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 7::"י",ת הורעה.יי
 ננ,

 ו-! a'c'uol 4 נ"י עיזיני מ7ענ,")ה ענק"

 חקלאיים בגידולים שדה ותצפיות משימות 'וותר לנס הוינשהפיק,ש
 גשם 1,"תוס ,.רוה, "",ל עי ;1,ה אינה ה:ורתס אשילגעלי-סיים ע, נלו את המייל הנמינית איעוי גי רוזיה, נוהוכנרת!

 מנוי ,ידייייאמן*
hfandel) Zcldi~ (ieon האמורות: ,ןס,אות י:11עיס יסן:יס ;,ימז.נז נגיז נ,1:?1, יבהן 

 הךכ"ס בטבת א' ביום גיתן בתל-אביב צילי של הריפובליקהשלן
 ז1יאי - ומרוע הורה שירגתממי "!יו(. יזני:ר)22

 גן-אור

 נועדי 'סי מ- 5[ן5ן,ן רפאל 1דט !!י1( גנניואר ~(ZO תשנ,ט נאדינ'

 );נו( "מערג, יעי, אימיר:מיי
 עין יה71ה -

 הר מריני - חורה איזוריהל
 איי יע,נ - רעעה איזורינ", תשי"א-1951 הכרינה, נבטיחוק

 ר"'נ'תנע די איי': הרשאה עלהכדעה
 אימי) "ג:"ם

ך נזקישע  פ1יימה עליה שיוועה הממשלה יךהיסת יעי!ה ייליוחה הן:-ט נצנת נעה מעג החי ות "ר הכס" עמלה 
1!(

-RTJIJ 

 המק- )מורי והמקציע ",דרגה ש.רות מג", "ת ,!"1(
 SY .1754' תשיך, 714, היינימיס נ'י,וס

 ליצג ?להלן, דפיריט לפי דחקלארה, משרד 'של האוירייםדדים
 ארגתמיכאל יי,)( נמים )7 תשנ,ט נאר.-)

 הממשיהמיניר "4"12()"מ !!. ען. השי,א, י-םי

 תשי"א-1951 המרינה, גכטיחוק
 הרשאה עלהודעה

 מנושאי אתר כל את להרשות ההליטה הממשלה כי בזה מידיעיס 1, השי"א-1931 המדיגה, נכסי לחוק )ב( 6 לסעיףבהתאם
 בבל ב', בטור הממורטים המשרות נושאי עם ביחד הממשלה אח ליינג א', בטור להלן המפורטים הבריאות, במשרדהמסרות
 הסס- על הטדיגה נשם 7להתים ג' כייר ה.-סורטיס ":דינה ,נכסי וגיג,נים לחיק 3 או 4 בסעיפים בהן ע'מרובר  יהצמי,,והעסקה
 האמורות: לעסקחוה הנוגעיםנוכים

 1'טור נ'סחי א'טור

 ש, במנידת ן:;ש.ה ;ן7" גיי1נ. וישנה;הנר יירה, יעה, ה,, ע,ש ין"שיתי ביה-המהי
 לירות 21000 של סכום עד בחדרה הממשלתיביה"ת חדרהבביה"ח בית-החולים מינהלןאו

 של במטנרת הנעשית עסקה בללגבי המשנהגזבר נהריה, הממשלתי, ביה"חכנהל
 לירות 2,000 ויל סכום ער נהריה המישלתיביה"ח נהריהבביה"ח בית-החולים מעהלןאו

 של בכטגרת הנעשית עסקה כללגבי של ההונהגזבר אשקלון, הבריאות יחידתמנהל
 לירות 2,09 0 של מכום עד אשקלון הבריאותיחידת אזקלון הבריאיתיחידה היחידה מעהלןאו

 של במסגרת הגעשית עטקה כללגבי המשהגזבר פרדסיה, הממשלתי, ביה"המנהל
 לירות 2,000 של סכום עד פרדסיה הממשלתיביה"ח טרדסיהבביהיח גיח-החולים מינהלןאו

 של במזרת הנעשית עטקה כללגבי המשהגזבר מנשה, שער המישלתי, ביה"חמנהל
 הממשלתי ביה-ח . מנזה שערבביה"ח בית-החדלים מינהלןאו

-rv 

 2,000 של סבוב עו מנשה
לירות.

 וי נקוזיה "י!ורס.ת המשרות יושן. "ונפת 'וי ע, השו) "1,), עמ' תשג,א, חג' ס יה"יין:יךנע:ענ:ז:יי

 ארזוןמיכאל "!ן1( נ!ניואר )24 תשג-י נאזרו'
 ",גשנהמחייי "4"72()"י

1
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 32, עמ' תש..א, !.ה1

 1,,)].ן2 ת:;'ן, ID'JS א' תני. "ין"1:':'יו)נ1089



יין 1 מחווות על )ממונים מבכויות העכרתחוק תשי"א-1951 המדינה, נפטיחוק

 תשכ"ד-1064 ז(' מה'יקציני הרשאה ביטול עלהודעה

 תש.-יי המעה, נננ' ,"יק ")ן( יסעיף ותתאם שניהנהופג.
 מחח וקצין המרוו עלממינה

ן )ממוגים סמכויוז העברת לחוק )א( 3 סעיף לפי סמכותיבתוקף תשכ"א1 834, החסומים בילקיט פורסמה עליה הודעה ואשר 1951,1
,ן מחלקת שלראש קובע אני 1, תשכ-ד-1964 מהוו(, וקציני מהוגיתעל 1046.עמ'

1
,ן הסמכדיות נתונים יהיו ישראל משטרת של הארצי גממההתשלומים

ת )4 נ" 7( %ישם מ  מזיי, קצ.ו וש, מ"1, ;, מנעה שיוות!,.יים ארנץמיכאל 1%9( 
 נני

ן יצייר "מגיסיה,
ן שרףואב ,"ן1( נמרס )11 תש:-ט נחזרג-א 52. .'-'-

 תיון, ;מ' ויעי, פיו נ., ניד א-" פוקי י תשי"ט-1959 )מינויים(, המרינה שירותחוק

 ממכרז מטור בדברהודעה
 מחויות על )ממדנים סמ-ייות "ע[-ייןהי" ש.רות י"1, 21 עיף יפי nnllbQ נתיקף גי נוה,מ,ז'עיס
 וניטכ"ד-1964 בוהוז(,יקציני %ת יהדן המישחה "חי,סה 1, תשי-ן-קויו )י,נו.ים(,ימז.וה
 של הסמכויות נתונ.ם יהי. לו ציבור עובדקביעת הירנ.מים :UTri'1 שעורסת ממרו, פטור נזנר גהיזע" )ז(פן,ה
 מהוו עלממינה נ.הון, חור טגנאי ש, ינפת שנפת יזי ;, ""3, עמ' תשג-א,7"",
 .ס) י ()י ו". ,מקצוע מיוחז קורן סייס שתתמונתנאי
 הציגיר שלעוגי קובע אנ, ן, תשנ-ן-4",1 מחיי(, י7צ'יי מ"תעי ארנוןמיכאל ,ן19( )בנמרן תשג,ן גאזיי,ג
 גמרי )ו תשנ-ס ננזר י-א מיום נכניס, יחיו מוןיאויאז1אר1 גמישי"מוניי 5ן""ג7()המ

-
 נמתח מחה עי ממינה ש, ו"תן,יויס הסמנו,ות .חילן,9"י1(

 ו. ))גיס( ךמי.ם ן,.זת יפורךהל-אגינ, ",. ;מ' השי-ס, י21, ן-ה1
 שרף,אנ """1( עיי )14 ר:נ" מידניו
 "עצישי ""4"7()"מ

ן תשכ"ט-1968 הרר, טרי מוצרי יצואצי
 "". עמ' תשנ.ז, 423, ס-"

 1374. עמ' וי-י, פיו נ" ניו ".י,וי המועצה סיטי עלהודעה

 תשנ-ס- היי' יי' 'יציי 'צי" יפי 1 סעיף יפ' נמניתינתיניי
 תשי"א-1951 המרינה, נכשיהסק השנ.ט נסיון י.1 יגס ען יתיפה המתעצה את ממנה :ני""119,.

 נכסים מכירת עלהודעה זה: גהרגנ ין19( גמא')31
 ג,"ע.ס הי1:1 יוז ",'!1- נ,,י;1שמעו, מ.ו,- ן, "ש,-א-11"1 ימיין", גניי יתוק )י( 5 ינ;.ףשת"ס אנת שמ;11 "יי;.- אי,וניו"יי17

 ,ה,1: ימ!ייס "מקיל;', מציג הין,נ" ;:ני מניית ;,
 הראל דליה הליפו- בן-משהאברהם
 17פ,י אגיהס ן,י!ו- טייימנחס

 הרצפ"שסה
שסה,ונהתאירהננס יני חיקהשישז-ריוחנןנר.יסניט-"ייפוניוךמצנע

 רוהט אניהסמא., גתזיי" 74 197344,11 ,.ןטינ ייאון ה,'!ו- יו.ד1ז

 חדריםשלושה אלשטיין בנימין הליפו- מנדלכאוטמש"
ס-, מבנן אריה "ייפו- ויצ'וקמשה

 ""וצישי 42"72()"מ פיקק "ייי "י.עו- עופרצב. שרףזאב 9",ן( נמרן )" תש:.ס נתזי
 שפ. עמ' תשי"א, ס"ס1 קופלך אברהם חליפו- פמויגמיכאל
 מבידור מנהם חליפו- פרנקאהרון
לקיניי ששוני היים ",יפו- רווושסייןעמ1וא,

ז.
 עיק, ושיות ש.ה!1,.ת "ונרות, רשן - זנצי1ר אד1סטזכר לבתי היים ו""1( נ!ניוחר )21 תשג-ס נאזי

 )26 תשכ-ט בנימן ז' טד 1969( גיס )16 תשב-ט באדר כ"1מיום החקלאותשר 74062()חס
 בבלל. ועד 1969(במרט והתעשיה הטסחר שר מקוםממלא

 794509()תם 189. עמ' תשכ-ט, 12806 ק"תו

81לו 3,1%1.וב הש;.ט, ננ';1 א' 4ן11, "!ווטים.ירט



 תשי"ר--1954 ישיאל, בנקהזק )עגורנאים בעבורה הבטיחותתקנות
 וכרון מטבעות על הכרזה תשכ"ז--1964ומאותתים(,

 תש..ן- ישראי, ננ, יחו, ,א( "ין נע.ף ,!. יינ.הייעייף רופאים הרשאת בדברהודעה
י

 המטבע על מכריז אני הממשלה, עם התייעצות זלאהר 11934,
 פ90, עמ' תשכ"ט, 1507, הפרסומיט בילקוט נמסרה עליהשהודעה בעבודה הבטיחות להקטה 1 תקנה למי טמבותי שבהזקף מודיעשגיש

 האמור. הכעיף לעבין זכרוןכמטבע חשר הרופאים אח הרשיתי 1, משכ"ו-1966 ומאותתים(, )עגורנאים1
 רפואיות בויקות לעשוה להלז מפורטים מרפאותיהם ומעןשמותיהם

 הורוביץדוד 1999( כמרס )6 תשב-ט כאדרט-, האמויוהן התקנותלפי
 רפאיי"ר)ו(

 הן!הור,ח שי קירה-חיייס שי רפא .שרא,.,
 ישרא גהק~נ.ז 72217()ים

 נאר-שנע;העשייתיה, "4. ;מ' תשג-ח, .19ן עם, . הש "ן יר!יאה המצילה - נאר,-ישישי יעונוים ש,"נילית
 1945 בעייתיים, קוהלותפקזד21 גרעימ. ימיקר דקריהמרפשת - רונן ישם ז-ר - אטומית יונייה הועוה שלהרבא)2(
ין, "ענויהשר !"2"י7( )"מ1 הכרזה ביטול בדברצו אלמונייוסף 9""1( )מנמרן תשג-ס גריי-נ  7149. ;מ. תשג-ו, 1.ה!י

 המק.מ'~ת הישותת שי ביירט שסו עי ייניות ה משיאך

 טוביה ם איוריה מיעצה - אמונים מקומיועד
 השרון ".ף %,~רית מועב" - נסר יני מקימי יני תשכ"א-1961 "נשיים, רשותחוק

 "מ, ;מ. השב-ט, מון, "!ישימים נימי" ש!ייסמי"ייי'ם מינוי עלהודעה
 699 עמ' תשכ"טןו-00"!,

-  
 בטלים.

 גור ש, בפברוחר969ו( בשבטהשכ"ט)18 ל' מנהל המלצת לפי הנמלים, רשוה טינתה השב"א-11961,לים, הגי- רשות להוק )ג( 17 סעיף לפי כמכותה שבתוקף מודיע,אני
 הוטרינריים השירותים מנהל 73825( )הס באפריל )8 השכ"ט בניסן י"ה מיום להיות, צפריר דוד אתהרשוה,
 מן רהב יצחק של העדרו להקוטה חיפה נמל מנדל מקום ממלא9"9!(ז
 155, עמ' 1417, מס' 1 תוס' 1945, י"ר 1הארץ.

נתאשר.

 הקנין( זטות )פירור ה-רקעיתסקירת,יםייש כרמל משה 7539()ע
 זכויות לוחות הימנת בדברהודעות התתנ~רהשר

 )2( 33 לסעיףבהתאם-
 145. עמ' הת"א, 344, מ"ח1

 ".ס-%-% 4"3"2 ,נשים ~נף.ת ,ימת גי י,", נוהמוזירים
 לעיץ הוצגו חדפיהן בנפת אום-אל-פתם 20329-1 יזרעאל, בנףפחם

 "מחו דצה נישנת נסוייי, "צפץ ישעי המייי :!,'זגיוונת לי"יראל בצבא-הגנה היבע ,טירותיתקניח,
 !"ס. "י "יס ת "מליס ינ-יעוה"יי" תשי"ח--1954 בטחוני(, )שייוסף)גימלאות(ו

 1-1!"?1 "4""1 ,ג.שיס תויות י~חות ני יאי נוהיייי;'ס הרשות בהרכב שינוי עלהודעה1
tL'1~Dהצען לאורי המסרר הפקיד כלשכה לעיון הוצגו עכו, כנפת 

 פיוסה. "מקומית ונמושה ענו המפיז 7?.ן נישנת י"'פ"' "7גע שירת .תקנות 1 תקנה לפ. ימניהי שנת71ף מוז,ע,אני
 תשי"ת-11955/ גטחוגי(, )שירות )גימלאזה( לישראלבצבא-הגנת

 חי-אנ.ג-'!ו 41"7 לנחש "ונ~.ות יוד נ. ,7"י ננה מ71יעיס ,ינין "רשוה הנר יגיעה רוסשסיין הייפ נגן-%יזף אתמיניהי
n'goיישרתי ג?נא-הננה הלנע שירות ,חזק ,~%)ל 

 .!1(, 41"7 מס' שויה משש ה,7 ),וזס );.באות(,
~sTn 

 "!,יד נישנת יעיון
 הל- גחו, ;י וממענה נישנת נתי-אגינ, "ורוס ,"1.ר,ומעזר וורס. %~די !גן-%יוף שי נמ,ימו !,תשי-ן-4וי1
 תי-אנינ-ימו. ונשיית%ניג היייומ.ם נייקיס שפוינמה מעזה ועי רשות מינו. ייה"וז;ה

 זה. יפי התבן - 1,, ;מ' תשי-ה.7"",

י
 39796ן 795פ13 לגושים זכויות לותות כי לקהל בזהמודיעים

 באר-שבע סידור לאזור המסדר הפקיד בלשכת לעיון היצגי139797 אליף איל, שמדאל 1939( בפברואר )17 תשנ-ט בשכחכ"ט
 המקר- רישום יבלשבת הזדות מחו, על המיוגה בלשנהבהל-%בינ, כיח-אום אגףראש 73947()דם

 בבאר-שבע.קערו לישראלבצבא-הגגה
ן

 השכל י' 9"י1( נמרס )7 תשנ-ט נאזרי-1 4""1. עמ' תשי.ת, 1"7, ק-ת!
 המקרקעין והסדר רישום אנףמנהל 179. עמ' ה7עי"דן 163, מ"ח2

 """1.נ."2 התניי, rD'Jb "' 1114. ה!ינ.מינ,ישע1083



 תשג"ח-ז198 בסימן(, )כייל מבמכים על הבולים טסתקנות
 לעוסק היתר מתן בדבר או כטוהר אדם של רישומו בדברהודעה

 השג.", 2"14, "פייומיס נימיי שאויימה ל;ונ,, היתר מהן נזנר או ננ,חר, אזה שי רישומי גיבר והזועה את ית17"נ.

 ינוא: n'ro 1נמקום1.

 נקש" .מש "יתר ומנקש )א(.י.
 גרג.עית. נתעיפת וי!ויסים המקומות מן נגז ימנ",

 )ו(, 2 נסעיף נשור ות.התס וניעתק, גמ,יר "שניה, נתחנות המפורס גנונ" תעש "נקשה)נ(

 השקישית. בתומת הןפורט גנונה נאמוי, ותיחתם הנקשה תועש ננתן השנון ,גיזי המנקש ש, רוונו אסמ(
 שנקנע.. מה שונ" ננוסה נ7ש" 7נ,ת יעתיר נן' יעשות מהיינות המסינרה גי דא" אס המה,, רשא,)ז(

 הרביעית.. -נתונפת ינ.א הש,יש.ת. .נתוי!ת נמ,ום )א(, 5 גנעיף2.

 ינוח: השנ.ה התונןת ותרי רנ.;.ת- "neoTn הנומן השעישית "הויותי.

 שלישית-תוספת
 3ש()סעיף

 בסימן. חשבון לביול היתר לקבלתבקשה
 יעיז: הוא אם המלשלטיא.

:De
 שיות: תעוזתמס.
 "ען,:מנן

סןפון:

 האגיד: הוא אם המבקשפרטיב.

 וניו-נ( חניה  רוייוי,ז,המהות:

 גתאוין: הרישוםתאייך
 ותאחז: רשום נו גמשין צתי,מספר

 הישום:המצן
סיפון:

 .. השותפים או ה!;י,ים המלהקים ע,פיטים
12

השם:

 ":צית: תעוזהמן'

המצן:

גתפקיי:

ועינת:

 2sa. עמ' תשג.", 1"14, י-פן
 הענין. למי הבל רבים, או יחיד בלשון יהא כולה הבקשה נוסה*
 הנקשה. ע, ההוהמ,ס ינני רק הפרסים יימירו ההנרוה, נפקוות נמשמעוהה פרסית שאינ" הגר" הנא ומנקש אם"

3~10 21.3.1111 תשג.ס. גנינ, א. 14![, ,נזנ~ביס,ישן



 הנקשן:נוסח

 בסימן. I~avn ינייי ,. יהתיר יגלשדנם1.

 נוו: מצהירהנוי2.

- ייי ;י מנ71י'ם קיי ""שגנות סריי,א( - -  .יענה ההשנון רואה)שם
ומענו--- הוא בענקי הרחש. ההש111ות תוה, שס)נ(

 .ום;ז allb- "יא ;QUi~1 הנהונה IrNSnשנת3.

 הוא וו, נקשתי הירין ,ןני ומהיצנה, "מחון ישנת ;ן,. ש, המששרימרור4.

סייעסק,-י.
 קמעונאי. ][ ס.סונאי ][ נימקה נך.ר.ת שיוו, ][ שייונתם מתן ][ ..?ור][

 נוורש. התחי.גות גהנמצ-כי.

 בהם. שירול שינוי כל על להודיע מתחייב וחריגי יכלאים גבונים הם שכסרתי הפרטים כי בזה מצהיראני7.

 "האנ.1. 1"1המתה"מ"תאריך

ד, רמו( נמרס )2 תשנ,ט נאורי.ב
 ותגלו "יגסינה, 723,11()הס טלי

 תשכ"ה--1955 והכביה, התכנוןחוק

 'רוש,,ס מ7ימי' תננ.ןמיהנ 'יישי'ס מוימ', הנמןמיש
 מפורטת תכנית אישור בדברהודעה מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 יגכניה, השננון יחו, 117 יסעף נוהרת יייןן' ייה גינית יחו, וינניה: ,תנות הייהדת ג,גרזיתך,עזהת"נ-ה-נ(12:

 -' :ייתמת ם:":,-"מזתגוצגגןגת

 1ש::'ת:ג: א:ג יי!ף
 ין(%::ן:ג::נ:ן!:::ן:נן:4:"נ"יג: -( י מ.

 אותה, אישרה הירחית החזה שגה נצורה הגמורה,ימ'ב:ת , יני,ס.:::4:ז4ף תשב-ט, 1483, הפרסוהים בילקוט פורסמה אליה, התורףההשריט בתגניה: הבלולים השטחיםואלה

 המהמית הועדת נמשיזי המקזה א,.ה, המטורף ה"שייט עפשהי .גן;.ת 1.מים השלעס יקא גה יייין רשפי נתננ.ת תעוניןיי
ש

 שכמשריכם וגשעות ונמים aTicn ,לא גה יעיין ישאי מ;ינ'זיני את הינאה %הר תננוני סרט ננ, או נננץ נקז,ע' מ;,נ.ן גי
 "ה,. יתיח.סדיייי'ס קצרך: המקומית הועזה מהנזם וגן ךתננית, יזי ע, נ"נ;עריו
 נוני או ךת;נית נתח.ס נ.1, שיההתגנון

 הנשו- הועזו נרשות רשאי שנתקננה, הקויות יזחייתי"י,',ס;." ,תנחית התנווות יבויש ברקומות, 11 הוזעה שי פרסומהמיום "י~ שיף ,פי שהשמי;, מי ונן וזעתה ,תנחית קןהננוותו מי , חזש..ן תוך רשאי, אות.
 ע, ,ערורזית, ההמזרה. "מקומית הועיהנמשרזי

 11,1יה. יהננון החרצית המוענה נשי ותננ.ת א,שוי

 ן ו,1:יה יתננון המגחנת הועי" ראשעשב ,נזיה ניג::במןיי:'ב::ןעתננ.ן (Es "ש;-ט יאיי"
 ירוש,.פפיח ייוש,יםמהוו

 ן 1(1ן.3.י2 תשנ'ס. נו.יו %' (ויו. "!רנ,מ,ן.יקיץ1084



שש

 תשכ"ה-55 והבניה, התכנוןחוק

 ייוש,יפ מקימי, תגנוןמריב ירושלים מקימי, המוןמרה:
 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעה
ש והבניה, התכנון להוק פ8 למעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת והבניה, דתכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעהן בזהנמסרת פ מחוז ולבניהו להכגון המחווית הועדה במורדי כיתשכ"ה-1985, מרוז ולבניה, לתוגת המהזיית הועדה במשרדי כיהשכ-ה-1965, ש ירושלים, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיירושלים, ירושלים, ולבניה, לחינון המקומית הועדה ובמשרדיירושלים,

 שינוי 1489 מס' -תכניה הנקרח מקירית מיתאר תמית שינויהופקד מם' שיגוי 1473 מס' "תכנית הנקרא מפורטת הכגיח שינויהוסקד
 62 מס' מקומית מיתאר לתסנית 21,88מס' אליו. המצורף התשריט עם ביתד 974", מס' מפורטת לתכנית2,68

- 
ש להקמת שטח הסיבה  אליו. המצורף התשריט עם ביחדטר:טפורמציה-, התכנית: בשינוי הכלולים השטחיםואלה

 ההבניה: בשינוי הכלולים השטחיםואלה 6"2. 185, 24ן חלקות חלקי - 30901גוש
 מסילת לבין ט' בגונן בר-יוחאי רהוב שפיז בשטחירושלים, 223ז 211, 210, 178, 175, 20, 15, הלקוה הלקי - 30002גוש

 ה-82. בקילומטר הברזל 1224.229
 "נ, "4, 44, "4, 41, "", 4", !ו, !!, וי, ",קות - "14"3גוש

 זרן 14. "7, י~, 1ל, "", "", "!, "נ, "4,"4, את היואה אחר תננוני ניט ננ, או בבנין בקיצוע מעו.,ןבן 41. "4, !(, "4, 1", "1, !", "2, "2, "1,"1, "הי. יתוהיס האי~ייס שהישיזיס ~נשעית 11, י1, ", 2, ",,.ת ון,ק, 5", 4", !",1", גימיפ תשיום ייא נו יעיין ישאי התגנית בשינוי המ;.נ,1בי
'nyuשמר"ג מ,,מ.ת שוה מהוון ודן התינית, שינני ,ן, ;, שוע 

 הזשייס הוך רשאי, "1תי נגני או החננית נההוס נ,1, שלהיתננ.ן ,רוש,ין. ,"ם,גזת
 התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה  של פרסומהמיום בימיו תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל
 האמורה. המקומית הועדהבמשרדי לקהל. פתוחים האמורים  שהמשרדיםובשעות

1, אח ורואה א"י היוני !רט ננ, או ננגין גער,;, "עוניןגי
 ו,נ1'ה יהננון י;זהיהנ~ץ,ת תש.ישג :ב: ::::'ן1::נ:ע:::::ו::בו::,,~:':: 9",1( נפגרואי ,נ! תשג-ס נאוי

aT~nשיש, ההמזוה ,המיש גרשומות, 11 הוגעה ש, הינומה, 
 ירושייפמחח התני"

 האמורה. המקומית הועדהבמשרדי

ו 1969( בפברואר נ25 השב-ט באדר1'  תכנית הפקדת בדבר הודעה ביטול ורדימוןי'
 :1::י:י:ג::::,ב:::!:נ:ב:: ב5ן;: מע1:; י'ני'" "י:::גס'":יין יטש'ישי
 יידימוןי' ירוש,יס מעיי, תנגיןמיהב

 ו ן

 ז 'ייש,יסית "יב יאשישנ מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 והבניה, התמנון להוק 89 לצעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 הי-"נ"נ-.!י מ,.מ', תננ.ןמיחנ ירושיים, ~יחיה, יהננון מיקומית ".עוה ונמשרזי,ר.ש,'ם, ן מהת ולבניה, לתכנון המהווית הועדה במשרדי כיתשב-ה-1965,
 1969 לשנת 1 מם, שיגוי 1228א', מס' תכנית הכנת עלהידעה 1. שינוי 1471 מס' "תכנית הנקרא מקימית מיתאר הכגיח שינויהופקד
- 62 מס' מקומית מיתאר לתכנית 3,59מט'  ברחוב ציבורי מקלט 1228, מס' מפורטת ערים בנין חמניתשל במש משנה חלוקת 

 61. העםאהד אליז. המצורף התשריט עם ביחד30118",
 מיתנת תשנ-ה-,"19, וינגין, ההנתן יתוק 71 ינעיףנבאם התמיה: נשינוי הניו,יס השסייםואלה
 33118גוש

- 
 הל-אביב-יפו, ולבגיה1 לתכנון המקומית הועדה כי גודעה,בנה 2. הלקה

 וו. ,תנית ש.נו. יהנ,ן %".1.1% מ.ום נ,שינהההן,יסה תכיפת. שנ' יפה, ,יינרח~נ

 המוצעה: השנמת שים, נקנוס "נני,ים השוהים "םשיה נימים השלום ,,א ני ,עיין רשאי החנ;.ת גשינו' ומעוניןני

 6935. בגוש 28חלקה. לקהל. טתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 %"19 ישנת 1 מס. שינוי ",!1, מג. תינית הגנת ;,"וזעה !. את הרוחה "הר השוף פרט גגן או נננ'1 יקרקע, מעוניןכ,
 מדובה קהילת רחוב 291ן מס' מפויטת ערים בגין הכניהשל שמרחב מקומית ועדה מהנדם וכן התכנית, שינוי ידי על נפגעשצמו
 ריגה. קהילתפינת חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או ההכניה בחתום כלול שלההתכנון
 ניחנת תשכ"ה-11966 והבניה1 התכנון לחוק 77 לסעיףבהתאם התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 הל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה כי הודעהבנה האמורה. המקומית הועדהבמשרדי

 גסנרואי )21 תשנ-ט גיזרו'
 שיאי ימגין ו-"".1."! ,י.21.1 מימים נישינותיההריטה 9""1(

 11.יה:נית ורדימיןי'
 המוצעת: התכנית שיגוי בחחוס הנכללים השטחים הםואלה ולגניה לתכתן המהוויה וצעדה ראשיושבן

 6625. בגוש 68 151 מהלקה והלק 662היקה ירושליםמחת

1985 י("1.נ.ן2 תענין) גנ.נ, א' 4ן,[. "יוניס.ס.יקינ



 השכ"ה--965? יהבניה, התכניןחיק

 1969 לשנת ? מט' שינוי 1306, מס' הכנית הבנת עלהודעה9. 959נ לשנת ג מס' שימי 526א', מס' תכנית הבגת עלהודעה3.
 משמר- ר".נ הרהבת 47!, מא' מפורסת עיים גנין ענניהש, יו;ז,יס גנין "ךי[י ו!! מ!. מגירסת ;ריס בנין תגניתשל
 אלנבי רחוב פ692 בטש 135 100, 99, החלקותעל

 )מעב-

 ן מ'. ל-28 מ' מ-?2הירדן
 ניתנת תשכ"ה-1965, והבניה, התבגון לחזק 77 לסעיףבהתאם אלנבי. ברחוב התרכזי הדואר ע"יססרכלביץ(

 תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית הזעוה בי הודעהבזה גיחנת תשכ"ה-1965, והבניהי התכנון לחוק 77 לסעיףמהתאם
 זו. לתכנית שינוי להכין 28,1,69 סיום בישיבתה החליטה חל-אביב-יפו, ולבניה, להגנזן המקימית הועדה בי הודעהביה

 המוצעה: התכניה שינוי בתחום הנכללים השטחים הםואלה זו. לתכנית שינוי להגיל 25.12.68 מיום בישיבהההחליטה)
 12. %, 7, היקות !!ווניש הסלעך: יתננית שטוי נתסוס הנגוייס השטנים הםואך
 %"5. חמה ;%וו;יש !!ו.. WT~1 !"1 ,י1, %9,חיקרה

 !44-4. 47, ו%, "ו, 4!-,5, חנקות ,ויןנוע
 "ן,1 ישנת 1 מס' שיני, 4""1, מנ' תגנ.ת מות ייהיק" "י. :נ: גג : :::ךב:בך::;ש:::4.

 4. היגיה נרהיב נריהתונחת
 - !'נור שטה' .עוד 5,!, מן. מסורסת עיים נמן תנניתש,

 סי'זי.מ ניתנת תשג.-5""1, וינ;.ה, יתנגן ידי, 77 ,נעיףנהוסס
 ניעת תשג-ה-!ן,1, ננגין, "תגני, יתיק די ף לנעג,ךאי ת,-אניב-.ן,, ויניה, ,הננון המ,ון'ת הועזה נ' הוזעפונוה

 ת,-אנ.ג-.סו, "ננין, ,תננץ המקויית הייה י סיע"גי: 11. ית:נ.ת שינוי יינין ""."."" מיים נישינהה"",'מה
 %7"",;.ש,ס 4!%". נגוש 49חיקן "מוצעת: ההגניה שיני. נתנוט הנניייפ השס,.ס "ס %1,ה ימוצית: יתננ.ת שיד., נתסוס הננ,,,ס חטהים הם1",ה יי. לתכנית שיעי "הכין 8"ש25.1 מקם כיעיכתההתגיסה

~7oso 
,1"4, ,8,7"4, .7"49 

 י"י1 ישנת 3 מנ' שינוי "1!1, מנ' תנית הננה עיהוזעפו 11. %"1% ישנת 1 מס. שיניי 1,14, מנ' תננית הנדת ע,הישה5.
 צינור. מדניס ;וב, ,!1%( )תיקין D'-D 1"!7 ג:.ן תננ.תשי י.גורי מכעיס געיית 5!1, מס' מפויטת ;רים ג'ין תניתשי

 111. זיונניףנרן,נ 17. חליה גר",גתת-קרקע,
 ניחנת תשב-ה-55פ?, והבגיה, התכנון להוק  77 לסעיףבהתאם ניתנת תשכ"ה-1963, והבניה, התכנון לחוק 77 לסעיףגהתאם
 תל-אביב-יסו, ולבניהן לתכנון המקומית היעדה כי הודעהבזה הל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית רועדה כי הזועהב,ה

 זו. לתכניה שינוי להכין 19.1.69 מיום בישיבתההחליטה ,ד. לתכנית שינוי להכין 19.1.69 מיום בישיבתהההליטה
 המוצעת: מצנניה שינוי נתקום הננעלת החילהיעין "משעת: הקנית 1TI~Wi נתסס יננ,,.ס השסהיס הסואלה
 711%. נתש 72הילה %47". תוש "2 מחיקה",ק

 ש, ,"1% ישנת 1 מן' שיני "127, מן' הכנית "גנת עי וודע"". 1959 לשגע 4 מס' שימי 1317, מס' תככיה הכנת על מודעה12,
 ;; עי נו," גיס ,!י1( ,תיקי, 1%27 ערים ננין תננית שי

 24, ומגהוףהבנין בן-צבי. בשררות דלק תחנת 720 מט' מפורטת ערים בניןתכנית
 ניהנת תשב"ה-1965, והבניה, התכנון להוק 77 למעיףבהתאם ניתנת חשכ-ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 77 לטעיףבהתאם
 תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית ותעדה כי הודעהבזה תל-אביב-יפו, ולכביה, להכנ.ן המקומית הועדה כי הודטהבזה

 המייער: התשית שינו, ננהום "וגמת "ח.להיהין 11.יתגנית 11. יתננית ש.נוי יפגין "".1."2 מ.ום נישינתהתעיייה קיניי יינ.1 ו-4ן.!21.1 "".,."1 מיייס נ.שיגותיההפייסה
 6903. בגוש ?58חלקה המוצעה: התכנית שינוי בתחום הנכללים השטחים הםואלה
 7!8 מס' מסורסת יתגנית רצורף השר.ט התת ע,"ויעה!1. )הלליס(. 14 12,2,",קית

 נישח תשג-ה-!"י1, והנניה, התמין ,"וק 77 ,יעיף1"ה"ם ""ינ ,שנת 1 מי' ו. ש. !!י, מס' תנאיה הנתת עי"וו;"7.
 ן:ך'מת'ה:::: נימת:::ס"ןן::גג::;נ:םניש1_"ייי, ת,-אנינ-,יי, ויננ,ה, יתננון המקומית הועזה גי שועהנוה מסריס %ווי לנבעת -0., מן' מעורסת עריס ננין תנףתשי

 י'יס,
 ;הנענשעיי ו-י".1.ן: "(.יו."1

 4י.גת:בו:י:::ון::::::::;:::"ן:ו:::; !"1". !14", 12%", "14", ;יק.סח,7, וי. ,תננית שינו. ,"גין ,".1."! מ..ס נישינתההנג'סה "מוצעת: התננ.ת ש.נ.י גמגום הננ,י,ס השס".ס "םואיה ת,-%גינ-י!., עגניה, ,הננון למקומית ה,ןוה נ, "ורעהנוה
 מ(ורסת3מ"ך7!,,מ",וקה ערום"ישי,יןתגנ;.ההנו:י

osn)ri ,ש 

 ניתנת תשנ,ה-"יי1, והנהיה, התנין ,חי7 77 יסעיףניתאם %"י1 ישנת 1 מן' שינ.. 1111. מס' תננית הגנת עיהוזה%.

 ת,-%ניג-ייו, וחנניה, ,הננון הלקיצית זעזע גי היוערגהק שי בייליס אזניית !!4, מנ' מפורסת עריס ננין תנניתשי
 י. לתכנית שינוי להכין 26.1,89 מיום בישיבתההתליטה פנקם. טינת וייצמן ברחוב החייל למעןהועדה
 המוצעת: התכניה שינוי בתחומן הנבללים השטחים הםיאלה ניתגת השכ"ה-1965י והבניה, התכנון לחוק 77 לסעיףבהתאם
 6630. בגוש 08 33, מהלקותחלק תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית רועדה כי הודעהבזה

 תי-אגיג-יסו 12!". תיש 2י% !7", 72י, ",,ות וזיקי ,7"",לה ולנויה יתגחן המקומית היעזה רעש .~שג מקוםימיא המונעת: התנכית שיני גההום הנג,,,ס השסרס הםוציה ףב,נוב,יי, 11. ,תשית שינו, ,הן.ן ,5.!1.!2 מ,יס נ,שינתהההי,סה

 %,%;.!.!? תשנ,ס, ננ.יו א, 4[11, "!יייי,ס,יקין1985



1

 תשכ"ה-5(9נ והבניה, התכנוןחוק

 אותה, אישרה המ,1,ית "תזה שנה נצורה האמור",החננית ה,-אנ'נ-'!1 מ,ומ', הננוןסיחן

 מג!;י"ג:שין' יסתייף כשיגס עםיתז מפורטת תכנית שזנוי אקשור בדברהודעות
 תי-'"ב'נ-'י" ,

 שהמשירים ובשעות בימים השלום ללא בה לעיין רשאי מעוניןוכל והבניה, התכנון לחוק 117 למעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 לקהל. פחותיםהאמורים תל-אביב, מחח ולבניה, להבנון הממוזית הועדה כיתשנ*ד-1965,

 הנקרא מפורסת תכנית וחיזוי לאשר הפנים, שר באישורהתליטר,
 ברוידס ד' 1959( במרס )5 תשכ"ט באדר ט-ו מס' מפירמת לתכנית 1963 לשנת 13 מס' שינוי 1035 מס'"הכנית
 ן ולטיה לתכנון המהווית הועדה ראשיושב הפקדהו, על שהודעה 12-, הלקה 6950 בגוש גדם 1938( "יקוו1927
 תל-אביבמחוז 1249) הפרסומים בילקוט פורסמה אליו, המצורף התשריט עםבירו

 612. עם,השכ"י,

 ביהר אותו, אישרה המהחית הוערה שבה בצורה האמור)השינוי
 רמת-גן מקומי, תכנון מרחב האמורה המהחית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם

 מפורטת הכנית שינוי הפקדת בנדבך הלדעה זג, ה,-אנינ-ירו, וינויה, יתנון המקימיה "ועז" נמשרויזנן
י, שהמשרדים  ובוצעות בימים השלום ללא בו לעיין רשאימעינין  ~הנזיה, ההגנון7 ינע'ף נךק,ס "ויעה' נוהנמני? יק",. פהוחיסואמ~י'ס

 מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1933,

 י,פקז דמך-;ן, ו,נמ", יה:נח "יקושיה ".;ז" ינמשדז'תי'אנ'נ' יגעיה, התננ.ן יחו, 117 יסייף גההאס המעה, גוהחמירת
 אציו. המשרף ןתשר,ס עס ניחו 1,2",א.כס, ת,-אנוב, מהון וינן.", ,תפץ המהחית הועי" גיתשנ.ור!"!1,

 שננית: נשינוי הנ,1,ים ושס".ס וםו"," 117 מן. מחורטה יתננית 7""1 ישנה ! מן' שיני 11,9 מס'.תניה
 11", די,, "",, ""8, 1"", """, 7!ו, ",,.ת !14יויש התשריט ןס גידו ההקזתו, עי שפושעה ""1-, ה"ה 6ZIZגוש

419-456. 1567. עמ' תשכ"ח, 1441) הפרסומים בילקוט פורסמה אליו,המצירף

 בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשיווי מעוניןכל ביהד אותו, אישרה המהוזית הוערה שבה בצורה האמור,השינוי
 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות האמורה המתעית הועדה גמשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם
 את הרואה אחר הכגוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל וכל תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן

 שמרחב מקומית ועדה מהגרס ובן התכניתן  שינוי ידי על נרגע עצמו שהמשרדים ובשעות בימים  השלום בלא בו לעיין רשאימעונין

 חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתחום בלול שלההתכגין לקהל. פתוחיםהאמורים
 התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 האציה. המקומית "שזהנמשרזי ווננ.ה, התנגין יתק 7[1 יסעיף גומאן ".יעה, נוהנמייה
 תל-אביב, מהוז ולבניה, לתכנון המחחית הועדה כיתשכ"ה-1985,

 ""!1( נ!ניואר 1"1 תשנ,ט נשניי' הירא מחורטת הננוה שישי יאשי הנניס, שר כאישירההייי",
 ברוידסד' מס. משיטת ,שנית לשנת'5""1 1 מס' שינוי 1214 מס'.תצית

 הפ- על שהודעה 6107", בגוש 98 חלקה 6106 בגוש 57 חלקה640
 ולבניה לשנון המהווית הועדה ראשיישב

 אבןב תימחח הפרסומים בילקוט פורסמה אליו, המ13רף התשריט עם ביחדקדמון
 1423. עמ' תשכ"ח,1450,

 ביחד אותו, אישרה המתווית הועדה שבה בצורה האמור,השינוי
 ימת-גן מקימי, הנרן מרהג "אמין "מטחיה "ועזר נחרזי "יתז א,י~, ":?ורף "השרוטעס
 ת,-אנינ-י!~, ~יגנ.ה, יתנוון המקומית "שוה נמשיויוגן

 מפורטת תכנית שינוי אמשוך בדברהודעה וגי

 יהנ1יה, שון יחוק 117 ףי שךמשרזיס ונששה נימים תשיים יקא יק",. !תוהכם::פוייס
 תל-אביבן מופז ולבניה, לתכנון דמחחית הזעוה כיתשב"ה-1955,

 הנקיא מפורטת תננ.ת שית. יאשר ה!נינ, שר בחישור ההלס", ברוידס ד' י"ר( נמרס )5 תשב-ס באייט-1
 תלקה 6158 גוש "7כ1" מס' מפורטת לתכנית שיבוי 53י מס'"הכנית ולבגיה לתכנון המחוזית רועדה ראשיושב

 "":., ל-אניבמה
 קורסמה אייו, המצ'יף האמיין ;ם נ,ה7 המקוהי, ?י ש"71;"

 1819. עמ' השס"ה, 1462, הפרסומיםבילקוט

 וארוי,משינוי תי-אנינ-יזו מסומי, תננ.ןמר"ג
 עור"

 ניקז אותו, אישרה nlrTntn יעזה שנה

 רמת-נ,, לגמו, ,ענון י"בי'ייייטיע-'ת;ם מקומית מיתאר תכנית אישור בדברהודעה
 שונין וגי

 "המוריס שקמשרוים וגושה נימים תשרם ,,א יי ,עייןרשאי והגרן, יתעין יחול ו11 ייכנף נותחם הזעה, נוהנמנרת
 לקהל.פתוחים תל-אביגד מהדו ולבגיה, לתכנון המהוזיה הועדה כיתשכ"ה-1965ן

 מם' מקומית כיתאר "הכנית הנקראת מקימית מיתאר תבניתאישרה

 ברוידס ד' י"!1( נירנ )! תשנ.ס ננזרס-ו ען ניהז השקיהה, ע, שקוזעה נתי-א:יג-, תעשיה אורי"4"1
 חנניה ,הננון המהחית "ויזה ראשי~ונ הש:.ו, 1"!1, "!רנומ.ם גי,7וס עורנמה אליה, המשרףיתשר.ט

 ה,-אנ,נמזה 4י!1.;מ'

1987 7!1.17."1 השנ.י. נניב, א' 1[![. ה!ינ~מינ')וין



ן
 תש2"ה-1965 והבניה, ההכנוןחיק,1

 ואמציה ימ,.וית "מזה במשריי הון,י ארי., המשרף ,תשר.סים רמת-;ן מ"מ,, תננו,מיש
 מייי'ו יני ריפרף יייני"' י"נמ. "ך7יי'ת "ימס יו'צגן מפורטת תכנית שעוי אישור בדברהודעות
היייה

~ra 
 .,",.פתקים וצגייך, ק":נ.ן ,"1, 117 ,!עוף גמאם "וזען,

 הויזה נרשות ישאי, ש:תקנ,ך, "המזות יזה..ת מנה ייו7' "וו הכך" מסורסת ת:נ.ת שיני ,א"י "ין.ם, שר גחיק,רהכיס", סיף ,!י שהשמ.ע, מי 1נ1 נמתה התגנית ישירו. ש,הנ:11תוי, ת,-%ניג, דהו, 1,נן'ה, ,תנוון המך.ויה השוה גיהשג-ה-!!1%,
 ינ' מהורסת ימנית שינוי ((! מ!.-המית

-'DE"- 
 ",.ו, המצורף ךתשר.ט עם ג."ד הןליתי, ע, שהיעה!!"., "ארצ.ה "ס.:צה נ!;. ותמית שיג., ",שור ע, ,עיזי":"חית, המה 2.4י אוש

 1,נ;יך.,קמן נוך-
 ",17. עמ' תשנ,ן, 1"14, הפרסומיי ני,ליטסמה

 בריידס ד' 9"1%( נלרס )! תקן,ט נפזרסעי גי"ז ",ת., אישרו המהוויה הועזה שגה נצורה ואתור,השיה
 אגניה ,הננון המנודה ".עיה ראשיושג "איורה "מאירית ".וזה גמשיוי ".!,ז אליו, ימיורף "תשריטעי
 ה,-"מג1Trb י!.;ין 1נ, רמת-;ן, חנניה, ,תננ,ן המאמית הועזה נמשיזיוגן

 האמורים שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 גבעתיים מקומי, הכמן מרהב לקהל.פתוהים

 מפורטת תכלית אנבור בדברהודשה
 והגביה, יתכוון יתוק 117 ,גע.י גךת"כ ".זעה, נון ;יסרת י"ננין. ההנון ,"1, 117 ,!עיף נסתאב ".זעה, נוהיכלית

 תל-אביב, מרוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה כיחשכ"ה-1915, תל-אביב, מחו, ולבניה, לתכנון המתזזית הועדה כיחשנ-ח-1965,
 6163 גוש 172 מס' מפורטת "תכנית הנקראת מפורטת הפגיהאישרה הנקרא מפורטת הבנית שימי לאשר הפגיטן שר באישורההליטה,
 1681. עמ' ת"כ-ה, 1458, הפרסומים בילקוט פורסמה אליה,רף פור- אליו, המצורף התשריט עם ביחד הפקדתו, על שהודעה4115, המן.- "תשרין עס יחי ינקית", עי שיוועה היק., ;,% %7,י,7.ת ילקה G13S ניש .,ם. מס' מן.יטת ,ת:נ.ת שינו. %7! מנ.-הזנית
 אות", אישרה המהווית הועדה שבה בצורה האמורה,ההכוית 1490. עמ' תשכיח, 1452, הפרטומים בילקוםסמה

 המהוווית הועדה במשררי הופקרה אליה, המצורף התשריט עם ביחד ביחד אותו, אישרה המחוזיה הועדה שבה בצורה האמור,השישי
 ודל גבפתיים, ולבניה, לתכנכן המקומית הופרה במשרדי ויזהאיורה האמורה  המחו,ית "ועדה במשרדי הופקד אליוז המצורף ההשעיטעס
 האמו- שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאימצינין מעונין וכל רמת-גן, דלבניה, להכנון המקומית היעדה במשרדיוכן

 לקהל. פתוהיס ימם האמורים טהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשאי
 1,:;.ה ית::.ן "יחודית ךועוה רישי.שנ ברוידס ך,() ""י.פתו"יס

 ת,-אגיב, חיו 1,ג:.ו, יתנפץ היו,1,ת הנעיה ג.תשג.י!(י1:
 ;געתייס מקמי, הננוןמר"ג הקרן מגייסת תנכית שיט.. ,אקר שניס, שי נא.שורמליסה,
. חלקה 6158 גוש "ן,ץ" מס' מפורטת לתכנית שינוי 289 מס'"תבנית
 יזר- א,,., המיורף התשר.ט עם 'ניחן הבלותו, ע, ש"וזעה"נ(-,

 ניהרת ת"נ-"-!ן,1, 1"ג;יה, ההננ.ן מיק 77 יסעיףניהאס
 החי.סה ננעת"ם' ייינ'ן' ית.יץ הי,יך'ת היעין נ' הציעהנו" "!14. עמ' תשתרה, 2;4ן, ו!רנומ,ס גיי17טגמה

 %,י., המצורף התשר.סעם
 סופקי

 שורטת ער.ס בנין "הכנית ;נ,1! מיתאי ת 'ת-נ ?'גי' 4!1מן' ונמדרג ומהוית היעור נמשרז.

 ",.;י מחינין .נ, רמת-;ן, 1,נ;יה, יתגנון "ך,ון,ת "ועזה נישרו.זנן
 "מרצע: התכנית שיגוי בההום הנכללים דשט"ים הסואלה האתדפס שהמשרדים ונשענת בימים תתלום ללא בו לעייןרפ"י
 103. 426, חלקות 6168 גיש לקהל.פתוחים

 קרסומםקיבא . , ברוידסו ד' שין( נפרס )! תשב-ס נעזרס.1

11עת"ס ת,-"ניבמח.ו

 ננעה,יס מק,:,, הננוןמרינ
 ניתנת תשכ"ה-965,, יהבניה, התכנון לחוק 77 לכעיףבהתאם 1י רמת-;ן מקומי, תננ..מר"נ

 ההליטה גבעתיים, ולבניה, לתכנון המקומית הועדר :י הודעהבזה מקומית מיתאר תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 הגזעה, נוה1מנרת

 תינית ,ך:'ן %("1(, ג?2יחר )24 תש:.י נאזר י ין מ שייה": .ינגין, "הננון ,יו, 117 ינעיל נרתעי
 נ.תש:.ה-!"19,

 הועז"
 ננ,1%4. מכויסת ת יהנ; גי' ן ,,1 לןיגייסו ת,-%נינ. י",1 יינ;.", ,השון היחודית

 המוצע: התביית שיגוי בתחום הנכללים תשטחים הםואלה הנקרא מיתאר הכניח שיניי לאשר הפגים, שר באישורהחליטה,
 4"1. ילק, ,"1ן ;וש חוש 12;%ץ מנ' מ7י:'ת מיתאר ,תגנית ש.נו. רני!" ין'-תנ;.ת
"127

 קר.י,מןקובא ןךןויף ךתשריט ןס ן.ין ן!,1ת1, עי שה.ןן" "47., ",קה
 ולבגיה  לתכןון המקומית  הוערה ראטיושג 8נש. ימ'  חשב"ך, 1419, הפרסומים בילקוט פורסמהאליו,

גבעתיים ביחד אוחו, אישרה המחיזית הועדה שבה גצזרה האמור,השיגוי

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



 ידשייס, תון רשן., "1ת1 גוני או התגנית נתנוט ניוי שקהתמון גנעתייט מ,ומ., תנתןמיהב
 התגנית יששו. התעזות יהניש נרשמות, 11 הוזע, שי כישומה יםמ ניתנת תשג-ה-!"1%, והייה, התנון יחוק 77 לסעיףגיהנם

 יחמורה. המ,וי.ת היעיהנמשיי "הייסה ונעמיס, ,ינתה, יתננון "מקומית היעדה נ, "11עהנוה
 ברדידם ז.' 1969( בפברואר )25 תשב-ט באדרו, לשיפורים 191 מס' מטורטת הכנית להכין 21.1.69, מיםבישיבתה
ש ולבניה לתכנין המחווית רועדה ראשיושב. גולומב שיכון בשם הידוע בשיכון הקיימים לבתים בניהולתוספת

 תל-אביבמתת אלטרנטיבות. בסטתי אניד ארכיטקטוני ביגויעם
 בררובות: הבתים בכללים ,ובתכנית
 גולומבן בוקר, שדה ניצנה, הכגסת, שר, אהרון שדה, יצחקוייצמן1

 רמת-השרון מקומי, תכנון מרמכ 1244 275, 274, 253, 252ז 251, 1250 249, 248, 47ן, חלקות:על
 1"ג;'ה, התנתן .הי, 117יסעיף 1"1". רוש "27, !27, 71!, "27, %"2, ""!, 7"2, יי2,י25, מפורטת תכנית שינוי אישיר בדברהודעה 4"2, 3(!, "25, 5!2, "ן?, 4!!, ""!, יי2, "!!, 7!!, "24,!24,

 ת,-אגיב, מ,ו1 ~יניה, יתמוך המחווית הועיה גיתשנ-ה-!"%ו, קרייומןקובא
 "נקרא nu~Ten הנניח שינוי יישר הריס, שי באישורמקייטה, ייננה יתננון "מזרית היעזה רחשיושג

 8 6418 גוש 1 מס' מפורטת לתכנית 74 מס' שינוי 838 מס'"היניתגבעתיים
 8 התשריט עם ביתד הפקדתו, על שהודעה 152", 151, 37, 36,חלקות

 1!1%. תל. תשנ-1, ","1, הייסימיס ניי,יס פירסמה חי'י' המעורף בני-נרק מקימי, הננוןמרהב

 נגינ"ם':בםג :::ן::ךגנ"1.1,::1יעם מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה
 וב, השיון, רמת וענניה, לתננ,ן המקומית הכעזה נמשיתיוין והננ,ה, יתננון יחוק 117 ייפיף נשאם הזייה, נוהנמסרה

 שימשרזיס ונשעוה נימיפ תשי~ס יקא נו יע.ין רשע,מעיניו תי-אג.נ, מחוו וענניה, לעננת המחוית הועזה ניתשנעו.-,"19,

 סעיף י5. שהשמיע, מי וגן מיתה "ענקק::ב:גיענ ג: ::::גר:: :ג::'":ג::צ:ג:
 הויזה נרשות רשאי קנת,גיה, ההנדות ,והיית טענה י,1,,""1 %7"-!"%, !,", 7%", 9""-!",,""", "79, "%!, 95!, "%!,111,

 החייית המו"צ" נשי התננית שינה אישור עי יערורהמ,ון.ת %י11, 7"11, ""11, 2"11, "!1-11!11, !!11-"%49,112-ז5י,
 וינניה.יתננון "11%, 11,9, 11,1-11,4, ,117, 1177, "1174-1171,117,
 ברוידסד' 9"1%( נמין )! תש:.ט נאויט_1 י12%-(ו!1, 12%2-12%9, 5!44-12!1, !!2,12י1ו-11%7,

 !4!ו, יסינ,מ,ם מ.לט ששחמהם:שג:גה,אלי,
 והניה קי:,הןןיי':ןתננון רחק'ישנ

 "ווו. עמ'השג-1,
 5תה-תלה מקימי, תגנוןמי"ג מאמורה ומנווית הועזה במשריי הו1,5 אליו, היצורף "תשייטים ניע אותו, אישיה המהווית שעוה שנה נצורה האמור,השיתי

 תשיום י, נוישאץ4ר1
 מקומית מיתאר תכנית שעוי הפקדת בדבי הידעה ינ::ג גי'-ניל' יייניה' יתננין

 והנתה, "תגנון ,"11 9, יסעיף נהתאס הוזיה, נוה נמסרת יקהי.!תוהים

 מ,ו1 וינניה, ,תננון המהווית יועב במשרן. ניהש:-ה-!",1, בריידס ד' %",1( נמרס )! תשנ-י נחורט-ו
 5תה-תקוה, וגנניה, ,תנין המקימית ויעבה ינישייי המיני' ~ינניה יתננון ומהווית הועדה רגש.1שנ

 מיתאר תמה -שינוי "נקרא מקישת שהאר תבנית שצוי "יפז ת,-"גינמחון
 ההשריט טס ביהד לבוד- עץ ביר-ר - פת',1226 מס'מקומית
 "; יחקה יפיק 7-" עקה ש"י1וש מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה י,י גח-'ם מ,ומ', תננוןיר"נ ",.ו.התורף

 22. 1?, חדוה וקמעי !2 ס"ה ,""יכיש ~הנניע, יהנ;ון ינוק 8% ירעיף נהתאס הוייך, גוהנשית
 נימים תשלום ייא נו יעיין רשאי יה:;,ת נשינוי יעוניןנ, מ"ח 1.ג;.ן, .הננון המחו,ית "ועזה נמשרזי ניתשנ."-""19,

 לקהל. פתוחים התמורים שהמשרדיםובשעות הופקד בת-ים, ולבניה, לתכנרן המקומית הועדה  ובמשרדיתל-אביב,
 את הרואה אחר הננונ, פרט גג, או נננ.ן נקי,ע, מעוניןנ, מפויסת יתמיה שיש. 129 מס' .תננית הנקרא מעורסת תנניתשינוי
 שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שינוי ידי כל נפגעעצמו סליו. המצורף התשריט עם ביחד 38א'",מס'

 חושיים ,תוך רשאי אותו ר2, או התרית נתחוס נ,1, ש,"התגנון התננ,ת: נשינוי הניוייס משסחין הסואלן
 התנניה לשינוי התבזות ,";יש ברשומות, 11 הורעה ש, כרתומהמיום 4!(. מקורית ,חיך 54 יגרש 1!71חוש

ק נימים תשבוס יקא נו יעין דשאי "הנסית נשיו. מעוניןני

 ענניה ,המין "מחווית nlpTn יאשיושב "ת הרואה אחר תננויי 5רס ננ, או ננגין נקרקע, יעוניןנ, מ'א' 9".1( נמרס )" תש:.ס נאדרס-ו "ן,. alnlne האמורים שכמשרדיםונקערת
 המהבזמרוז שמרחב משמית זעדד מהנזפ 1ט1 דתבנית, שינוי ידי על נפגעעצמו

1089 1969.ן.23 תשכ"ס, בקיטן א' 1514, בפרסומיםילקוט
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 תעוכ"ה--1965 והבניה, התכנוןחוק

 יושייס תוך רשאי, אוה. ;.נ, א. התננ.ת נה"וס גי., שלההתמין פתה-תקוה מעמי, תננו.מי,נ
 "תננ'ת ישייי' התנניית י";'ש נישימית' יי "ייע" שי ייסיר"מ'נס מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות

 האמורה. המקומית הועדהבמשרדי-
 והבניה, התמנוז להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 תש- :איינ מתוו וישי,, ,תנון המגווית תועיה נמשיוי ניתשג-ן-!""1,
 9""1( :מין ," .

 !ת"-תאה, ו,ננין, יתננ.ן כמקומית הועדה .נמררתיהמרנ.,
 הון-

 ו ן יז חא
 1,נן'ה ,תנון "יהודית "יעיה יאשיישב נ.חן !תחוו., מי' מעורסת תנית -ש';1, שקיא חננית שינו,קו

 ) משנה ועדת המרבו,מחוז אליו, המצורף ul~ennעםי

 ההנתיח; נש.יוי "ני.,יס השטוין הםואגהן
 נב-!יננה מלימי, הנניףמיה- 1,""1, 4"1, "13, ""1, 2"1, 7"1, ""1, הלקפת 277",טש

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה 61,2.61,1,ן
 והנני", התגנון ."., 9, יסעף נךת"ס יזען, גזהנידרת ג.ך.ס תשנס ,,א נו ,עיין רמחי התגנית 2ש.נ.. ימעו1,ןנ,
 מחוז ולבניה, לתכנון המחווית הוסדה גמשררי כי תשכ-ה-955נ, לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 הותקך נב-ציונה, ולבניהי לתכנון המקויית הוערה ובמשרפיהמרכז, את היואח אחר תכנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןבל
 50,02", מס' מפורטת תכנית -שינוי הנקרא מפירטת הכניתשינוי שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכנית, שינוי ידי על נפגעעצמו
 אליו. המצירף התשריט עם כיחי הרשיים הוך רשאי/ אוהו גובל או התכנית בחתום כלול שלההתכנון
 ההנ;.ת: נשינוי י:,1,.ס ך;ן".ס יםופה יתנ,.ת ,שסוי "תנ;ז.ת ישיש נרשומ.ת, 11 הודעה ש, יר!ומהמיזם

 !%. הקקה 1"""גוש האמורה. המשמית הנעוהגמשרוי

 "ן,. !ה.",ם וסמויים שךמשיז,ם.נשן,ת והנין, התנתן ,הנק 9" ירעיף נ,תאס הנועה, נ,הנמסית
 א. העוניה גת,וס נלי, שי"קת;,.ן ית,,"1,11., מס' מסורסת תנחית שינו, "נירא תננית שינוי"יפו שמי"ג מרמית יעי" משוס 1:ן הת:;.ה, שינוי ין. עי נכנעעצי. !תה-נקית, ו,ננ.ה, ,תגנון דמ,.יית יעזה ונמשרויהמיג,, את ייונה א"ר ונזוני !יט נ:, א. ננגין :,רקן, מ;י;.ןנ, מהו 1,נ;יה, ,הנתן המהווית הועזה גמשרוי נ.תשנ-ה-!""1,ן

 ;וגי
 ש, !ין,ןהמי.; אליו. ימ!.יף התשייט עט2.חו חושיים תוך רשעי, י.ה1

 התנית ,קי;.. הקנאוות ,תיש גישויית, 11 יזע"
 האמורה. המקומית הנערהבמשרדי ההכגית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה
 יין( י!נר.אי )"2 ת;.,ס נאור ,, 111. "יקה ,7""נוש
 חיזןא' בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל
 ולמגיה לתכנון המהו,ית הועדה ראשיושב לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 משנה ועדה המרכיימהוו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מצוניןכל
 שמרב המקימית הועדה מהנדס וכן התכנית, יוי על נפגעעצמו
 התכנית לשינרי התנגווח להגיש ברשומית, ,ו הודעה של פרסומהמיום נתניה מקומי, הננון מי"ג קזש,ים תמך רשעי, ".תו ינ, או התשית נתחמם ניול שיהיתנגן
 מפורטת תכנית שינוי המקדת בדביהידעה האמורה. המקומית הועדהבמשרדי
 והבניה, החכמן לחוק 89 לצעיף בהתאם הודעה, בנהנמטרת חיזן א, 1969( במרס )3 תשב-ט נאדרי-ג

 מחוז ולבניה, לתכבון המחווית הוצדה במשרדי כיהשכ"ה-1935, ולבניה לחינון המחוזית הועדה ראשיושב
 ",!,ד :תה", :י:נ.ה, :ץ, :ן,י::::::::::" מעה ועות המרגו,משן

 "י,1, המצליף "תשי'? עםי'ךל פתה-ביה מרמי, תגנוןמי"ג

 התנית: נש'ני'וש::::ג:ן:ייי'ס מיתאר תכנית ש.נוי הפקדת בדברהודעה

 2משיז, נ,השב-ה-נ""1, גייים תש..ס ,,א נו יע,.ן רשאי ךתמית ימנו. יי;.נ,1:. י"נניה, התנ;11 ינוק 9, יסעף נמאן הליעה, נוהנמצרה
 את הרויה "יר חננירי סרט בכל %ן יג:.ן נ7י7ן, י!.;,ן;ל דייזי מת-ן7ייי ולווייי יה::וו המלימית ךועדה ובמשרדיהמרכו, לזה.. כתוהים ממורים שימשרייםוגשעות יעוז לגניה,  יהנהן דמיונית "ועז"

 הנזר" השיהשיווי
 שירהב מקומית ודיה יורדן  וצו ;הן:.ה ש,..י ,יי ?ל  ;!;?יגן. עט ב.יך תתן":"., מן' מיתמר תבנית .שיוו,

 חישייס הוך רואיי בוהו רוגל ח1 הת::.ת :תרס גייל שלהין..ין אליו. המצורףההשריט
  התנגית לשינוי החיגדות להגיש גרשו:,ות,  ור הודעה של פרסומהמים התכנית: בשינוי הכלולים השיהים הםואלה
 האמורח. המקומית הועדהבמשרדי 49, חלקה 6379גוש

 1969( בפביואר )28 תשכ"ט. באדרי' בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי התכניה בשינ,י המעוניןכל

 היון14' לקהל. פחותים האמורים שהמשרדיםובשעות
 ולבגיה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב את הרואה אחר תכנ11י פרט בכל או במין בקרקע, מעוניןכל
 משנה ועדה המרב,,מקוו שמרחב מקומית ועדה מהגרס יכן "דונגית, שיניי ידי על נפגעעצמו

 1969,נ,20 תשג"ט, גניסן א' 1514, הפרסומיםילקוכ1090



 ו ב: רשב::ך ::::ן'ן:::.".הו:ג:יי::העיניןך:ג מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות
 האמורה. המקומית היעדהבמשרדי מחח ולשיה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965, ש התכבית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, וי הודיה של סרטומהמים והבניה, המבנון להוק 89 לסעיף בהתאם דודמה1 בנהנמנרת

 !5"ו( נמרס )ו תשג-ס נאזרס-1 נת,",2,,,., מן' משורטת .ממת נשודטתיי:לראי:"י'תנ;.ת

 ב, א. נעץ ק-ע, הוצןימנ,
 מפורטת תכנית הפקדת בדיךהודעה את הרוחה אחר הגנני סרי

 ו,נ;'ה, התמן יה., ין 'ינע'ף ג"ת"ס "וחס, ינהמסית ג::: ן:::::'ן::ך::ך::ב::ג::ין::וןי::'ןג

 מנוו וענניה, ,תננו היהווית הנעוה נמשרוי י' תש!.ה-!וע' התנית ,שימי התפזות ,הגיש נרשמות, וו הותה ש, פרנוסהמיום

 י,.ס- ב:ב:יב1ה'נ:' :ג:::ג:ן::ה התמויה. המיומית התוהבמשריי
 אייה. המתרף "תקך'ט עם ניחו7'1-'

 נשנית; "נ,1י.ם הקס"יס הםיאזן יהנ;יה, הת::11 יי., ין ייפיף נהת"ס ההזעה, נוה;מסית
 85-80. 58, 57, חלקות 03ך3גוש מרוז ולבניה, להמון המהווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1965,

 ית'ייי'4-' ה' מיימת ת"תב::גצ::גני' ונשעוח ניייס חש,וס ,,א נח ,עיין ישאי נתיפח מעשיןנ, הותי ;תניה, וינניה, יתננון המק.מ.ת הואזה 1נמשרזיהמרנו,
 "ת הרואה א"ר תנוני פרט בני א. נזרי,ונננץשה:מנץ

 ""ננון שמיהב מקימ.ת וע"ה מהגזי 1נן יתדית, יזי ע, נקעערמו "תנית; נשיאי "ניו,יס "שטחיפ הםוציה
 מיום חוש.ים תוך רקחי, אותו 2.1, או "תנכית נתהמם גי.,ש," ,11. ",," י"2,נגש

 נמשיז' 'תינית "תחת י"א:ן:"::י:]::י:ךשימית' יימ'ם תשיים יי" ני :;ן.1נש:גי::נ::::::::ג

 ,י!1( נמיר )" תש:.ט נאזרטסן את "רותה אצי הגנוני ברט נני "1 ננגין נירקע, מע1;.1נ.
 חיגןא, שמרהב מקומית ועדה מהניס ובן התבנית, שינוי ירי יל נפגעעגמו
 וימיה יתנון nlrln?n הועזה רחש.ושנ "זשייס ,תפך רשאי אותו נוב, א. החננית נתסוס ניול שקההתמון
 !רסומ"מיום

 המרנומחוו התנית יששו. התנוות לתיש גרשומות, 11 מעה ש.
 ימייה. המ,.מית שעוהנאשרר.

 רת21ות מלפומי, תננו1סריג 9"!ן( נסני1אי (Es השג-ט תזי,'

 מפורטת תכנית הכנת בדביהידעה יינניה ית:נ.1 יוהדת שעוה יאשיוק
 מתנת תקנ.ה-!"י1, ויינ.ה, התגנון ,"1, 77 ,יעיףנהתאם משג" ועות המיש,מ"11

 ההליטה רחובות, ולבניה, לתכנון המשנה ועדת כי הודעהבנה
 שמספרה מפורטת תכנית להגין 20.12.68 מיוס 68 מם,בישיבהה

 קיימת ורך הרגנת יחורך מחוש .חיו,הן הלדת ,איחזרה,"1,17 יערה מקון., תגנוןייהנ

 מץומית מיתאר תכנית  טיפי הפקדת בדברהיצה
 בתכנית: הכלולים השטחיםךאלה , לי: י ל י ' )

 נו";:גרת
 "27. חיק": 2"7";וש: מן.1 1,:;.", יתנגן המהווית הועזה נמשרוי נ.תשנ,י!"!1, ;זש:!!5ו",,ות;5,194"5,1"1; ההנויה, ההננ,ן .הו, !, ,יעיף נךתאנ ה11ע",

 הופקד רעננה, ולבניה, לתכנון היקימית הוצדה ובמשרדיהמרכז,
 נפגע עצמו הרואה אתר תכנוני פרט בכל או נקרקע מעטין כל מקומית מיחאר תכנית "שיניי הנקרא מקומית מיתאר תכניתשינוי
 התקייט עם נקז נתיר-, נתי - רעו!ו,1מס'

 הן?ור"
 "ועזה נמשרזי תשטום, ירא נתננ,ה יעיין יוני הענית 'י'עי אייו.

 התנאת; נקינוי ה:,1,יס השטחים "םורה
בת

מ  ,עמת. 
 ברוילימ, ו!"7. "4!1-7!"7,גששים
 ויגנין ,תאון המ,וי.ת הועזה יאשיושנ aln~a תשבוס יקא נו יעיין רש"' התנן.ת יקינו' מעוניןני
רחובות לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעיה
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ש
 תשכ"ה-5~10 והבניה, התכנוןחוק

 - חפ,1002 מם, לתבנית שינוי המהווה - הדרומית- רמז קריתרייק, המ"כ, t'D1pa תכנתמרחב(
 "'שיי" ייני שנייע" "יי'ת"(' 'יישק" ת יעזיי. ית7י:ת מיתאר תכנית שויוי הפקדת בדברהודעה

ו1ש
 התש- עם ביתד  -  ל13  עמ' תש"ך,  11די  הפרסימים כילקוטפורסמה

 אליו. המצורףריס והבניה, התקון לחוק 89 לסעיף בהחאמ הודעה, בזהימסרחש

 דןיאיה"1!,1 " .ינסה, יתנוון גמי,.מ.ת וניורוי'ה,עזהייוגע,
 הק-:

 ן י ס י ועי פ
 ' , "ה

 44. ית"ה ה,, 1"' גר' "1' "יקוה ",ווו:יע ניוז ממקו","-, ין. היתאר תננ.ת -שינוי ":7יא תנניתשי:ו'

 ג.ן.ס תשקם ,,א ג. ,עיין ישאי וגנניה גש'11, יעויןגי אייו. המצרף יתשר.טעם1
 "הי. עתונים שמאייס שגמשרזיסשעשת "השיה: נוינוי הגי.ייס השסעים גסואיה
1 , ,ז 19. חיקה "777, וגשסירה

,,, ן .ן

1 
 וממרעב מקומית ועדה מהנדם וכן התנניח, שיניי 'יי עי נ-ג:עציי ןווז

 חדשיים תוך רשאי, אוהו גיבל או התכנית גההומ כלול שלההתכרוז בימים תשלום ללא בו "יייו רשאי ךתהנית ךךיניי המעוייןכיש
  ההבניה לשינוי התנגדות להגיש ברשומית, זו הורעה של  פרסומהמיום לקהל. פתו"ימ האמירים שיישרלימובשעיה

 ואמורה, המקומית הועדהבמשרדי אח הרואה אחר תכנוני פרט ככל או בבנין בקרקע, מעוניןכלן
 ובמרחב מקומית ועדה מהנדס יכן התכנית, שינוי ידי על נמנעעצמו)

 גנוי קיןהת::,ן
 9"י1( נמים )"ו ט תשג נאייג ןוקייס תיך רש"., "ותו 11ג, "ו "תמית נתסוס

 לת אנפתל "תוית ,קימ' "המז." ,"מש נןק.ןת, וו ".זע" ש, ברגומהייזם

 1ך ואמוין. המקיעיה "תוהנמשרוי

 1"י1( נמים )3 תשג-ט באיר,-;
 תיוןא'1

 "יסה מקומי, תגנוןמריב ו,גנ.ר יתננון המוחית "ותה ראשיישב
 מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהידעה משכה n1PT הירנו,מ"ו1

 והנני", ההנין ,ה., 1" ,נעיף נההאס "זיען, נוה:מירח
 ולבניה, לתכנדן המחוזית הזעוה במשרדי ביתשב"ה-3םפ1י המרכו מקומי, הבנוןמרחב

 מחוי
 סייי' גיסיי ח'פן' ינייה' 1  יתיי]1  יי(ימית "יעז" יניוייי"י!ן' מפורטת תמית שזנוי הפקדת בדברהודעה

 בדרך תעשיה איזור - הם,25?1 מס' "תכנית הנקרא מפורטתהבניתן
 222 מם' לחננית שינוי המהווה - סימון"ווליום והגגיה, התכנון לחוק 89 לסעיף הההאם הודעה, כוהנמטרה

- 
 - ובולון עמק

 מיום 782 בע"ר פורסמה אישורה בדבר שהודעה חישה,משרץ מחו, ולבניה, לתכנון המחתית הועדה במשרדי כיתשב"ה-11965
 אליו. המצורף התשריט עם ניהד -12.5.1935 הופקד המרכז, ולכניה, לחבנון המקומיה הועדה ובמשרריהמרכו,
 י11 ביחד ממ,438,,4", מס' מפורטת תצניח "שיגוי הנקרא הנניחשיניי
 ותינית: נש'ני' ךיייייס ןשןן'פ "סיפיה' ",ין. המתרף ןתשר.טעם

 1; ",7, ",ק 37"11;,ש1
 10. הלקה 11333גוש התכניה: בשינוי הכלולים השטחים דםואלה
 ב.מ,ס מטייפ ,,א נ. יע,,, יש,, ""ננ.ת בש,מ, כיינ.,נ, ןו41. י4ן4, "ווו, ו1"1,ניש.ס
 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםומשעית בימים  תשלום ללא בו  לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל
 את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 שמרהב מקומית ועבה מהנדם וכן התכנית, שינוי ידי על נפגעעצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקש, מעוניןכל
 הדשיים תוך רשאי, אוחו גובל או התבנית בתחום כלול שלההתכנון שמרהב מקומית ועדה מהנדס וכן התבגיח, תלבה ידי על נפגעעצמו
 ותשית ישמו. "המוות יבויש ברקומות, י. יוזען שי ערג1מ"ימס "וש.ין תוך רבא., אות. ויני "ו "תניה גת"ום נ,., ש,"ההשין
 האמורה. המקומית הועדה במשרדי ההכנית לשינוי החננדות להגיש ברשומות, וו הודעה של ערסומהמיום

 1969( במרס )10 ח7ךכ"ט באדרב' האמירה. המקומית הועדהבמשרדי

 אילתינפתלי יו19( גירס )ו השג-ט מזרי-:
 1,נ:יה יתגנ.ן "מתהית הועד ראק.ישנ חיוןא'

 משנה ועדת המרכז,מחוו "י!"יחו, וקניין ,תנין המשוית הועוה ראש,.שב

 קריות מקומי, תכנוןמרהב
 מפורטת תכנית שפנוי הפקדת ברבךהודעה "יצג מקומי, הנוןמרחב

 מוח ולג'ין, .תגון ומהתות עדייו גיירן, נ.צגיה--ו"19, והג:.ן. ותנמן ,ח,7 9" .נייף גו דייעה, נוה:מסרת
 הוילי קריות, ולנקיק, יתנגן המיומית הועזו וומשרזי".!ן, מחח ויגעיה, ,הננון המיונית שעון יגשרזי גיצג-לויים,

 היפה, ולבזיה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיחיפה,
 צרר אדביח -  ק,ס16 מס' "תכנית  חיקיא מפורטת  חכניהשינוי שיניי רוסקי

 תיקין/ שליס, צור -  4נא' מי' לחבנית  שיעי היהיה -וךלוס" הביבה ברהוב בינוי  הפ;1002א' מס. -הננית הנקרא מעזרטתתבניח

 1"1(.ו.י1 תש;.י. יעיין ", ,עיי. "יי7יייייינית1392



 נ::::: :::ב::; ::12:::::,:יי::ב::
 שמעונים מלימי, תגנוןמיחנ הזש.יס היך רשאי, אוי פנל או שנמה נתהוכ נקו, שלהכהננו,
 מפורטת תכנית שינוי הפקדת ברבךהודעה הרננית ,שינו, נתנוונת ,הגיש גישומית, 11 הניעה שי ורגומהמירס

 מציו ולניה, יתכוון "מחוזית היעזה במשרן, נ.תקניה-י"1%, 5"19( גיין 51 תשנ,ס 2א7רט.1 י י ""מני". המקומית "ועזהנמשרוי
 מי' מיורטת לתננית 1 מי' .שיווי הנקרא ממורטת תנניתשינוי רנני" לתנוון הינחית "ועדה ראשיושג ".יקי שמעונים, מינניה, להנדון המקימ.ת הועוה ונמקיזיהגייס, אילתינפתלי

 את הינאה אחר הנווני !יט גני או ונעין 2,י7;, מעינ.ן י,- מפורטת תכנית שתנוי הפקדת בדברהודעה

 שסר"ב מקומ.ת ועזה מהנגס וגן התנניה, שיניי יי' ךי נייעעימי ועגניה, "הנסן (VTn 85 ירעיף ניתאם ".זען, גוהנמיית
 חושיים תוך רשעי, אנתו נוב, או החננית נתחופ נ,1, שקההחנני, מתת 1)נ1יה, יתננון המחווית נועז" נ"שרזי גיתשג-"-5י,1,

 הויקי אש117, ויננ,ה, יהננון "מ,,מ,ת "ועזה ונמשרזיהירסס,
 החיורה. היקימית פיעיתיישייי יס' מגויסת להגנית 1 מס' -שינוי מקיא מפויסת תנניתשינוי

 את הרוחה א"ר תמוני ירע נני או הגוין נקרקע,נב,מעונין
 "ורכסמחח

 שמרחב מקומית ועדה מהגדם וכן התכנית, שינוי ידי על שגעעצמו

 ייי "י-חת מ"" "ני1יית ניבע:::;:בבנ::ו::1:
 מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה האיויה. ההומית הויו"גישרזי

 והנויה, התננ1ן יתוק 85 לסעיף כתאם יודה, נוהנמנרת י"19( נמין )! השג-ט נאדיס-ו

 זנב, רמת תמר וי.בנ'ו, יתננון המיומי" הנעוה במשרי, הזרים, ולבנין יתנ:ו1 הועזהיוניוית ראשיושב

 התשייט עם נ,הי תמר-, "אזורית הייעבה ;וי עין קיגוז -ד,19"
 ",יו.היצורף

 גימיס תשבס יקא נו ,עיין רש", שננית נשעוי הייוניןגל טונים מקומי, הננוןמרהב
 ין"י. !ךי"1ס ""מייזם שהישיז'סינשע,ת מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 את היואה א"י "נזוני !ים יני "י גנתו יעיו;, מית.1גי
 שמרחב מקומית ועדה מהנדס ובז קהכגית, שינוי ידי על נפגעעצמו והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם היוטה, בזה נמסרת-

 חושיים תוך רשאי, אותו גיבל או ההכנית בתחום כלול ובלההתגנון הדרום, מרוז ולבניה, לחכגון המחויית הועדה כיהשכ-ה-1965,
 התנניח ישינוי "תינדות יפגיש ברשומות, 11 ה71עה שי פרסומהמיום פיוסים וקן( מס' יגורות -תשית הניחת מכויסה חנניתאישרה
 האמורה. המקומית הועזהגמשרזי נאר- אוודית מ1;?ן 9"29 419, ""4, י"2Q'TT1 ,1"2 ,1",,י
 אליה, המצורף התשריט עם .יתד הפקדתה, על שהודעהטוביה",
 1969( במרם )ט תשכ"ס באדר ט-ו 1364. טמ' תשכ"ח, 1448, הפרסומים בילקוטפורסמה

 דויד.'כ,דןי' ביהד אוהה, אישרה המחזזית הועדה שבה בצורה האמורה,"תכנית
 ולגניה לתכנון היהוזית הועדה ראשיושב האמורה המחוזית הועדה במשרדי הופקדה אליהן המצורף ההשריטעם
 ודרוםמרח מעונין וכל טובים, ולבניהו לתכנון המחוזית הועדה במשרדיוכן
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 המשמט בתיהזקות

 בירושלים המחוזי המעופטבית
 הזמנות1

 הערבון ממנהל הנ"ל המבקש ולמינוי הצוואה לקיום להתנגדוהריצה 69',6א עובומתתיקן
-

בענין
 עזבוי

 לקיום התנגדות 11, הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה חוךלהגיש, ש2, פרת נהר שיחוב יחזקאל אברהם המגוה
 רשם יייגז,"' מלבא דוד של למינוי בקשה המשפט לבית הוגשה כ, ,דיעלהיויז ירוש,.פ. ", שי," מי"ינ )דיין( יחזקאל דדהי"מנ,שת בעיניו. כטוב צו המשפט ביה יתן מן לא שאם הנ"ל,ולמיבוי 1968, ומבמבר 18 ביום בירושלים שנסטרירושלים,]
 69',97 כקשהתיק מינוי המשפט ביה יתן כן לא שאם התנגדותו, טעמי את זו,הזיה, 12,49 ירושותהיק DTO-Di יינם יחם עשי "ייע" הנך ?tv~J "נ., ,מ,נ., "מהנהםנ, הנ"ל. המנוח עיזבון למנהל ירושלים, 4, המכבי יהודהמרחובן
 כהן, 7סל בשם גם הידוע כהן, זלמן המגוח צוואתבעניןכאמור- ,1

 1938, ביוני 26 ביום בירושליםשנמטר רשם דיםי,).

 ו""], ג.ייי "1 יייס ית,-"י.י שיעייןכהך ,",,," ;,יייית"., מר'דה נשם ;ס י.יו;" קאן, פרידה המחונה 1:17ן~נעו.ן
 הגוואה על להכריז נקשה  המיין לגית  ירין נ' יייי ויייי זן, עזה מי"ינ ספיר  )ריגל( n:rip "מנשה ייי"תנענ.1

 וין ס. ע, ה..רשים נין ";1ג.ן את ,ך,, ,ניצוע, ניתנתגניתי ב!גרוץר )?? הךכ,מ נאיר ר' ניגס גיר)שלים  שרפמרהירוסליס,;
 עינון. גמזך, נ.רנטי .' עי.ן "תיימנית9"1%(.

 מרס י.פ עקר ייישה תוך ,ונ.ש, .נ., ,לתוון "רוגן נ,יי מ.ייש,.ס. אמדור י' אלכסנדר,הינקשי
 כטוב צו המשפט בית יחן כן יא שאם התנגדות, וי, הזגגהפרסים צוואה קיים צו למתן בקשה המשפט לגיר הוגשה כי ידועלהווי ..

כעיפיי. העזבון. כמנהל אמדור י' אלכסנדר ד"ר המבקש ולמינוי הנ"להמנוחה
 רשם ןייסי/ הכנוהה בעזבון הנאה טובת לו שיש אדם כל בזה כזמיןהריני

 יתש יש יש חי חיש" "יי י~ש י' '"מי ::ו%):"ייי" :)מ:מ:::2::הן:::ךכ אדם כל כוה מזמין והנני ירושה, על המברי;ים צווים ליחן בקטות להלן, המפורטים בחיקים המשפט, לבית דוגמו כי ידועלהווי

 85,59 עזבומתתיק 82,69 עזבעותתיק
 גרם נ.ר.שלים שניסרה נתימן, לילי ך"נ.י" ;ונוןגענ.ן ג,ש.ן נ,נ נ.וס שנער עמר, ישראל עני" ;וניןשויו
 1969, בינוארך2 1960(, בנובמגר )13תשכ"ט

 מאשקלון. בלקן אדיתוהמבקשת עמך. קוייםוהמבקש

11 
 י.יישי.ן, אלקלעי גן-ן.ון משה רמוצה ;ויוןשנין 89',89 עזבונותתיק 8, ן ק

-jriT~ 

 1589, בינואר 29 ביום בירושליםשנפטר 939ג, באפריל 7 ביוםבירושלים יי~ש,ג, ר2, ;1,1:נ שיחיג רובשוב לב המנוה ענוןג;1'ן
  ירו-  20, בלפיד מי"יכ ליניר רובע:וכ סוגניהיהמבקשת מירושלים. אלקלעי אריהוהמבקש

;ייס. 9",4, ע,גוו~תתיל
 ,",%, עוג.נותתיק ".ייש,.ן, אלקלעי גת-שג; מך'ם "ינתה עינוןענין
 י.רוש,'ם מפטר קפ'ליטו, 'עקב ךמ1יה 'רישתנענע י"19, נפגר)אר 1 ניום נירוש,יסשננסר"

 יום(, נסנריחר )"1 תשנ,ט נעזר "'גייס מ.י~שייב. אלקלעי אריהוהמנקש
 רשם דייגן,י,

 ברזל-אביב-יפו המחוזי ד;כזעופםבידע
הזמנות

 המחניד כל הנ"ל.  הפגורה  ?עין  למןהל  ישריל  לנומשלתהמשפטי 612,69 עזבונךתתיק
 את וו, החוי ירן,ם ".)ם .,ס עשי "מיש" "יר  יףש, די-ל"יי' שפער, מרים  ציותה יימיפ1ז
 נסמור. י.נו, ותשיט נית יתן נו י" ש"ס "תיייי"י'";יי ישראל. לממשלת המשפטי yrl'nיימנ,ש

 רשם ולך,ד, היושז וזל תלרצפט גקשה  המרצפט לניה הוגשה כי י17עליווי

 20,3,1969 תסכ"ט, גניכן א' 1514, הפרמומיס,לקוט1094



ש
 כתי-אביב-יפו המחוזי המשפטבית

 ומנוקש. ?ו ממשפן נות יתן 14, 1.1, מי"ינ הירש מגית הי'דלבר1ר רנטה 1":ו"שתי
 ישם ולך,ד'ה,-אניב,

 ":( י", יונ.נ.תתי, הייו- ,רססה .ינתן יא מזע ס"ס ופיהן 1., וודה a7C-D מ'וס,.פ
 מ.מ. ,?. ?11חה דום ?1,ניגר

 גייס בת,-%:ינ שניטרו חזן, מתילדה ימייה nNITSנענין ח:1,ות המס,ס,'1' עי ע~גון מחי

 מתם הינ;' שימישו,.יעמן;ןבך;עעןךןן,ה!!;מ. י.ת:ס .תו ;1 ," שצ הנ.,, מי" שי :ך,וךב

 '"",ב,:שגושמ--
- 

 ןיג:1'ן'נ'5ג':ךג'ב-ך4נ:ב
 כן יא שאס ,יג,ש, GN7TS 7'יס תעוזת תינתן ,א ,מזיעיאקרונן רמת-זן. 14. עדה נענשי יי"ינ עצמון אביצורי"מנ,ש

,י1
ן 4  מתי גל(" יישרט דיימהעינ י. קי 

 י-ם ייר,י, י%ייי. "נ-י "יי ייתן "ישרט ניח.יש יי יפוייי ?.

 "יקוו עונ,ן,תתיל ךנ,י געוגון ונאה מנת יו ש.ש אזם ן, נ,ה מדמיןהריני
 חמנ" ירסיססייס נתני גס ".17ע לופיובקר פיליפ שרבא ומס" ?.ותתנצין יום עשר חיישה תוך המשפט, ,ניר ,ינ,ש ינ,שה י"ת:נוההיודה

 נשגם י,ט ני.ס נננית,.ם שיטי לפ.ובקר, )שרבא( ט'ליפו "משיט י'ת 'יש נו ,א ש"ס התחזות, י"ג ~1,
 1989(, במברואר )7תשמט כעיניו. כטובליתןיצו

 :נ2- 11, זוין מי".נ לפיובקר )וימל( סופיה 1"מ:;ש, ישם ולך,ד'
תיים.

 עשר רמישה הדך המשמט בכית לההייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 ווים.נ1%,ט21ר
1 קק

 נמנ"ש. יאייי'ב יגי.'ב %ת ניר- %נ.נ, יי" ייייזו1 קרול )אסתר( אלזההינקשת
שמריעו.

 ישם ילך'דן

 עשר המישה חיך המשפט כביה להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריגי
 677,89 עזבונותתיק לצוואה תוקף יינתן לא מדוע טפם וליחן וו, הזגגה פרכו" מיוםיום

 בתל-השומר שנפטר בן-ברית, אהרין המנוח צוואתבענין ומדוע הנ-ל, המגרת של האחרונות, תוספותיה עם ביהדהאחרונה,

 1008, ב:ובמכר 14 ביים כן לא שאם עזבון, מנהל ולמינוי הנ"ל לצוואה קיום צו יינתןלא

 נ;נהי ומיניי צוואה קיום צו המשפט ביתיתן
 ק-ברית. לבית שדקלמי אהובה זדיביושת כמבוקש.

 צוואת לקיום צו למתן בקשה ממשפם לבית הוגשה כי ידוע,להווי
 לו שיש הטוען אדם כל בזה מימין והנני 7.5.1951, מיום הנ-להמנזח

 ימישו תנך ימיש, הקיום ,2, ,התננו והרותה נעומן "נטה טונת ,",47" עוני:.תתיק
 נעימי.. נס.נ ?ו המקנס נית ,תן גן,% ,"י11, בינואר )"1 תקניט נסבת נ' ניוט 9ת"-הוווה,נ.ת-ינד, שמס ומנוקש, הו. ימתן ותנ:ז1ת 11, רומנה פרנוס מ.ס ,.םעשי נמוגי שעטר מנו,-גרק, 'P~w צבי הכנות ציירתנענין

 תז,"ס הינסך," ,א מ"ע טעם ,ית, עד ווינה ערנום Dl'bיום
 ישס ולך,ד, ן '

 קירס תעוזת תינתן ,% .מדוע "אחריג" ה%1,2ה תירשםיקא
~NTTS 71ן עז:.ן,תתיק,", 

 יבורוב, שמואל המנות וצאתנע.,1 11 תעוש ,תת ייוחס גית יבש נ, ,ן שצם 'ש,י11' שמעון,כנקש
 עשי ומתיח" תוך eDVnnI גנ.ת יןת.י?נ אזם % נו" =ןןה"מ ישן להד,

 תקויים לא תובחר לא מדוע טעם ולירן זו, הומנה פרסום מיוםיום
 תעודת תינתן לא מדוע הנ-לז המנוה של האחרונה הצוואה תירשם ולא 651,89 עזבונותתיק

 יינ2עה וינ,שת את הממה ?ו יכת, ," ומווע nNTTSi nr~sniiקיום גיוס נ",-"ניב שנציי אלבלר, יעקב "מץח ?וזאתנענין
 הצו ליחן המשבס ביה יגש כן לא שאם הגוואה, של לפועלימיציאה 1969, בינואר17

 נאיור.ה:-, לוו. ונורית אלבר מנחם בר-יהודה, רוה1ון"ש.ס
 ישס ולך,ד' עשי שישה הנן "משש גנית ,התייינ אוי גי נוה מומ.ןהר.ני

1095 20.3.1969 השכ"ט, בנ.טן א' 1514, הפרסימיםילקט
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ש
 בתל-אביב-יפו המחיזי המשפטביתש
התנותש  שיל ין, %ת י'"י המשיט  ג'" 'לי ;1 ,א %ס ", ' ;' 2 ג.(ס נקנסה עצמי נסא, אשריאל m:s צוותהג'ניןש
י"ייי. ייי1, בייייז  ישם ילך,י, יי כבירי י,ייס י7יה ירכיי יביתו והייי יי ייייייייייי
 ייוס יום עשר רמישה תוך יעיש, הו.ל לנקשה המעבד ילהר:.,.1
 הירין גיח יחן ין ל, שפס התנ:דוהז, יען. אח ,ו, ה~ך:הפרסוםש
 9(,57( ע1ב1:והתיק נאסור.צו1

 נ!גרואר 2 גי,פ שמסרי לוין, "יה ימי"" ;,יין יעמן י"ס ולך,ד,
,1,)5

 לוין. משהויינקר
 ימנר.ו ?ו ,יתן נעה ~ה ךישפס ,נית התקה גי יגוע,.ן.וי 7,( 9(' ;ונ11.תחי,'ן

 שיש luTun "דם גל נו" 'I'crn 1";:י י,.ן, ,יה "מע"ה זיינת "ין;י ,יי'ין "!-יר' י!.1-.יי7' נזמן לעה המתיה ו,.%הנעין
 ה:.י ומכוחה גגונכן המה סננת,. זיו-.ייז, 5ייי1ויו. ינויי הפוייס בנית שיטיה איה-ג,נו,1.ר,'(

 .,ס עשר ימישה תוך ייניש,
 קמני ירגיעמ.וס ,(%ו. ג!גרו"ר 27ניוט

 .תן גן ," ש"ס קינטית, ."גרזה "ת1ון,ת וו,
 11SIPQ~ נט.ג צו ומשפינית ש, הצמאה יטיס ניקה המש"ס ינ.ה "ונשה גי יזועיהווי
 רשם ולך,ד' ייוס יגס עשי "מיעה תוך ינ.ש, ה;-, ,נקשה המהגנז נ,וךנון".

 !1 קמן!ן גית 'תן גן ,א ש"ס החי:ן,ת., סימי את וו, ח"ה!רסן(
שמור.

 ייני( עיניייתתיו י"ס ולך,ד'
 כ..ס נשר-ייוזה לנוטרה כהן, הריה המכויה ייי%תנעוין

 ,(11, ג~,גן:י27
תיק

 ;1נו11"
 1(-ציינן. די, ועציאוה יי"ינ ;'ורנ'יה צרף."מנתקת )"'"";,

 ת17יים י% תוגת, ,% מיזע מעם וייתן יו, יומנה !יייס י.וס יוםי"י1, עשר צמיקה תוך הישסי גנ.ה ,קתייצג %זס גי :ו" י,מ.1הרמי גז%יגר ( גיוס שנסר שפירא, אליעזר ךי:.ח עינכןשניו
 תעמת תינתן יא ומזוע המנכיה שי ה%"רו:ה הצוותה ת.רקס1,א שפ'רא. מיהוהמנקשת
קים המצח ?וזאת "י"ס נקשה המשפט ,גית הושה גי 'יוע,"וו'

 113ן"
 נימור. 11 תע11ה ,."ן "משפס נית .וש גן ,א שחןיצ11"ן, ענון. מ:",י ומי;.. 7י!1, נזצמנר 27 מיום":., ומנצעת עזנון נמנן,ת המנקשח תתמנה י% ושווע

 עשר ןמי"ה תוך המעבט נניח ,ההייצנ %זס נ, נוה בורין"ר.ני
 רשם ולך,ד' מזוע שדו%, :, ~Quu ,ו יש %ן טעם, דיתן 11, חמנה שיום מיון,וט
 ההש"ט נית יתן נן ,א ש"ס ";'י, הכתה צוואת קיום ן, ,.נתזיא
 עיניו. נטשגו

 6 ב..ס :ת.-%גינ שכפטר מליק,ל'פא יקי ולך,ד'
 י("1,ניגיי%ר

 מליק. ויולה י"מנ7קת 9י,!9" ע~גונ,תת"ק
 השוי צווצה ק'וס "("1. נז2מבר 7 נ,וסג'דוש,יס יי ימנרין צו ,.תן "ישפט ,נית נקשה "ששה נ. יייעי"ייי מ,נ-ן גנ.ת-אנות ששיי :ולדנברן, עקו כמרוה עשוןנצנין

 יו C'T הטותן ארם בל גוה  יופין והעי הנ",,
 המישה הוך )=יש,  לצו .ההווה ותרוצה המצי בן~בוו הניהסייר ?שר המישת תוך יישפט בגיח  יהתיי?ב אדם בל בזה ממיןהייני

 ך"ם ה=ו7ש", להברזה ההמדות 11, 17ר:ה פימום מיזם 'יםעשי )יוין,ה יינהן )א מדון סיס  וליחן ווי הימן בריון מיוםיום
 ג2ינ.1. נסוג צו המשיט נ.ת יתן נ1יא המ.יצנ.ס גישיאי, הו'וי:ט שרותי ביגע, נישלים בעולים)טיפול
 רקס ולך,ד' "וא: מש5ט..ם מימגיס .מגירת שמענו שעשוע, א' עו-ד כ-גע-י
 "1.1:1ה המס,ס,.1, נ, שי עינון המית צו הי-אמנ, 12, קאןרהוג

 ינ., הגו %ת ויתן המשרט נית 'וש נן ,א שחס הם,ה, שיוהחונות
 9(,"י7 ע,בו:ותחי,נאמיר.

 ניוס נתי-אגינ שמסי שנאר, ראובן אמנות ייי"ת גיו.1 ישס ולך,ד'
נענרואי"1ן

 י,15,
 עשר המישה תוך "משיי בנ.ת ,התייצג %זם ג, נען ממ.ן"ר.ני !(,53" ע~גו:,ת"יק ,.ירו'  1"1, "ים גמעה יי"1כ קולומסקי בסהי"י72שת

 תקיים יא תונה, ,א מרע מס 1,.תן 11, הומיה !יבום מיוםידם ננ.ת-איות שמסי כצבור:, 'עקב המנוה עונדןנענין
 7'ים העודה למגלשת  הימן ,א ומזוע האורגנה הצוואר תירש!וקא !ויו. כייצר 15 י.וס נראש.ן-,ציוןמ,נ-ן

 ו)מג?ן' העזבון )יוהיי ימחז לא ומיון הנ-) המוח ש.יוודה ישר המישה  חוך המשיט בבית )התייצב אדם כל בזה נתמיןהרייי
QT,לויו, ובנימין קים אבא ירוי. זאב הירשוביזי יהורה הוילציוויה לטיסו) )יוסדות יינהן ל% מדון  טיס וליין זזי הזמנה פרמוט מיום 

 באיור. 11 תיורה ליחן המך?ן גית יון בן .אימס עיי המיו?ניס בישרא., הו'.יני שירז"י ילבין, נישל.פגעולים
 רשס הלך,ר' ריוב הו,: משתסיים עממיים )מרירת t:rnw שישו?, %' עו-דג-כ

 1(1.11.ין הךג.ן. ב1.נ1 ח' 14ל1.  הגריימיס.);ין1096



שש 969נז בינואר 15 ביום בתל-אביב-יפו ששטרה סי, י,מס, קהלאני. כורדכיוהמבקש
 י!1. 7, מ!. 217 מיחונ יע,נ נו לוי חטם~המנקש י,יוס ?ו ייהן נקשה המשעט .ניח י;.ש ומנקש נ. .רוע,הווי
ש ונוטה הממחת צוואת קיום 3ד למתן בקשה הוגשה כי ידועלהווי קהלאגי. יוסף המניחצוואת

ש לפועל כייציא יטקב בן לוי תיים המבקש של ומתויו אשכנזי)ובוצ'ה( עשר חמישה הוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
ש בעובין הנאה טובת לו שיש אדם כל בזה מזמין והנני העזבון1של חק-ים לץ הוכח, לא מדוע טעם ולימן 11, הזמנה מרמום מיוםיום
ש תוך להגיש, ייום קיום צו למתן להתנגד והרוצה הנ"להמנוה" קיום תעודת תינתן ולא המנוח של האחרונה הצוואה תירשםולא

ש הקיום צו למתן התנגדות זוז niar;1 פרסום מעם יום שקרחמישה זו תעודה ליחן המשפט ביה יבש כן לא שאט הנ-ל, למבקשצוואה

 הריכס מיום יגס עשי "מיש" תוך י";.ש, יד, ייתקן 1"יו1" אליו מתיידית המ711שות היניז.ה קדת נעוגון דניה נשנת יו שישהטעין
 . בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאוהה התנגדות ד,הזמנה

 ממעב,, שייר אירוין "ינות עונגןנענק ראשון "2, מיוא. מי"ינ לשם שולמית "ינוע וןענין
 1968י במאי 2 בואס כמונטריאל בינואר 5 כיום צריפין, הרופא, אטף החולים בבית שנפטרהלציון,

 ראשון-י?.ון. "!, נורואו מי"ינ לשם כלמן והמנקש"

 ן' ג.וס נימת-;ן שנסיי שרמן, יהידה ":נוה 'lTV11נענין "141,5 ע1נ.11ת ת'1-

 ננונמני )"י ת"נ-ס ננהו נשנן "' נימס שנססי" ולךיך, נהמה תה" שניןנעמן
 "ו"1(,

 עתיאי מיחונ שרמן ריבהי"מנ,שת 1"11(, כינ,אי 1"2תשי-ס
 רמת-ןן. 77,

 יהב. דודו"מנקש

 טימס,ט י י, ית :כמינ "י":ן::: וי 5 יי' ין:;נ:נ ,איב ::יופםש;::ין:ץ

 ייי:::י::::י
: 

 "יצ,'" 22, "שיון חננית מרחינ טימס'ט אברהםי"ינוש חון. )ויקטור( חצםי"מגוש

 שנססן רבינוביץ. ה' ברוך הינוח ע1נ1ן1 """1, נאצי,, 24 בססנח,-לתומי
 ,ן4ן

י 55!ן' נמניננ27 קוויתי. וצבי קוויתי אנואר1"מיקשיס "נ"נ.  !",!51 ע,נונותת',

 2, ;בועת ו.נ.ץ מ: משה בנין יחשל ":גש יע,נימן ן גי נ!נמ25

 5ייי(' כאוקטייי )"י תשג-ס נחשכן ה' נעי שש"ינת-ים, תל-אכיג. 17, ניוד יי"ינ לנעם אנהשמנקשת
 נת-ים. 2, 1,1.ות קינוץ מרהינ בנין מריםו"מנ,שת

 !" עזנונ,תתיק
poo,~,נו-.וייה מי"ינ רוניק משה "מנון ריפשתנערן 9וו!, נמים 5 ניום )שנו,"( גנוסננהע שניטר כץ ~zoa -תל 

 רזניק. כהונהיהננקשת
 59,!4" יראותה.1 9י,4וי עונינותהיק

 שנעטרה נ', מהיי,יה שניידר בלה הממי"" עיניונ;י'1 נזין נ!""-תקיה שמסי שצר, יואל המנות י,גוןשנין
 1963(, באוגוסט )29 תשמ"ה באלול א' ביוםבכפר-סבא 1968, באפריל20

 ננעת'יס. ו, ;ינוי מי"ינ בייל צלילהו"מנ,שת מיסר-ינא. הרשקוביץ' ,ייהי"מנקשת

1091 ין.1.1."2 "יין, י;'"ו ", 4וי,, "וי"ין.ן..,.ן
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 בתל-אביב-יפו המהוזי המשפטביו:
 )דמשך(הומנוה1

 מ"י-"גינ, הרצין 'וסף ישוח ;וגזבענין ניוח נת,-אני: שמלי ול'צק', יוסף המון ;ונוןנמי,ן 69,,664 עזבונותחיק 653,69 עזבונותתיק
 המנוהה ועזבון 1958( ביולי )15 השט-ה ותמחז י"ס ביוםהשומר 1968, בדצמבר33 נת,- שנלי

 נתנת ג-ס גיום גמל-,שזיר שיליה מת,-"גינ, הרצי;איטה זליצק'. )הדסה( אדלהי"ינ,ש.םן
 1359(, ביכול )19השב.ט

 מרמת-גן. קריהלר בלומה.המבקשתן
 69',553 עזבונותתיק

 11, קק-ל משיג אוזיאס לאופולד המנוח עזבוןבענין
 69';665 עזבזגוהתיק 1969:, בינואר )21 השב-ס בשבס ג' ביים בבית-ים שנפשרבת-ים,

 בילי- החולים בבית שנפטר לדי, אליעזר המנוה ירישתבעניו . בת-ים. 8, רהב מרחוב ננרוך כ!ניוהמבקשת]
 תל-אביב. רמת-אביב, 114 יוגה כפר מרחוב לוי פניוהמבקשתי 1968, ביולי 12 ביום פתה-תקוה,נסון,.ד

 כהן,בן:.בגן:הןל e54ioe עובריתתיקי
 יכון" ערגתם "." ניז בן "בידפ " מ י ;נ;.ק

 %"%ן(' נמי! ),2 הש:-" %,'"ו, ;ונונוחת.,ן
 ת,-אנינ. ;", ,:ין,ה מייונ נון בן חפצ.בה 'קחיךמ: ,ויו, נוז,?,ני 1! גיזם שיסר בני, צבי ,מרז" 'יושתנ;י'1

 גנני. שךשגהוהמבקשת
 יו,,"ן עזנו:ותתיק

1
ק

 בתל-אביב שנפטר שודרץ, ארנמטו צבי המנוח ש,ביז 1כענ ' 1
 1969, ברב-ואר 9 ביום משיבון מנדלסון שמעון גת אוטיליה המנוחה ירושתבעמן

 :נעתיי!. נ%, י.י,.1 מייינ שוורץ קטלנה1,מגיקת ג.,ס ירושלים, ושה, ""מיס ננ.ה שמסרה ייל, 24, ין' י' "שיון
 1963, בפברואר26

 מגדלסון. ידויאלוהמבקש
תיקן

 69',689 ירוש"

 עמ,זי, ", נגה מין,: מרלמט"ן שלזם ממעה עוניןגענ'ן ""',שיו עונונ."העק ,'
 ךךו,." בנית שמיר ברויער, ליאופולד המוך ייוקחנעיז

 %",1, נינו"ר " מנם 7:!סר מ-'(,
 בת-ים. עמירר, 2, נגבה מיהוב ברנשטיין דךרהוהמבקשת 1958, כמאי 28 ביום בפר-סבא,מאיר,

 מנתניה. ברייער מרגריט אירנהוהמכקשת

 69',670 ע,בונותתיק

 ,"י1, גביני 22 נבוס :ת,-"נ.ג ק:!"יה :ז' נח,- ש:!?ר מת,-אנינ-י!1, נירוקי שלמה ךמ:וה ;הנוןנתין1 ילת- ו, מיס.ן (ן מרחוב 11למן אסיה יתז", אויין גע:.1 ,",""ו ;ונזמתתיל
 רמת-גן. 5, מרטין מן מיחונ וזלמן ,ןלב,הוהמבקש 1959(, ביהור )10 תשב-ט בסבה פ' ביוםאביב

 יפו. 103, קום מתחוב אברכיה 1-חלוהמבקשת

  69;671 עזוגותתיק

 בנימין נקם ום ".ייע רומח, בנימין השוח עוגיז יען'1 %ו,,"" עיגוליתהיו
 יייוז' וע' סך.ז ךרן.נ א,נ!נוי בןאהימן רעתה, ,", רמנ-ס מרהוב ,רץ 'הודית דינז"ה יריעתנענין

-utie 

 ג.ס נ"מ
n~cslT7ור1(, ג'ונ' )" חק:-ןש"י "ן,1, נא),ןונר ,1 ביום 

 נוה-רזן, ו, השר מי"ונ )אהרמן( רומח דליהיייג,ןת רננה. ",, ר"ג-ם מיוינ קרין 'עקבו"מג,ש

 672,69 עזבונותתיק

 גת:יג, ית' 2:ן"ן:ה ליסחבעןשנ!:עען[.::ן נעתק- שזיור רוזן, ישראל 'צחק "שוי יוגןנעיז

 ת,-אנ.נ. 4,ב
 עין מיחונ פ'נקל אזרום נת יובטל

 נת-'ם' 19' נ'ן:ך ייקזי 1'נ:י נפתל'ו"מיי'ק

 65',73ש עזבומהתיק

ן
 ייסאק בשם גם )המכונה סגל יורחק המניח ערבוןבענין 663,49 עזבונותהיק

 7 ביום ארצות-הברית, ניו-יורק, בברונקס, שנפטר סיעגעל(, ביום בתל-אביב שנפטר פליק, קבקב המנוח ערבוןבעגין
 1957,בספטמבר 1939, בינואר31

 סיע:על(. כ. מריפ :ס )"מנייה סקל מריםזהמנו:ה חי-אג'ן. "2, רמנר;וט מי"ינ פליק אסתריימגושת

 1959ן.20 תשכ"ט, גניטו א' 4[15, הפרסומיםילקוט1098



 ש ניימרק יוסף ז'דמן, ססקיניה "עג עוב;-יי'יז.ידענן;ס

 ע1נ1יה מי"ונ מוסקוביץ ,נית פרידמן נעמ'י"ן:קשת מיאשיו-יצ'יו. וולפמן )חיים( היעריךווכנוש

 ל:י";יר-אצרי, )מורהיבסקי( גלמן היאנה:הנ',ין'ית ינייה. קראוס איזידורויינקש

 י(,נ,ו עונותהי,
 נחנר.י נעםע24אגיג

 ק ק ,וי!,
 57עה גי נ. י נ.1ם ששטר צדוק, רפאל ומת." ירישתיענ'ז

 ת,-אניב. ;tal~v קיית 12, היג, מי"ונ צדוק רחלי"י:לשת ק'קיבה. זילאיוהכנלשת
 %(,"7% עי:יייתתיל זו, נויתנאי מייינ צ'ובוטרו קלמן ומניה עוגנןנענין 1,79," ע;נ,:זתתי,

 מפר-הס, בקנעיטין יעקב המנוה ;ונוןנעמןת,-אנהג,
 נפר- שפסי

 מנ"ר-ן!. בקנשט.ין שמואלוימנ,שאנ,ג.
 יי,נ,ו ע1נ1:ותתיק

 703,59 עזבו:ותתיק בגפרי שנפטר מבפר-סבא, סעיד יתרצה המזוח עזבוןבענין
 נ.זס שפטי" גילדשטיין, )ינו( חנה שנווה עגנוןנענין ""11(. נאמו!ט )9 תש:-ח ג,ג ט-ו גיזםחנא

 ,"?1,ננני,"י"ן מזוי. ממזשנ סעיד עטרהיהינ,ש
 רגובוגן והלנה ,11, 3, ;ימי כשזניו הס אליהו1ןןנקש.ם

ן
 ת,-צני:. "7. .ה-גרויה מרחיב 5%,",( י~נ.נוההיק

 נעותי7
 נותן,

 %ן,("7 עונונותת.ק ץק
 ?(1%" הוי גי וו2שמים מי"ג.ה. וולקוביץ יטהווכנ,שת

ק

 ר"1' יוברטיינק" ,י,%,ן עונ,וותתיק
 65'707 פובוגותתיק גאפריי 15 ביום שיפטר גריבברג, ירכוף המנות עוב-ןבענין
 ניזם שומטיה מ:!-ציות", rt'1a לאה המנון" ירושתשנין"י,1,

 ני:ואי"2 רבינוביץ. גאולהי"יןלשת
 %ו1%,

 %",~%" עונונותתי,
 חזיון. 1, נין ג'ק. מי"ינ א'נדיאן 'עקביךמנ,ש

ן מרק, עדה ומניחה עזגיןגעתן
 רשם ולך.ד' מרק. אפריםזימנקש

1099 1,,ו.נ.ן2 תוג.ן. גוייו ו' (1,1. "יו;~ן'ן.ינו;
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ען,,י
 בחיפה המהווי המשפט3יתא
השגזת6

 עקר המישה תוך "משיי נג.ת .יתיי?נ אום בי נוה מ.מ.ןדריו.-י
 ת,ו.,מ .א תון", ,א מזוע טעם ופיהן ו,, ",מנה !רנ.פ מ.וכיגס "ן,,"1 גיוסה קייבת"ק,1
 צוואה קיום תעורת תינתן לא ומדוע האתריגה, הצוואה תירשםרלא במדרה שנפטר מוך, אבו המדאן פאקס יגיח ייבייבעייזא

 לא שאם הצוואהי של לפועל למוציא יתמנה לא ומדוע זליגלזאב יץ19, ך פ 29םש

 כאמור. ד תעודה ליחן המשמט בית יגשכן אל עבד ופאטמה מוך אכו עלי רסמיך:והמבקשות1
 ישם רוי,ש' מוך. אבורחמן

 עוה"ד את למנות בקווה זה המשפט לבית הוישה כי יריעלהויי6
 9י,212צוואה קירסתפק ?ו ייתן ונק מנך. "גו ימן"ן תארס המגוה ם ימרה, 'שי יטרא'
 בבית שנפזר מנהריה, ווייממן שמואל המנוח צוואתבענין הנ"ל. המנוח ירושת עלהמכריו6

 יי"1(,נ.נ,אר )"1 תשג,ט נסבת נ' ביום נדריה המעשית."".י.ס נעונין הנאה סוגת י. שיש הסתן אום גי גסה מומ.ן"ריסי
הינוה

 וו,י
 "נעי .נקשה יהתווז ועיזיה

 ימינ.. "תו~ןות ,., ",אוה עריוס ייוס..ם עשר המישה תוך המשסי יהתי.?ננג.ת אוס נ, גנה מזמין"ר.וי ;שר ימישה הוך ין;.ש,
 תקויים י" תינה, .א מזוי י"ס ולבהן 11, הינה ערסוס י'יס'ים ,.יתן י!-י "עונין מתי

 קיונ תעוות תינתן לא .ךן,ע "וירונה ךיוואה תירפס,,א ייו..ס "ת הישיט גזת יתן גן לא שאם ומזון, ירושת עי וינייו1%
 גאי.ר. ו, עוז, ייתן יישיט נ.ת 'יש נן ,ח שחס ווי.סין,"1"1 שיניו.נסוג ?ונא"

 ישם רוי,ש'
 9י,?יו ירישתתי7

 מרתוג ולצמן ת'ן יעקב עמנואל הינ., ענוןיינין )11 תחניט נ'נ'נתשר, גאפ שנכסריניי!ה עיה-אתנהה(מכ
 1968, בינואר 23 ביום בחיטה שנפטר קרית-חיים, 15,ט"ו 1908(,באוקטובר

 ךר?י'ה. 11, השושנ.ס יי"יג ולצמן ארתור יךמיוש בורשטיין. ינית ביטץ רחלוהמגלשת
 הייש, תוך המשסט גנית יהתיי?נ אים גי נזה יזמין"ריני

 עש-
 ?.ואת דין ?1 ,מתן נקשה המשפט .נית "ו1ש" גי 'ייןי,יי'

 יי, הימיה פיסים סייםייםש
 הנ.ל.המנוח תקויים לא חוכי, לא מדוע טעם יפיתי

 עשר המישה תוך המשפט בגיח להתייצב ארם בל בנה מזמיןהריני תעורת חייתן לא ומדוע הנ"ל המנוח של האתרוגה הצויאה תירשםולח
 תקויים, לא תוכח, לא מדוע טעם וליחן זו, הזמנה פיטום מיוםיים .ו תעודה ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם למבקשת, צוואהקידם

 צוואה קיום ת;דדת הינתן לא ומדוע האדדוגה "ציואה תידלסילאכאמור.
 ביה יגש מן לא מאם הרצליה, 14, השושנים מרחוב זלצמןלארתור רשם רזי,ש'

 ן באמור. וו תעודה ליתןהמשפט
 ישן רוי,ש' "",1"2 עינו~יתתי7

 "",14! צייאה וריס ירושהתיק """1, נ"וקטונר 21 גיבסן נהייה שניסי מחזי", הלפורטל אדולף המנוחנעי.1?ו1""
ץק יירו, ג'מ~ר 21 גן.ב:!.ן עשיוךימ,קה י נירים:ימומץמה

 לרנר. רשלוהמנתשה ת,ו..ס יא תוני, .א מווע סעס היתן 11, "ומור פגסוס מנוס,ום
 עשר חמישה חיך המשפט גביה להתייצב אדם בל בזה מזמיןהריני חוואה קיים תעידת תינתן לא ומרוע האמורה, הצוואה תירשםולא

 תירשם ~י" תקויים י" מ"ע מעם ו,.תן ,1, הינה ברסוס י.וס .יס תרז" ,.תן "משנט ניס יכש נן יא שמס "יגרס,, "יונ"ימגקשת
 נאייר.יי

 cr1 רזי,ש'
 סרני אמוג שי כשהיעה "ן,ח,ן

 ה.נתן יא שיוע קנס,יובי,,
 מבוקש. האמורים הצווים את המשפט בית יחן כן לא שאםש"ל,

 202,89 עזבונוהתיק

 נעצור 11 נ":ךנ..סשנססי
 1 י ק 49!ודלם(

 ""יאי צייא" קיםתיק מין-השומיי~. קול אירמהוהמנקשת
 -~hTt-, ממרון וסרטך'ך.נוך אוטו התוה rN~TSנען.ן ;שי ימיש" תיך היביס גנית להתי,צנ אזם ג, נוה מ,מי,ור';'

 ק.,ם תווה תערן ,א ומווע השרונה, הבצאה תורשם~לא
~NTIS 

 ויסמן נ," למצע, ימן וי ימנתן יעקב מיכאל קרליעני,(

"1':!יג ,1 ה;71" ,.תן יישים גית עש ין " חס 7וי' אחהנפיך
 ה~-,.קשוח ישם רו',ש'

 עשר חמישה הוך המשמט בבית להתייצב אדם כל נוה מזמיןהריני
 תקוים לא תוכח, לא מדוע טעם ולימן זו, הומה פרסום מיוםיום

 צוואה ויום תיודת תינתן לא ומדוע האחרוגה הצוואה תירשם ולא 89',8(2 צוואה קיםתיק
 קיי יי,י ני'ן" קרסי ,לי1, )ארנסט( ישראל המנו" צ11אתיעוין

 העדה ייתן "ישמט נ.ת .גש נן יא שאס ין"נ, י'נ",
כאמור, 1968, בספטמבר 10ביום

 ישס רוי,ש' זליו. ואבי"ינ7ש

 1!ין.י.,! תשי.י. י~';1 "' 4ןי,. "ןינ.ן'ן'יוני1100
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 מנייה. מורחי פרחהייינ~ןת ;ולנדסקי. בלה יהמנקשת
 נהיפ" "מהויי המשפט נניח יהתייצנ אום גל גו" מזמיןצייני

 עשר "מישה תזך "משפס ננית י"תייצנ ארס נ, נוה מזמין"י,נ,
ש תקויים לא תובת, לא מדוע טעם וליתן ד, הזמנה פרסום מיום'ום לא מריע טעם וליחן זו, הזמנה פרסום מיום ים לשר חמישהתוך

ש הינתן לא ומדוע הנ-ל המעת של האחרונה הצוואה תירשםולא 10.12,1088, מיום האחרונה הצוואה הירשם ולא תקויים לאתוכהו
ש המש- בית יתן כן לא שאם מורחי, פרחת למבקשת צוואה קיוםתעודת כאמור. זו תעודה ליחן המשחס בית יגש בן לא שאם ורהיז שלמהשל

 ומלסקי, שמיל נו לסאו "מנח צמאתנענין 7"19(, גאו,ס.נר )14 תשג-ח נפקרי,'
 מ".5ה. וסלסקי מטילדהיהינקשת "יפ". אייעוי, קייה 3נ, הויה מי"ג ,אבי משהיהמנקש
 גומאת יקיים גו ייתן נקשה המשנט לגיח "ששה גי ישעירוי צוואתה יקיוס נקשה זה המתפס .ניע ";יש המגלש גי .וועיה.1'

 פרכוס מזים יום עשר המישו תוך יהניע, הצמאה יקום,התנין עשו חמישה תוך המשטס 2נ,ת י"",יצנ חיט יל גגגו:גנ"שי
 ש  המשפט בית יחן כן לא שאם המבוקשת/ להכרזה התנגדות זו,הזמנה תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם וליתן זו, הזמנה פרטום סירםיום
 בעיניו. כטובצו ביה יגש כן לא שאם הנעלז המנוהה של האחרונה הצוואה הירשםולא

--2
 --.ן::

 5=ן.ן-ץ
 ?IN"w~המנייין'1

 )חנה(
' 

 מק

 יצוא" יותקן הרונה נ, 'ן
 'גש גן יאאס י,צהלן

ן
 העייה ייתן

 רשם _,י,-, יאיר.11 יגקשה, ההרוות יו, הומנה פרסום מ.וס -ס עשר חמישה תוךישיק,
 נעינ.ו. נסונ צו המשנס נ.ת ,תן נן יאשאס

 ישר רזי,ש'
 244,49 ע,נונותתיק

 ושוח" צ11את נעיין 9ן,25, עוג.;1תתיק
 5 ביום נסיסה שנפטרה ברלבר, אמתך

 ",!". ג2", "לע מו"נ פםמיב::ב ך:נ%ך-יק'":גכשן::שין

 הק~ייס יא הונה, יא מ11ע טעם וייתן 11, "ומנה פרנסם מיוםיום ת,1..ס ,א תונח, יא מווע auu וייתן 11, וזמנה פריום מיוםיום
 צוואה קיום תעודת תינתן לא ומדוע האתרוגה הצוואה תירשםולא תעודה חיגתן לא ומדוע הנ-ל המנוח של האחרונה הצוואה תירשםולא
 11 העודה ייהן המשפס ביה יתש נן יא שאס פיחמן, ןגימנקש וו תעות" ייתן המשפס בית עש נן יא שאס ימנקשת, צוואהקיום

י"מיי'
 ישר רוי,ש'

יוזמיי.
 ישם רוי,ש'

 אום ני נזה נדמין 1ה;;י ירוש", עי המנריויפ צוו.פ ייתן :קשות יהין, המ5ווט.ס גהוקים "משפט, ינ.ת הינשו נ. יויעיפוי
 פרסום מיום יום עשר חמישה תוך להגיש, להד להתנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשות ההכרזות שאחת בעיתון הגאה טובת לו שישהטוען
 נעימית. נסוג צו "משפס נית יתן נן יא שאם הנרו", יאות" התנוות 11,חמה

 194,59 יר1ש1תp'fi ין,nTIT3TU 12תיק
 . הימיב'ץ, אמרים "ינוח עינוןנענין " כי1פ שנמסר" אפרים, בן טיבה "מנוח" עיגוןנענין

 איתו. ואלון מטיי שר"י"נ"שם ןייהיס.ם:גןגךק:ןם

1101 1(11.נ."2 הכניס. נניע ", 4י,1. "!ינימ'ס')וין
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 בהיתה המהיו* המרטביתש
 )המשך( ת ו נ מ זהי

 69',207 ירושותחיק 69'195 עזבונותתיק1
 וינברג, אידה המנוחה ירכיןבענין ביום ב".פה שנפטרה מדיפה, דדו- נחמיה המגותת עדכוןבעניןן
 קרית-ביאליק. 33, העשור משדרות דיבברג אריהוהמבקש 1955, בייני 20?
 מקרית-מוצקים. שאראר בטיוהמנקשתן

 209,69 עזבונותחי;4

יזת,שדע"
ה . נ, -  חביב. סיחה-

 %ו,",ן ידוש,הח., לי'ת-ן"ס. ,, י.ן יי"ינ ט'טלבו'ם ברוךיהןנ,ש
 ור, יייף יוי'ת-נן,נ שכסר רחלה רמויי" דייקתנעף,

 בי. יריף מ,י.ת-,קנס שכטר היים71מג,ש י",1,7 יריביךתי7
 הלבין, יהדדידן המנוחה עזבוןבענין

 חיפה. 11, ברל מיהוב כלבין יגאלוהמבקש1
 69,,211 ירושיה תיקי

 עשור קרית מנהריה, קרטנשטיין יננקכ המזנח ירושתבעניןן
 1968, בדצמבר 15 ביים בנהריה שנפטר 13,:50, 69',198 ירושותהיק

 ,ר.ת-מצקי,. ,נ, נר, יי".ג קרטנשטי'ן לגרה ,ימנ,;ת ,ד.ת- !, זיוה מרה21 אקשטיין משה המנה ירושתנערן
מוצקין,

 קרית- 65, ישראל שבטי מרחוב אקשטיין ז-בוהמבקשים
 69';215 ירושוה תיק תל-אביב. קייאון, 3ז הבטהץ מתתוב אקשטיין וינהקהיים

 ץ וגקןין,.;ןעיוןלינן'עק
 199:69 עזבונותהיק

 מחורר, )כעך( 1מנ1יך ,כריה בן עךדך המנוח ירושתבענין
 216,69 ירושות היק 1967, בנוכמגר 1 ביום ברעננהשנמטר

 ביום כהינה שנפטר שמואל, בן כהן יצחק המנוח ירושתבענק מחדרה. ;:ך:ן איר.ך:והמבקשתן
 195%, בנובמבר11

 מהן. ולסעודוהמבקש 69,,ל20 עזבונותתיק
 ינר:.י. קנצלר 'צחק ריכרד "שות ירישתגענ.ן

-U~iT 

 נ. ,2 גיורנתירה. %","21 ירושותתיק
-KTJ 

 ,",ו,
 1959, בפברואר 9 גיוםבחיפה . "וי נ,כ, 1 ק,ב!ק וי ,1 ק,.ימג7וש,, ;שיי סזלזמיניק, .קריז בן בזך,ס ומם," ;ונ,,;עוין

 חימה. 12ח/ רוטשילד משדייה סולומיניק בלהוהמבקשת
 233,89 ירושותתיק

 ) ב,א, העם אהד מחוב רויזמן 'לנקב הממח ירושתבעגין

 19,69ש ירושותתיק בעוטר )8 תשב-ט בטבת י"ח ביום בחיפה שנפטר א'ןקרית-ים
,)1969r71PSבתל-אביב שנפטר יאיד, מראד בן נגס המנוח עוכון 

 1958, בדצמבר 9 ביום ג'. קרית-ים 14,1, מטרומה מרחוב גיטקה פרידהוהמבקשת
 losin. אגש הכרמל מטיפת יאיר אליזהוהמבקשת

 59;204 ירושותתיק

 222,69 עזגונוהתיק קרית-חרם, 13, ד' מיהוב ליברמן בוינה המנוחה ירושתבענין
 שמטר מכרית-טבעון, גוטוין אליעזר המנוח ירושתבענין 1959(, ביניאר )20 תשכ-ט נשבט א' ביים בחיפהשנפטרה

 1966(, ניזני )11 תשכ-ח בכ"זז כ-ג ביום בחיתך גנעהיים. 21, הרצונ מדח.ב ךייף ניאבקשמנקשת
 קרה-טבעון. 70, אלונים מרהע גוסוין ב:להוהמבקשת

 5,59)!2 ירושותחיק
 .יושחנענין

 המנוה"
 %",!22 'יישיתת.7 מקיזת-מיודו, ולע )אלוה( אשתך

 בחיפה שנפמרה מחיפה, גרינמן לזינה המגיהה ירושתבענין 1954, במאי 25 ביום בחדרהשנפטרה
 1958, במאי 7ביום מקייה-ביאליק. ןליג ואבוהמבקש

 יר'ומז. 'עקבי,"י,ש %",""2 .רושיההי,
 237169 עזבונותתיק יפכר עקיבא, מאור עזורי 7נ1בדאלה המנוח עזבוןבענין
 פלג, פרגן המנוח עזבוןבעין 1968, בנובמבר 18 ביוםגחדרה

 סלג. אינגבורןי"מבקשת עקיבא. מאור עזריי מנשהוהמבקש

 20.3.1969 תשכ"ט, בניסן א' 14ל1, הפרסומיםילקיט1102



 כהיתה המהוזי המשפטבית
 )המשחהשנות

 ,(,!!2 עתונותה', ,","nTJIITU 22ת.7
 "5, נ' מי"1נ לבונטין ברק רבקה "ן;~י" ירושתנענין וילוה- "2, ;נויחו. יריונ סעדה 'עקב "מנוה יזנוןנענין
 8 )15 השכ"ט בשבט כ-ז ביום בקרית-היים שנפטרהקרית-היים, 1967ן בדצמבר 28 ביום שנפטר צרטת,לה-בל,

 היעי". "7'ימ", מי"1נ לבונטין .חזקאל 1(:".ה נע:ג:י 5,!,,. געמ, ייצל, סעדה .ע7נ 12 'צחקהינמש

נ
 ישם רוי,ש' מדן". שט"נלאוף ליאק

 בבאר-שבע המחיזי המשפטבית
התמנות

 זו, קומנה בריום מיום יזם עשר ימ,שן היך ימשלו גנית,ההיי?: ?",4! יזנהוהה,7
 ומזוע ומתת עגנון יינחת עירס נוני" המתה ,א מזז; ע"סוחיתן ?זו..ג, ממושב עמרם עיים גן יוסף המנות עיגוןנענין

-DDIC

 המשפט בית יתן כן לא שאם דמיות, ירושת על הנ,כריז י8 יינתןלא 1988, בדצמבר ? כיוס ביפו
 כמבוקש, ירושה וצו הנהלהצו עמרם. עוניהוהמנקשת

 המנו" ירוקתע, ירושה צו למתן בקשה הנ"ל המשפט לביה הוגשה כי ידוע,להווי
 יו", ומיש. הנ.,

 רשת ליין, " אור גל נו" ומין י"ריני ע,נון'

 אדם כל בזה מזמין והנני ירושה, על המכריזים צווים ליחן בקשות להלן, המחורטים בתיקים המשסט, לבית הוגשו כי ידועלהווי
 פרסום מיום יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להעניד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשות ההכרזות שאחת בעזבון הנאה טיבת לו שישהסוטן

 נעימו. נ?ונ נ, ":שנס ניח יחן נן ,א שאם הנרוה, ,שתה התתווה וו,"ומג"

 1",21 עונונ.תתי7 ,(,!2 עונבותתיק
 ין7י מר"1נ נתן ?גי נן אדמין "מנוח עגנוןנעוין

 בנית שנאסר מרזיית-ות, ריר אברהם "ינו" עונוןנענין ;9,1,
 1961(, ביוני )19 תשג-א בסיון כ"ז גיוס רחובות, קטלן, החולים 1988, בנובמבר 11 ביות קפלן ההולים לבית בדרך שנפטראשדוד,

 קר.ת-גת. !2,1!,, ;וניין גיח מר"ג ר'נר לאה ,גךנ,שת אוזיו. נ~,1, "זדי מרזב אדמת קלרה~גמג7שת

 י(,!2 עי:יייתתי7
 28,39 עזבייוהתיק 224,4, שמשון משיכון שפירא שיפרה המנוחה ירושתבענין

.
 נקיית-גת שנפטר מקיזת-נח, n-Du ללן הינות עשוןנעין ,(11, נאו7סינר "2 ג.~ם גאש7,~ן שנוסרה אשליכן,

 ,ן?1, ג.נו"ר QT'1 21 52,1, אש,,.1 א', מעתלית שפירא מודל משהוייגדש1
 קרית.גת. 341,4, החבצלת מרחוב עטיה מסעודהיהמבקשת. שפירא. אסתר אמובאמצעות

 יי,נ2 יי~שותתי,
 08,2!, ב' שמשון משכינת כהן אליהו השיח ירושתנמין
 29,69 ירושוה תיק 1968, גאמריל 15 ניום אשקלון, נצנים, בגסה שנפטראשקלון,

 נאי- aoola~ ו' משנ' שלספר 'צחק הינית עונין נענ.ן אשכון. 2,""1, ג' שמשון משגונת כהן הלהי"מג7שת
 גנובמבר )21 תשכ"י בחסון ל' ביום בבאר-שכי טנפסרסבצי

 שנע. נ"י 2,""1, ד' ישג' שלטפר פל'ייינ,שת הוון, נ' שהק משנונת כהן צב' הממח ירשתנענ.ן

 חש,,,ן. הווה ג' שמשחן נתנונת כהן הלה "קשת"
-

 ישם לוין,

1103 1,,י.נ.11 ""נען. נ~.נו %' עיי. ןןיןיי.".ישי



 כנצרת המחיזי הבשפתבית
ממנות

 אים נ, גוה ממן ויו, ייושר, ע, המנימים ?ווים ייתן נקשות ,הין. המיורט.ס גתיל'ם המש"ט, ינית המשו גי יזת4וף
 פרנוס מיום יום עשר ,משה תוך יעניש יה, ,ההנתז והרווה "ייו מתייהנת ומנוקשות ההנרוות שחסת נשנון שאה טונה יו שישהגוען
 נעציו. נ?ונ ?1 המשסט נעת יתן גן יא שנם הנרוה, לאותה התתנוה וו,"זמנה

 ,",24 ירושותתיק 9",19 ;ויוכהתיק
נענין

~TarP 
 נעלותה שנעיר מעיורה, קוממן שושנה המם"" ייזמת2::ין מי"יכ קנא~ע ה'ל'ל אילוף רריורה ותוה

 י",1(, כיצ"ר )" תשנ.ס גתת ,-נ ניס שרת, ערסי, ג.ת2""1,
 עצלן. 1,5!, "נמון מרזוי קיימן דיךיהינלש חדאד. עניניי" נו אבראהים נ'ול'ית1"מגקשת

 9",,2 'רושותתיק

 ם קליץ, )ווילמוס( ויילמיש המנו" !,נוןנענין
,,

 י",,2 'יושותתי7 ,"1%, גז?מנר 11 גיוסבקיית-שיתה
 !""ה, נכא' ת"נ:" נאצר "' נגס נענתה ע:!:ייקיים קליץ. אילונה האפוירופצ ע',,ס'1

 ן מיי". 2י, ית' י' משיייו בורנשטיז אסתריהיכקש"1

 יש איא,א, בלווייה. כמושב  רחנר צביממחש

 הרגניימ  הריי בתיהזבנות
 בתל-אביב-יפו הסוורי הרבני  הדיובית

הזמנות

 שאחת נעונון המעונן או ":אח טונת התונע ני ירוש". 1TS' ימתן ג7שוה ירין, המפורטים נתינם הזין, יגה "ינשו יי יזועי"יו'
 יחן נן יא שאם 11, הומנה עריס =וט .ום עשר שישה ת.ך טפותיו וימרור "ן,ן ,גיח .בוא ,ה, ,התגנז 1ד1?ה אייו מת.,הסההנקשות
 בעיניו. בנוב צו הדיןביה

 ו1
 "397,תשנ-טתיק "י4!,הענ."תיק

 ננ?תיים. ", עניון נחש מרחונ פלדבלום 'הידהמנקש: ה,-אניג. וי, גר-נןננא מר"1ג לטנ'ק מאזרהינ,ש.ס, %"יון. גי1.אך ,"1 תע:-ס נונת '.ס גיוסהקון "ן,1(. ג!נרואר )9 הש:-ח נשגט.' נפת"- ש:עסר )פלדבלום(, פלד משה ומ:1" ייושתנעין גיוס ניחה-תקיה שבסר לטויק, 'שראל הינוה ייושתיענין

 י412,תשנ-ןהיק ""22,תשנ,טהיק
 גיוס נתי-השומי שנחסרה סקל, אסתר יאוחה ,יישתנע:.ן נהי- שנעטרה מר, רבקה רומיה המנויה ירושתנעוין

 5"י1(. נח1,ט~יר )22 השמט כתשריי,ט 1"1%(. נאו1ויט )"י הע,.1 נפוי נ' ניסא:י2
 מרח,ג בר משזלם סעדיההמנקש.ס:

 מדאי
 גיר-;נא. 1, 1ה'ר ירחונ סכל דודןמ:,ש: ךג' 27,

 ת,-אניג.ההקוה,

 !,י4,תשנ-סתיק י,,%,"שנ,טתיק
 שנפיר 1ילדבר1, ישראל( איס'דיר השוח ירושתנענין נ.~ם גתי-אניב שמיר אלסהי'ם, משה הממת ייופהנענין

 ידו(. נ!נרואר )" תשנ.ט נשני ס.ו ניוסנה,-אניב %"19(. נאפיי, )25 השנית בניין1'
 הרפז. ויצחק 1ולדברנ רחלימנקשין: וישן ממ,שנ אלסהיים אברהםהמנקש:

 %,,ן.נ."2 הש:.י. נתנו ח, היי. "יי;יי.ן.יקי;1104



 בתל-אביג-יפו האזורי הרבני הדיןבית

ש רמת-השיון. ", נורז"ו מי"ינ רימון דויאל"ינקש: ת,-"נינ. "4, פינן,ר מי"ונ וייץ אניטההמנקשת:

 ש נת,-ושומר שם ציוני, בן מרדכ' הגניה ,רישתנערן ו!49,תשנ-סהיק
 !-1 ען )"1 השג-ת נ",1,,.י

 ציוני. בן ברוךהינקש

(

 "9"1,תשנ,טתוק גורנה-ים שנייר שמואל,קסטלמן נעיין
 2זצ- 22 פופ שיפה שנפתי כהן, אהרן הממה יזחחממן """1(. נבואי )r7rn 27 נצן ז,נ,01

 נ' נוים נימת-נו שתסי בוטי, ~pns שימת ביישתגענ'ו לקטוס. וניאורנ לקטום רוכליה"מנקקיס:

 פישביין. ורינה ספיר יהודית ביטי, תמרהינ,שיס: 1ן,1,השנ,סתי,
 א' ביום בחיפה שנפטר שטננל, בשה המנוח ירושתבענין

נ
 י,נ יפ ג נן,5ת ששטי דינר, 1"בל הינוה ,רישתנע:,1 שטעל. 'עקב ושמואל שטננל דינדה "מנושים:

 ""19(. נפניואר )"1 תשב-חגשנט

 בשנס א' ניים נן,5ה ש;!;ר לוין, יעקב המנוה 'יושתגי:'1
 אדולף. וסופיה דינר ה מי ס.הינקש

 !"19(. נינואר )"2תשג-ס
 1וון,תשנ-טתיק נאוה. ולוץ מלי בוטלי לוין, הנה"ינקשיב:

p'Aנרו,ו' וו"1,תשנ-ט 
 ""19(. נא,נונס )ו" השנ-"

 ברכה רבינוביץ, יצחק רבינוביץ, חנההמנ,שינ: י.1 ניוט גהירה שספסר לקם, מרדכי גבוה ייושהנענין
 דקל. וטובה מרמור מרים אלסטר, רחלהולדננרבר, ~ע. נהסעי " תשנץנתשי'

1 ו",1,השנ-טתיק
 יוו1,תשנ,ס קה

 נשער-מנשה שיעמר קלימר, הרשקו המנון ירישתבענין נעפויה ששטרה נחמיאס, מלועה המנייה ירושתנענין

 ""19(. בזנמני )2 תשנ-ס נני,ו י.ןניוס ,י19(. נזנינו )!2 תש:-ס נסבת ן'גיוס
 רייטר. ונטי n~fs כץיינקשיפ: הדלמן. יחנה נהמיאס דוד נהמ.אס, סרניוהינקקיס:

1105. 1,1ן.1.נ2 השג.;. ינאי "' (יין, ";ינ,כ'ן.יוין
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 בחיפה האזורי הרבני הדיןביה

 )המשך(הזמנות

 שרף. ואהובה צטורה שרף, אסתרךמג,שיג: !וי~,השן-ןה.7ן
 ית,- שמי" דיאט. לופס אדיס ומנק" ירושתגיחן

 ג:שנן~סקי.1עב::1~4;נ:
 נ-א נים נ,.!ה שנצר יהודית, יוסף המיי" ,יישתמ:,1

 0959. בינואר )10 תשכ"טבטבתש
 יוסופיץ. ורוזה שרון שרה"מג,ש,ב: ו!1%;תש:.:תי,

 ,.ן נ.וס נך.!ה שנן:ר שרף, יעקב ימנו" 'רושתנענין
 יתש מיניי ומרמז,א' %%,1(. נינותי )! תשנ,טגסנת

 באשקלין האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 הנ"ל לבקעת להתנגד סיבה לו שיש מעונין וכל הנאה הת,בעכל 419',תשכ"טתיקן
 פרסום מיום יום עשר המישה תוך טענותיו וימרור הדין לבית יכו" המגות עזבון על ירושה צו למחן בקשה הדין בית בפניהוגשה-ן

 בעיניו. בטוב צו הרין בית יתן בן לא '2חם וו, הזמנה 1969(. בינואר )8 תשכ"ט בטבת י"ת ביום שנפטר לוגמי, ך,נניה*
 מז.. לפסי, וחמם יטיש לפסי, סוליקהיינ,קיס:

 ל ראשי כזכיר  סרלראי, מ'שמיגיל לוגסי. ודינה  חביבה ,הבה, אותנה,,ן

 בבאר-שב; החוורי הרבני הריובית
הזמנות

 סיים יום עשר חמישה תוך טומנותיו וימם,ר הדין לבית יבוא הנ"ל הינוץ עזגון על ירישה צו למתן בקשה הדין ת ב זפנהעשה1 ינקש" .התתן י.נה ין קיש ";עין וגי הנאה סננת התונענ, !י',תי:.ןתי7,י
 כעיניו. בטוב 13 הדין בית יתן בן לא שאב 11, הזמנה פרסום (zo תשב-ט מהשק כ"ט ביום בבאר-שבע שנמטר שאדשי,בתן

 1989(.בנובמבר
 ורבקה שאולי ושאול עניו שאולי, שחראזימנקש'ס:
 יאק' מיג.י קינן,מ'נחבור.

 בצפת האזורי הרבני הדין3ית
הזמנות

 ,גלשה יותנו nalo יו שיש מעונין וגי ה"ה "ונח ",.:;נ, 5,,תקנ.ןתיק1
 מיזם יום עשר ";ישה איך מענותיו וימניי "וין ,נ.ת יני, ינ-,, פסקל המז., שי צוואה יאיש,ר נקש" לין ,ניחקולשה

 נתשר, נ,א נ.וס ענפטר מקר.ת-שמזה, ברמן שמןגן
 נ;.;יו. נטונ יו הון נ,ת .תן גן ,א שאס וו, ",יזה "רנות תשנעי

 ,!,1(. נ"71"ינר)1%
 ראשי ייניר שטרית. מ'י' ברמן. ברנההמנקשת:

 ג, ,רעה. !ווי ,מתן נישוה ידין, ומדורסים גתי,יב "וין, ינית "ונשו גי יוועיהוו,
 ",חת נןוגין ומעשן "ו "מה מונת ותוגי

 יחן כן לא שתם וו, הזמנה פרסום מעם יוס עשי רמישה הוך טע:יתיו ויממזר הדין לבית יבוא לה, )ההנגד ורוצה אליו מווייהסתהבקשות
 בעיניו. כטוב צו "דיןבית

 127',השכ"טחיק 79,תשכ-טתיק

 ..נ גיוס קיסר עופך, 'שרא. נן 'וסף יינצח ימין,ן;'1 קרוסין מניית-שמוג", נרינבר; שרה המנווה עגנוןנינך
 %"!1(. 2ד?מנר )ן השג.ט liots ""1%(. ננילמנר )!2 תשג,ט 2תשי' א'נ'וס

 ושילה עופר וראובן ישראל עיפר' ;או"יל'י.1ן"דגה גרינבר;. ואליהו יעקב ;רינברן, איז'אס"מנקשיי:

 רושי מינ.ר שטרית, מ'י'

 11,1.נ.,2 ת;ג.ן, גןיו ,' 14ין. "ןינין.ן..וינ1105
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 חברות למירוק כקשות בדגרהודעות

 אס "ניר~ר, בשעת י"51יע רשאי ינך, י"תנ;ז "ו ונקש"בעוין בתל-אביב-ימו המחוזי המשפטבבית
 eca~היל

 ינ, ייתן "נקשה מן העתק שיו. הוין עזרך נאמ?עות או שצמו 9",4"7
 נעוו. "קבועהתשונס בע.מ, נתמה צימת הן2ך" 5.רוקינגין 8 המורת מטה החתום מן זאת שידרוש החברה של משתתף אונושה התברוה, עקודתבענין

:המגי גגינ:ג:י:מיי.:::.וומע:!רו
 חי-אנ'נ'1'

 ~ת. ריפו עי גוייה .עי. .יהום היואר .י, יי לשנסן %ולמייל, יעילי ה:~:רה הצנרה ית לפר, גת.-אנש-יפו המיוני ממשפטלגעת חייי החמורה הנהה נישר הית ,הני,; "ישה גי"ערה: קשה הרשה !""1 נ5ניואר 24 ניס גי הה,
 א, שתריע נאופן לנישכח או י"ימסר ?רינה נים, נאניעמת ""."". נש;" יי!1נאררי, או וגחתימתם ה5ירמ" או "א.ש ש, והמען השק נעיוןההוזם,, 14 נ,וס נוין הי.שנ "מעט בית נצני תישמע 11 5יר~, נעתוגי

8 1969. באפריל 13 יום של 13.09 משעה יצוהר לא לעילהחתום צו במתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או נושהכל

 מקרקעין מכירת ביביהורעות
 מהציה(. ?,1 ימנירה: "מינע"",7 של לפועל ההוצאהמשרד
 אלף נששה שמונים מאוה )שש י,!,5,י גסך נשומוימ7רקן.ן בתל-אביב-יפו המשפטבית

 לירות. ושמזים( מאותושמונה 44113,68 הוצל"פתיקים
 נרנדש ד',44174,5

 מקרקעין מכירת בדברהודעה
 של לפיעל הלייצאהמשרד נתך עוג ייייו7 ירין המתואי.ם המ,רק;.ן יינ.רה נו"מכעיס
 8 י",77,!" "ירי.!היק בתל-אביב-ימו המשפטבית נ, ל,17ת נ;.מ "1נ5 נמש !2 ",,ה מן.,י: המסע ,.י,1"!,7ן
ש. מקרקעין מכירת בדבר שניההודעה יי. ;י הס.ו?:יס משיה, ישאיי ,י'נ;"י5י מיק"עטו,

 החצנת של יהין המתואר הינמש פוךי'ה יה ימנ גמהייגע היך ג:הנ יפי" ן::::'ג:::ןג:ב:::ן:י
 מ.1ס' יוקש,ושיס

 יינית, ג?ירוף ,.י, 7so.7a של נרך חיג יג'סי' שפ'רא ח'יתא מיש קמו, את תריס ""?;ה 11. מזעה קרסום

 ",ר. שימה נשונע היניע ;ורך-1'ן, סרית ישני"ימאיס ערבון .שעה ויפורף ומשע, "!נמם 1"ת האי; שי רותוומשי
 רה,נ בת,-אג.נ-יפו, ,5ו;, ךה,?%ה נמשיי תתקיים"מתרה ומורע. מהמהיר מ-%"ו '!התשקא

 האות 11. הוועד יריכם =.ם יום עשר "מ.ש" נמשך 1,ויתימן
 הרכוש. משווי 10% הפקדת לאתר הרכושתיאור 8 הצהרין לפני 00.ס0-1מ.11 השפון בין גשגוצ יום בכליתקבלו

 הקונה. על הלות העברההוצאות
 ' תל-אביב. ארלחורוב, רחובהמקום:

(

 הרכושרניאוך 23. הלקה 6213 גוש הרישום:מטפר
 2,9. חלקה 6959, גוש הרישום!פרטי )מירי(. מ-ר 3.531השטה:
 תל-אביב. 134 ירמיהו רטובהמקוס: ריקה בנין אדמת בהם: והשימוש טיבם סוגם, המקרקעיןזתיגער
 מרפסותי. ו-2 נפרדות יוחיות מטבח, חדרים, 2 הול, כוללת:הדירה ארלו,ורוב רהוב לצד בלבד מ' 20 של חזית עם רגולרית בלתינצורה
 געיקר מ'. ג-"1) ש, ירסס-?!זןועימ,

 שנוי
 והיא שיים נמן רשה עידן הוירן "שם,. זוז על חמיםמיסיש גלתי "וא ימעיג.

ש, הארוזות בסדרן אינו הריצוף פגמים. הרבה בה ויש מאדמלוכלכת ישנים ערביים מבנים ידי על הפונים עדוין בגבול והשטחיםרגולרי,
 סימני הנתי

 רע נמינ ס:יטרחס גייס מ17,,,.ס, לפי:,ייס פין,יים השגעות שתות משההות :רנת .נו
 וגני

 הזירה ;מניח. חשה ":נס
 פנויה.ביים משמשת ממזרח הגובלת החלקה מתפתחת. אינה הסביבה כך יריועל
 קומונר 3 בבגין - לחצר ג' בקומה דירה מהווה הגכט הנבט:תיאור לרחוב מעבר הנמצאים המורה ובית המועל הועד לבניני חניהכעת
 עס משתף נמר נזף דנין שסד. ע ןם - יחפר קייית 4-1 ישית עט "חושה ון,1,ה וערי יסר?יייה, עוור נמצאת "ייגהנרו,.
 שנה. ב-15 למני שהוקם משותף בית י1,י מצפון.דומכן אפשר כרוק ציבור לצרכי הרשום משטף 1י49 והפרדתהשכמם
 בסביבה המקרקעין ומחיר הנ"ל בעתונים בהתחשב הנכס:הערכת ובכל מפולשת עמודים קומת על קומות ארבע בגי מגורים בתילבנות
 8,000 של בסך פנוי, במצב ושאת, הדירה מחצית את מעריך הנני דרישה 484, מס' תל-אביב, עירית של חדשה תכנית לפי 3051.קומה
 ננ'רוי חנ1 מרח.נ הרש ני ש, גיריתשית

 ,ירוה. איתים( )שמות הנהה סר., רןונ עו
 גרבדשך, דבר בשטח, כלשינוא בנין תבנית שתאושר לפני הגרונה ההלקהאת

 כתל-אביב-יפו לפועלהמוציא המידיתה. הפיתוח אפשרויות אח רגו בס-ההמקפיא

1107 !,,1.!."2 הק:.י. יוידע ". 11!1, "!ונ.מ,ניי7)!



,ש
 החברותפקודת.

 ישיאליות, לירוה אלף( ישבנים י36009. : "לה י פיט ם נ מצ בהיני" םהתמפושי הון הכדלת בדברהודקות
.,

 ,קנוס ע1 הוערתהקו
 דן'וו:"411.

 הה,, ",,ית]))5ה.ץ
4',

 בע-מ פ.א.ב.שרותים1. "היקמנין
 ישראליות. לירות )אלפיים( 2 2000.

 ישיאל.ית. י.י1ת א.י( )שנ;.ס 3iooao' בע-מ אזורע!.1
 הפ,447993. ישראליית. לירות אלהיב( )שטרת 219000.י

 ישראליות. לירות אלף( )ארבעים 40 3000.

 בע-מ לתכנתופתוח (המכין1. חפ,445653.
 ישראליות. לירות עלף( )מ"ת 0"1 2000.

 .שראייות יייית "ין( )י"תי.ס "ן! """ן. בע-מ פולקס1.
 חפ,438162. ישראליות. לירות אלף( )ממישים 50 1.2000

 בע-מ הברה גוטליב את גלילי1. חפ,6נ4495.ן ישראליות, לירות אלף( וחמישים )מאתיים 259 3000.
 ישראליות. לירות )אלפיים( 2 ללס2.ן

 ישואייות. יייית "י5( עשי עיי;" 14 רנןנ. בע-מ 'שראל ל. אי. א.!.

 ח",73"419. ישראל.ות. לירות אלף( מאות )שלוש 2300000.
 לירות וחמישים( ומאתיים אלף ותשעה עשרים )מאתיים 229 3259.ן

 ישראליות, לירות אלף( מאות )שש 00פ 00פ?.חפ4479531. בע"מ טקסטיל ארוני -אפק. !.ישדאייות.
 ישריליוה. לירות חלף( לרמישיי %0 3000.י

 ברי 35 יהודה בו ברחוב ביתן.
 %ן19ון42.

 ישראליות.  לירות  אלף( רמאתים 200 000ג.2
 ישראליות. לירית אלף( )"מישים 250009. הפ4403311.: , בע"מ למחצבים חברה עמרד'זק1.  ישראלירת. לירות  אלף( מאות לשש 3600000.

 ישראליות. לירות אלף( )המישים 50 099ב.
 דן,ררר1ג4. בע,מ ומתכת עץ עבודות שורץ, אחים!.
 ישראליות. לירות  אלף( וסנייס  לעסרים 222000.
 בע-מ הנדסה מפעלי "תורן"1. יסראליות. לירות אלף( ושמונה )עשרים 328090.
 ישיאליית. לירות אלף( )ממישים 59 2000. חם,418897.

.3078 120 
 )מא"

Q'1TU ישיאליוח.  לייית יסמינה( ישבעים "לף 
 "!,"4,ו42. בע,מ דרן1.
 ישראליות.  ליווה אלפים( )"ושה 25000.
2. חפ,5316ג4. בע-מ גת אזור למושבי פיתוח הברת1. ישדא,.,ת. יירתת אזף( )ארגעיס "4  9""3.

"00 
 ישראליות. לירות אלף( )מאתיים 0פ2

 ישראליות. לירות אלף( )המישים 50 000'1
 חפ',441297. בע*מ ומכשירים תקלאיות מכונות טכנרוזק1.
 ישראליות, לירות אלף( ועשרים )מאה 123 2009.
 ישראליות, לירות אלף( )ששים 60 3000.

ן
 צבור ויחסי לפרסים הישראלית החברה שא',1. ד!,1!4121.

בע-מ
 "4lvas2ic' י.י:ני'1ת. :יףן )"::ם':םם :::::::) י ( , 'שך"י'י"' ידיות ",י!-ס( 2 ידן2. בע"מ עצמית נהיגה אי.תי.ס.!.

ו

 הפ,337ס42.
 בע"מ מים מפעלי שרות .רפאל-1.

 ישיאליית. לימית אלף( מאוה )שליש 2309090. בע"מ תקוה פתה אריההברת1.

 ישראליות. ליפית אלף( )מאהיים 200 3000. לירית יסתיים( שלושים מאית שלוש אלף ואחד )מאה 2332101.
 הפ',91"422.ישראליות.

 3.1969ג2 תסכ"ט, בגיסן א' 1%4, הפוס.מיםילקוט1108,



 ן;י.=ן=-ך,,-;ך.--
 ש ישראייות. יירוח מאות( יחמש איף ישנעו 'מעתוין י"2 "ון2' בע.מ פלסט גרפו1.
 יג' '. 11מי,גןיש'שייוי,:;

 "י'ייי427'

 בע-מ הקדש ארן עת.קות1' ייי,ה מאות( שנע 1ע1ד איף ושנסס שמונים )משה 2וו ""7י.

 שיאויית. י'יית ש"ת"!( יעיי איף עשי '"מיש" 9"ן::3. "פ',"4""!4.

 ,שראסיות. יירות אדף( )ש,ושיס "3 ""39. ~ ישיאייות. יזיין ",ו( )מאתיים )2eo """י.

 ה!,119"?4. רפ,2""42.

י'לויי-יישיס"שנ-ס)14נ!נייאי"""1( לחקלאות טכנית פלסטיקה מפעלי .פלסים-1.

.29"" 1eoo( 1.ישךא"1 ,,יזה )מת 

 ,שראייות. יירוה )מיייון( 1 99ן "9"3.

 טעויותתיקת "פ,7422ן4.

 סיסיוה,"ניוה דיש,מ יזנהנרנין"
 דיר- ניולו" שגה!רסמ"

 מוננ,.גערנ.ן יאמווה "נרהאנינות ישיאי.וה. לחת )%עק:ף( ה " 9ן)

 לויב, 9""1( נןיס )11 תשג-ס מיינץ 'שתחי' "יית "י" :ינינותנ

 י"11, הפריומים גייקוס שהורעמה הון, הנזקה נוגרניוזעה בע-מ וולדריננ א.1.

 נך: "פ,11"!4 יהניה 1, הירי את יקרוא .ש 5"ן, עמ'השג-ס, ישרא,יות. יירות אקף( ומשריס 9י "9"2.

 ישרא,י.ת. יירות א"י( )עשייס 29 """3.
 מונני. בעינון ו.י עוריא, משהת1נ!י

 לייב' "",1( נמרס )11 תש:-ט נאורנ-א
 וחניותנ,רשם

 בע-מ אורן מתכת מוצר'1. בפועי
" ה'ף "'ירייה" 'שיחי". :1;ב:::י::4יית ::::'  ש,י,ע4.

,
 o7lsn? מך" שי שי- יי"והת"צ-שיי

 תשח"

 לייי' בע-מ לבטוח שרות .אתית-ן.

ן נגועי ההביותרש0 ,שראייות. י'יות )",ף( 1 "9"2.

1109 11,1.נ.,2 תשנ.ס. אייו ", ינו. "ני!,מ'ן'ימן



,,ו

 שם שינות עלהודעה
 היך?" נו"ניתנה

 1ST: שיני ,",ו "רשימית הךנדית נ,

 ות.קמן. ""ושהשס ו,ווסהשם "ש.נוית%י.ך

 "תנרנר 1ese) גינ,אר )7 תשג-ס גסגת'-1
י!,11יו4 מינג, גערג,ן גרגר..אגרךס יצג, גערג,ן )מעי

 ממני גערנין %.רן,יןיגון ייננ, געדגון %יר11.ןמגצן """1( גיניתי )"ן תשמט מגתג-;
ה5;"נ424

1Li~niteaTesl~tuleI Aero~lin 

 מתני נעינ~ן לישי%,נר~111יק """1( גילאי ;"! תשג-ס גטנתנ-;
Beyvlinglin-,י!,7"41י נגמ"ש 4,ן  1,יי'".'LimiteJTsrael1 8ש

 יל'י יריניח ,י,1( גיויאר ;"1 תשג,ט נכנהנ-1
הן;4,117 ים געיית מקיף חינין מסי-ניח שם ן, ים י,י'ת

 י"ך::ע::תייי ייייד בזיי::ג

חפן50382 מוגבל מערכון רנט-א-י-רליאין מיגכל בערבון ליאוןרכב 959נ( נינואר "ו השכ"ט כסגת כ"סן
 car.~ !:00-1-11סם(Limilc~1 [0(ן עיגםם

תצ/1499 טונכל בערנון לבטנת תברהמעוז מוגבל בצרבון לביטוח חכרהבנין 1969( בינואר ]23 השכ"ט בשבטד'
 In.urance Binyan limiledCoaapany: [nsuranceI hfaozI .סםמיומון!

-
חפ'225801 בפ-ת לבנין חברה"הרלי- מיגבל בערבון 6383 במש 31הלקה 1969( בינואר )23 תשכ"ט בשבטד'

 מוגגלבערבוןן

הם,44998 ויצוא יבוא סטורםג'אקי ויצדא ליבוא מסחרית חברה -"אבא" 1969( ביגואר )23 תשכ"ט בשבטד'
 מוגבלבערבון מוגבלבערבוןן

- 5Export 1 Tmpgt"ןנ"ןז  ~ECA" Expo[t Impor( slo[cs lackie 
limilcd1:0_ Limiled. ן 

 ןהפ391941 )טפ:וה( רווג5לד צ, אתא. מוגבל בערבון )כמגות(רוזנפלד 1969( ביגואר )23 תשכ"ט בשבטד'-
Limi~ed)5",58ןתק( Royen[cl(l( מינגלבערבון 

(Shippi~g)Z.Rosenfela( ש) 1י. 
Limitrd

 ממגי גירג,ן ימן"ר חגיה -1%,י,1. """1( גינואר )דג תשנ-ס גשנה",!
"!,,4""4 ממני גערג.ן זל-תה ";וב. ייון

 -Tr9di~g ,0"10 ?משק=ס[הס"שי!
Equipment Engineering 1(ז-1ם" 

Lin~ited

חם;1פ491 באשדוד, אורח הימי הספרבית שם על באשדוד הימי סמר בית 1969( ביניאר )27 תעג-ט בשבטחז
 רוגו,ין ישראל שמעל מוגבל בערבון רוגוזין--ישראל

 מוגגינערגון
'"U1V1 י"וי,ן;,ץ 4,יי-ין """1( נימסר )27 תשג.ט Gencrat_ 

 מיננ, נערגון !,;.ינננ'ויי
ה!,,ןי""  PtckagingI G~neralנ(,יי"ין

חט,47218 מוגבל בערמון ליצוא חברה ש.ד. היצוא לעידוד חברה - ש. ד. 1969( בינואר )31 השב"ס U1T1י-ב
 _5.לז ~Expo[t ,0:(נם"תו1.1 מתבלבערבון
 4ס(ו0סט";ס0סו21.סם

~spoct: 
 .5.ל4
Ii~ited

 לדיי' 1969( בטברואר )14 תשכים U1S1כ"ז
 בפועל החברותרשם

 9(9[,20.3 השכ"ט, בניסן א' 4[15, הפרסומיםילקוט1110

--  



 ,"י ,,,י, ,.,, ,,",ת,

נ=שד--. -  88;2042. אורחי היק תימה, של: המחתי המשסטבית 68'י614. אזרחי תיק היפה, של: המצווי המשפטבית נ== 

ש 1989(. בפבריאר )17 תוכ"ט בשבט כ"ט הפירוק: צותאריך 1958(. בדצמבר )31 השכ"ט בטבת י' הפירוק: צוהאריך
ש 1vss). בדצמבר )19 השכ"ט בכפלו כ"ח הבקשה: הגשתתאריך 1958(. באמריל )2 תשב-ה בניסן ד' הכקשה; הגשתהאריך
ש באפריל )13 תשב-ט בניסן כ-ה ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום 969ג(, במאי )1 תשכ"ט באייר י-ג ראשונות: לאסיפוה והמקוםהיום

1 היפה. 3, לוין שמריהו רתוב הרשמי, הגנטים כונם במשרד1969(, חיפה. 3, לוין שמריהו רחוב הרשמי, הנטים בונםבמשרד
 י11.0; 11.00 בשעה נושים ו( האסיפות:שעת בבוקר; 11.03 בשעה נושים 1( האסיפות:שעת

 צין( נמרי תשג-ס()3ן נאוינ-; הניקצבי %"1%( גמור )!ן תשנ,ט נויג-א
 נגיל "11.1 ה

ש הניק צבי

 ,",1%"!. א,רהי ה.ן "יפן, שי: ימיני הנערסנ,ת ,",4%1. "ויחי חי, הירה, של: המהווינדוניהמשרט
 9"1%(. ניווצר )"! השג-ט נשנס ו' הפירוק: ?1הצריך 9י%~(. נ!ני~אי )4 תשנ-ט נשנס סעו הפיית: 11האריך
 "1%%(. נו?מנר )!1 תשנ,ס גנן,1 נ,א ונקשה: ששתתאריך %"1%(. נמרס )13 תשנ-ח נאור י-ם ונקשן: מנשתהחייך
 י"י~(, נראי )7 השנ-ט נאייר י-ט ר"שונוה: יאוי!וה ~המקוםהיופ יני(, ביאי )ו השנ-ט גא,יר י-ם ראשונות: ,אסירות יימקוםהיום

 "י". י' 'גוי~,יו" :נומינשי:::::%ר:נ::::מ:: "'!". 3' :נ::.::ג:םו:::;:וייןש;::::גג:ן

 נצדוק. נע-מ ותיייות נייעות שרות סורי אייקון שנרו:שם ג!יי11. נע-מ !1 ניון שניה:שט
 נתניה. 5, ויצמן שדרות הרשום: המשרדמין הל-אביב. 19, גבירול אבן הרשום: המשרדמען
1 5117,68. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, על: המחוזי המשפטבית 5357,68. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפטבית

 1969(. בפברואר )5 השכ"ט בשבט י-ז הפירוק: צותאריך 1969(. בינואר )14 תשכ"ט בסבת כ"ד הפירוק: צוהאריך

ש 1968(. בדצמבר )5 תשכ"ט בכסלו י"ג הבקשה: הנשחהאריך 1068(. בנובמבר )12 תשכ"ט בהמון כ"א הבקשה: הגשתתאריך
 באפריל )20 תשכ"ט באייר ב' ראשונות: לאסיפות והסקופהיום באטריל )7 תשכ"ט בניכן י"ס ראשונות: לאסיפוה והמקוםהיום

 39, בנימין נהלת רחוב הרשמי, הנכסים כונס במשרד969י(, 39, כגימין נדלת רחוב הרשמי, הגבסים כונס במשרד1969(ז

 תל-אביב.תל-אביב.
 אארה-צ; 0פ.13 בשעה גושים 1( האסיפות:שעת בצהרים; 12.00 בשעה נושים 1( האטימות:שעת

 אחרה"צ. 13.15 בשעה משתהפים2( אהרה"צ. 12.15 בשעה משתהפים2(

 הבלגשנני 1969( במרס )13 תשב-ט באדרכ-ג הגיגלנבי 69פ1( במרם )12 תשב"ט באדרב"ב
 הישמי הננניס נוניסלן הרשם, הננניס נונסנפן

 -א,11ר- ההנדה:שם
 נפייוק. ג;-מ נ,-זה "הנרה:שם נירוק. נע-מ ומהנת אי~מני~ם ,ענפית מפן,

 חורה. פיין, בית-אריה הגימורים, רהוב הרשום: המשרדמען חסידים. כפר רכסים, מלאנה אזור הרשום: המשרדמען
 2104,68. אזרחי תיק חיפה, של: המחוזי המשפטבית 1154,68. אזרחי תיק חיפה, של: המחוזי המשפטבית

 1969(. בפברואר )21 תשכ"ט בעדר ג' הפירוק: צוהאריך 1988(. בדצמבר )6 תשכ"ט בכסלו ט"י הפירוק: צותאריך
 1968(. בדצמבר )29 תשכ"ט בטבת ח' דבקשה: הגשתתאריך 1968(. ביולי )9 תשכ"ת בתמת י-ג הבקשה: הגשתהאריך
 באחריל )17 השכ"ט בניסן כ"ט ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום 1969(, במאי )4 תשכ"ט באייר ס-ז ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום

 תיפה. 3, לוין שמריהו רחוב הרשמי, הנכסים בינם במשרד1969(, היפה. 3, לוין שמריהו רתוב הרשמי, הנכסים כונסכמערד
 בבוקר; 11.00 בשעה נושים 1( האסיטות: שעת בבוקר. 11.03 בשעה גושים ו( האסיפות:שעה

 בבוקר. 11.30 בשיה משתתפים2( בבוקר. 11.33 בשעה משתתפים2(

 הגיגובבי 1969( במרס )13 תשכ"ט נאדרכ-ג הניגלובי 1969( במרס ]12 תשב"ט באדרכ-ב
 הרשמי הגבסים בתםכנן הרשמי דנכסיט כונססגן

1111 1959_20,3 חשכ"ס, בניכן א, 514ע הפרסומיםילקוט



ע
 הרשמי הנבם"ם כונם מאתהודעות%
 ההברותפקודת%
 דיבידנד על להכריז כורה בדברהודעות ראשונות ואסיפות פירוקצוויש
 בפירוק. בע.מ למרצמות דרושת גיח "בה"* מנרה:שם נעירוק. בע"מ יאיר את ויגר הדברה;שם1

 תל-אביב. רג,אן1 רחמים ע"י 2, שילה רהיט הרשום: המשרדמען לבן, אגם בניני הימה, מפרץ - התא כמר כביש הרשום: המשרדמעז1
 2544,63. אזרתי תיק תל-אביב-יפוי של: המחוזי המשרטביתחיפה.ק
 959ג(. באפריל )4 השכ"ט בגיסן ט"י הוכחנית: לקבלת האהרוןהיום 68,,1804. אזרחי תיק חיפה, של: המחחי המשפםבית .%
 בנימין נחלת מחוג עו"ד, רוזות מרדכי ומענו: תיאורו המפרק,שם 1969(. בפברואר )9 תשב-ט בשבט כ"א הפירוק: צותאריךן
 תל-אביב.75, 1868(. בנובמבר )14 תשכ-ט בחסון כ-ג הבקווה: הגשתתאריך י%
 הנםצבי יי1%( נמרן )י1 תשג-ט נאורנ,; 3, ידין שמיי", יחוג "ישם,, הננניס נוננ במשרן1,69(,* באפריל )14 תשכ"ל בגיטן געו ראשונות: לאסיפות והסקיםהרםנ
 הרשמי הגבסים כונםסגןתימה.%

 בבוקר; 11.00 בשעה נושים 1( האכיפוה:שעת
 בפירוק. בע-מ שות, את האם ד"ר -שטומדנט" החכרה:שם בבוקר. י11,3 בשעה משתתפים2(ז
 בת-ים. התעשיה, אזור 45, הענודה רהוב הרשום: המשרדמען הגיגקבי 1989( במרס )13 תשט"ט באדרכ-ג..
.'

 66;3772. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית הרשמי הנכסים נונססגן
 1969(. באפריל נ4 תשכ"ט בבימן ט"ו "ושות: לקנלח האחרוןהיים1
ל

 "~CCIN ההברה:שם
-11aal 

 וממם: תיאורפ הי!רק,סשרות נ!.רו7. ני,מ
 ת,-%נ.נ. 1", ההש:ונאים יחוב עו.ד, שייר, עיי וער1. חיתן, 4, ",יוש יוחץ רחוב הבשוס: ומשידמען

 תל-אביב. 4, ישראל מלכי ככר עז-ד, בץ, אריה  "דור2. 68ן1247 אזרחי  תיץ "יפה, של: המחחי "משפטנות1

ג., יני;(. נ!גיואר )9 תשג-ס גשנט נ,א "!ירוק: צוהתריון
 באפריל  )ך2 תשכ"ט באייר ט' ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום הרשמי הננניס נונססכן 5(!1(. ניס,. 1"2 השנע נאנ א' וגלשה: nvsnתדיירן הני;צבי ,"י1( ניר! )13 השנ,ט נאוי

 3, לוין שמריהו נתוב הרשמי, הנכסים כונס במשרד1969(,?
 מפרק מינך' על הרן-רודתהיפה.

 בבוקר; 11.00 בשעה נושים 1( האסיפות:שעת
 נע.ד71. נע-ס ,מ,ו;אוה -מייננית זיים ":י" הקני":עם תל11 "11.1 נשעה משתת!'ס2(

 יוין שמריהו רחונ עו.1, מנו!גין, חור ומענו: ת.א.רו המרי,שם הרשי הננ!.ס נוםינן ",יין6. ::מי כמע'נ:םננ י:: יייו.נ הנילצבי %י!;( במרי ,וו תשג-ס נאזרנ-ו
 תל-אביב.8,

 ממייה,.
 גדם ושך נימקי ר

 ם,17-

 9יי1(. נ!ני~"ר )17 תשג-ט נשנס ניט המינו.:תחריך

 ה;.1צבי 9"19( נמרס )11 תשג-ט נאורי-א ,(,477. א~רהי תיק חיעה, ש,: המחח, "מקיטנ.ת
 הרשמי הנכסים כונססגן 1968(. בךצטבר )נ3 תשכ"ט כסכת י' הפירוק:  ךלהאריך
 1968(. במרם )10 תשכ"ט בארך י' הבקשה: הגשתתאריך
 בפירוק. בי-מ אלקטרונית הנוטה - "בנבו" ההברה:ע-ט י196(, במחי )5 השב-ט באייר י-ז ראשונות: לאסיפות והמקוםהיום

 41, נדך רעוב "רשונ: ימשךי;) ח.יה. 1, יכין שמר.,ו יחוג הרשמי, הננשים נוסגמערו
 תי-אניג. שי.ס, מ' עוד אצי

 2375,68. אריחי תיק תל-אביב-יפו, של: היחו,י המשפסבזת בבוקר. 11.00 בטעה נושים 1( האסיפות:שעת
 68, גבירול אבן רחוב עו"ד, פייות ליאון ומעגו: תיאורו המפרק,שס בבוקר. 11.30 נשעה משהתפים2(

תל-אביב. הניגקב' 1969( במרס )13 תשג"ט כאדרכ"ג
 1969(. בינואר )2 תשב-ט בשבט י-ג המינוי:האריך הרשמי הנכסים כונססגן

 הניגענבי  לפ19(  כמרס )12 השכ"ט כאדרב"ב

 הישם. ה);ן.ס ייניסגו :::גו!.יי". :ע געיית קני;, ::::::ג:נ ::::אסן
 י","11%. אזרני היל "יען, שי: 1rlnsn המשוסג,ת

 נחירו,. נע-מ יננ.ו חיצי יי י ההניה'שס ,"!1(, נ"1,סונר )4 תשנ-ס בתשיי ,-נ הפירוק: 11תאריך
 דמה-גן. 1, והלוס י",נ DICr~n: המשיימעי %",1(. גיסי )"1 ת"נ-ה נתיר נ' ונלקה: הכשתתאריך

 ,",":"4. א,רהי תיק ת,-אגיג-יפו, ש,: 7מ"11י המשנס תנ 15!1(, נמ. )4 תש:-ס נ%..ר ס.: ראשונות: ,אניסות והידוסהיגס
 שאזי יי;ני' "ייי ת ומ!י,'ןן ח,פי. 3, ,וין שמר.יו רחוג "רשמי, שננים נונסנושרן

 5%, ניצי, רהוב עו.1. ע.ןה,

 י,'ימת ננסי; ""."1 גזע" ישים 1( ואני!ות:שעת
 יי1%(. נ!נר~אי )!1 תשנ,ט נשנס ד ג ימ':יי'תחייי גנ.קי. "3."1 נשעה משתתרם2(

 ה1ינצבי 9יי;( גירס )12 תש:-ס שיינ"נ הנילצב. ו"י1( הייי )13 תשנ-ס נאזרנ-;

 70.3,1969 תשכ"ט, בניסן א' 1514, הסרסומיםילקוט1112



 ""י ,,,,.; ;,,, ,,"".","

 י. " ;י ן: : ןיעיבי:בן!:ן' ::: ::בם יסה ך :ב :: ליב; כ: ::::: נפירוק. נ;.מ יפיתיח הניה ןןא ""נרה:שם נןירו7. נ;-מ ה.ד.ר. ינית ן"ניה:שם
 הי-אנינ, ,4, רוסש"זשמי:.ה:::::ךייי':ןשזרוה 5י19(. בימאר ,D-JPfI_ 1 מ" נ-זתא:ן:יייי;

 סו%-" רחונ עו.ד, ש.י!ן,י. יג2. הנניףצבי %"1!( נמרן )1! השג-ט נאורנ,נ
 חי-אנ.ג. 1,

 נטרולך נע-מ 2וק גמוול דח?ז הגרת התגרה:שט
 הישמ' היימס

 תיאורם בהישנם, "ממיקרםשמוח
 חי-אנ'ג' ומענס:""1'

8 תל-אביב; 57, הלוי יהודה רחוב עו"ד, גרטנרן י'1. פחח-תקוה. צדקן מגרל הרשום: המשרדמין 88 הל-אביב. 0פ, הלוי יהלה רחוג עזידי פלצר, נ,2 5157,67. אזרחי היק תל-חביב-יפוח של: המהוזי המשפטבית  %",1(. נפנריאר )! הש:-ה נשנס נ' המינו.: ?ותאייך !' מינייני י"ינ יי-י' ע"יגי' י"ינז ימיני: :::נ:;:)%ייישס

 צ-:בני

-  

 הניוצבי יגו!( נמרס )!! תשנ-ס מזרמג תיג %%י" עיןיי מ! תשג" 'י ע

-=.- --- 
---- 

8 )23 השכ"ט באדר ה' רגל: פשיטת והכרזת הנבטים קבלת צוהאריך 89',764. אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהחי המשפטבית
 1989(.בפברואר )21 תשכ"ט באדר ט' רגל: פשיטה והכרזת הגכסיס קבלת צוהאריך

 שביר"תנוריך. ןתיינ. גלשת ג: ה, או נשהנקשה
 )5 תשנ-ס נניןן .-ח ועמעום: ןשןה היפשעה,

8 הנכסים כונס במשרד אחרה"צ1 13.00 בשעה 1959(באפייל )11 תשכ"ט בגיסן כ"ג והמקום: השטה הראשונה, האסיפהתאריך
8 חל-אניב. 39, בנימין גחלה דדזב הל-אניב(, )סניףהרשמי דגבסים נונס במשרד ננוקר, 13."1 נשעה 1969(זבאפריל
 הל-אביב. 39, בנימין נתלת רהובהרשמיי

() הניןצבי %""!( נמרס )12 תשנ-ט נאזרנ-נ
 נונון

 נהישן, הנ צב
 ירשמי ה!נויס נוגסינן

 7, תי-הי רחוץ נור, אריאל, ייזני ימענו: תסירו התיצן,שם ה,- 41, רי1ג11יסנון יני, הרש, חיים ומענו: תיסירו ,ן,ינ,שם

 %י,ר"7. אוררי תיק ה,-%ני2-יפו, ש,: דמיוני "י"סניח 9",912. אזרחי תיק תי-אנינ-יפו, של: ימ"ח. המשרטגית
 )27 תשנ-ט נאזר ס' ר1,: פשיית וינרות הוניים לנסת צוהפריך )5 השנ,ט נאזר DY1 רגל: פשיטת ואניות ה!נס.ס קננת ?והאריך

 %",1(.נ5נרו"י ו1%5(.נמרס
 תלשת נקשת "ייג: או !ושהנלשת דחיינ. גלשת חייב: או נושהנקשת

 ה,-איג. 9", נ!ימין נצת רהונ ת,-אנינ(, )נאףדישן' תי-אגיס. "י, נו'מין נצת רהונ הי-אנינ(,)סניף
 הנ"נas~ יחיו( גמרי )2! תשנ,ס נ%ןרנ-נ הנעצבי 9""!( נמרס )!1 השנ-ס גאןינ-נ

 הרשמי הגכטים כינססנן הרשמי הנבסים כונססגן

1113 1(1[.נ."2 תשנ.י. נ1יוו אי 4ן![, ""ווומ.ס.יקנס



 הרשמי הנכדים כינס מאתהודעות
 1935 הרגל, פשיטתפקידת

 וו." נעען יין,(נערי, ר1ל פשיטת הכרזת נכסים, קבלתצו
 ענע. ראשו!היאסיפה ננאר- המתוי המשט ננית גג.,י,

 הגיגקבבי 1969( במרס )13 תשב-ם באדר כ"ג לציון. ראשון קליג1 קרית גנר, הופמן, דב ומענו: היאורו החייב,שם
 )9 תשכ"ט באדר י"ס רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קבלת צותאריךן הרשמי הנכםים כונם סגן 998,69. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפטבית

 1969(.בטרם(
 ראשונה ואסיפה רגל בפשיטת עזבון הנהלתצו החייב. בקשת חייב: או גושהבקשת

 .א, 4' " עינין ייי' ייה ")י" יינ" "גי: צ:::'גינירי בגי:נ::: שמכ,:בן :ב:: יע:ב'":גי:ס'2י:ןאשנ

 "ק"ן(. DDT~IN1 )"1 תשג-ת נ"נ ג.נ ;ן,ית~.תחייי ת,-אגיג. "ו, ננימ,ן :",ת רח~נ ת,-אניח(, )נזיףהישמי
 1ll~ss. עונ~נות חי, נאר-שנע, ש,: ימ".וי ומשאטנ.ת ה!י1צבי %"1%( נמרו )12 תענ,ס נאוךנ-ג1

 )23 השב-ט בשבט ד' רגל: במשיטת העזבון להנהלת הצותאריך הרשמי הנססים בחססגן
 1569(.בינואר

 )1 תשכ"ט בניסן י"ג והמקום! השעה הראשונה, החטיפההיכריך1

 'ו'1(י"!י'י ראשונה ואסיפה נכסים קבלתצו
 "רעמי, הננניפ גונן נמצרו נניוי' ית'" נשה"

 סגיון. 6, שרית נר ןמ1
ע'ץ

 הנסג!לנ:י 1959( במרם )13 תשכ"ט באדרכ"ג 69;327. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של! המחוזי המשפט ביתן
 הרשמי הנכסים כונתמגן 1969(. בפברואר )27 השכ"ט באדר ט' הנכמיה: קבלת צוהאריר

 גושה. בקשה חייב: שן נושהבקשת:
 )13 השכ"ט בניסן ב"ה והמקום: השעה הראשונה, האניפהתאריך

 רגל ופשיטת נכסים קבלת צו ביטול על הדדעות הנכסים כונס במשרד אחה"צ, 3.00! בשעה 1969(באפריל
 מע" ~משו: תשורו ה",.ג,שם תי-אנ.נ. "1, גניבתן שית רהונהישמי,ן

 ו'נ1טי!ן,י רהוב עין, שוע, ס.גין,
 ימת-גו-114י הניןפולני 1969( במרס )12 השכ"ט באדרב"ב

 הרשמי הננסים כונססגן
  66,,57ג4. אזיהי היק תל-אגיב-'פו, של: המתווי המשפטניח

 באוקטובר )19 השכ"ז בחשון ה' רגל: ופשיטת נכסים קבלת צותאריך1
!-.)19"5

 ~Clee. נמר! )! תשנ-ט מאיי י ס שיי. ג ךהאי "י-אי.נ. "ו, עיינם שיגס רה~נ וריי, אוין ימעט: ו"יינ,שס

 הניקצבי ,",1( אביב )!1 תשנ-ט נאורנ-נ %",14%. אורחי תי, ת,-אנ.נ-ירי, ו,: "מסווי ימשפ?נ.תן
 הרשמי הנגסים בונםמק 1969(. בפברואר )26 השכ"ט באדר ה' הנכסים: קבלת צוהאריך
 נושה. בקשת חייב: או נישהבקשת

 )7 השכ"ט בגיסן י"ט והמקום: השעה הראעונה, האסיפההאריך1
 בר-כוכבא רחוב אופה1 קמינצקי1 יצתק ומענו: תיאורו ההייהזום הרשמי, הנכסים כונם במשרר בבוקר, 9.09 בשעה 1969(באפרילן
 הרצליה.1176,7 תל-אביב. 139 בנימין נחלה רהוב תל-אביב(,)סניף1

 5893,67. אזרחי תיק הל-אביב-יפו, של: המחוזי המעפטבית
 )31 'השאח נחשי, נ-ו רנ,: ומעיסת ";נ:יפ קננת ?1תחר.ך הלעצבי ,ווו( במרס )ר1 תשב-ט גערג,גן

 י98!(.באיקטובר הרשמי הנסים בונססגןן
 1969(. בפברואר )27 השד-ט באדר ט' ביטולו:האריר-

 ה!י1צבי י"א( נמרי )12 תענה נאוינ-נ ר1ל, פשיטת הכרות נכסים, קבלהצו
 הרשמי "נכסים כינםסגו פומבית ותקירה ראשונהאסיפה

 אוגרי ומענו: תיאורו ההייב1שם:
 73,24, גת שדרות זבן, אבו,

 רחוב חשמלאי, ספירי )אנשל( אנטון ומענו: היאורו החייב,שםקרית-גה.-
 הל-אביב. 10ןגוטליכ 69;78. אזרחי היק באר-שבע, של: המחוזי המשפטבית

 1",",". "ויה. תיל ת,-אניג-יפי, ש,: הלתוי הישענית )! תעב-ס פאור ..ט רני: פעיטת וינרזת הנגייס 7נ,ה גוהאריך
 1981(. בפברואר )3 תשכ"א בשבט י-ז הגבסים: קבלת צוהאריך 1989(.במרם)
 1961(. במאי ;25 תשכ-א בסיון י' הרגל: פריטת צותאריך ההייב. בקשת הייב: או נושהבקשת(

 1159(. במרס )3 תשכ-ט באדר י"ג ביטולם:תאריך )1 תשב"ט בניסן י"ג והמקום: השעה הראשונה1 האסיפההאריך
 הרשמי הנכסים כונס במערד בבוקר, 9,30 בשעה 1969(,באמרילן

 הניג11ב' 1969( במרם )13 השכ"ט נאורי"ג באר-שבע. 1111 החלוץרחוג
 הרשמי הגכטיס כובםסגן )25 תשכ"ט באייר י' והמקום: השעה הפוציתן החקירההאריך

:
 21.1.11,1 תינית, ג;.!ן "' ,1,1. וני!ון.סייוןי1114



 משה ומענו: תיאורו הריב,שם

 )!ק
 תי"בינ; נ4, ",ו, 'הווה יהינ י' עי r'DTiN אנוסס 1 5,",ו,ויונ תרס,

 הנעצבי י(י1( נמרס )11 תשנ,ס נחזרנ,א "(,!!4. אייני היל נאר-שגע, ש,; "מהווי ההשיטניח

 ""מי מסיס גי"" הייי. יען,:בי::ן::וגניי

 72, י% י"מ בןסיבן:רצ41,גן::י:ג:י
 דיבידנד על להכריז כוונה בדברהידעה

 נ"י-שנע; !'!' ייוייף י"ינ נ"4 ץ'!' )פנלמש"שמי:' הנעצבי 959ן( ניי: )13יןב-ס
 עיי :ן בגביןבג::גן:::י":נ,ג) "ישם, הננן'ם נונסינו

 "",!49; 1( אויהייס: תי"יס נאי-שגע, ש,: ימית. ומשוטג,ת רחונ יין, )פיומן(' פיומר ",נסנור ומענו: היסויו הסייג,שם

ה"נ
מי-שכ' מה.%!1(. )!2 "ח בסן:ןןגב:1 ן רחונ 2ויז, ננ~מ,ר, י ט "יגתתה ייננת:חייי,

 1נ.רוי אין רי.נ 1,נ, ציפי, 2ני ומחו: היאויו הו..נ,שס
 19 י ר ר, !.

 5י,"7"2. "מיהי היק ה,-אנינ-יסו, ש.: החון, המשפטת ארויות. "9! יגרה: ,גל"ננום
 בינואר )2 השג-ט נטנת י,ג וחמן: ומטוי הפשיה ?1ח.שורתאייך 1נ1!י. ~ITTN 1.נ,ן:ר אחר: או רחשוןשניונן

ג
 פתתי:י:,

 מתיי
 תשניטי,23

1ITTN~ 

 יד, "יצי י"ינ , 9(19"
ייני(!ון.
 הוך רעיים ,נוש,ס 1-%י, נ1,ו,י,מ" י.יש.ם %יי1 .

 "עשיה. "'שור מעם םשנא'גאי-שנע.
אניג. "ישמ, "נכיס נונסלשן ה- 7, נרו.יי י"1נ עו.ן, רותם, יצעק ומענו: תיאויו"ממן,שם הניקצבי 9(,1( צמיי )19 תשג-ס נאזרי.

 תש- נ"יי ננ דיבידנד על להכרה כוונה בדברהודעה
 ( ," נמיט '12 ס

 הישמי ניןיננ!יםס;1
 12,!2. ",,יה %גא ריוג פועי, 1,ן, סייס ומינו: תיאורו "היינ,שס

 ?826,6. אזרחי תיק חיפה, של: המחחי המשפטביתירושלימ.
נ,

 נינואי )21 תשנ.ט נשבט ג' י;,: נפושט ",ייג הגרות צית"י'ו הנעצבי 9(19( נמרס )19 תשג-ט כאיי
9!י1(. הרשם, ה:נס.ס נוניגנן

 ומענם: תיאדרם ה:אמנימןשמות

 הל-אביב. ?, ברזילי רחוב עו"ד, רותם, יהודה 1. י1
 יייה. !31,3, ייחל ייניט י".נ עו-1, ;1,ן, יאינו2. דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה

 !195(. נפניואי )!2 תשנ-ט נאוי ו' "מינוי: תאיין חנות, ביה סרחי, פינשט.ין, סיון בן יע,נ ומענו: תיאורו ההיינ,שם

 הסגצבי !י!1( גמרן )12 הש:-ט נאזרנ.2 נס-נר;. אנר"ם,ר"ונ
 הרשמי הנכסים כונסכגן 64'ן2176. אזרחי היק תל-אגיב-יפו, סל: המתו,י המשפטבית

1115 !(!ן.!.ן2 תשנ.ס. ננילן ח, 1514, "!יסויים.ימס



 הרשמי התמים כינר מאתידעית
 ה193 הרגי, פשיטתפקודת

 ת,-חנ.נ. "4,יריי, ר"ל כפושט חייב הכרוהוצוש אגן רד,נ עו-1, שפייא, ר.יך וור.ת ומשו: ת.אורו "נאמן,שם נאמן מ'נו' עלהודעות
 ירוש.יס. מורת גזיה, שייך אעלוס,מוסן הני:as~ %י,1( נמרן )12 ת_נ.ס גאזי;_ג ניח- )חמשה"(, ,ירתח :'זאביה )נ'רא,,ה( סם, .מענו: "חייגשס 1968(. בפברואר )5ש תשכ"ס באדר ז' המינוי:האריך,8
 נעירו"ר ,!2 תשנ.י נאיר ה, רני: ;יישם "",,נתא:גגן:יות ו AGSI68 אזרתי תיק ירושלים, של: המהוזי המשפטבית8

 נאמן מינוי על הודעות
 ,",,,"". חויחי תיק ת,-אניב-יעז, ש,: המיתי וישיםגיתיייש,יפ. יוסף. הרר "ן, יגוג קהיית צרמן, משה ימשו: יחייגשס 2, בן-יהווה רהונ עוין, ויני7ר, א' 1-ר ויתו: תיאורו ה:אמ,'שם

 יוק(. גירן )3 תש;-ט גיור י,ג ייפוי:החר.ך הנעצב' %"9]( נמרס )וו תשנ.ס נאורנ,; תל-אביב.86,ט רזטשילד שורות עו"ד, קרמריס, אברהם ומיגו: תיאורו 'ו82
 ירקן, ";י"ס יוי;ס;ז

 הנילas~ %"9]( גירס )י1 השנ,ט גחיי1.ג
 "רשמי הננן,ס Q:Taספן

 ;.נוע רהונ תעש..ן, ציידי,. הרשקו ~ישו: תיאורו ו,..נ,שס
 ך,, אנא ר"ונ נורך, נ.זנוגיז, ;.נטנ ~מי;,: תיאורו היסיג,שם עילית. נצרת14,27,

 5%,""1]. "יי"' תי7 "יסה, שי: המחחי הישבסנית )5ן תשג-ט גשנט נעה רני: נסושט חייג הנרוח צו האריך,2 היפה. 37,8,וייבר 68'1872. אזרחי תיק חיפה, של: המהחי המשפט ביתש
 י.5ה. "2, ":גיאים רחונ עוין, ין, רא,גן ויענ.: תיאגרו ":אין'ש[ יעי](.גסגרוחר

 9ן,1(. גפ:רואר , תשנ.ט כשנט ט-ו המעוי:האריך 4], הרצל רץונ עו,ד, 'וגת, אנחל יער ומשי: תיאורו הנאמן,שם
 הרשם, "3נ.ם נונסנפן ,"!1(. נמרס )2 תשנ,ט נאזר ,.ג "מינוי:האריך הגיגובבי 1969( בפגריאר )4 תשכ"ט באדרב"גחיפה.קן

 נמרתן,]( ,2; השנוגס נאירכ-;
 נאמן שחרור עלהודעות נ.נסגביהרשמ'סנן

 מצפה 110,10, טףטזן משולם, אליהו ומעץ: תיאורו החייבןשם
1י8

יעוז.
 "5,י4!. אורת. ה.7 נאר-UIT, שי: ימ,ו:י ויכעסי,ת נאמן מינוי עלהודעות

av,הייה ר"יג עי,י' אי';" א' י' ימאי: ולאייי ה'-אמ,'שס ש,ו.::ר ריוג גה:, ק,..ער, ).,;"ן( .זופתן ומענו: תיחורו הן"נ ,!" 

 1959(. נמים )9 תשבט יאיר '.ט ךק"ייי:הוייך י5ן14%. איר,. ה.7 ח,-אגדן-יעוז קן: סמוי,. המשנסגיח
 שז.י ר"ונ ע1.ן, יו.11.ק, אר.ה ומענו: תיאורו ו:אמ,'שפ

 ה;.ןצבי י"י1( גירן )!] תש:-ס נאזרי,ג %,
 הרשם, הננסים נונס;נן' ת,-"נ"נ..

 יוד(. געירואר )!2 חשנ-ע נאזר ו' המינו.:האר.ך
 היפה. דרסלב, אצל הנינ ונבי 1969( במרס )12 השכ"ט באדרב"ב 16, הגפן רהוב טרקטורינט, פריצקר1 יגאל ומעגו: תיאורו החייב,שס

 פ5;63!ו. אזרחי תיק חיפה, של: המחוזי המשעט בית הרשמי הנכסים כונםטגן
 חיפה. 14, הרצל רהיב עו"ד, מזרון, רבאל ומענו: תיאורו מאמן,שם

 %וביז' יייס )% טתש: י תיוער, שי נונן קי"ן' ),א.וש( ייאות ומיש: תיאגרו והיינ,שס
 הנוןצבי ,ן,1( נור; )12 משניט נציי ננ ",ור. "ו, גצ;לקון ר"יג שסענה,שייון

 "רשמי "ננס.ן גוןס.1 ,",12י!. אורן. תיק ת,-"ג.נ-י!1, ש,: היחתי המשפי גית2
 אשקלון. 15, צה"ל אחיב עו.'ד, גת, אליהו ומער: תיאורו הנאמן,שם

 ו, ומינוי:האריך
 טעותתיקון 9!י1(. נעגרו"ר ע2 תש:-ס נאוי

 %"9]( נמרס ,12 השי.ס נאידנ-נ
 "'וי;.רימ: ג:::, גגי:!:גן'1ן )4!"]( אע"ת יגיע ניגוי;;סר,ג,םיהרשמי סנן

 אחר, או יאשון ונו.נ,ז:ו עויות., ."1 צ., חורות. ."5נמקוס
 ~סון'.' שנ' ו'נ'ייי נן,ים נ!, ;ייני נצר רדונ משר, קרמרו', אמון ויין: תיאורו ההיינ,שפ

 ש:י". .ז.גיו:ז צ-,
:נית.יס.

 הישם. דננסיס ,:ונס גנירעוור ,י;,!ז!. "ייני ת.7 תל-אניג-יפו. של: דמהו,י המשנסבית חרוץא'

 ס.י16]1



 הינווה נס,1מ ,שמתו ים,ה,,.ר וה)נס,ס השטנן נהוי11 תקי-ו-4!"1, רעממי, ימ',י1ה מתנית );( 11 יתרנהנרתאםן ש תקי-ן-4י"1 ישרא,, ננו הוו "1 ,")ו( נן'. 11י 1"שנ,ור.1 הערלה תוצאות עלהודעהן

 גיוס )11 תקנ-ס::::
 ,"~ן( ווי" ,,י העגין נתוך גיןג.)ן נ.ח שהשי, י'ים שהתקיימה "",ן(.ה

יג גן",,ר נוי יס ו"ן,שו משנרים גטו הייומנ.ה הי.נ ".;יות וימישיםמצהא.
14",,4,.12,41 . . גווונו ,נ;':( ןןנן'ת היגרתמליתטחו,ןן*ום,משתהוי5חגסן1%,-,נ,חןה)

.7%.ינו.2.י ] ] ] ] ] ] ] ריק,] בןי;ב:י, :::::: ::::ג: :::::: :::::: ::::::::::::
% מ,1%פו::: % %  .iftw ם::ןן '42::: 

ש אוצר שטרי של הכוללהסכום אית: נ, ,.י 9"2 ניך יייפוו אהריךן מורל עלו ו-111

11ש11~1
-."-::=. 
= 1  

 ייקיית ש)1( סעוף פ'~י הסייוריים גמניריס מע;. גחהן המיוינות ך"וב איגרותארגענ.
Its,ooe~ooo

 גי ,-. "ווי ניך::ך:יןצ:,מ,:נו
צב:בב,ש:!יננית אשושיהם

%9,י49,%
%י1844%מה: 119%17"!117

 ::ךנה"ייי בןביב י. ::ן:;ב:בן :י;:;7; ::;ו::שי:בב:ז:::בי'
9י",99","4" 9"9,""9,4" )!( )נ( 1 סעיף פ,ע, "12""1 י-י: la.~oo ניךוייפיו

 ןי:ב:::ההה.
ומון ;34 """""" - החמיר :?בןב:3 וון,29 נסך מץפןה איריןן נגורי

עי
,5 

 69 "ן94"9 )!( );( 1 יעי

 הסיוורי וגמס5ר הראשי הנייורי נין5ר המסנינת חוגאיררת1.
 עקת, הנא"משני

 נארר ג-ס מ"מ נמווורנמנאיס4. ,.י: 9"","4 ניך ותימה אפרי" מורי
 - 9""1( נמרי )19השנ.ס"4!"112

999,ן"",וו1 )1( )נ( 1 סע.5 פיעי

 גנניי שעלו ""זגאיי,"
""9,""9,4" )2( )נ( 1 סעיף עיעל רניע,, גיים מ"י דיישך, לפי ייעיעו,

""4,499,9"1יה,נ "",1(. נחערי, )! תשג-ט ננייןי-ד

ן111 ",1ן.ו.,2 תי;.ס, נפנו ח' 14!1. "יונשינ'יקנס



nlDlTn(1" קן',ת ע1 תה1ולת,ת" D'D'llin 

)"י)
 נ"ול)תי

 )נ)1)ת) ]1 תעו" מתו תע)[

 בע-מ בהראחים בע,מ תפארתקפהן
 שנתננ!ה הנקי מץ "יוצאת הנייית האריס" גי "יזעה נ,"ניתנת וצנרה שי ":ניץ מץ שיא ד:,,ית שנאקיה הוזעה, nraנ.תנת-

 2% גיוס נהינה ונתכנסה שנועזה"נ-י
 כ!נרואי

 מיצגן. התגרה את ל5ר, אחד פה ההליטה %ויו ג?נרואר ;2 גיוס נתקנל. "11
 הקין.. 1' י%", ;תינה י"נרה,לפיק הנאות:ההחוסות
:, מייון. היני" את ,!יק1.

 ג?.רוף ת:.ע,ת,וס "ת ,";יש גלה יו:מ;.ס וחגרה ונשי
 מסה, יההוס ד הייעה פייים מ'.ב "נ עשי שיניה יינך יינךיה גמלי7י נרנדר ורכלה מוככרנ ויעי נימנו, נתן את לינית2.

 הנ-י. התאריך עז תנ,עתו את שיש שנא ייפה נתגירת 'ייניי% י;.,, "מייניים משנוקת שניים ני קי "משותתת חתימתם%.

 ה!.ר71. נת,,ןתפן,יות.ה
 ,"גר" תנינית ,"ם שיש אזם וננ. a1TTtn נ,עין

 בע-מ 98 פך,שמן בבית ן מם,תנות ,ךנ.ש הנ-,
 מנין" פרנוס מ.ום ..ם 21 תוך ה"-מ, ,ייי7'ם תגיע,תי"ס%ת

 מרמץ(ונפיר), 11,
 החברות לפקודת )ו( 215 לסעיף בהתאםהודעה ~ה. "%ריך אררי שיוקו גת:.עית יוונויא לשרזם. מעץ,!י

 החגרה של "ניל מן היריאת "נילית שנאן.!ה הונעה גוהייתרת נריר ריקה כינר; ויקי נימנונתן1
ליץ:ן נזי- מיוחןת ההיסה ;תקניה ,ל"ו, גייס 3 ניס ן"ת,יימההנ.,,מפרקיב

 החנרה, פירו, ישם החניה, ,מפרק י.קא אני"; את ,מסיגנ בע,מ פושדה
 קושה. )",ודתען,,ה מרמץ(,נס.רו7

 חנייתו .ה;.ש ";.. יושרה 1;1 ":ייה .ו שיש נשה ג.עי קותגויה ירי, מן "יויאה קנוייה שגא!ילה מזעה, נוהומירה
 פר!וב י.וס יגס עשר ארגעה תרך "נ-, ייפיק ורנניתנשרוף עירה פירוק עי מיתוות "",מות נת,:,ו %"1% נ!נר)אי 1%ניוט1

 11.ויזען ייעיק.ס. נהן .וייסור קרת ישף עו.;', מנזם ש, מפוייס וע,מרצון

 "מועל תום,אזר היעץ: יפי ימלרל'ם תניעותייס את ישיש היניה גוש, גיע,י
 ותגיע,ח נונחה תג.ע1ח יה,ניו .א הני

 "!יין. ג"קגין .ונק יא "נ., המ1ע1 תוך ,מערק ישעושיא ת,-אגינ. 2, קפיץ רהינ נצץ, וו,7טיי קית ישף 5;י;.,מנחםן
 מפרק מי,%,אנר"ם וי,סיר:יץ י.ניקרתמנין5:ינ,

מפיקים-

 מיני יי.ן "! יי"מ" ך".ן ג, "ייע" ש"ת.מיית נכסים כונס מינוי עלהודעה ,ן בע,מפולעיר
 י,;,

 נ.ת-המשפ? .ן. ע, י".!.;2 גיתם :ותתה ת,-"גינ, 1,ישרא, יריות ",.מ את מינה יפועל "יוצאה רפש ני נוה ,ן,ן.ע"ייני1
 ;:סיב נ:ו;;ח %י,47;1 "מרצה נתיק :תי-"נינהמהחי נעין, "ו מספר י21ל בהברת נער סינסור מניות עי נבייםנונס:

 ךי.י.וסגין יערל "יניע הי,נ ;:י.ת ,שן "ננס את יייק "ורתות ,ושתן שי ומנהי
 הננסים ינויי יפיח .ש ה;.י ישר" ";זוע ושין ונרבג, קיטון. ושימהנ),ז"ס"ן

נקני. ע1.י נשיץ, ן'פ'
 עז-ז "י,יוזמהשזרותרוסשיין"13,ת,-א:ינן

ן

1
ן

 1,ון.ו,4נ השי.,, ין.וו ", ויו. "יימין."..זין1118ן

 ירישיים הממשלתי, המז:ימ ע.'ה.ז;ט אנונות 124המתיי




