1 נ!'ר71' נן,מ מלזור "ן:ר":שן
ת,-ץ:.נ. ה,-ד:ינ. ג, חתיך "נמי רי.: שן.ר", שנאת הרשים: ד:שרןמי1
 2814,67. אזרחי תיק תל-אביג-יפו, של: המחוזי היפויטבית 6121,57, א1רהי היק תל-אביב-ימו, של: המהויי המשפטבית
 5, .שין, י,:, נגר ;,.ז, ,!.1, "רזן .מן:.: ת.ץ-יו גך7ר,,זן יו' ,נוגסיך ר,.נ עו,ז, יעי, "ייון .ישו: תי"1ך1 גמור,,לס

ת.-,ג.נ.ה,-אנינ.
 ,",1(. נ!נרווך )4 השנזח C1T1 ק' ה:י:.י:ידייך %",1(. נארר., )11 תע:.ח רינן .-ט גמי:.י:ה"ד.ך

 )" הש:-ח נאדי.."
 הנעצ' ,""1( נן,. )! הש:-ה נוייךיין הגעצ' 111%( נמא.

 הרשמי הנכסים כונסכגן הרשמי תכנים כונסטגן

 1935 הרגל. פשיבחפקודת

 פומבית והקירה ראשונה אס-מה רגל. משכת והכרות נכסים קבלתצווי

 7,17, הזן, ד"1: זפ:, נ.י,ג,ך, נהי 1:ע:1: ה.".יו ה:יינ,שן 1']. 1,?, ע:,. דו.נ ?ק.ן, ה1ז, ונ.א, ו:ע:1: תיאסרו ג,,ינ,שם
ו,':ן,ז. יד)ש,יס. נין,איר

 %ו,41ן. אור". הי, נ"י-שגע, ש.: יון.וי ששיינית ,",114. אורן. הי, יר,ש,'ס, ש,: הצווי ד:ש(טנ'ת
 תשב"מ בניסן ל' רגל: משיסת והסרוח שבנים מכלת צורחריך ')י3 ת,בב-ה באייר ב' רגל: כשיטת והכרוה הנכסים קבלת צותאייך

 1155(. בהעריל)25 1968(.באטריל
 החייב. בקשת הייב: או נושהבק'טת החייב. נקשת חייב: או נושהבקשח
 ביו:י )4 ת.סס"ח בסיון ה' והמקום: השעה הרחע:.נה, ה":יכ"מריך במי )5 תשכ"ה בטוון ט' והמקום: השעה הראשונה, האכיפתהאריך

 ריונ "רשן', ד;גמס ~CIT גימלין ג:1,ר, ;9.1 נקעך%ו11( יתיג ךרען., ה::נ.ן ;.:ס נישיי יגיקי, "%.! ישער,""1(
 נחי-ש:;. 117,יך,י, יר.ש,.נ. 4,ין.ןיה
 )"1 השג-ה נג'זן '.1 ודן,.ן: ךשעה ך!ו:נ.ח, דמיי"ה,י.ך 11 תש:.ן ניינן ס.aT~tnT 1: רשעי ך!ויג.ת, הן,יר"האייך

 נ"ר-שנע. ומהוללי "ממס נמת ננועי, ,ן." יש;" %"11(ייני ניר1ש,ין. דמ,.וי "ישע :ג.ת נגו,ר, ,%.% נשו" """1(ביוני

 )" הע:." נאי.רי'
 ה:-1צ' %ן"1( מ"י ), השניה נ,..רי' ה:.:צ' %""1ן נןא,

 הרשמי סכמים מוגםסגן הרשמי הגכטים בונםטגן

 ,"י1.ג."] תשמח. :"ייי יייה ":11. "!ו:וס,ן.י"מ1444



[ן

 הרשמי תככים כיש מאתהודעות
-- 1938 הרגל, פשיטתפקודת-

י  החייבה. בקשת חייב: או משהבקשת רגל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצווי
 ביוני )4 השב-ה בסיון ח' והמקום: השטה הראשונה, האסיפה"אייו פומבית וחקירה ראשעהאסיפה

 יחיי רישן" "יין'ס גו:! גישיל שנעני.,י' -. :'יךינ,יiOHs 4) נא.-שנע. orz~1, ז' שינץ גי!,", נימי .משו: "ה.'נשי

 ךע:"ת%י'ינ.י א:-" יי נ: דן י;ל: זגין"'יתנןבמ1555
 נג%י- "וחי גח ג:ן:תגצג

 הנעצ' ","1( נמאי )"1 תשג-ה נ"רי-נ ן.;י )4 הנ-ח מון מ:הב.גקערב1:4ג
 הרשמי הנכסים כונסטגן רהוב הרשמי, הנכסים מונס במשרד בבנקר, 9.30 בשעה1968(
 באר-שבע. 117,החלוץ
 ).1 תקב-ן ניינן י-ז וומ,.נ: ישעה "יימנ.ת, "יקירהתרייך

 רגל, פשיטת והכרית נכסים קבלתפ:דדי בבאר- המחתיי המשפט גנית בבוקר, 9.99 בשעה 1968(ביוני
 ראשונה אסיפהשגע.

 ""1, רן,1 שיננן ררי, פין, י,.י.ן TIUtT: ה."1ד1 "".ינ,שנ הנ"נצ' "י,1( נמרי )" תשג-ח נקיר.'
ריר)". רישמי שנניס נצןנון

 ""י71"!. אורד. הי, ח,-א:ינ-יפו, ק,: "יך.וי "משנסג'ת

 )1! תשג." ג:.7ן נעה רני: ;ש.טת והיות ד)נן.ב 7נ,ת ציחצייך "7, ג' ייון מ;,1 !.ע,, "פעוי, %,יוו ומשו: תישי. ו"יינ,שי

 יחייב. בקשת חייב: ם נושהבקשת 68;97. אזרחי תיק ירושלים, של: המחוזי המשפטבית
 )7 תשכ"ת בסיון י-א והמקוט: השעה הראשונה, האס'עהתאריך )30 חשב-ח באייר ב. רגל: טשיטת והכרזת הנכסים קבלת צותאריך

 הרשמי, היבטים כוים במשרד בבוקר, 9.00 בשעה 1958(ביוני 1968(.באפריל

 תל-אביב. 39, אימין :חלתיהיב החייב. בקשת הייב: או נושהבקשת
 המג!ב' 1968( במאי )9 תשכ"ה כאייל,_א ביוני )5 תשכ"ח בסיון ט' והמקום: העעה הראשיה, האסיפךהאריך

 ךרשיי שנרים ~CJTינן רהוב דיקם., "ונניס נינן ימשיי נני,י' .רוק',.ן. 4,.ז,ז,ה

 )11 תשכ"ח בסיין ט-ו והמקיט: השעה הפימבית, החקירהתאריך

 יף גירו- "ן"ווי יישרט ננ.ת נניקי, נ1.,1 גש!" "",1(נ-מ
 יוני

 אייס.נ מ.שנ ",י%. ).]נ!.(
 ירי. עי,"",

 1737,68. אזרחי היק הל-אביב-יפו, של: המהוזי הישפטבית הביגקב' 1068( במאי )9 תשב-ח באיירייא
 )2 תשכ"ח בגיטן ר' רגל: משיטת והכרזת הנכסים קבלת צוהאריך הרשמי הנכטים כונססגן

 1968(.באפריל

 רן":. נקשת ג. " אי נישהנ,;ת י,י רך.: 7י:ן,?.", תימן, )וויי( .1:ה וישו: תישרו "ח"ב,שם
 ג'ו:' )" ת"נ." ג?'.ן " ]הן,.ס: גמעה היישונה, ושייההיייך חין". 17,רו'%,

 הרשמ', יננניס נתן נמשיו נסירים ""'12 גש;,"ן,1( ,",!"". %ירו' תיק דשה, ש,: דמיוו' "משיטניח

 ה,-%ג.נ. ין, נ;ימין שית י,.נ ),2 תשג-" נחנן נ-1 ר:,: ישיסת ]דנרות ו:נייס קצת 1%הרייך

 ה1':צ' "",1( נן%י )" תשנ." נעיירי,א "",](.נשריי
 "רשמי שנניס ניןיון הקייג. נקשת חייג: 1% :ושהגלשת
 )23 חשב-ח באייר ב"ה והמקום: השעה הראשונה, האתיפחתחריך

 הרשמי, הוכטים כונם במשרד בבוקר, 30.!! בשעה 1958(גמאי
 שלר.:%,, רךונ ),ייה(, ין,מה נחיו ומשן: ת.%ירה הן"נת שם ".ן". ן, ..ין שמר.ד.ד"ונ
 נקע",""1( נתין. ות,,,סשנון נ.,:י ," IT'D~ "-7VO 1' ]הישי: "שיה הרומנית, ""7'ר"העריך

 "ן,7""2. %,ריי תיק ה,-%נ.ג-י;., ק,: דיחוי ו-קרסנ,ת ניירה. "מרחי ימק!ט בנית ננסי, "ן.,
 )22 תשכ-ח בגיסן ב"ר רגל: פשיטת והכרות הנכסים קבלת צוהאריך יעניג11' 1958( במאי )9 תשכ-ח באיירי"א

נ%;ך.י דרשמי ה:ני,נ בוסנסן
 ווין(.

 )2% תשנ-" ני..ן ג' ויי,.נ: דשיה היבשייך; !, ה"נ יהרי 27,י111, 15ע,ת, י!:.%,י, מיי ויענך: ה.%ויה "ה.יגת,שם

 ":נניס נוס! גרושין ה?ךריב, %הי "".י1 נדע" "",1(נראי ' ' ''

 ת,-,נינ. יו' נ:'ן'1 נסית יחיבוישי" "",112. %ורעי תי, נסר-rg2C ש,: דמיתי ימש!סנית
 המגצ' "",1( ניאי )" הש:-" נשייי-א )"! הש:-" שיין ;-" ר;,: !שירת ופגיות ך;נייס לגלת צותפייך

 וישני שננים נוסנון ,""1(.גהרי,

------------ 
1445 ,ויש.,.".] ה":-". נא"1 '.ה ",11, י!ד;.מ.ם.,וחס

-- 



 ןן ןך
 הרשמי הנכב.ם כינה כאחהודעיתן

 1935 הרגל, פשיכהפקודה

 כתנה בדבר והודעה נאמן ומתוי פשרה א.שירצו רגל, פשיטת והכרות :כמים קבלתצווי
 דיביד:ד על להכריז ראשונהאסיפה

 וךן:י: הציינתשן
 סליך. געי סוסי, ומג, מךי.ן ?ז:%ן .מע:.: ה.")ר, "ך..ג,ש[ רן,ך. 14, (-ך י"ונ )וקיר(, ע%[.ר נ%ןמ"

 1823,61. %ורהי תיק חיפה, של: המיותי הישפטביה 68'9"20.  א,רהי חיק  חל-אביב-יפו,  של: המהחי  המכוח"טמית
 באפריל )21 ת;זכ"ח בגיסן כ"ג נאמן: זמיגוי הפשרה אישור צותאריך )4! תשכ"ח בניסן כ-1 רגל: פשיטת והפרזת הנכסים קבלת צוהאריך

1958(. 1958(.באטריל
 Q'CT19 33:4-1 קדימה בדין לנושים 0.1תו תיבלום הן-דרה:טיב החייבת. בקשת חייב: או נושהבקשת
 הפשרה. אישור מיום חודש 14 תוךרגילים )פ2 תשכ"ח בסיון ב' והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך
 ,"!1(. גן%. )1! תשגי ננחתן ו' ךי:י,ה: ,עגיה וקירון"ינן י:ננינ :,:נ נמשרז "י"ר.ס, %רי ו".11 גשר ,"!1(ייני

 תל- 4, הנגב רחוב עו"ד, פזגלמן, מנחם ומענו: תיאורו הנאדן,שם תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחוב ת"א, סניףהרשמי,
צביב,  תק;." י,,,י..%

 ,יני( נם%, ).
 ה:ינצ' ,"?1( ין%י )! ת;:." נפוייי,-% "ישעי יי:י:מג ס;:

 הרשמי הנכסים כמססגן

 נאם, :י מ עלהידעית ,ן,.,, :סיעות מתתך ז:.%י, ז:.ץ, ומע:.: תשחרו גוינ,שם

ב,"-הקן. "",ו"14. %.יח' ת., ת,-ץגיג-יסו, ש,: ומזיוי ששנסנית
 68',448. א,רחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחוני המשפטבית )19 תשב-ח כאדר י-ט רגל: פשיטת והכרות הנכפים קכלח צוהארירן

 ,ו, "עט אתז רי,נ ע1.ן, איין, ,"י%, .יע:.: "יסרו ":וין,ש[ %",1(.נ:רנ
תר-אביב. וחייב. בקשת חייב: או נושהבצותן  הרומי הנכסים נונסטגן תל-אביב. 39, בנימין גחלת רהוב הל-אביב(,)סניףן הגיגינ' 1968( במאי )8 תשכ-ח באייר,, הרומי הסכמים כזנם במשרד בבוקר 71.33 בשעה 1968(ביאין 1968(. באמריל )25 "שכ"ח בניסן כ-ז המינוי:האריך ),2 תשכ-ח באייך כ-ו והמקים: השעה הראשונה, האסיפההאריךן

- 

 הניגשנ' 1958( במאי )10 תשכ"ה באייר י"בן
 רן,נ ,ומתת, שוי "1,?מ.. יחו,%, .:ע:.: תיצור. וח.,נ, י[ "רשיי י:נן.ס נוס סרןן

 נ"ר-ן:א. ",גרור
 73,67"ש. א,ר"7 זעק הל-אביב-ימי, של: המהון' דמנפטביה

 1' קיקינו ידיי עי-7' הי" 2"ן "עסי: ב:נת'"יייזן דיביד:ד על להכריך כווה בדברהודעה

 ,ויון. גמר., )נ! חק;-ן ג:.ין ג'ו ומומי:ה%ר.ך ה.ך,)ן דיוכ ומ"ת, ;וזרת ק.ס,.י,, י", .סע:.: תידור. החייב,סם
 י195(. במאי )31 תשכ"ה בסיון ד' הוכחות: לקבלת האהרוןהיום הרעמי הנכמים נזנטסכן 65',232. א~יהי תיק הל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית הנעצ' ,ן!1( נמתי ), השנען ג,.יך.. ת,-%גינ.!!,
 שן;.ן רח.נ העשין-,גלן, ":,ס, ?ינויה י-שי' חזירי וה"נ';ן.ד.ש,.ס. ן. 4, ירידיה רחוב הרשמי, הנבטים כונס ומענו: תיאורו הנאמן,שם

 רי,-:ן.",
 1741,67. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המתווי המשפטבית הניגינ' 1968( במאי )9 תשכ-ה באיירי"א

 8, רוטשילד שדרות עי"ד, עירה, שאול ומענו: תיאזרז הנאין,,:,ם הרגומי הגנטים בנססק
הל-אביב,

 1968(. גמאי )7 תשב-ח באייר ט' המינוי:תאריך

 תש:-" י",,י.. כוונה בדבר והודעה שחרורבקשת
 הנעצ' ,יין( גי". ),

 הרשמי הכסיס כונםפיז , דיבידנד עללהכריז
 וימונה. 502,2, מהסנאי בן-שושן, יצחק ומענו: תיאירו החייב,שם
 11, ההגנה רחוב בנין, פועל קפילוטו, משה ומענו: תיאורו החייב,שם 66',538. אורה' תיק באר-שבע, של: המחיזי המשמטבית
"ן-.".זן. ניו:. )י1 תע:.ה נסיון ,.ן "קצרצר: גנ,שת יי')) יךן,ינ"'ים

 של: המחווי המשפטבית מבאר-שבע. המחוזי המשפט בבית בבוקר, 9.15 בשעה1958(
 2512,67, אזרחי תיק תל-אביב-יפוי

 !4, .ר.שייס ר"ג עוין, ניסטר, י;,נ 11PtT: תיעור. ושין,שן %"יון. sr1' ),! תשג." נסיון 7' ".נתת: .,נטת ה%,ר.ן"יגס
בת-ים, ממחרי מרכז עו"ד, שפירש, אלכסגדך ומענו: היאורו תאמן,שם

 7,?1(. ננ:ז:גר )5 "שנו נ%נ ,' ין.:,י:ה,ר.ך 7יי.:ה. 7,,ון,חוש
 הנעצ' ,",1ן גירי ," תשמן נא..רי,% המעצ' ,ן,1( גי%, ), תקנין גאייךי'

 ,רשיי ו:מ.ס נתןיען "ישן. ך:ננ.נ נוןסגן

 ,"י1.,,י1 ת':;.", גא-ד '-ח "ן14. יוי[.י'ס";וט1445



 --ן-
 1936 הרגי, פשיטתפקידת

 הרשמי הנכפים מנם מאתשדעות
 :אמן מ'נו' עלהודעות

 ,",,117. "פרי. תי, ה,-"מג-.י., ש,: ומ,ו,י הישבסניח ןר,ת-,ס. סר.וון,"ן, ה,-"נינ. ;ו, ויוסיף ר"ונ )יזנל,י, .ווזן ייללו: "ן,ינשם ",1, ; נמן רוגיס ייונ נד:, י.,ר, ..נף וימו: ה,".י, ין.ינ,שם
אביב. היפה, פ, נורדוי רהוב עו-ד, רון, רען ומענו: ת,אזרו הנאמן,שן תל- 4, הגנב רחוב עו-ו, פוגלמן, מנחם ומענו: תיאור. האמן,שט 1732,57. אורחי תיק היפ", של: המחוזי המשסטבית

 "",1(. נלאי ,7 הש:-ח נא..ר ט' גזי:וי: ה"ר.1 ""1%( י,;י"ך )12 תתך" נסית .-א ה:.יי.:תאך.1
 הניקצ' ,"1%( נמסי 1"1 תש:-" ג""יי-1 הנ.:צ' """1( נמרי )9 השנען נאיירי,א

 דישי. n(:ala יומנ:) "רעם. ו:ננ.ס ניםנ:,

 נאמן שחייך עלהידעית ,, ןע,וש" יקש ן,ע,, א.יוןשסיין, יעלן .וע:.: תיאור. ן"יינ,שנ
 חיפה. 5, מיכאל רהוב מרדם, אמר, משה ומעני: תיאורו החייב,שםקריה-אונו,

 1382,59. אורתי תיק חיפה, ;:ל: המחוזי דמשפטבית 504,61. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: דמה,זי המשפטביה
 26, שביאים רחיב עו"ד, אבוש, אידה ומעזו: היאירו הנאמן,ובס נס, הלוי יהודה רהיב עו"ד, משיח, יצחק ומענו: תיאורו הנאמן,שם

תיפה.תל-אביב.
 1968(. באפריל )28 משב"ח בניסן ל' השתדור:היריך 1918(. בזופריל )22 תשב"ח בניסן כ-ד המינוי:האריך

 הניהצ, 1968( במאי )9 משכ"ד באפרי"א הניק1ב' 1958( במאי )9 תשב-ח באחרי-א
 הרשמי הנבטים כונםסגן הרעמי הגבסים כו:םסק

 בת-ים. 4, האשל רהוב טוהר, שק, לייב ומעגו: תיאורו הה'יב'שם רחוב מכוגיוח, מוהר בן-אהרון, משה ומענה תיאורו החייב,שם
 51;1886. אזרחי תיק הל-אביב-יסו, של: המהוזי ששפטבית תל-אביב. 2,רמברנד

 4, דגלב,פ רהוב עו-ד, זכרוני, אמנון ומעם: היאורו ה:אי7'שם 105,68. "זרחי תיק הל-אביב-יפו, על: המחוזי המשפטבית

 הזי:צ' ,",1( גמאי )% ת"ג-" נץ..ר,.ן ""י(. נ"!י,י ,22 "ש:-" ניסו נ-ז די.:י.:ת"י,ר י) , גי:נ 7%, דוס ""י ין,נ וי-:, יפז, .ע"נ ייעדי: ת'"ייי ":ןיהשט
1 הצוצ' ,"!1( מא' )% "שנ-" י"ייי'."

 לרעות פיטםאגרות
שנ

 כלשוטיתטנ,נטים ;,י21, ישמר, נוסר נ,-ידי, ;יין י:ן:י: ת.אייי נימושו.
 7",י"נ. אפין. ת., גיר-קבע, שי: ומיוני ייש!סנית

 ומרהשיעפי
נקירות ומזע"נו: יאי. ,", ירי:-ה ריונ ע..י, סומן, מ, .ימו: ת."ירו :נן,שס

-.29 להוק 15 מעיף למי לפטר, בקשההגשת 1968(. במרט )25 תשב"ח באדר נ-ה הסינף:תאריך

-.,ו ,"יק "2 ןן'ף ,ס. ,ןן:ס, נ;;ןו.ניי הל':צ' ""1%( גמא. )"1 חק:-, י"יירי-ם
 במען או במעם הבטלים, ~OT7 בבעלות,וגינויים הרשמי הגכטיט כוגטסגן

 -.10 בישראל מסמכיםלמכירת

,י
-."4 ,",, ," סייף ,!, תקף י-,ורי,7" .!,. 1%, .!ת י".נ לן., "ז.ט, זוד 1sgc7: ה.",י. יייינ,שנ
-.40 לחוק 66 סעיף לפי הנט לתון רקותמתן 63'31ם. אזרהי תיק חל-אביב-יפו, של: הגוחוזי המשפטבית
-.י4 "!סםת',.ן י4' דיי. יייי" ידיג עיי' ףני, יע" יהבי: מעען"ייים

-.,ן ,יו, 1נ1 נע.ף ,!. נ!.ן ,רשיין ג,7"ששת "",1(. נשי., )"1 תשנק נ:.סן י-נ ומ.:.י:תוך.ך

-."" "תלית א) ך"י, ימי גריסין ציי-ת אייתרעיי" התיגצ' ,"י1( ניא. )"1 תש:-" נא.יר.-נ
 ני1ני7()ים ךדקמי c?o3:n נוסנבן

1447 %""1."."1 ת"נ-". נא-י .." ,י11. ד!וסוס'ן,,,.ט

- -
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ן  1968,69 הכספים לש:ת המעהל"ות ההוצאותפירוט

קיגיסךיריס":ן'ף"ננויהיר.סהנייף
"רית,.רות

""",29! לשיי גיג.17,152.0002,4 ברוטוכה-כ
",",",2 יל"יז גת,י" גיג. יילני",,ין

"791,99 יי.חר סייי1נ"ן"",1?1,1 מ",לת"מינ.ן"""
3oa,ooo סיליי'ב י"1,ת)z2areoo)1 ין-ייי',ת י.ן%.ח",4

",",""4 ולנר,ים זואר יקייק')?י"י",!"",nTDJbn )-,1",נ

"9"'-"5 ע:יך "יי"ות"י!15,590,090 :סונק-נ
""ן,יונ גנל'ס)1(

",ן,"" "שיי"" ,י1 תייי..,!(10,947,000 ושכר משכורת""1
""",," ענ,ןה ןלוע. 1.ך,%,ת)1(",9,",2,"1 קנועיב ע.גז'ם משנורת1"1

",",7?2 ,;ג.י" עור י;1,.ת)4(",!,""9,1 ישנ.רת)1(
""",נ12 "ננרה1י!",ן,נ27 נ.ננ.ת שע,ת)2(
4o,ooo ןןה.1.ם "וןע.ת ן.ןע.ת,)1("",,"11 ךגי%ה 7;יית)ן(
""","! לינ.ייס)?ן""נ,% מ7?ועית נלי.ת)4(
""",ג2 .ין.תית גע-! ךןנך,)!(",",""7 קרנ.ת)"(

stOOO עי.ידן,ני,4(""4,7,9 ,קי11ה "יייח עג.זהשגר2"1

",","1 ק."ומי ."ייסו" ןע:וזי ,יןון)5(
,"","1 ,ןןינה תעי.גתןישייס)"(:::721 נרישוהו"1

""9,"19 רזרגה]נ!""",""1 ל~ין)?(
,"!,71 י""תימי'ית ויינ'ס'ון4.603,000 ארנוניות הוצאות""?

""",!1 תרג)ת)?(
""!'7 קי1ייימ1)!(2""1"!1 "נ!.ת1"2

"""'2 !יס"עיי,4(יון,"12 שיר.ת רגנ)!(
""515,9 רפיחיית.עז.ת"ls,oeo27 י,ני")!(
",ן,"נ4 עגווך rirl( לינ,ים ר.ן%.ם)1ן""",;1 ,יי,י נניע.ת,4(
י,ן,"14 נ%?יס ינ,י ל.נק,ס ר.ל"יי,2(ין","4 לע,ק,'נ ".ג,ת)5ן

""",י14)-( י%ו?ר קנננותמךשרן)21ן""5,9"1 רננה"וקת2"2
""","1)-( ש,מה מועז.ת "נננ.ת'!י(",",;" ר"?" נינה, ז,,,)1(
",ן,,1 ר!1"י.ת 1עיות מוניר,)"(""","! תי,ינ.ם)2(
s,o~a יל1". צ.וז)4(י"",י1 ניס.")!ן

"9"י4 יש!ס ";!%ית"21 ינר1יניס)4(
0,000ן נוטפות ושעותקרנות

""75,9 גיי,soo,oeo211,1 1",ריה,ס י,יר7"!
"י",12 7יית".יק.ס)1(י",,"4 שג,ר.ם שנ.ז-נ1.ניב)1(
8,003 במוסדות חבר דמי)ש(800,000 המ.סד שכ-ד-בניגיל2(

",ן,1 ,ן,גויס ,מנ"1.ס נ".1,ת)!(lio,ono גת.ם ה"וקה)1(
2z,ooo "מ,נז רניש ניט.")4(""","4 גית נזל)4(

""",5 גי1.ז)5(9,",,4 שמירה,נ(

533,צ לקופאים פהה)7(315,033 וקרנות נקיון עובדי שכר)7(

 י"י1.ה.י1 תענ.י. יא"י '-ח ""11. יליב.ס'ם"וונ1459



--ו,- ן-ן
 ןגבובגפי.ןהסע.ו"ליסג!י'" בנג'ון
""","5 %1ייז י.דיס1"1,327,0004. מ.כון הוצאות""!ן

2"4",","2 ),וננ:ו'ונ,י( שנייות זרי1"!
 ל-

"""'נ4 ישיז'ית לית

""","ן" )מ"שנ( ":ייית ימ'2""
ZOIOOJ טילי:'ס "תשת4,7

""ן'"4 ינ: ;י' י;.שית4,4""","7 נ,ק1נ( )מ:יוות ש:ייות ימ'!,"
"""'" ינייהנ,4",ן.ין וחיייך גיןנית נר"ינ.ם,4"!
""5n~Tmt מ",י'ס""4""",""1 יתדית oo,oaJ

1.602.000)-( הכנסות""5",","77 "ון ע:1ז1ת""ו
",",!47,ו)-( גשי,"" ך,ר1 גנינה1"5""",;"2)-( "ו1 מעלזות גננסג)1(

 טיפול עבור מהאוצר הבגסה82,000502 מראש הדנאזת ע"חהפחתה807
60,000)-( הנאצים רדיפת בנבי)1(

130,000)-( התיקרות מענק בתשלום)2(223,000 חד-פעמיות הוצאות400

 לוטןגיורא מאשר.אני
 כללימנהל 1968( באפריל )23 תשב-ח בניסןב"ב

ירט"
 עכורה מכירת לכרהורעה

ע
 שוותרי הוו.ס נזני ".ז;" נוה מהלינות ,ים-נ( ובש, נגפים ,עסי:. יתקון ""4.!1 ,נע.ף נןת(ום

 יש.נון משךז יוי ע,

 דן.," ;זו"יייר
 העבידהפירוט הטבורהמקום ומענו הקנלןקם מלירותסדורי

קיוויים העת.,היר,שיינ .רועצים ירזני,ישן-."ן",י!1.

ביסז1תת,-ע:ע יעיון ראשון ,,יתך,ר'-.,"ן,,241.

 מיונוזית-יגר%שוון ת-א נ,-נ, ש, מ.7יז1ה.י.ו.%.-.""",!!"3.

 מקיףנית-נגרקורות ת,ץ ן1-:, ש, ןיןיזוח.י.ו.!.-."ן",,,41,2.

מיסיםותייוה ת,א יי.נ, ש, מ.ןוזוח.י.,.!.-.""",27!.

מקיטיםקזר,ת ת." נ1.נ, ש, מינוזוח.י.ו.%.-.",",4"51.

מ;,ט'םעיז ת-ץ 7..ג, ע, מיסוזו".,.1.?.-.ן"","!7.

 ~:rc ומת ןמוע?הג'ת'רוים ת." יו,נ, שי מ'נ,זו".,.י.?.-.,"ן,ונ"".

 עכוזןימה;קיר ת"א ג.נ, ש, מיס171ה,.ו.?.-י"",972.

מקיטים 1llirTK. ת,-":,: ןןר,קוך.,-.",",ו,1"1.
 ,רית-ות2.
 ב,%:י ;יית!.

 וןןר +מעט יןר1.ת ש:ומ7י'ת ת-א גןא11ז, וקינת, ש, וגניהמןע,-.ן"",ו"!11.
 אוני

 י,":ה נ.תוה2עזרות ותעיה שקו,מ'-.ן"",1245.

י,יס'ס%ש,,11 ת,-"נ'! טעי,קטין,-.""י,!!ו!1.

 שישק 21ית "י:יהןר נעיקיוז, ן.!ה רוס,אנני-.""י,14144.

 ענווה,שנתענו ן'נן נו-נ, ש, ך.ניווח.י.ו.%.-.",",1"!1.

1451 ,"י1.","ו ת'::-ח, נא-ז '." ";11. הנרס1סין"ויט

- - - -



 ןן
 ןן
 ך"ווה מוםממין

 יעמזהב'רוס וע:.ןהמוס ויענו 1,נ11שם נ,.רותיקור,
 ן--ן

 כיתף( 1" נביגירשזרה נהו.ה שעז,מ'-.,,","27"1.

הןרדית ת." ך;ה-י, ש, הנ:.המבע,-.",",?,172.
 אוני

 יתןמ,.ת +%.,נ
 לנוזךין:השעף ךי:ק וי-י, ש, מינוןוח.י.ו.ל.-.,"1,"1ין.
 ין-ז4% יצן;יוז, ".פך נע-מ, רוס%נ:.-.,ן",19714.
ןנ'-.""",,1",1"2.

-S'kT- 
 ,מרגוין '".1"1 ך:-ןיסר ת-" נו-מ,

גית-גתתזדך-שז; נסר-שנע יניף,גיין-."";,,ן21.

 ךר,:.תנ.ק..י711,ים ,ן.ק,יג ;,,ןפ, %תונק-.Tt~SO?ן.

 ,יו,,( נוער בועזון"7:תד7ז.ז רמת-זן נן-מ, 7TSn,ן'-.,"",4,4":.

נ.תוידעך ך,א נו-נ, ש, מיןוזון.,...צ.-.,,",נ""4!.
~rol 
 rcTr1ימייתירוש,.ן ירושלים סרוגי,.ורך-.""ן,נ;;2. ".גי ,ךןר נהות ",

 הכינךךזיי.יוש,יס .ר,שי.ם מרוני,,י1ה-.ועויני"!.

ג..גקנין. ".!ה ,וי,יג.-.""!,"272.

 "7:,ען,ן,תגרד חי-א:ינ קיטי,%,'ס-.",",,7י!.
גג.ק'ס.יוש,'ס ייה,.ן ;.,ין,יגל-.",",י,",.ן

ניחו"רשוין ת,-א:.נ מימון,שקוס -.""",!11ן.

 יש:.יגורתערן תי-%גיס"יגה, -.""י,14"?1.

נגישיםקיית-יי,:' ת,-%ג.נ".רי,-.""","21"י.

 ייב,,וי-.ו,",י,1".
ניוגקייות בתן-תקו"

נג.ש.סודת ישה נסג, עי מיצוות,.י.....-.",",21;ו.

מיתות דודההנה חיפה"תרפק"/-.0"731,0נ.

פיהוחבית-שרש תל-אביב קרייין,קלעי-.35106,000.

ק.:ו1יס ד?ת,,ייי71,י! .ר1ש,.נ "..ן,,ימין -.י!ו,11י1.

ב.הי"דיית ה,-"גיג 1,י,ר, ציוןנן -."ין,ן"1"4.

מיינטר-7:ן ת,-"ניבחרות,-.",",4141. עילי1'ס 71ת.7ךייון,י[ 'רושפים חיים,,וררן-.";","יי4.

ל.הוןווילת ה,% סו-נ, ש, מינ1ז1".,.1.צ.-.י,","ע41.

גג.".ס עיי.תזירת הזרה נע.מ, -שומיון-הג'-.",",ן,44.

גיוני,נייך יינך נע.מ,.7רניג--.""",,;4)4.

נגיש.סירון[ ת-א נו-נ, ע, מינועו,.י.י.ן.-.""",י,1"4.

י'י,י'ת-ית ן,"-הליך ייקרנ;.-בוש,ן'-.""",4777.

כביעויםיוקעם חיפה עפייר,יוסף-.4829,000.
פיהוחקריה-סיונה הימה מו"ב, של מימירות.ל.1.צ.-.49219,000,
.""21,",".- y'rr~,כיהון "וקן שיתמיה תל-אביג יכת
נגישיםותליך ותני" נן, %תורוי-.,"",1נ11.
הש:,זרי-7:ע ה,-"נינ ?1ם,א'-.""",נוו2י.
"ש:,קרית-ות ,רזת-ות ירך,,איישר-.,"",7"1".
מיהי"שית ןי;: ןו.ג, ק, מינוןוך.י.1.?.-,",",ננ12". ב.הו"לית-דיש ירושלים 1,י,י!, %ת2.1,-.",","12;י. י"ס ,ןגית-; חיקן"רות,-.""",,2"".
ב.ה,"יזיר ;;יין שגסה,ו'-.,ין,""74!. בזה."דליך ע(1,ה שנכרן,נ'-.""ו,17"".
ל.הו"ישקלו אשקלון רוג'ן, ז'-ךמ!ת".-.,"ן,:91!.

 _.,'1.י.י1 ,, ה'?:-ר. יאר '-ח ,ג11. ג:ז:1:.ם.ירט1452
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 החווה סכוםמספר

 "ענווה !'רוק העגוז, יקוב שענו r))?ni שם נ,ייוהנרדי

!יתו"נ.ת-שרש רמת-זן )".ר,ד)-.,"ן,י4"".

!'תו"ניח-שמש ריח-ון שור,זן-."",,1"1".

 מיםוי;,'רוסס נצר-ן:א %זמונ,מ'-.,,",""!2י.

מים"!,ר הישירות,-.""",21"י.

ניו:קרית-;ת ת,-חנינח.נ.י.ז.,-.""",""4י.

גגיקים?רן ת-ן ס.-נ, ש, מינוזוח.י.ו.?.-."ן",!"1גי.

פיתוחאוסקים באר-שנע יוסף,ברין-.6561,300.

ליהוחירוהט ת-א נו-נ, ש, יינסוח.י.י.?. -.י",,"747".

עיתון:ית עניה שנסמן,1"מ."-.,"",1""5.

."""",1",.-
נית-שנתסנריה הילו נונה,;י,,

 מיסמין, ?,יתשית "יין נמה,!1,י-.""",4""7.

 ה"עמלית אלמי2 עיליתנצרח היפה בינה,סילל-.71106,000.

 תש"ט-19.18 אוצר, שטריתקשת תשי"ר-1954 ישראל, כנקהלק

 אוצר שטרי של הכוללהסכים הש,.1-1'""1. ,שיא,, :;1 היו ש, ,"11( בצי ,נ' 1"'::11י.ו
- העמורה בסיים יע,פתו המ,חוקים והנבכית דמטבע מחוורען

 נ' יחיי נ,א גפי! נ"הנלךךיי. ,,,.1( נמא. 111 תש:.י נאפי .-וג.ום

 נב,שטי'
11s,ooo,eooשלי'".?י'תע-ס-,4ין1,".,4ן."7".1)51 . . . . . . . נמחזוי

יי:ןן?יף1':(':('ל,ייה1,,1,,71.1,יה2ן . . . . במהווי ,טחה( (nly:ccסטת
ז,:,"114,7ןו," . . . . . . . נקח,וד המסגן ג,;ן

-
"""'"ן4'"" תע-ן-,1,4 .

;,ן.,),.1(1), . . . . . . ..וי:
 יר.התאך.דן"יור- :?21

 ,1 '",,'"" יטה
?, . . . . . . . ין, נמת:;'תיות

""",",","ן2?יבין;',1)נ()1(1ז3.""ן.1וי
 שן ס7י,;'ושטי'

"וי)",4)"4?,ביס?יי1)נ(,!( -- . . . . . המסק,"
 ן"מור- נלןוא_י,הה"ךין" -- הממ':,ה שו התחינות ושכוי אווישכן'

 - ""י1( בן,. )11תש:-ן
 מעיי לי?,

""ן.""4,"" )2( )י( ו

 "[)ז'ע'5 ""דעת ]) [ת)ךיץ,ת "ן,הבזעות
 )],)1ת1 עי ת"ז, מתו [שו[ ])ך")מ),אין

 בעימ ארייה( )בית שילר פ' את ו"סראמיל בע-מ שייר פ' את וימראמיל י11
 מרצון( 1בפירוק מרצוח)בפיריק

 המשפט בית אישר "195 באפריל 30 ביום בי הודעה בזהנמסרת המיזמט בית אישר 1938 באפריל 20 ביום כי הנרעה מזהנכסית
 ההברה. לממרקי גיפופן ,אריה פרנק אהרון מינויאת החברה. להפלקי טפסן ואריה פרנק אהרון מעויאת

 וזימן אריה פרנקאהרון וזלמן אריה פרנקאהרון
 ייי7.סמניקם

 lc.:,l?~js הלכ"ח, באקר ,"ח 1430. הפרמ.ט'ם,ןק,מ



 חפיםממעל
 ף96ו,:' מס' שרלהתכנית

 ,",1(; ג"1;.נט )2! תשג-"נ,: ס'ייני ;-ח נינם שתת,..ס ,י4,1%ן, משר רזיכן ";רזך),( מןלשר %ו הענין מתונן משתמית אירת 7)1נה נשאין וקו%,הין, ,י1%(; ג"1;ונט )11 תשן,תירי נתוו ה;,ה1 ושרוש 1" שגנעיף י.נ, ,די יה.ה ,1נתמית נ-" נ.,ס שתת,..ן ,"1%,וו, מנ"ר ד;.,ה "ריי:)7(ךוזרות1.
 ", ג.ונ שתתקיים ,1%%,ו%, מייי ר;.,ה ךור,ך),( ;1 מנית %שי -אסא., הנריה .;ס,או רויתה צנר," -.";ר,"-
י,,1. עי'"1;"י"

 ,"?1(; נ1%;,ןס ),2 תשנ'"

 י-נ נ.וס שתה,יי[ %"1%,"%, מ:!ר ר;.,ה הוריה)"וי ),ן ! ננע.ף גן!.רטות מיך;ר,.ת א"ת נ, - ימיה--היי,"
 ,"1%(ן ננ!:מגי )" תשנ,חג,,., י.;יהודית

 ;pc1?7 י:ונ-; "ר;.,.ס ךינר,ה מגרס,ס. אקז נ, - רריי-.נרן.ס
 .-ט נ.1: שתהותם %"?1,ו%, מניי יי'יך ,שייך)11(

 ,י,עי
 l~ss); ננ!ייגר )12 תצניחנ"י,' ;1; יתנ!'ת % נעיף י!, ךי.ס יזעי

 7ע.י ,עי ה!,ס מןע, יז. עי-נ::נ!ק
 ע; ,הגי.ית 4

 יגרל; נניימגר ,,ן תשבצהג,,,,
ן

 ז' ניון שתת,יינ ,"1%,%%, מניר ר;,,ה הוריה,1%(
 לאון אם וביןיחדיו 1918(. גספטמבר )26 תשב"טבחשרי צמודכם שהם בין "זוטא* כרטיס וגמי,או רגיל ירטיט -"כרטיס-

 .;וטף- וורודת עשרך שקש )נ( י:.ין, שנה[ השריה ומנדר הייז.רי "ןנ!ר - ";ידוי--יסופיי
 נז,,:ן;

 ונ, רפי, גרסינ גי יספין, ,"יפת יריך"ו
 ניסיי

 "ורקה,1ן או -;1:ן,
 עם מ.ז שתתקיים ,יי7,1!, שני -;1ס%-

 לתכנית כההאם 25,1968 מספר הרגילה ההגרלהביום מכסיה הלק בל או מתוכב כפרה כל אי אלה, ממספרים הלקכל
 השכ"ח, 1431, הפרסומים בילקיט 1טפ1רכמהההגרלה,כואת;

יי,י",. , ,,1
 לא או כלל הידפסו לא - הדהוי מספרי לענין - בהדחפה""נפגמו

 הרלה)2( ע:;.נה בצורה או מסובשת בצורה הודפסו או כראויהודמסו
-HUT~- 

 טס מיד שתתקיים 8,1965י, מכפר
 7,1968ש; מטפר הרגילה ההגרלהכוום בכרטיס; עיזן מתוך לבירורניעת

 עט י.1 שתת,..ס ,"1%,,2, ינני -,ימן. שיי")ו( ",יקסי.;ית הסנריה מנונוה מערגת - וא,7טי1;.ת.-ךמערגת
 ,"?ו,,2ן מנקי ויו.,ה "יזר," ינן' ;1ן יתבית 1-"1 , גנן.ס,בי:ת.ארת

 המתוקר "א,,טרו;.ת "מערנו נחתור - "תגעו,.-נסרר ע[ מין שתח,..ם %"1%,,%, מנ"ר .;1טא. ";דיך)4(יי
 גנע.י

 ;.;,תנ;ית %ו1%,י יסרי יישקה "יציעה7,.ס ,1
 וניר)"(

 עם ב.ז שתה,,.ס %"?%1,1, משי -;,ס%-
- 4" מס' -יהידה 3-, מם' "יהידה 2", מס' "יחידה 1", מס'"יחידה  ,39; 1968 מטפר הרגילה ההגרלהכיום 

 כסדרה, המהיארה, האלקטרונית המערבת של םהיחידה
 -;וט%. ";רקה)"( ;1. ,תננ.ת "1 נס!.ף )4( או )ו( )2(, )1(,נ!נ,,.ת

-SD" 

 עג י.ן שתתקיים %ן,%2,1,
 %"1,1%ו; ןןיר ןרוי,ה ןה;י,ןניגס

 ען ליז שתת,ייס ,",1,ו,, יריר -ן,ס"- הליצך)7(ת".,"2.

 ,!ו; ,"י1 מנ"ר "י;.,ה ך"ור,הנ'יס ;ו; ,תנו.ת גית"ס שייערו. ךג".ת "";רפית יסג. ת"ו, ;.הנטית
 הגרלה)8( כדלקמן: רגיל,ת הגרלות עשרה שלושוא(

 -זוטא-
 עם מיג שתתקיים 34,1968, מסטר

 ,",ורן; משר יר;.י" היברקה7י.ס "' QT'1 שתת,..ב %"27,1%, ישי ינילן "ורקה)1(
 ""1,1%ר . ";רקה,( ,"י1(; נ'1,י )4 תש:."נתמגן
 34,1158; מספר הרגילה ההגרלהכ-ום ט-ו ביום שתתקיים 8"28,19, מבפר דגילה הגילהגש(

 1968(; ביולי )11 תשכ"חבתמוה
 עם מיד ומהתקיים 5,1568כ, מסטר "זוטא" הגרלה)19(

 ,י%;,"%;' מנ"ר ויו.יה ה";ר,ןנ.ין :.ג QT'1 שתת,ייס ,"1%,2%, מנ"ר רסיקה ";רלה)%(
 1968(; ביולי )18 תשב-חבתמון

 ינ מין שתת,..ס ,"?1,,", יסיך -;.ט". ":יין)?1( ;' ני.נ קתתקייס ,"1,1%", יריי יוי,ה ";רקה)ו(
 ,"%;,זון משי "ר;.,ה דיריךנ.יס ,",1(; נח.י.נט )1 תשג,הגחנ
 ";רלה)1%( ,-י נ,1[ שתתקייב ,"%2,1%, יסיר רו.,ה העילה)"(

-'NUTT- ין מ.ז שתת,ייס ,ויו,%%, מיתי 
 38,1968. מכפר הרגילה ההגרלהסיום 1568(; באוגוסט )8 תשכ"הבאב

 י"י1.",י1 ת':;.ח, :א..י '.ח "111, ה!רב.כ'סי,,.ט1454
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-
 שהא נמקם יהתק"ם איזה נ,-שחיא ששייה נפקרה)נ( י1יייםייטיייבי.

 - דיתר נין - לניו ן, ינונן רני, נרסין י, ין.י-י. ר:'ייסשייה " הפצלן ביש: ";ין% דשן ירע, ק, הקנ1ע הדנן,.ת :(aiteידי, ניטייי ""ן,""י "!ים יפע, יוריק רוינה יורקה נ,,;בי
 .דיה אי-%!שי הצין, ניצע, תאיות שריון יינות 1;7נבת,-%:ינ,

נלבני
 אותה ה,1.'ם - מקוס נאותו ממנה ",ק ני %ו שדיה אותהי,"ם ועז ",,,,"" עז ooo,ool וניסוייים "ין!ריס מנין ביזור.

 גאמור, מקנם גשתו י,.ייס ש%.-%פשי ימה, י,, %ותו 1%הויטה משתתף ד1א שנה היחיד ךך;ייה נמנעי יהיו ע, ,ן.:ן וגןגג,,

 ןא!שך' נדקלם חרת הי'!' מלעי שי הרכיי יינוע וייית ינץוי" ,ע.,. )%( 2 ,!עיףנהת%ס

 נזמור. משה ה,, %ותו או הך:יי, %יתה,בייוע
ירסין,4.

 נרטיב. 6on,ooo הפיס מפע, ינפיק -"8DTr" "ור," נייוני -ווסא-
הוינה

 ,ווסא-
 י, ,מו:-ו.

 החיכה מנייית9. מצנרו( )1,% נתוו ינוון .,וט%- ברס'י

 במעינת הפין מגע, ישתמש 11 תלמת ,!י דיני,ות קיםי"ס ועז """,""ו עז 1"",""" די,ז1ויים דמנפייס מנין ניזמינימי
 י:,;ר המרמי "מון ע.י שוניתה ",עירוניות, יורקה כמנוה השתתף ונא שנה -~יט%- "הורקה ניבפי שיו ע, ינומן וגןנ:,,
 ותעשיית' יזע, ,ין,ד המזנותית י:ורב:ית המועצה ש,העשייתי יוזו ?מוז יקי" .11ט%- נרייס נ, יעיי. )ג( 2 ירעיףנהת%ס
 נ!!'ף ,%מור ננקוף - וקת אונס ,",ן, "1 ננע.ףישמתי"ית )יינזי, ;,יו השומן הך;דין מביר %שר רוי, נרסיס ש,השן",י
 ,:.ן. )ן(17 -1.ט". ד:רן'ן ע, "מנומן דקריה מנלר עם ~יה "ריוור'(יינלרו
 הא,,סרו:ית המירנת"1. עיון ,שם -11טא. הנרסין ש, י!ה'ךתו המקוב ין.מין נקיזיתשורת אי ייייק לי מוזיו יך'ן -רוסן. גרס,נ נ, !ו. ע, %,'ו.שיוימד
 נדופן ד!1ע,1ת יהיזות מאינע מור:נה דא,לטיו:.תדליינת "נ'11רי.גמילרו

 ומהירב הירט.נ.ם המת". היא - בהבז אקד נפתור ע, יניתה יז, שע, נך, )ס.:1,ס:י(ייז:י
נ!תוי

 ןע.,יס ינילין,ם מנורי אות ונעמה בעת 71נעין - השעו,
 נזוין: הפרשנים איתם וונינ שנהם ישי" ונמנינחור, בן.שר,ן הפיג מפעי עי-.וי ,.יגרו הר;,י.ם ה:יטיייס)ן(
 %ת 71נ1ע הו% שת!קיזה 1 גמנ' המיומרת יתיזע)1( a:cn ע,-פ. הפ.נ ינן, ;,-יזי )שיתמרו ימ!.?יב ו;נ,%ו,?ינחר
 העו,יס הגיוסיםמיליי- נין 7ס, "וגורס ן, י?.בור ייניוב ש,י!.?יס מות ע,נגתנ(

 נסורי
 _.. שיו- הר:י,.ת גי:ייות

 ניודים יששה .תנוונה פיהן מת; ובה .1ו:ן.,ריות דין.?.ס ע,-.ז. שיהרו מל.?.-לשה, נ%ל?עות יניןנמ,שר.1
 הנוונת ". 1, 4, 3, 2, 1, ננפרות יימין, ישם,,המסימנים "!.ב. מיע, י, נ".ש.רוד%מוריב
 !אמי נפק יהביינו'

 )2( נפבקה ךמתוארים 2 לן' נ.היזה האשונ.ם ש,הןע,תן או ננועו ~r>r ".:ו - נאמור מפיז ק, יפיץ-משד,ינות את כששרה הסמורות דנפרות "הה יגיוון ינהרמת: - נפכור לדי, שוס נ' נמי,יש נו,
 נזיקמן: ,ן, יעיףשי מורשה או מוימך ו%.11 ב.-שיו", יינין דלין מנע, ש,נשיית
 מ?: נ, ,יי.1 או .ז.ע1ת נ, ילנור מלעש %ו דפין משיעי-.די

 ",.,ייייה %ת ,ח..ג ", מלעי., %, ה!.! ידע, ן. נשיו ייונה ני ייתןא,
 המו!עי.םי%ש:ניס ימה;חוון נזני וין נ, נ, נוה יוחש 1,הוז נ,-שוי", נךנות דניסמרעי
 נרטיירגישת

- %ת מיי.נ אית מראש, חיתו או קבוע לגפר נע,

מרעי
-א.1 דין.

 ינויו. נוגף תשבס נ, ,,א ,ואת ,ע.י, 4 נסעיף נסמור-011". ןג :::' :סי': נרט'ס "י.ו נש?מוז יקייה. - ריי נישן ירוגש ני):(
 .ד. .ו. .ב_)1"

 ר י ה י' י' י'א'" .זידמ!.ציס ע, הניט.י.ב ייתמת".

r'9Qת ידיאות "וא שופעיה 2 גין' ך:נומ:ת ,".דה)2( את דנרסין ע, יךיתיס רשאי .ה.ה ר:.י, ניט.י המכר% 
 בתוצאה 11, תשית ,!. שור, העו,יב דנרטין.סמנפי, המשה מ!., ש, ויענו שמו נ,. או עם דם!., שי 1מע;1שיו

 המנו- אשנבים ששה 2 מן' ביחיזה 1. מן' "'היזהמןע1,ת ד:יטין. נשרשנאליעותו
 -א., באותיות ישמאי, מימין נסורס זה, אפר נחהמויס
 .ן-, .;.,-נ-,

 ו-.ו- "ה-
המקרה. היינ. מסע, מטעם יומייםנים נפי הג, יעין, 1-"1 נו "נעיפים ,הוילות ניזףמרפש, נעהו- ",וער תג.% שע,.יס ונשעה גן,.ס נ!.מב. יתק-י1היציגות קביעה יקא ני.זץ, מ,י.ת "יא יליה ~nfi1R שיגשיו,עתה ונךורגת1. גן.7ייי הפינ, מןע, ,זי ע, ינוגעו"הוידית ננ,,( ).יד י זען " שנין דס!יות ,יו!'ע'א"תישקה עי'י1 והפיקים הנירצותייקור7. דאמורים מהאש1ביס אקז וננ,

ן
 בנות, %ת ישוע שתפ,יוה 3 נמי' דמסולנת יחידה)"(

 היתיזה 11. ת::,ת ,!י מור, שעה ה:יט.י.ם ש,הזיות ה";ר,ותזריית5.
 ניזין המסומ:וה, משוה יהיזות ,שירש מחוקקת "מס' אי הפ.ס, נ:!ע. תהויות שאינן נינוח שע,: מקיה, בני,א(
%!שי

 ישן"י, מימין בנוים י:נו::ים, נ.ווייס ,שנושהיך:וונה י1, ,תשית ניתפס ד,נ,עיב נאוין א. ניועז א. נמקים מין,ה,, יריתן יה.) 1נה 1-.נ., -נ. .א-, באותיות ,שם,,,יעין ג, או 11, תעית ,פי מהשריות יותי או חגת "י.ם יהיה
 .א.,באות.ות אפשר שאי כין, ח,, אותו או דוריות איתן או שיי" אותה.,,.:1

 -ב-
 כשפושת יאין הוה היה: הנוונת ו--:..

 הניוון. 1%ת1 מיומן שנה rTNn נפותההינומנת הפיס. מפן, מטוס נרנים.יורילו המשה יךזת nivDn %ת יתושית דאמודיבד:י11:יס %קר א"י, נאקן א. ארז ני.עז או "וי נן,.ם נאמוד, ,קסמןהצק

1455 3(15.".י1 תשג-ח. נאצו ,.ח ון11. 7!יס.ס'ם'71.מ



 הר;.,ות גך;ר,.ת וו:י.ות "1. ,ת ,ורמת וגץ שתנ;'זה 4 נן:' וינ,מ:ת יךיז")1(ן
ג., 1,, י:ו.ת .ן גער. ך7),יס ז:יסי;.ס 7, דוגיות7:,ךי

 גגך,"
 זגגים 72:?: נקר,, .1;,1 ר;.,,

 נרלי- 14;,?"
 ,%,תה קךו;!קו "ר;.,.ם ";רס,ן,ם ~6oo(oo מתיך ין,,.ן, ו.ס r::r נזרם ,ן. .וסת ", ינ' י'ך'וך מן7ו,תנת.ן%"
 י-' %י'"י 7י נייי מי ק.י 7ינייתינ "י;יי"' ::גה; :: ,::]:גי::,:: ין:: בי%:;בנ:דג
 ההגרלית של השישי לשלב טפס כטדרמ, ומלביהןכל

 ראשיז: שלב מקרי כדר לפי הזכיה סכומי יופיעו שלגביוהרגילות,
 אהד. בל ל"י 3 בסך יזכו רגילים כרטיסים 999'60 מרעש. קביעה ללאגרידא,

 יקבי:שלב
 ",דן נ, י.. ,4 נתך ישו רו.,ין נרט,ן.נ"י)1ן נה:ר,.תג7הת!ות11.

 rh~; נ, י., "4 גרך 'ן:. ר;י.'ן נרס.נים"")נ( - ישתה!.נך;ר..ת),(
 נינ!- שסיין ר1', ניס,ס נ, - יולחן ";רצך ננ,)ן(

 ארן; ן, ,.י ,4 נסך '1:1 ר;','ס נדן.:.ס"י)"(
 אחד; כל ל-י 49 במך יזכו רגיל'ס מרטיטים59)4( דלעיל: 3 בסעיף כאמור רגילה הגרלה חותה  שלההגרלה

 - .ווסן' ,;רנו גב,)?(
 אפי' בי י ,4 י-י דיי ס י יי ס ; נין"ן,1ן ש:.ין .11:". נרסינ :,

 השר,"נ::!ר
 נ"ן.ר .ן,ס". "זריה %,תה ש,

 נן7.י
4 

 אןל; ;, ,.. "4 גגך '.נ, ר;','" גייין'נ,ן,"(

,ןניטנסייין)1(ו,?.,-
 ייאיל' י-ייןך,4י

 %ןןן ג, יעי "4 נ"ך יונ. ר;י,ינ ;ין'ן'ס,י),(

)נ(

;:ע:ך::::נכ:ז"4:יגן"::ית
 :::ן :: ::: ,ז :ן ::ן ::"ן 5ן::ק5ן51ן:

 אדן; ן, י.. ,4 בנך .1נ1 רניי'ם נרסי:.נ"")?1( :נפיי אתי רז,,, ;רט,ן נ, - הרני"ת נ1נר.1ת)1(

 אהד: כל ל"י 41 בסך יוכו רגילים כממיסים 69)13( בהדפסה; נימו שלוהזיהיי
 אךן; גי י-י ,4 גנך יון ר;י,ין נרן.נ.סיי י()ו יעניי %שר ...יא-, ניסינ נ, - .ן,סא. נ,:ך,.ת)?(

 1rx; נ, יעי "4 נסך י,:. ר;י,ינ נרס.נ.ס,""1( ",י' ני י "4 ננך היי ס רויי ס ן יין"")י1( ג:זן:ן. ושן. ש,,"1."1,

 %"ז; נ, "4י'. נ"ך 1-י נ יפי :יטסם"ו)17( ימס נרסיס נעןlS'S'נו.

 5:: !ן ;:: ,: :ן 1;:; ך::!1ן !:ם:]::!!ןמ ירי דר ק "י נני":יבי(וךגי'ך11ב ב:, ]: :.: :נ ]]ן :;]: ::::: :::ן:::הנן ם:ימגן::;,::ךןבןןןי,:;י:):::ז ס::ן :: ::: :נ :]ן :;ן: י':ן:: ייי:ס:ס"יהו: ,,שוי, ייין רני, ניסינ ש, "וייו' מנ"ר, גיזברה נשי.)א(
 ",ן; ג, י-י "4 גיך r1:? ר;י,ינ נרס,נינ,ן);-ן יני: .11?,, נרסינ ש, הקיהוי בשיי נוויה ננ;:1)ג(
 אהד; בל ל"י 40 בכך יזכו רגילים כרטיסים 69)25( - בחירהו לפי זכאי, בוהמהיק

 אהד; מל ל"י 40 בכך יזכי רגילים כרטיסים 0[)27( לקראה ההגילה כרטיסי של המכירה השקת שעת לפני)1(
 חתרן כל ל-י 40 בסך יזכו רגילים מרטיסים ל6)פ2( הציוד הרגיל הכרטיס להשהתף עומד שבה הרגילהההודלה
 %:ן; ני יעי ,4 גסך ין:1 ר;.,ין a'a'rll ""(??) ין ון.נ ,:!ן, .מזיר - !;.נ -,.ן". גילי;,,,ת.
 אחד; כל ל"י 40 בסך 'T7r רגילים כרטיסים 60)30( ביהד הפ:ימ -זוטא" )"ברטים חלקיו צגי על המרלהברטיט

 %,ז; נ, ,'י "4 נזו Tir~I רהיטי; גו",נ,ס "5)31( ימי, תך.ית. ,,,:, ",יה וימחז קרו., ד:רן.נ7ס
o'cnאהד. כל ל-י 40 בטך יוכו רגילים כרטיסים 50)32( הרגיל; הברטים עבור ששולם הנקוב המהיר את 
 שייש,. שין קר;., יניטינ "שתתף שנן ך,נר,ה דים יץ,ר)?(

 .11?א- ניטים "1ת1ך?מוז
 %.ן. נ, ,., "י1 ג.ך י,.. ר;,,,ן ;יס,נינ "1,5( ימס, ,ן??, ,:דיר - לקם

 %הו; נ, ,., ,"1 ננך ,1נ. ר.,,,נ ;דס,ר.ס ,י).( .וי:,. "נרן.7 את גת,-ן:ינ, ור%ק' נ:שרז. ורק%ך
ך:;:ן

 -בלץ. גשר,,קךשתך, %,ז; נ, יעי ו"1 ננך ,1:. רנ,,.ם ;רס,ן,נ "י)"ן "הר, .11?,. נרסיס הטס יינן. נקוו וקני
 %זן ן, ,-, ,"1 גוך ,ן;, ר..,,ס ;ר;.ס.ס "")1ן ה,71 ץך נ"ר, !ן'ין -,,ס". גרן.ן נש1%ת1""".רה, ,יז; נ, ,., ""ן ג_ך ".1 רוי"נ נרס,נ,נ "")4( ךו:ן ,;;י שנתקיימת ך,"רו;"

 רביעי; ש"ג גנרסינ יידוי, ש, ודישתו ,!י - .;את ך-ינ,מ,?, !ל-ידי הבפקתו כשצת צמור דיה שאליו הרגילמהכרטיס
 אהד; כל ל"י 200 במך יכו רגילים כרטיסים6)1( לאחר יום )שלושים( 30 מאשר יאוחר לא הפגום,"וולא.
 אהד; כל ל-י 200 במך י1כי רגילים מרטיסים6)9( -זוטא" כרסיס אותו משתהף היה פונה ההגרלה זולקיומה
 אהד; כל ל-י 200 בטך יזכו רגילים כרטיסים6)3( הפגם. אלמיאפגום

 אהד; כל ל"י 200 בטך יזכו רגילים כרסיסים6)4( לעיל, ו-)ב( )א( הקטבים בכןימים האמירות לוכויות פרט)ג(
 אהד; כל ל"י 200 בטך יזכו רגילים כרטיטים6)5( נפנופו שלו הזיהוי שתכפרי ",ותא- כרטיס או רגיל כרסיס יקנהלא

 אהד; בל ל"י 200 בכך י,בו רגילים כרטיסים6)6( לא יסייחוד שהיא, כל וכות אחר, צדם לכל צו בו, למחזיקבהדצה,

 "הד; כל ל-י 209 במך "ני רגולית כרטיסי" 5)7( ש, אי-י.כדו.?,הו עי.כ עתם כל לביצויים ~בזת כזה כדטזסיק:"
 אהד; בל ל-י 299 מסך יזכו רגילים כרטיסים6)3( וההיא. כל אחרת סיבה עקם או בערלה האמורהכרטיס

 ,""1.,."1 תש:-ך. נא-ן ,-" ,;11. "!ילןס'ב,יקיט5כ4ו



 ןן
 ןן
 קוי:ק,נ אתז; :, ,.י ""2 גטן .;נו ר;.,.ס ןרן.ן.ן ",ו(ן

 אפדן בל ל-י 10 בכך יכו ",יטא* סרטיסיב 569)1( אהד; גל ל-י 0"2 בסך יזכו רגילים כרטים'ם 5)10(
 כרטיסים600)2( אחד; נל ל"י 200 במך יוכו רגילים כרטיסים 5)11(

 -!ומא-
 אהד; כל ל"י 10 בסך יזכו

 אהד; מל ל"י 10 בסך ירו "זוטא" מרחימים630)3( אהד; כל ל-י 200 במך חבו רגיליב כרטיסים 6)2!(
 ,,,1,!1::::::ך::ג:::::::,,ןןן~ם1,1[1ןןן11,1ן, אחי. כל ל-י 13 בסך יזכו "ווטא" כרטימים633)4( אהד; בל ל-י 200 בסך יוכו רניל'ם כרטיסים 6)13(
 רביעי:שלב אהד; בל ל-י 200 במך יוכו רגיל'ס כרמיסיס 8)8נ(
 אחד; כל ל"י 8 בסך יזמו "זיטץ- כרטיסים 6,000 )1( אהד; כל ל-י 200 במך יזמו רגילים ברטימים 6)19(
 כרטיסים6,900)2( אהד; כל ל-י 0י2 בסך יומו רגיליב כרטיסים 6)20(

 "זוטא-
 אחר; כל ל"י 3 במך יזכו

 אהד; כל ל"י 3 בסך יזבו "זוטצ" כרטיסים6,000)3( אהד; בל ל"י 00? במך יפו רגילים כרטיסים 6)21(
 אהד; בל ל"י 3 כסך יזכו -זוטא- כרטיסים6,000)4( אהד; כל ל-י 00ש בסך יוכו רגילים כרטימים 6)22(
 אהד; כל ל"י 3 בסך יזכו -ווט"- ברטימים6,000)5( אחד; בל ל"י 200 בסך יזכו רגילים כרטים'ם 6)23(
 אחד; כל ל"י 3 בסך יזכו "זוטא" כרטים'ם6,300)6( אחד; כל ל"י 200 בסך יוכו רגיל:ם כרטיסים 6)24(
 כרטימים6,009)7( ארד; כל ל"י 200 בכך יובו רגילים כרטיסים 6)25(

-sulr-i 
 אהד; בל ל"י 3 בסך תכו

 אחד; כל ל-י 3 בסך יזכו ",וצא- כרטימים6,900)8( אפד: כל ל-י 290 במך יזכו רגילים כרטיסים 6)28(
 כרטיסם6,000)9( אתד; כל ל-י 200 בסך יזכו רגילים כרטיבימ 6)27(

 "זוטא-
 אחי; כל ל-י 3 בסך ייכו

 באטימים 6,003)10( אתד; מל ל"י 200 בסך יוכו רגילים כרטיסים 8)28(
 -זוטא-

T:rt אהד; כל ל"י 3 בסך 
 כרטימימ 6,030)11( "תר; כל ל-י 200 במך הבו רגילים כרטיטים 6)29(

 אהד; כל ל"י 3 במך יזמי -זוטא-
 אהד; כל ל"י 3 במך ירבו -זוטא" כרטיסים 00ל.12(6( 7rs~ כל ל-י 200 במך יזכו רגילים כרטיסים 8)30(

 ' "ק' גי י-' " יתך ';.י .ייסף- ניט'נ'ס """'";11( ימיש,;ש,נ
 ",י' ני ' י 1 ננך T~rf ;.מא יין'ן'ס "",'")יי( "הי; ג, י-י ""נ בנך ינו ר;','ם יי ")1(
 נרסי:ים """,")11( "תו; נ, י.' ""ו גנך רגז ר;י,יס גרסיניס ";2(

-~uTr- 
1rr1 יי; ני ..י ר ננך, 

 "קו; גי ידי ז ננך ישו דוס". נרסינים ",,,י)"1( "תל; נ, י-י ""ו ננך ירו שיטיס נרסיניס 5)נ(
 "הו; נ, ,-י " ננך י;:suTr- 1- נרס.נים ",,,י)זו( אצן; נ, ידי ,"ו ננך ינו ר;י,יס נרסינים 115(
 ניס.דס ""ן,י1,1( "ין; נ, ידי ""5 נלך יפי. ר;יייס נרסיייס י)ו(

-'NCTr- 
 אצו; ג, י-י ן נלך .;נו

 כיסי:יס e~ono),1( "ין; נ, ,-י "": ננך י;נ. ר;.י.ם גרסין'ס 5)"(
-KCTT- 

 ",ו; ג, ידי " ננך .;נו
 אתז. ג, ,-, " ננך ,ן:ו -1:"- ני:,ניס """,","1( "הו; נ, י-י ""ו גסך .;:1 רסיסים נרס.ניס 5)ו(

--~ 
 חקו; נ, ,.י "ן, נרך ';נ. ר;'ייס ירטיס'ס 5),(
 אקז; נ, י-י "", נעך ירט ר;.,יס גיט.נ.ס 5)ן(
 הר1,,ות יה:ר,.ת ין,לטיייית היערית התת,1 אתז; ג, ל-י ""י נוך יתו רן,,.ס נרליקיס 5)"1(
 ההי- יחולו רגילה דגרלה לכל האלקטרונית המערבת הכנתיל אהד; כל לעי 500 בסך יפו רגילים כרטיסים 8)11(
 הבאות; ראות אהד; כל ל-י 500 בסך יזכו רגילים סרטיסים 6)12(

 בגורל- העלאתם התאפשר שלא כך 1 מס' יחידה תכוון)1( אהד; כל ל-י 100 במך יזכו רגילים כרטיסים 6)15(
 "א". באשנב אחת ספרה של אלא - נ מס' ביחידהוהיפעתם אתד; בל לעי 500 במך יזכו רגילים כרטיסים 6)16(

 ממק .ח.זת הנונן11( "יי; נ, יעי ""ו נעך ,;נו ר:ייים ירסיסים ")17(
 -א-

 שנ.,'1: נך, " ינ' ניהיזה
 ישף ירי הרישין נש,נ "נ,21 חג'" מים ,י(.ע 4מס. חקן; נ, .-י ""ו גנך יחי רןליס גיטיניס 5),1(
 ןן:.ן. אין נ, ;ה א"ר ננה '1S'ST ,"יר,הס ,7.,,ר1 "קן; נ, ,.י ""ן גסך ין:1 רני"ב נימניס 5)19(
 "של- ושה.. נשענים מ:ננ,")ת "ית נ:, י:,ו:יםדשיה ",ז. גי ,.י ""5 ננך ,;:י שיטיס גרין.ס 5)"?(

 הופעתם כשמדר לעיל, 13 סעיף לפי והחמישי הרגיעישי, שישי:שלב
 בכל הפסקאות אומן 17ל כסדרן הוא וכיה ממומי אותם עול אחד; כל ל"י 1,390 במך יומו רגיליכ כרטיסים 21)1(
 דאמידיכ. מהשלביםאדו אתרן כל ל"י 5,000 בסך יזכו רגיליב כרטיסים 4)2(
 .;- משק" ,",ות תניהן,1( אקז; ני ,-י lo,noo גוך י;:1 רייסים נרךניס 3)ו(

 שמק.זה נך. " ין' ג.,.ז,
 הנגניב חני: מ2:.מ. "ין נ, ;ה אתי rrJ י1!יע1 4מג, יעי; ",,,,ו ננך ין:, רבי, נרסיס 1)4(
 י;,, ניט,ס 1)ו(

::ג:םע ,.,. ",",""1 נסו .ן:"
 ::נומקתי
 ה

 ,ן... נדור מראש, קנייןיקא -;ים". גהיררותהדיות14.
 נשרי .1,11 -;1טא. ך;ר,הנזי

 דיילת שי "ר:,," הן;י,ק נדהה ?וע ינ .ם _ר .)נ( ",",נרו ש,נ.ס נ"-נעק
 הגילת ש, הנישן ות"ת "!ץ שון י ש,נ ס , יר. נ - ניס ,")תה ש:ו;!קו -"RCTr'-, ניסיתי "",,,"" יתוך -;1סא-,ניט.ני
 וה ו . י- י? ףי1 ,נע ץ , ן י-יגז,למן; נ.,,ש,""",נ"4 ננך ,היו -;1סא-,שןג,ות'הנ";רלה

 2 מס' ביחידה והרפפתם - אורל העלאתם התאפשר שלא כך 1מס' ראשון: בשי
 עד 000 000 שבין המספרים של אלא - האשנבים( ששת)בכל אתד; כל ל"י 30 בסך יוכו -יוטא- ברטימים 600)1(
 בכלל(. העד599,999 אהד. כל ל-י 30 בסך יוכו -ןטאי ברטיטים 600)2(

 1457--- - - --- 08ל18.5.1 השכ"ח, באץ '"ח 1450. ,לקייק-הפרכןכו'ב ----



ן
 gTS'3n ת"ס ,%הי):(

 גיליון נרגז %ין ידר ומן גא,הי 'וזיע ונ, 2,ד:' 1:ר- קורית ש. רדה ":י," נאות"
 יא.:נניפ איכעת כתפך שיריעו הנידוה ארבע 4.מס' הנרן.דס =רזת נ.צוע הההלת ),?:י כקמיעי נש,נ הרמ,.פסינ.ס
 ין. השיש, נש,נהרנ.,.ס

 נש,נ י:," אותה ,מ נשיי, נ;,.יתן ..ןשג1ו,:,ר.ס הדש:" 'חיית תנוו) - ,;י, "1 ס;.י
 הכרטיסים של המקרה, כפי הבל השלישי, בשלב אוהט:י הנקוב-ם הסכיה סכומי יופיעו 4 מס' שביחידה נך, 3 מס' ביחידהג'

 ,!. "ש.ש. נש,נ מ"!7ק%.ת %התבגי
 .מין, גצן מנתיימים "ויז.יי.ם שמנכריהן"יניתי[ ,;.,. 12 ס;.י

 יע:אי Va'ai אהםיפי גן: ינוון 3 מס' נ.חיו" ה,:1ע"מהו)7(
 ומופיעות "וכרכת %רז; "ותן ש,

 גייוע" התצית יזך)1(
 משוהם אחן % מנה שנ,:נהכך::מו7,ו .ניוון - רוינה ")רצה נ, ש,

 או ישי ג7,ג נץ:,ר גזור, קן,ו הרנ.י.נוגרי.ויס "7,:.ס .!, "ר;י,.ס קניסינים ונרתת ניקע ,שנ-%-,
יעיי. המקרה. כפי הכל ש השלב-לס יעיף יפי י""מישי הימיעי השיישיר י:נ":ר"דיז'

 של והחמישי הנניע. ב7ינ  ,רעילים ךייס'ן'ס ךייית)זן  שייה ש, ימנה הנירה גג, "מצוע הנס )אחי)2(

ןיבן:ל"ה::':י:נ.::"ע::ן:צ:) ב la~7raב'7נךמו:שג::ב
 "רן,יי נש,נ ":ונרות מי!ינ,חות !ן,ה יי י-גינ-!יי ג.2וע ,1נ -;., יני.ון - ,עי, 17 יעיף ,!יישישי
 מיס!,אוה !נ,ן נ, ,ודי נוברד מנו' ,%"י יתיזו,.יי מאמור. "שישי נש,נ "רו.י.ס "נרסיייבמורית

 על מהלחיצה כתוצאה האמור. ההמיפוי בשלבעוכרות

 תון.ע נזמני, קת(יוי,ניתני
 מימשת %"ת נב, %קת 7!ר"

 ,"ורבות האלקטרונית המלרנת הנות"1.
-%011- 

 ".".ז" ק, נקז 1--". -ז' -1., -2-, -".,7"ע;2,ס
r הקין ,נ, יא,,?ר1נית המברנתנחננת h - t T ~ -  "!- ..נקו 

 "מק 4. מן' ג.".ז" ",ז משר זין נאותו ..!.ע ינן 2ין.
nT~lg,ההגרלה של ביצועה התחלת לפני הבאות 

 - "זוטא-
 ייהשבד האזורים האשנבים חמשת בתוך שייפיעזהקרית

 נ- ע,%י "י, "ו ין ן:. שני"יזה)1('תג,,ןי"יזתימקוה.נ.גין'זןיסננך,
 עד ק י ו "ס י ,י ן י!ימ. יו,,גיס "ונוה מנקמי אקז נ, ,, איי גזה יוקיעו4

 י.מ') נ,ר."הס .מ.ן, :צו מ"ת"י)ם ינוייי"ם:ןןונ, הי7%'ן, "יהש,ניס מ"!נ,1%ת %ות ננ, ,וי, 14גנ?יף
 מזיין ננזרן נארור ךמ,ן'י)ת השיו" :"וש::ן":' ::1:י אות[ ש, ".!;תם 7שנזר' וליגיעי, השריקי"ש;י,

 ואשננ'ס נחמשת המ.!.יות הסורות המש אית, שיי--אי ש, "שרצין נאות[ "!נשות אותן ש, ננזרן "ואדני"

 י.השנ 4 מס' ז"ם נ ף.ן ש ושניי::ך:יי!' נאמיר. 14נעיף
 שעלו הרגילים מהכרטיסים אחד כי וכה שבו הרכיהכסכום

 "מלי". נ"י "ג, ההמיש., נש,נ או ייג.ן. נש,ננור. ,ש[ .נ. ,נעון ינוון 2 מן' ניחיזה "7נ1; "מתג)2ן
 הראשין, השלכים לפי -ודטא" הכרטיסים הגרלתביצוע
 נ, ש, וש.ש. נש,נ ירו,,.ס ינרס.!.ס י;י,ת)4( ,;י,. 14 נעיף ,פי ו"רניעי ושלישיהשעי,

 1 מם. ביחידה הקבוע המתג הכוונת ידי על תיעשההגרלה1

 הע,%תבנזר17.
 קמ!1- י(נ;י,.ת ,!' י:"ר,,יו ,הזף :נ(ין,"':נלי, "ר;.יים "נרס,ן,ב שי נזורי

 נעיי ,!' הינ.,'ם "נרסין'ב הורית)א(
 על מ","י7" נתוו"" סן.ף. נשתו קק,שי נק,נרסנת ה';7ן ,ע.,, ר1

7(ת,ינז,קין:
 מששה "הן ננ, %חת נקיי ת,5'; נאסור, "הרעי,,

 ו-.,, -ק. -ן., -ו., -ן., -ץ-,ד,ש:נינ ן, ק, היאנון ,ק,נ ,!, היעילים הניס.ס.ס הנחית)1(
 "יחיו" שי

 שש 4. מס' ביהירה אחד מכמר זמן באותו יופיע וכן ן,מס' ביחידה הקכוע המתג הכוונח ידי על היעשה רגילה,הגרלה
 ייחשכו האמורים האשנבים ששת בהוך שיומיעויפיפיות התיעול, כפתור על לתיגה ועל-ידי 1 הספרה לכיוון 1מס'

 המספר את תושא הרגיל הכרטיס אותו של כגורלנעלייתו של בלבד -א" באשנב אחת ספרה חומיע ממנהשכתוצאה
 עם והוה לשמאל, מימין בקריאתן שממרותיוהסידורי, ביחידה אחר מכמר זמן באותו יופיע וכן 2 מס'היחידה
 האשנבים גששת המיפיעות לשמאל, מימין במדרןיסמרות, 4.מם,

 כאמור 4 מם' ביתידה זמן באותו שיופיע יהמכפרהאיוייב' בעלייתו תיחשב האמור "א" באשנב שתופיעהספרה

 שעלה הרגיל הברטים אותו וכה שבו הזכיה נבכום'ךןזב הרגילים הכרטיסיט כל של האמיר הראשון בשלבבגורל

צ "י יי'י' '" "" ירי יי ש"חייייהעיי ,ל , נ:::מ:.: בנ:::יכ:יב כאמור. השישיבשלב שנופיע בכמרה ימין מצד מסתיימים הסידורייםשמספריהם  

 נ,הבתנךבשי ן יאיתה :י.יקתאס ן ק' י:-יפתגי הומני. ייאשון גש,נ נקר,מסו
 ,"ן,""י. יניו1רי הינקר %ת הושא "רני, וניסיה ע,!זןק 1, 1"1,ישי "שני נשגג ורנ',יס הנרס.ן.ס הנרות)2(
 ביהירה תבוע המתג הכוונת ידי על תיעשה הגרלה,כל
 על מלחיצה כתוצאה אם הרי זה, בכעיף האמור למרוח)ג( התתעול כפתור על לחיצה ידי ועל 4 הספרה לכיוון 1מס'

 לסי שהוא כל בשלב ההנדלה ביצוע תוך ההפעול כןהור השבי בשלב הנזכרות מהפסקאית פסקה כל לגביבנפרד
~'rD 
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 באחד וגם,או 2 מס' ביחידה מהאטבים יזהר או באחד יופ.עילעיל, כהמסקאוח מטקה כל לגבי בנפרר מנן, לאהד ומידהאמור,
 משובשת, בצורה מספר או טפר" 4, מס' שביחידה מהאשנבים יותראו על מלהיצר כתוצאה האמור. השלישי בשלבמזכרות
 צריכים ן תכנית שלפי למרדת מסער, או כפרה כלל יודיעו טלאאו מאר- אחד בכל אחת כפרה תופיע נאמור, ותפעול,כפתור
 מנקר שיו?.ן א) מי.הית, נירה שתשי; "1 ומן, נקות. ,"זד;"יו ו.".זה ש, גננן )--ז. -;. -נ., -%., המשנניסנעת

 י(י).".יו תשנ.ח. נא-1 ,." .:14, ,?יס.ס,נייכון1458



 ן נרמזר "זני., ק,!י מתזך שה.;," מ"שי,.!יםשי.קרן - נ:,, "1 ומן נשתו ,הופיע ירעיב "יו ,א .1 תשית שקיימיותר,
 ן שעלה דדגיל דכדטיס אותו וכד שבז "וניד כסכוםי'חענ תופעל "אלקטרומת, והמערכה ומבוטלת כבטלה פעולה אותהתיחשד
 ן השישי, השלב ביתרת המקרה, ספי או השישי בשלבבגורל מחדש. הפעולה אותה לביציעשניה

כאיור' הקלה רחול אם הרי זה, בסעיף האמור בל למרות)1()ו(
 4, מס' היהידה וגם;או 3 מס' היחידה של התקינתבפסולתה

 ן בשעת ובין שהיא כל הגרלה של ביציעה תחילת לפניבין
 *זוטא* הכרטיטיס של בגורל העלאתם סיר 18. באומזשלא שהיא, כל הגרלה מתוך שהוא בל שלבביצוע

 כדלקו.ן: - המזהלט דעתו שיקול לפי -  רשאי דפים מפעליהיה תיעש" ,עי,, 14 נעיף יני -רסן. ה:רטינ.ס יערי,)"( תיקיה, נ!. ה:, דשיי,, גגיי.ע ,ששיך א. "ת".,ניתן
 ש, 71שנ. הרושתן נש,נ .11סא. הכיסי!ין יעילת)1( ולהשתמש ו-4, 3 מס' היחידות שי !עייהו %תי"5ס'ו
 על-ידי תיעשה לעיל 4! בסעיף כאמור -זיטא" הרלהכל להישיך המקרה, במי או ההגרלה, אותה לביצועבמקומן,
 מהפיס- פיסקה כל לנבי בנפרד התפעול בפחוד עללחיצה - 1דחגיגית ועל-ידי נ הסאה לכיוון 1 מס' ביחידה הקבוע המתגהכוונת לפי ההגרלה, אותה להשלמת נותרו שעוד הפעולותבביצוע

 בנטרד מכן לאחר ומיד הראשון, בשלב הנזכרותקאות השני, הראשון, מהשלבים אחד כל לביצוע)אא(
 האמור. השני בשלב הגזכרות מהפסקאות פיסקה בללגבי הגרלה כל של וההמישי, הרביעיהשלישי,

 תציע נעווי, הת!;1,, ג!תור ;, מן,חיוהגת.?"ה .יגשיר - וו ניעיף ),ן,ן הקרנה נמנשיר -ררי,"
 "א-, האשנבים משלושת אהד ככל אחתספיה הזכיות כגומי את הקיר פני על יקרין אשרההקרנה"(

 1-"נ- -ב-
 אמד מספר  וין  ביוהו יופיע יכן Da ,2) היהידה שלבלבד ':ל נסורס כגורל, העולים דרגיל'ם דכדסיסיםשל

 שלושת בת'ך שיופיעו הספרות שלוש 4. מם' ביחידהבלבד מהשלבים אהד בכל שנקבעו כפי אלה וביותסכומי
 אותה לסי בגורל, כעלייתטייהשבו האמוריםהאשנבים זו. תרבית של 13 סעיף לסיהנ"ל
 דמקרה, בפי הכל השי, בשלב או הראשון בשלבפסקת - רגילה הגרלה כל של השישי השלב לביציע)בב(

 מסתיימים דסידוריים שממפריהם "זיסא- הכרטיסיםשל בטעיף )להלן הזוגיות" "קלפי במלים שתטומןבקלפי
 שהו- הסירות בשלוש לשמאל,מימין בקריאהם ימין,בצד ו-)3( )2( בטטקאית המתואר באיהן הזכיוה"( "קלפיזה

 הספרות שלוש איתןשל לשמאל מימין כסדרן כאמור,פיעו על יקרין אשר ההקרנה, במשיר וכן זה קטןלסעיף

 שייפיע והמספר האמיריםהאשנבים בשלושתהמופיעות השי- גני על המטורזנות הזכיות מסומי את הקירפני
 ענה TJV המיהנסמנ 'יישב 4 מס' ניה'ןה זמןTPIS1 )ר( נ5יק7 ניתואר גומות מק,5' שיוידעקירינת
 בשלב באמור, בגורל, שעלו -ז-טא" מהכרטיסים אחוכל זה. קטןלסעיף

ימקדה. נ!. הנ, השני, נש,נ אומיאשי, מנמך נד, השיירש "הן,ת יעי י.ט,1, הוניותי7י!')1(
 ין;,,תן שרש היך,ינ הנרן,ניס נמסכישיקומיות

 ש, .היניע. "שקעי נק,נ ~-KU1r נ ו.י ;יכת)2(
 תיישה ,ש,, 14 ננ;.ף נאסור -ויש- מ7ן;ריית איתי, ,""ז "יתסיס גי:.ס מיויות יאי,ר,תמהש.,.ן.,ת

 2 "סחיה ,:י11ן 1 מס' נ]היזה "7נ]ע המת: זנן]::עימי] נמקיה או ישישי ק,: אותו ,;ני ש:7נעו ",ניןמןנומי

 4 מנ' .וסאו י מס' גי"יו.תשח"ה
 תצוי

 5ס,ה נ, ,ינ' נתין התצעו,, נפחי עי יהמה 'ן'ירי התן,ת יצהר
 מנן ,%יי .ציד 7א:.ר ושלישי נש,נ "נשייתמי5ן;א:ת %.הו ש, נישו ישי אן, השיש., נש,נ ההרר,"ג'?.;

 ירו, ניע שסים השיש, מגש,נ ",, )ן,ת.ש,נ
 הין'י' נש,נ ךנינייה ךיינ,%יח 5:," :י יינ' ייי: רתק,"

 ונרסינ,סי" נמנעי ש.,"!.,ת מנ"ר רקגוזלית
 בני אנת !!יןן'5'ע '!' י,

 נקד ::נ.::ד-נ- מש: אחן

 נענד %הו מנצי ומ, נאותו ייקע ,-1 2 יס' היךייהקי אנת גש:, ושיש, "ש,נ גיהרת נוזר, י7ע,.תםשיש

 "חממם שנ, נתון ש]ו!';י ביית שתי 4' ן('נ'ח]יק .%הר "יתקים נינתם מיומנת ""ירותמ7קיקיפי.ת
 נק,נ ימה "יתק י5' נעיי' נעייהם 'ישקה":יי'ן המג גיתית נן,ר, ליע,ותס נותר שעוז "וניהמןנ.מ.
וש,ש'.

 ן;רטיניס ש, המיר", ן5. ןנ, הינ';., נשיב "י:שישי'

 ר, םדג':::::,'ממ:"::ךעך':בך נ"י או "שושי, נש,נ גרוייהם "נרמלם מרית)1(
 ימו!ייית 27!י.ת שתי חתן ש, ,שמא, מימיןנגורן שנה יריי" נ, ש, - השישי יש,נ ניתרת7מ,ר7,
 ומן נ"1ת1 ש.1!י; וויסתי ""מ.רינ, יאש1ג.םנשו. ג, ,;:י נסיד תיעשה נימור, "גניות נ,,5יישתמשו
 נש,נ י:!.י:,ת הבנקאות ,5' ,"זריתו שיש רני,נרסיס

 ",ו נ, 1:ן שנו הוניל גינוס ,.ישג 4 מן'נידין"
 "מליה. ינ' "נ, 7ינ,;., ישניא. שיקשית געלית יו, :,gy התצעו, נסתור ע, ,חיצה יז,;, -- "שישי, גש,נ נאן.ר 1:.ר, שער .11טא.מיניסיסיס - ונאת השושי, "ש,נ ניתרת המליה, נהי או -השישי --

 שיקופיה אותר של והקרנה הביות קלפי מתוך בלבדאחת
 מ7,,י?" נת.ן"ה ין,י)ה.נינשיר

 ן, .חטא. נן:ייק אנ הר, ו7, נצעיף י,ן,ר נ, ימרות ):( ותנע.,, נפתור ע,
 נש,נ ו::,או ךר"ש,ן גש,ג מסויימת !נקה ,!י נתור, ;,השרין -"-, ""קוג.ם מששת אקו גג, חקת נ5י" הקיענאן,ר,
 -זיטא" מרסיס - הנדדה( הפסקה - זה קטן בסעיף )להלןהשני עפיע ובן 3, מס' היחידה של ו-"ו. "ה" "ד", "ג-,-ב-,
 שכבר -זוטא* כרטיס  של הטידורי הממפר עם זהה הסידורישמספרו טהשיקופית המוקרן המספר לכך( סמוך מיד )אד זמןבאותו

 הנדונה לטסקה קודמת פטקח לפי -NDTr'-, הגרלה באוהה בעורלעלה שיומיעו הספרית שש באמור. דזכ'ות מקלפישהועלתה
 ;,"תו ויק אך ננשירה תיחקנ השי', נש,נ ויסלא. "ראשכןנש,נ ש, גרר, נקיית. .יישנו 7"י.ריס 7"שננ.ם ששהנהיך

 או הנוסחת עלייתו ואילו "זוטא" ברטים אוהו של בגורלהראשונה שטמרוהיו הסידורי, המספר את הנושא הרגילאותו,תכרטיס
 י:י- נ7:ר,ת ויבשינו 1:נ1ס,1ת, ננט,.ת ייישנו י:.!!יתעליותי. מימין בנזרן היצרות, עט וגת ,שמן,, יימיןנ,ריאהן

 -ן.טא-סינים .היסרי שמוררם, ואתננים בששת "יריעות,שם",,-
 .ו.טא- נרטין סור, יעה אשר ען הוונה ג!2,ה ,5,

1459. ~.,י5.1,"1 הש:.ח. נא..ר .-" "141. הריסוסיםי,ו.ס

-- 



ן
 ." מתכהן, או נילן ד,לניס, ד:עי!ין אוחס ה.רא.ת %די.ך".:,.ם ),",: ק .וודא. ניסית ש, דנ.ז.רי יהמ;פי שננה "ניזקישהנסי.
 דירש. לאיתו הזביה מבום את לשלם חייב הפ.ס מפעליגיח כאמור. כשירהבטבל

 -ו.?,- נשר," אס ךי' ,ך, גנ;'ף ומור נ, יחרות)ן(
 נ, נרן.ס 1:.ן ומק מון ישלם "ייג ימה ,ן דמן מ!:, )ז( נ,

,':ך)א מ:.נ .גן,") משלישי נשלג ייוייית ?:," .!' גרר, .ע,"שהיא 1 i ? r ;  )ת;,,,, הושהה, ה.שיז, ":ן, גרס.נ אזה, "ן נתי,, 
 :11 כרכים, אוהו טל ה,יהוי כספרי אם ונם)או נולנ ווו במו,ינזרצ,  "ווין" כרמיט  הנרינה( "פסקה - זה קטן כלעיף ולדלןהדניעי

 צרבם. די פניו טל עיד ברורים שאיזם או טוטטשו מחה,אהד מכבר "זוכא" ברטים של המידורי ממפרו עם ,הה הפידורישמןפרו

 נתזיעלה
 וס'.יו י...ה נ_.ס %ת _ן,ס י_._ל להיצע ץ. יל.ל "..,ה)"( יפז,:" ,:נלה קודמת שקה ,[י -ויכא' =רלה נאיהה

 ג;., %_ר ו.ר נ, י,ייהו יר, ין נגשיי, תיסרג הרביעי, גילן יוסו,י השליייגשלכ
 iL'7ra ,מונו ורק אך נהתה נ,_7_.א, נרט.נ

דרדקו:"
 או 'ש אס מיג, 1ן,ן וא.ן אדי, %זג ,שפם 1,א ניס,ס ך..1_; ן. !ן ו:,7 ;,ייתו ,"',ו -KUlr" נרסין אנת. ש, גער,

 גרויי. שוה, ייני (rrrn או ,.עלת ין.וה ;נ ד-..:1 י,...".ן יני- נגחנית ויישיג. י:יו?,ות ננ?,)ת ייהשנ. ומסלותע,.וה'ו
c'c'Q-אשי עז י)זונ" ך!"ה ,סי -,ותן 

 "ן ייזוק . '.ס, יך_(ר י,י. ",.ן י_.ן ,היק ,א ,.ך.ך,ס :ך?ין נ"ר, 'עתק
 נרס.ן ש, ון.ן,די מין::י קויה "ניזורי שינזר..11?".

 א.,1 ש, ניין וישיק "ו דין,,ם י.1 ג,.__," נר-.ן _, ד_...; .(ומן-
נין.ן. נאיור. גשירן גמר,שענייתו
 יהנ.ך גי. ).ן ?י מייייק יתך," %ן "י. י", יגדף ז"ןיי נ, ייי;ת)י(

 נ. ג::.רש ין" 1":י ג!-
 נשד"

 שן
 -"K~TI- 1:י," י':,ע היך דון.,,ניהור %:ך:י

 מין,-ך!יס יזיק ,א גוך,, 7;,ה ".שקץ ;יס,נ ו, י__וה.ו,. נעיף ,!י זך," נ. נש,נ
 ינן י"ה,ש:ית "י.ת היך ," גי..ו ך,י," י..ס את י_,נ. 2 ין' שגיייזך מן,שעיס יותר %, נחרן סייד, ה,ן.ע ,ע.,,14

 י,:.ר נ, .ירוה - .וזת נ,:שיס. נטיונ,ת ינן ," .,ף ,ך.ך , מש.ג7ת, ין,ר" 4, ין' קני"ין, יך,ק;גיס 'ותר אי נמדיון,")
 ולי" הנונת מעהרת,נש,5. נהרך ןתוסיע נאות,ןוין,,ןו,גושן

 ' א:.ז.ם. ,:מניס זמון י'1ננו

 ימבו- בבטלה פפולה אוהה  היחלב - זמן נתניהו להוטיע צדזכהויהא
 מם-הכנסה 21.  ה??ילה שותה  לביווע סניח יתניה הילקטרובית והמ?רכתטלת

 - המים ממעל של ידיעתו ייטבלפימהדש.
  הך1י" ,פי הוניות),(

 גין החייית  הרומן מהוות  איו ,.
,.,ן-יזתמס-":עה. "קורצות הויאות .גרנוס ריעוםי1.

 גין 1:'.ת ן, ה, א':1 יעיי )ן( ,?) גן?יף ד,_,ר,ג( נך;י,ה "ו ר;.," נשייה נ:.ר, קיערו נרט.נ שי משרו)"(
-RC7r-יישרי ,ן.י ו,:.ך 

ניסור. ?:ענב7מ" :7::י ג!ך,ג.,.,
ל י::.י" נינ. ג.י. ישמיש ונך,"  כמי 

 יין, %ת ."יינ ור 5ר.סוקו, ור, והוילה גאותן ד:וגן.ס"?ינ
ה!ינ.

 ,שי ר;',ה ";ר," ג, ש, חון"ותיק)ז(
 -ו.?,- ";ריו נ,

 "ה;ר,)ת לעיינת היתיננ.

 הכן מן?ל יל-ייי כיילו ?ליה, מלהיה ףת -,-  --ייי; 1['ס. יןע, ייי ע, שתונע ייוחות נ:וזע" יתושיי נה,זניפור::1

 תש:-ן- .ה.י.ייסן, ";רקות %:.יים, ):שהוים גע:נש.ס וי:.,ת,..ן גרל.:'יס 1,7 אם ,נזו, הך:ר,ה ניסינ. מתויקי לל):(
 תשכ.ד, 1253, הפרסומים בילקוט פורסמה עליו שהודעה19,1, בימיי.  וזייורממו הגרלה כל לתוצאות בההאמבנדרל

 115.עי'

 ונרסיניס רקיקים נין.ניס יפי 1:..ה תשיים"2.
 "קיב,ט מי.נזו..גוס".

 ע:-ן נ, נמין "פין, ידעי ;;ן ה.נעמ נ, ,.נ. 7.,..סי"מ מים יהורס רוינה, ניחררה רח', נרטיט נטר, ע,")"(

 דקי ך:'ס .כלע, גרטיס ",ת. ק, מנ.רה. ונ11ן כונ.1 ":הוש, גינו. נת,-א"נ-'!. ,היה .. )...;,ת ד..זע יריקתי ,;י נרסין אותו ש, ,סו;-ו גיטינ, %יחו ונך 1:7דוני"
 ולא בגורל פרטים אותו עלה  שבה ההערלה קיוה יום שלמחרתמהיום

 מהיישגוח21. ךירם  תאריך אחרי יוס )181( ו"טיטה סמונים מאה מאשריאוחר
 ,נ, יית"ש:ותהוות ה.?,.ה ע, גיייעית שייקנס וקוי  ..עשה  ךתשלוס ההערלן.ןותה

 נזי תקנן:"
 עין נ, וין "פיס, ל[;,

 שנה הרוינה ק,יס ל'.ם ..מ ""2 ה." (), מ":;יה זךןע גוב. ן!?, טיס ש'!ורנ:1וקירתה
 ךקתהי

 או

 -אסא- גדריה נטר, -"RU1r" נרסיי ע,")ג(
 דת1גע;ה. נשיא ך?ין.ן ,ה:ההףניען 11, ה:;'ת ,פ.

 ",ת. 17 ,י,:-ו "-ל". ;חין ".ה, ורך דנו "וגי, גרסי7.,ס
 "5'ס יגע, משין;2. גר?-נ אוה. כקרת ו:;;ז מ.:-ו אח, ש, ויישתו ,ן' -NUir~גרן'ס
 - ורצשי יתיז, ;נ sira - ונ"נ מ:?, ש, סיקוסמקיזו -ודץ. ההניזק ק')ס ',ס 7,:,ית יקרוס ן, ך;'ס ,כרע,.ונס".
 נרן.ס %ית. עזה7:ה

 -ווסא-
 7:וניס יין מעשר יאיר וגח נשר,

 ת,-%ג.נ. נ, וסמן גי".ג;:וי

 במ'ש:
 'גך'י נ""גי' ייני-[1יעובוגן":;;: 'רךן ש'ןין:י ""י" ימית יי נגריי"

 'ש 'י ית".ת נ"י ";:ןג"

מזעי-ין.נ.
 לנדאומ' );כ,או )"ן קנן מעיף נ,:,ע גמ.עזה וניה ;זיתה ,א)ל
 הדירקטורייז ראשיושב דורש כיל" לא וגס,או המקמה, כפי הכל לעיל, )2( קטןבסעיף

  י(י1.ן.יו ת.?:-י. יאי ,-" ":וי. וביסוסים'י"מ1450

 'רושליו הממש?ת', המרן'מ ל"יהזיפן אצירות י1)המחיר


