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 ןן ןי
 ן תשכ"א-1951 שמלים, רשנההזק הכנכתמזק-יבור:1
 מעיי אררי ן, ך::נתנת,נוןן ן הנמלים לרשות חבר מינוי עלהודעה הכנסת תקנוןתיקוןן

 שהעלאת 1"נן"1ן, חחתזתוע,1,.סן ן ):ו.זור( ;ויורפי משה "ת חמשיה מינת: :slif?rj1:-)!7: ן( יתייעציה ,א"ר הגננת, ,י,שנ-ראש ניאה )%( ונא..ויוניםן ן הנתיזי, רשות י"1, )"( " ,!ן.ף ניתאנ יי נוה,מיויכין .גון; 1!
.ן". לנוון ע,ו,יס ,גננת ניייאת גה והאון"'.סיפורען ן שמחה נמ,.נ המן.נה, ע.נזי מקרג הנ:,,ם, נישות "גי!העת ,.זד- קו?;"

 ארנוןמיכאל יחו( נמרת )24 תשג,ס נניןן". נחוי המע, את ."שי ," המזיה,ננסחוןנן:,.ןן
 היישלהמוייי וrr))7333 יהג?ה11. התיז  ליייה יעג.יה ",א 31נ;ע.ףממזינן

 ש. ים, ~ף"' ונ-""' ן:בי::ג:מ :בן1 ןתב;יל
 נז,ן ין?ען ז.ן גךצע", ,זון ".)עז""",'טה

 ונשי"ט-1959 הון, השקעות לעירירה.. יי.- נייעזה יזיין עינת שניה ע:'1.
 ההשקעות מרכו במועצת חבר מ'ני' עלהידעה מגת.יםךב ,י,1( נביאי )!2 תשג." נתנתי.א

 סקיי ,יי ייגותה גתו,ף נ. נוך,ךון.ן,ן
 יע.זוו יחו, 12

 מושב., מרק %ת הממשין מ.;תו ,, חק..ן-lsie הין,ןש,עית 4וי. ען' תשג-", 1424, י,פ יזו; עם. השייח, 9!14, י-פן
 שמעון במקום דצינור, מקרב ההשקעזה, מרכז נרעצת הנרלהיות

בז'רנו2.-

 י!",. תתו,) ,ר"1, עמ' תש..1, ,4י, ן:ינימ.ןדידעה בילקוט  יפורממת  המיייצה  המויצה יברי מיורי  עלהתודעי
 ארזוןמיכאל יווה( גמרי )24 תשנ.ט ננ'נן"' יר ש, ג1,1 "ת ון"נה "נן.:ות ".קור נ. הוזען, ין";מסרת
 ג7ינייי ינק Servadioj (Brn~o סייי,יבייני

- יייו ;מגיתו שהשי. מות ע, נת.-%נינ יר.נ. ג") קה.ייתק, המש,"מי.י)"מו1"72( מיי ש, נ,,,  2,4. עמ' תשי,ס, וי2, ס.,ן תומט נשבט ;.ד DT'1 ו.תן ישרר, מז.נת שמן ג, "הנ.,,.ס
 .71. עמ' תשעך, ו.וו, ,.פ! 1917(. נ!נרוחי)12
 רפאל1דעו1 י"!1( נ נון )ן תשנ.ס נפזרי-ם
 וושכ"ה-1965 לשיאיה ךש.1?ח.4 ההרן משךז ש, ן:,,,חנן, "י7!7()ין

 1 השידור רשות של המליאה חברי מינוי עלהודעה
 נעיי ןמיותוייי נ,י"יוףדיך,; ,-,-,.,,, , . .,, ,,,ן, הריני ן, תשנ,ה-3"י1 הששור, רשות "., 43 ,יעיףנהת,מ דטט"'וד .דוי-יכ.ד1

 את י"1,מינןושיאהןיי:" ותאן
 ישיזוי; רשות יצאת הגיי יהירת ,הכן מיויס.ב "שי.תי,סך";ש'ג שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה1

 ,".)",ים איימןישך נוך מ,וי;.ס י, הלקשרך "ו,-.נון; )1( )ג( 41 ,נעיףנההאן
 נייונינ א,.%ננו.מ.ן 'נה1 הלהגויה שר נ' יאמוי' ין.7 ,2 נע.ף ין. ,ניר,שהן:ש,ה
 .נ7'1א.'הו %ר!..צ,, ,אר,. "עזיה ,,,'טת קקי שי שוגו ועז "7י1(נמרן גזאגריס חי'!1ר.י.זן )ין תשנ.ט ג!'נ1 '.א י.וס יעזיה .ופייטת ושר ש. מרמונממן

 מי1מציי ג'ת1משה ארנוןמיכאל 7"י1( נמרן )27 תוניס גנינןה'
 ;,.ו'א,'"1 נרפימירז' המישעמומר

 ערסו,עיור גרס,נחנון
 2ZS~ עי, תש:.", י34, י-"ן

)נייא,י%יי(נרתי).
 ,ונרדי"..ס גשר!", צהרוני

 רינותחנך ויימן'ן,י

 שי11רהי ריש,;ציי נון מ,ן.ע.ס ו וממשיה יחו,-.ןון: )1( 41)ג( יסייףנהתאס ~:ביב::;1 שר של מקוס ממלא קביעת עלהודעה
 שהןנתו  זועני":עם יגנן יניי",ה שר גי ""ליק, ,"וק 29 נשף ין' קגע",שניגשיה
 שייו.ע7נ טנינמרןגי גפנרואר  )24 חךג,מ גנדר ו' פיוס השיכון שר של מ17יויתמלא
 יונ,'רך.יו ,%רז. השינון שי שי שונו )ע1יי17(

 ולילייטרחל ייי1( נמית )24 תש:.ט ינ.יןן' אריץמיכאל 9"י1( נ!ניו"ר )4! הש:.ס נאויו'
- --

 9י. עמ. תק:-ט, ""1; ען' תשנ.ן,ן;-ה. "2י. עמ' ישנ.ה, 49י, ס-ה)

 ל11.1.1% תךנ.ן. נ1יוו  נ,; יזין. י!ייין.סיי7יז117%



ו ח . -

 הטכשל" :יציריטיר
 ירקות, של ולשיווק לייצור יכועצףחוק

תשי"ט-1959 סמכויותאצילת

 יעיי !י על יי ןות)נות "נלנ1..ת את ",ויאני
 בתיג ."וק 7(

 מ:,, ושנ,, י,שי", מוו,נ[, [נונן תשג-ן-1ו,1מש.הייס,
 ns~lan 1,2, ,נ. הנתוות "!מנ.י.ת נתו,ף :י מווי;.!, ח11

 2 לתקנה יכה"אם ו, השי"כ-1959 ירקות, של ולשיווקלייצור תשכ"ס בגיסן ה' מיום לתקיפה וזאה המקרקעין, והסדר רישוםאגף

 הימש," ניינ. )מינני ירקות עי וישי1וק ,יישר קיווצה,תאות %ולן(. נארי, )11 תשנ,ט נניין נ-1 יום ועי י",1( ימים)24
 "יקין, ישיח, מ.ניו.את תש.ו-"ויו, )ת.ויון,נדיי!"('עקבש'שפיראד'גנינןהשנ,ט)ו!גמרסי",1(

 והנר ייקרת ש, ),שי11ק ,יייור הס.;!" דני ,היות ".?ר,משרז ומשיטיםשר
 משרז גרמי, זב ונ"יעזרו-את הממשחה, ננויח שלה דע.ע,ה.וןז
האוצר. מ,;י.י r(Qtttt) 1941 החגגהת".ת

 !1יימ" ע,י1 שך,7עה ממזרן, נתיעצה ,;1". קן,ה ש,
 נס,. - ",,1 עמ' תשנ.1, 7"12, התרנייי! ג.,,יס מטבע-חוץ על בפועל מפקחטינוי

 ה"נ;" להקנות 11-1 2 תנות ירי נמנומינהוקף
 "71, הפר!ומיס נייקיט עס.רנמה המ,;!ה, מ.11. ;ל"סיועה )ננ;יס(,

 מ-ס ות7:'ת' י'?וע ;, יצוליה ,?,רך גשמיממנע-".ןנוי!;1,
 1, וי ךמן,ן ע, ךעייו ,תווית "",1( נח!ר', )11 השנ,ס ננילןנעו

 %",[( נ!נריאי );! הקנ.ט נחזי

אג
ף

- שרףזאב 1,6%( נאררי, )4 תשנ-ט נ;.!ןס.1  
י

 222. עמ' הש,.ט, !2% נ." ו ן".וישר
 4?. עמ' תמן, 14,, 7-ת! ו, מן' "ש.ן, ע.ר ",1%[ ;מ. ,"11, מנ' 1 ת,ן' 1%41, יערן

 22,עמ'

 שיקום, אזניי של ופיניי כינויהיק ולניהול לאישור )כללים הממה מםתקנות
 תשג"ה--י96ג תשכ"ד---1364 גמל(,קומות

 .ס,:7ין!)!( נמנות. 2תי7ו-
 ,הזמתך

 י'
 שיקום אזורי ופימישל לכימי הרשוה מנהלמיניי י"יק.ר ..

 אור. ק, סינף נ.נ., ין., )א( "1 נעיף ,פי ימאותי נהדף ו,.נ "יקית ;. U~'p אני ן, השב-י-4י1% נו,(, קושותו,ן'י1,
 ומינוי לבינוי הרשות עם יתקננת ולאחר ו, השכ-ה-1965שיקול, האמורית: התקננת לענין מאושרים ערך ניירות הם להלןשצויעו

 מירס חיקית מני, ,"יות תייבש יני את ייגה %נ' ק'ליס'"ייי'שי מ.,י11 21 ע, נו,, נסנו! ימונעו או שם עי רשמית "ינ"'נרות1.

 ;. אילן גי משה נמרן י""1( נח!י', )ו תשי.טנמס,י-י נן.י, ,ישיא, משנרתחות pja - טיפת יזי ;, ש"1?"1יירות

 לשנה 51% של גשיעור ריגית נושאות המהיה, יוקר למדדצמודוה
 בנטוב מרדכי ""1%( נ!ני.אר )24 ה"נ-ס נרזי1' !י ע, י?יגור ושו.ן;1 1,74-י,,1, כשליס ,!זיון1ע1מו1ת
 ו. מיום!יי!פוט

 1 "שזניךשי "יו"ד()"מ ,2,"(ן )ןיי" %",1( גייס )נ2 השנבוס ואזי

 ליר,ת מיליון 5 של כולל בסכום שם על רשומות חוגאיגרות2.
 279. עמ' תשב-ה, 466, ס-ח1 צמודות בע"מ, לאזגוי בנק של להשקעות חברה ידי עלשהיצאו

 998. עמ' תשכ"1, 1214, י-פ2 ועומדוה לשנה 31.4 של בשיטור ריבית נושאות המחיה, יוקרלמדד

 פרוטפקם פי על לציבור ושהיצעו 1986-1975, בשניםלפדיון
 54(; )סדרה 1969( במרם )24 תשכ"ט באדי ה'מיום

ש =מ%. ע י, ת"ת  ל גל 1.ס   תשי"ר-1954 העשורה, על ה",..ה אר..ן ח.ק לפרית עליון 4 

 נפועל ראשי ענודה n~Da מימ' עלהודעה י;;" 51% "י נ;'עיי י'2'" יי"ית "מ"."' ,71י,מיי
 פי על לצינור ושהוצעו 1986-1975, בשנים למריוןועומדות
 הענ1זה, ע, "!,,.ה אירנ1ן ,ה., );( 2 ,נעיףנ""%פ "([ )נזרה %ן1%( נמין )25 תשנ,ט נאזר ו' מיום!י.נפקט

 תשי,ן-
 ענ.זה מ!," ,היזח נרם. מרדני חת שמשיתי ן א;י,מיי ו'4""1 ייי.ת מיייו1 5 ש, נו,, גננכם שם ע, ישימות "1נ"יניית4.

 יון עז %""1( נירט )21 תשנ-ט ננ'ס1 1' ים מ היי נטיעייאשי !מודות ני.מ, ויס,11ס ננ, שי יוש,ע.ת הנרה ין' עיש"1?או

 נש,ע1י יינית נועצות "מן'", '1,ר,יזר
 7נ ישה 11% ש,

 ניסי
 9""1(. נ"!ר'1 )!1 תשנ-ס

יי:ך:~גני יני" מ" ,1י כבנוך:-י :ל' ::כ::1:ב::[ןז::ג:ב4:ן:,::::
1אבשרף;"ןהושנ-ס"ערס%,ן(

-
 282. עמ'  חשי"ד, 184, ב"ח1 1302. עמ' תשכ"ד, 1983, ק-ת1

1173 %(1[.4.י[ ת;נ.י. נבינו נ.1 תנן, ";זרין.ן.)רון

--  - 



 תשי"ה--1965 וחמניה, התכגוזהוק העירוניים כתי-המע.כטכקירת
 חופץ למימי הערר ועדת בהרכב שעוי בדברהודעה לתל-אב.ב-יפו עיר שופטימעוי

 שי71מה 1, הווין ,מימי הערר ויזת ירננ נ. הוזעה נ'ת fi-Dt1 , ן העירונייב נתי-יישרט ,דיית 2 נעיף י!. ימנות,נתיקף
 !, תיג-ה-5"1% ויניה, יתננון יה,, דש;.ה יתיילת 7 !עיף ,!י ווי ו, תש-ה-,4יו והיש!ס, השקטון סור. ין,1זת 14)"(ונעיף
 ו. גי'" .יש נ;.ין י-ו מ.ום ימיות ין,1 נקומם ששיותייס החנש.ם "תממנה

 ואינית. י;?, ". י"מ אשר גין-משיט והוות יעי-אנית-'TD ;יר שוטי"1%7( יזי עי שמונה נהני ין.- .'יסק .נצא שמיר. שיי"נמ,יס ימרס )31 תש-י נ' נחזר ג.ו .וב ען !"!1( נחירי, )1תשג,ס
 שפירא כשהח.ים !"!1( מיס )!2 הוךס ניינןו' חי-אנינ-יסו-: ש, וע.יווי-בית-ימש!ס

 הפניםשר

רמי "נציייד,מיאי
 7,"1. ?מ' תש:.ו, 7,!ו, י.5ן ,ו,

 !1. ית' תשן.[, 7!!; ;מ' ה"נ-ה' ס-ה! ,יזם,.צב. וזרהייי
 ,ינטנש:..ן,זנה אזוחצנ,

 1947 כרפואה, הכיזעכקיםכ*.ררנ יררמשה א.זננרנאניוס
 ,5. נמרותינה71ף מ".י5יי'ייי אקיייייזמיו ברפואה לעסוק רשיון של התליה בדברצו מ"יי'"ין א"ייחו

~'ro 
 נר5ואהו, דלתענ7'ס ,ן,וות %)1(

 ,קוווה, 9 ינע,ף נהת"ן שמ'1'תי "שון 1"ש:ון גז'ן ע.וןוירקך יי'"יאפיון גינרל,ז )רוצף(רענן
 יע,נ לרופא שניתן זר,%ו!7. משר מרשיון ש, ת7!1 גי מורה%ך מוויאזיק. גנוזיש,מ"
 .מ.ס שנו; ש, יתקווה יותעה ירוש,יס, ,. .והם מיןוניר-הוא, מ.איניקאשר ננאזואמיי
 מרצ'נ:לילנסס גן-מאג'צווה

 י",1(' נ"פייי 1!2 ט השנ י נ% נים
 1 ברזיליישראל 9"!1( נבר! )24 תש:.ס גנינןה' נויזר!רייפה בן-יורם י"מיס ,צחק'

 מ,".ים

~1Da 
 "ני.אותשר1ימי["77( תיג"היו

 "ז. עמ' השנ-ו, I(SO) י,ח !"2ן עמ' ו4י1, 1. ת.י' 7""1 ע.רן סי,?,ינית,' גיונשט'יןאנר"ם
 הרוזיע,ג גן-יונףשושנ"

:::יינהשומ:י
 1943 ציבור(, לצרכי )יל' ;עית הל' ת-"ל

 7-1 5 סעיפים לפיהודעה 'o~rliצבי 711",שקמה
 שהו,מ" י5יתוה ירתות שייהוה דיישאהבני, 5'נצ.יו"יה ייינ"ט"ו.;7ב

 ההתול, ישות - )יהל ו תש.-"וי1 שסיב(, )דליתון'היח מרומןאריה ויגורסישיא, רשות הו, !. ע,
 2%9, עם. תש;-ט, ",14, הלייומים נ.יקיט לויניה ע,.השד.ן;ה ,.יוננ,י-טהור שקמהזוז ורוסשקמה

 "אמורים נמקיקע'1 שין ני המיה טונת "ו שות ,ערמי ההלןכ, ,ר.זנר1שמוא, ויטנשי..ן711
 הזך - הניתוה ירש.ת ,שקוה נדרש נך, ;, ן'?וי ,7ן,.ר,ןה לרמרינ, וטספרן'ננו
 עי וי [:יתי ;י ןיןןן נר?.ן,ת יי ןייןה ןין;ס ן',םן,זש"ם ראונןוניה ,ולישטייןמשה
 "ן,רק;.ן נ5ו,!י - .שנו אם - הר,קיס ליס, %ת ש,.,יוהיעה, רו~ננרנמשה זמיר;מוס
 ורננם 1"יש.ג תונע שהוא ה5ייוייס "ת ינעיליוס ד:!ר?ת,דון?: רנ,רמתמהו טאוגישראי
 ונעיף. סעיף גג.והנע' שוי,יישקיה ,ורעא,,משה

ןן ,:. שיףמיוני יערניצג. מטי יכוה מהנוער ששהיה ישתת נ' "יזעי נ[" נשיתין שורץמשה ינון'ע7י
 נים. יחוה את מיז .מנתר וחמורים גמ;יק;.ןדפק[., תייי"שמוחי נחןצגי

 ע7%(ים
תיספת ורהפט', 1רמ ~!ו( מת "! שנץ

 ענו. %,ויו, מוש נש,ו')ת,י-% "יש!ן.ם שר מקוםממר
 הקהוה רשותמג",- פיוננסקי אלכסנדר 9י!1( נמין )"1 תוניס גןורנעו

- 9,5. עמ' צ,ו, סר, ב', נרן א-., הוק,1
 "27. ;י' תש-., 57, ס-חן 1. עמ' 2, מן' א', תון' השיח, ;-רן

 4.1%%.[1 הקנ.ס. גו.!ן ניו 7[,ן, "!ונרנין,ירין1174

-
-

 ן



י  תשט"ו--1955 )גימיאות(, המדינה שירותחוק
 שירוה הקופת חישוב בדברהודעה

 תקופת ,"נן,ת ת:"ינ נזכר י"71עי וניהרס ן, תשט.1-ו5י1 );ימיאוהן, "מושה ש.רות יחזק ו" נייף יני כמנותיגתיוף
 ש,שייופו

 ועוין מורה א:, ו, מיון7ים ענווה תקאי גזגר ,זוועה ונותאם ו, "4 ,1.י שן)יע יץ"ר היזיקה ישרות שנא יוני
n'uo17 11"שם ,לי נ' נטוי המלוייה שירותם ת,1!ת ת"1שנ ן. נסור ין,ן יפורליס שמותי,ס אשר ומן.:ה יינזי יצגי נ, י 

 ג'. נסור במצויין ימע"ה משהיתה נגדו,ה מנס אפזגי

 ג'טוי נ'לור א'לוי

 כמןי1ה "מתן,ת ושירותתקופת ימןשה נמזגה השייפתת,1!ת "עוגושם
 "ושיםשוין יושינשריס

 הממשקה יאשמשיו
-121"1 נ,,יגף

-י22!1 ,ויןשושנה
 לשיוור,רשות

 קוי
 ישר",

-!י192 מזרתי",יצו DTSP' 1"2166~1ישון

 "נט"וןמשרז
-"ו"1"2 בקרמןשמעון

 האולרמשרז
136186 אינוננק,לעורה

-"2"171 א,נחרימשה
2"2וו"2 בן-נחים,היזה

-"18-2 כרו,גרוך -!1,הנהגתן
2"-

-419"1 נורזוןאריה

-524"2- :,נועוי"
6זו"141 :יברמשה

-"1742 זזןשקמה -"17112 י:וויוףונייאש
-"22זושימהירון

-"1752 נשאמשה
-"82זו ,71ח1זוז
-!51"1 ,קצ'ונייונף -י2ן19 נונימןינ.
17"14 נטמוןיקו

-"2י14 פיינ.ששושנה
שמואי

DS-D 195245
11?171 קיציםמשה

-"?1411יל"קקסה
198216 שמ.ראיתמי

11-15 רציןיע,נ
-

6"1611 שנרץרוז

-"82"1 שונסמריני

 5"1. ם השט-ו, 118, י-ה1
 !78. עמ' השי.ו, 532, ,.פ2
 422. על' השכבו, 3"9, י-פ "4"; עמ' תש;-נ, ",9, י-פו

1175 61"11.4.1 תשנ.י. עיזן נ,1 17!1. "וי"ולינ.)ו~"

--- 



-

- -  

 נ'טיר 2'סיו א'סוי
 נמן.נה ומוגזית השירותה,י!ת ייישה נמזי:ה ,רית ךקתקי!ת "עונזשס

"זשיםa'JTדישינש:יס

 "?ר,אותמשרן
!1 אחרק.שע,:ו

-2"-
8-119 אייע~ראנרום

-419נ1 אשי2;נניז" 176!11אייקוזנש
417נ1 טהרהיים

!2,1124 י!ה.ע7י

6!2-"2לתיהנה1 5116ו פי..שמ1.צה,
22"151 רוו:פיןאיניט

2י1-נ1 ש!יייוני"

 ההק,א,תמשרן
176"141 וייימןארי"

 מקרקעימינהי
 ישרא,

76127 נרנשס..ן.ש;.מ
25,י1 יייסנר1תן

- 5!1122ר,נ"ממן
6!42י2 רומ:ינסקימנחן

 והתעשיה המבהרמשרד

21-249 ,נורנשייין( "מנר,א,,הי
1123י1 ניגריוה

7226"1 ",רשמחה
221-"1 טשרניהונ?,,מנחם
97226! נהןחנה

 המשפטיממשרז
117176 רח;ניוסאהרן
6!17192 ת,אמנון

 הנע7משרל
21י"2 היותצנ.ה
-5ו95 סראונהפ;ינן 6"1 ,ויקירנ,יה
1226"2 רנסש"פריצן,

226!"2 נר.,?ריחי", הפניםמשרז

 הענויהמשרז
22"1!1 אניזןנתן
a?v~8216"1 אין,ר
17"131 נן-מ.נ"י סוגשם

-1921!1משה17י,ק 1411176 קסטרואיי;יר
176 קיקאוערילהק

. 
1%

- 27!"2 שפירא"סרהמ

 1.1%1.י1 השנ.ס. נ:'י1 נ'1 7ן!1, ו!זנ.מ.ןייויס1176

--- 



 א,סיר

-TD

 ג.
 גמזינה ךמווזית השירותת,.סת ,מעשה גמזינן השיי.תה,וסת העונושם

"זשיפשממ"זש,מוניפ

 התי"וקהשיות

-ו!7"1 חנ.שייווי 2!7"2 טיאונה'צ,ק
-"!171 שנישמוא,
14517 סמושמוא, ,אויי ,נ.טו"ימונז

 התתנורהמשיד
177 ע~יו נןעורא

15!7י1 פ.נ?'יזוז
19622 פנ?',,אג

9"1!17 ננרךרווה הוואימשרז
-"ן179 ננאי צ,וןנורינ'. 26י5"1 י1פגןרג.נה

-"15112 ןו.מןיהושע
-"1792 ס,,0גג,ר 25!179 רגיננים

-9!172נתןרויס

-"72!1 שייראחיי"
 והתינוה ההינוךמשרז

-"2י1% ונזרארי"
4!5"! "ר,.פמשה

 ".ראהעונזי
-"!1519 ונ?תיעמישזי
י419"1 היפריןהי" !!4"2 ,,ריהווית

-329"1 "רשמןתנהוס 14-17 גימ,.ןיו,נה
!2!11י1 ),.!שיץ( ינר,ןנא"ה

3י1 יינימן.עקי 17" נ! מ,רנוני.מה
-"2"151 מחמוןעריאת -"14-2 "ונ,מןאפייס !!9"1 פ1,ק,וי
11י1"1 ניא.ג ,ורזונהמתי,זה
9"!193 ר..ניס'"ון.ת

 - "!רסוייס נ'יקוס שיורנמה שירות, תקו!ת ה.ש.נ ניגינ"וראה
 .'מ,ן - שנים. 17 א!.ר' -ינחס האוצי, משרן ,גותרת מת"ת "!19, עמ' תשנ-",,145,
 השיגון, משיז ,ג.תית מתרת 474, עמ' תשנ-ט,"!14,

 "זשיב. 5 שניס 17 ,".יין -זניאי
 יייחל; -

 ,ימן,ן - "ושינ. " שוים 21 נ..י .שיוס "".יר, משרז ,ג,תית ית"ת 474, ;מ' תשג-ט,",14,
 חושים, a1Jr 5 !2 א,ייור .ש,מה ךנר.".ה, מקרז ,נותית מת"ת 1"!, עמ' השג.ט,",14,

 יימך,ן -
 יימה,. - שניפ- 4! ונוי .אייה 1,תרג,ת, י".נ,ן מקרי ינותרת ית"ת 1!", עמ' תשג.ס,!!14,

 ניצן'עקב %",1( נמיי )"1 תשנ-ס נאןינ'
 המזינה ש,יותנציי 4"5ן72()תמ

1177 י11.4.1 תקל'ן. TD'~l נ.1 יייי. ל;י;ין'ג'יויי



ה"מ
בין

 תשט,ו-1955 )גימלאות(, המדינה שירות לחוק 62א סעיף לפ' סמכותו בתוקף האוצרשר
 לו הניתנות הסמכויות ויהר הגימלאות(, חוק -)להלן

 ביןל
 המועצה( - )להלן נצרת-עלית המקומיתהמועצה

 ע, ושועה השט.-נו11, );.ן,א,ה(, דמוין, שייון ,"י7 ין; ננזיף :משיית. י.גורי נ"ר;ון חשרו ו"מ.ע?המחי,
 1396; עמ' תשב-ב, 2ג9, הפרסומים בילקוט פורסמהכך

 ;ה; נ"ננם "ל!.יסיס נתנאיס ";'מ,"1ת "71 3יא !ויד ,יי נ"י נהננס ייתקשר ר?.1ם "ניעו 1"!זויםוהואיל

 כדלקמן: הצדדים בין והותנה הוסכםלכן

 זה: בהסכםו,
 הנימצאות.-".ק

 המזינ" שירוה "11 -
 יימן; מ"מ. מת171 שין נאי תשס.1-::י1, );ימ,אות(,

 מוענר..ע.נז
 נשג נ.ן "ויבם ."ור המוינה, ,שירות דיוז?" משירות "1 "מנע?" ,ש.רות דמויו" משירות שענר עונו -

 עליו; יתולו זה הטכס שהוראות המועצה הנהלת ובין המדינהשירות
 המדינה; לשירות או המועצה לשירות עובד מועבר ממנה המועצה או המדינה - מעביר"-גוף
 המוינה; משירות או המועצה משירות עובד מועבר אליה המועצה או המדינה - מקבל--גוף

 ";התות יהוראות נההאם או י;.מיא,ת ,"י, :ההאם ,7?:ה ךי;:ן "מחג, שוף או הי?ג.ר שוף העכוז קטרות-שייוה-

 הינעת,.הישירת
 נססיי נמשמן1ת" -

 ה;.ב,(ווה. ,ח., "1
 הגימ- חוק למי פריש" בקיצבת שאיריו את או אותו נןכות שהיו בגטיבות המקבל בגוף משירוחו  שפרש מועבר עובד )א(2.

 הגוף ישלם המצטברת(, דתקיפה - )להלן המקבל ובגוף מעביר בגוף שירוחו לתקופת השווה תק91ה במדינק שירת לולאות
 כדלקמן: התישוב לפי המצטברת, לתקופה השווה תקופה בעד הגיכלאות לחוק בהתאם גימלה לשאיריו, או לוהמקבל,

 ומענ,ר מנוף המגרה נמתין זר;הו ש, "לינית ד:ש:.ית נ!ינ ע, - ומעג.ר נ;." שיירתו ת,1!ת געי)1(
 המקמן,ט4
 הגוף משירות סרישתו בתאריך דרגתו של הקובעת המשכורת נסים על - המקבל נגוף שירוחו תקופת גער)2(

"מקנין
 המקבל. הגוף משירות פרישתו בעת הקובעת המשכורת גטיט על לשאיריו או לוהמגיעה הקי%נ" תוושנ "מ7נ,, נמף .ותר או ש.ר)ת :1.ת ן קךש,ים ""י ;סטר, א. בנות מצמת מוענר עיגז !וסר)ן(
 הוראות,י(

 מעיי
 נתת אס אית הן,נ, נאף משירותו יה," או שות יסעיי שיא שמסר י' עי '",יו יא יעף )א( 7י)

 שירת והוא לפחות 60 גן הוא הפיטורים בעת או לפחיה מים 25 המקבל ובנוף המעביר גגוף ושירת למהות 55 גן הואהפיטורים
 לפחות. שגיס 10 המקבל ובגוף המעבירבגוף

 אשו הלזונה, חים "'ית מתי מי ס':" מ::יו ;2:ךם '?וע מ?ננמע"

 המעביר הגוף יחויר המקבל, בגוף שירוה שנות ד הפטירה או הסיטורין לפני העובד השלים ולא בשיליתו, כהיותו שנפטרמועבר ?1ני ,שאירי "?ג" הן7ני שוף שיים או ;:ות, מתמת מהשירות שמסר מורנר ,עונך ,יתנה התיני הנזף שינס)נ(
 בשף שירותו תקופת לבין המעגיר בגוף העובד של שירותו תקופת שבין היחס לפי מהקיצבה יחסי הלק המקבללגוף

 השלים המקבל. לגוף העברתו בתאריך העובד דרגת של הקובעה המשכורת בטים על יחושב כאמור שיופזר הטכוס אזלםהמקבל/
 מהקיצבה. חלק כל המקבל לגוף המעביר הגוף יחזיר לא הפטירה או הפיטורים בעת המקבל בגוף שירות שנות 7 כאמורעובך

 יזאיריו, או מוענר יע.נד ליינה :ונר זה נהסנם ואמור נ,4.
 ידוי

 נתינות הנ.מיאות הו, ,יי ימ;,עה חחית נימיה נ, ע,
 בוצעה בה האזרחית, השגה תום ער אשר הגימלאות לחוק 21 למעיף בהתאם מות במקרה המעגל להוציא וה, בהסכםהכתוארות
 כלבר. המקבל הגוף על יחול מכן לאחר ואילו בלבדי המעגיר הגוף על יחולההעברה/

 "מ" ירטי יא5.
 היעניד יעוף מראש נך ?י g11Tni אס "יא זה רסנם יני ייייי" אשו הנונחת גבינות מבענר עונך "מ7נ,

 גרועים שאינם בתנאים אצלו, עבודה ההזועה, קבלת ממועד מחדשיים יאוחר לא המועבר, לעובד להציע יהיה רשאי האהרוןוזה
 זה. הסגם תגאי לגביו יחולו לא המוצעת, העבודה את לקבל המועבר העובד סירב המקבל; בגוף עבודתוכיאי

 בגוף המקיבלת הנסיון תקומת תום לאחר חודשים  שלושה היא הגימלאות לחוק )1( )ב( 62ב סעיף לענין ההקופה כי מוסכם6.
המקבל.

 ,4.1%.י1 הןנ.ן, ינינו נ.; זני,. "ייו)ן'סייני!1178



 תוקם נ, מזינם7.
 1;ז"

 נתיני יריסטית
 וי. שנס ניצוע נזרני "נושות השאלות 2נ, שתזון צו מני שנמס ש,

 - "צווים גין זעות גיי,ו,י ונריע "שירות ו;7ת%.
 מנויים: יענין נמ'1"ז ונץ נלי יירך נ.ן "!ר,סס.ת 2יון7ה יתשירו אם)א(
 מועני יעונן "מוצעת "ענוז" תתי אם ישא,ה הנודעים)נ(

 המקני. נוף ענוותו משאי ני1;.ס "ידם 5 נעיף י!.
 הממשיה נ.ן עה1;ני21הננמה ועושים ;1 1ס יתו, הוא גי ה?יןיס, נין מוננס אולם "תימתו, מירס יתוקף גננן ~ה"מנס9.
 יתימתו. תאריך ישי העיריהיבין

 9"י1(. נינרואי )"1 תשנ,ט גשגס נ-ה נ'וס ""רוס עי נחנו1,י%'ה
 וזלך אברהם אלוןמרדכי שרףואב

 "מ17מיה nsu1anישם המרצ"וסנר המדענהראש ישי". מיינת נקי ""יגרשי

 והנויו. 1" "ננס מקשר %ני תשי,א-1911, )%(, "ן,1מי1ת הל1;?.ה יקו 191 יסעיףנהת"ס
 שפירא משהמ"כ 9"1%( נ.נ,"ר )זו תשג-ט חסנתניו
 הנג'סשי 12""2;()"מ

 1945 עפקים(, )מפ המקומיות הרשויותפקודת הקנין( זכות )כידור הקרקעותפקודת
 עסקים למס דין בית הקמת בדבר הודעה ההסדר התחלת בדבר מוקדמתהודעה
 2ן"מיי.;.ם

 הנ.,,פק71ה ,י,וזת %א נעיף ,5י יונקתה נתקף ני "71;ה, ג,הניסרת 1)1( שיף .ל. מוקסמת הוזןה הישה נ, "ן,
 עירית מעצת הקימה "4"11, ענק'ס(, )מן המ,ומיוה "יש.,.ת המפורטות מקרקעות יעשותו שמתנונניס פיזור ;י

 ייייאיתנ::~ג:ת%ם דרוס.,והשחח:
 נחי

 ענקים ימס 1.1 בית י5,י7ה, "2

 שיישה'"" מבש נ :ג,::, :: ::::: :::::נשן:ו:%::ג:::ך::ן תי -ייגידי::::::::נ. חגר -צווקשמשמר"גיס. ראש יושב - נחןנצתי, האתריה "מורצה נה"ום הננקטות nlpp~?n "שטה:תיאור
 אדרעימ' """1( נספסמני )" תשנ-ה נ%,1,ט-1 י1-,. ה!,71ה י".ר%ות נ"ה%ס יפעו, צריך אותן'היוניות

" המ,י,ע,ן וגנזי יפיס 1%ףמי", יניי" ע'י'תיטש 9!י"7()"מ השכל 'שראל י"1%( נמרס )24 תשנ-ט נזיין"'
 קרקעות כידור התחלת בדברהודעה
 רשיונות(, )אכרן דיטייגריים הרופאים ונקנות "נעי, ימייה 7 סעיף ירי הוי;" הישה ני י,"1 ני"מיי.ןיס

 ויצוייר-54פנ י"י~: "מתיאי1ת יקיקעית12יו;
 רשיון ביטול בדברהודעה האמורית המבצה נתרוס הננייוה ",רשות "שטח:ת'%,ר

מז
 רשי111ת1, )אנון ה,סריני,ים היופאים ,תקנות " יתקרניתחם נאר-שנ;. ייןור: אדור

 נרקת פר'%, ר. ךויי' ,רואיו שניתן 4""ן( ייימני '4 "תש: י""1(. 2ויר.אי ),2 תשנ,ס נפזר י' והושו: הוצאתהאריך

9"ון(.
 נס,.11,

 הנא" טונת ושנןני
 נוךשי 9"19( גמיס )"1 תשנ.ט נעינ.ס הסמ1נות נ,ר,ןות "1 "י., גקי7;ית

 "וטרינריים השירותיםמ1", ","77()"מ ,1.י. ךן,ויה ,יורשת נהתל ,י;1, יריך א,תן'"וונטות
- השכל ישךאל 9"1%( נמרס )24 תענ,ס בנינןה'  612. עם, "ש,-ז, 442, ,.ת י "מקיקע'ן והנרי י.עום אנףמ1",

1179 (.ין %1י "שנ.ס. נו.נן נ.1 7[1ן. "ניוימ.ן.יון



 השכ""-1903 והבניה, התכנוהזק

 חושייך תוך רש%., אותו גונ, "1 "תנית גתתות נפי, שפהוקנ:.ן "ילק מן.ז מקומי, תגנוןמרהב
 "תננ,ה ישיניי "תחיית יאייש נישימית' יי יייע" רוי לין':'ישם מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 היגהמשו %,.ה. ומלוילי! .הנשה יתשר.ט ין גירז ,ולי-,נ.שה ופנמה ית::ון ך:ךח.ת ".עזה רעש,.ש: שיש - ;,541 מן' -מנית הנקראת י!ויסת תמית ייספי""'יד, אוולתינפתל, מסוו וינניך. יהננון המהחית הוןז" ימורזי גיתשג-ה-נ",1, !195( נמים ),1 הש:.ט נאזרנ-ס והנני", יהננון ,"., !, ינע.ף ניתאם הוזיה, נוהנל!יה

 נתננ.ת: ונדונים "שלייט הסו%,"
 "זין 1נ'. ן,,1ת הרי 5,!"2ויש אקיי מקומי. הננוןמרן: 5; 2, 1, ן,,,ת ",,. ",2"2ווש
 מפורטת תכנית הפקדת בדבךהידעה "!, 24:', 24ג., 4!ן', ו2, 22, 4, יינות ",7' ",""2ויש
 !5 ינעיף נהה%ם מוזער, נו"נאסרת ין; 51, "ן, 71,,!,

 ,ה-

 י"ננ,ה, יתנון
 rln?a .ינניה, יתגנון המחווית ך.עוה נמשיו. נ.תשנ,ה-ו,,1, ,2, 21נ', 7!-25, 25, 15, ", 1, י,,.ת ",קי ",4"2;וש
 - 9,5 מס' ילורלת .תשיה המר"ת מן,רלת חנית חיזהענין. .נשעות נימ.ס ת;,.ן ,,% נו .ע..1 רה"י גת:ניה מעוניןנ, שנ,ינוץ אשי., וכנמן, יתננון י:קומ.ת ".עוה ומשרן.ד?!.ן, ,4. 9,41י-!4,

 אניה. גמ?.יף יתשייט עם ביןז ינ,תק-. עדייןבית ,עיי. לתוניס ה%מ.ר.סשימשרזים
 נתמית: מנקויים הש:ן.ם י!ומה את ייופה %"י הנוויי לרט נב, %, נגנין גער,;, יע.;.ןנ,
 1. מחיקה י,1 15נ,rTJ1 המנון שלרינ מק.מ.ת ועזה מיעז! וגו התשית, יזי ע, נרעעצמו
 א. יתמית alr~a נינישסה

 ;וגי
 nT~oal נימים תש,.כ ייא ?" יע..ן ישפי נהנית מעוניןני ל..ס הזשי.ם תוך רשאי, %ונע

 יקה.. לת,היס ובמוריסךיישיזים נמשרזי ,תחיה החנניות ימיש ברשומות, 11 "מעה ש,!רמלה
 %י נקרקע מלטיןנ, הצמור". ימ"וויתייתוה

 תננונ, !רט ננ,
 עממו אח ורואה אחי

 לרשמה מיום "זשייס תוך רן%., איה. מב. או הת.נ,ת גתהיס נ,., ,"י1( נמרן )ין תש:-ט נפזרניס שיה התמון שמיינ מלימית .עזה מהנין וגן ךתמיה, ין' ע,;!נן
 "ירהמחון ד,..ייי__.יית וגנניך ,ת:;.ן המח.ו.ת היעזה ראש,1שנ הנעוה ימשרוי יתמיה ה=וז.ת ,היש ברשימות, .ו היזעןש, . ". ' " "'"'

 59?1( גייס )14 תשנ.ס בחזרנין

 קנ.נ"
 "?;וןמדון 7ר..ת מקומי, היננןירןנ וינני" יתננון המן.~ית הוינה ראשיושג

 מקימית מיתאר תכנית שינ.' הפקדת בדברהודטה
 שרן נית מקולי, תנוןמרחב וינסה, 7תנ:ון יגו, 9" ,יעיי נהת%ס הוזען, גוהנלסרת

 עוללן קיייה, .,שיה, ,תנתן כקומית הועצן .נישיז.ך,!ה, מפורטת תכנית הפקדת בדבךהידעה לסח ויניה, יהוון המהחיה הזעוה גמשיזי ניתשנעי-!"!1,

 ו,נן'ה, התגנון יתו, 9" ,סייף יהת%ם ווזע", נוהיייית נישי - "171 ין' .מנית לנקרא מ,ומ.ת מיתור חנניתשינוי
 מהת ויריה, ית:;11 המדווית הועזה נמשיוי נ, השגעך-1,,1, - ,,,11 מס' ,חג;.ת שינוי ייון.-המהתה ינייה מלךי'מ"מ
 ג1לקזה שרן, בית ו,ננין. ,ת::,ן "מ,ומיה שיזה ונמורזייל!ין' קן.וה, ע"ז, ו,ת;;ון ינו" "יקומית שעז" ,של" "ליהדיה:;.ה

 !151 מס' משרטת -תגנ.ת 7נ,ראת ל!ירלתהשית תש:.1, !,12, ילרס.רס ג.י,,ט לורימן אישורה גזנרשמזעה
- 

 עופף בני;
 יתשר.ט עם י,הז - 22,5עמ'

 המיויי
 התשריט עס נקז 1,7"-, ין' ,ננ,ש 41 מן' ינניק ק"ןנית איו.

 גו" כינרתנן
 ה. %יולעייף נשלך משליע, דגמיי הת:נ.ת שינוי ני הויה,

 נמנית: ונ,ו,.ם השלגים ים היא שהנוען קמר,"., קרית - "137 מן' ךמ!ירלת הת:נ.ת ע,תהיתו,

 7",22. !י,22, ו"!!noo ,2??. יין'!7י,' 45", עמ' תשג-;, 1,!, הלינויים נימוס לורסמה אישורהגזני
 1נקע1ת נימיס תשבוס ,יא נה יע..1 רשא. נתנמת מ;:נ'ןנ, ?ונר שהוועה רמינה, נ:1. - ק,DQ 1?4) ימלירסת ההגניתוע,

n~TC'Kיקיי. !ת.,.ם יחמוריםשילשרזיק 71יו. עמ' תשנ-1, "7"1, "ייס.מיס ?.,,וט פורנסה 
 ע?נץ את ורהטה %הי תנהם פיס ביי יי t?-p1 ועייןני זת:1ית: נש.;.י י:י.,יס השלקים וסו%,"

 הועפה ?משיזי .תסית "ת:;ז.ת יה;.ש גרשומ.ת, 11 ",רעןו, ??1. ח,,"ה,, ליסטין י.וס "זשי.ס תוך רש"., אות. ;זג, %ו ומנית נה,יסנ,1. 91-,!: 2,-!,, י17-1, !"-52, 42-21, חוית 1!!11גוש
 9",1( נמין )14 תש:-ט נחזרנ-ז נימ.ם תשיוס ייא נ. יע.ין רשתי וענית גש'1,י מע.;'ןנ, ךץ:.רה.ו_..ן,ת 91. מ,7" "., 77!11גוש
 קנעי' י,ך,. לתוה.ם ה"יוריס שן:קרזיםונשעות

 l~esnמ"ו1 עמרן: לייי.ת 1;ז" לקנזס 1נן דק17.ה, ש.מ. .ז, ע, נסיעע"מ. ענניה יתנוון המרוויה מועזה -eK.ושב את הרואה אחר תגנחי ירט גג, %ו ננגין נקרקע. מע11יןיי

 ,1%.(.11 הין.י. 7:י(ן נ.; 7ן,ן. ונונון.ן,ישןה115



 תשכ"ה--1965 והבניה, התכנוןהוק

 יזרעאלים מקומי, תכנוןמרחב שחן בית מקומי, תכנוןמרחב

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 והבניה, התכנון להוק 89 למפיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת והבניה, התכנף לחיק 89 למעיף בהתאם הודעה, בנהנמטרת

 מחזו ולבניה, לתכנון המחיגיה הועדה במשרדי בי תשב-ה-1985, מהת ולבניה, לתכנון המחוזיה הוערה במשרדי כיתשכ-ה-1965,
 "תקז י:רע",יס, וינני", ,תגנון "מלימיה "ועוז ,גמשרויה?ן,ן, יועקו שצן, ניח וינן.ה, ,תגרן "מגלומיה הועזה ונמשרזיהמסון,
 לתכנית שיגוי 931, מס' מפורטת "תכנית הנקרא מפורטת הכניחשינוי שיגוי 021!, מס' משרטת "תכנית הנקרא מפורטת חכגיתשינוי
 עם ביחד העמק-, מגדל 11455 17443, משים 1,15,1, מס'רש-צ עם ביתד תת-קרקעי", מקלט שאן, בית 1,14,1, מס' רש"צלתכנית
 אלע. המצורףהתשריט אליו. דמגורףהתשריט

 בתכנית: הכלולים השטחים הםואלה בחכגיה: הכלולים השטחים הםואלה
 ,; "ו-41, מחיקות חי7 "1144;יש גו. מ",,ה "לז 22%79;וש
 77 נימים תגייס ,,א נו לעיין ישאי "תנית כשיג.. המעויןנ,
 נימנם תשקם ,לא גו יעיין רשאי "תנית נשיו, "מונ.ןגל יקה,. 5ת1"ים ה%מ~ר,ם ש"משרזיס~בשעות
 לקהל. פתנתיכ  האמורים טהמסרייםובשעית את הריאה אתר הכנכי פרט בכל 14  בבנין בקרקע,  מעוניןכל
 את היואח אחר תננ~1י ירט גגי "1נמין מעונ.1, שמר"ג מקויית ועזה מגנזי וגן התמית, שיו, יזי ע, נמשעצמו
 D"TTn תוך רשא" 1%ת1 מב, או נתנגית נתהוס נ,,, שדה"תמון

1~SPפיסומ"מיום שמרן2 מ,ןמיה ועזה מהרזי ~בן התבנית, ש.נוי .ן. עי 1!;ע 
 התגנית ישינ~. מתגנזות ,ה;,ש נרש~יות, :ו "וזע" שי ולנומהמ.1ס "ארויה. "מ,ומיה "ועזהבמשרו. "ושיים תון רשאי, אוה. עגי או "תננ.ת גמדון ניו, ש,""תנם: ההגנית ,שינו' "תעזות ,"נ.ש בישימות, זו הנועה ש,

 האמורה. המקומית הועדהכמשרוי
 ו"1%( נמרי )14 תשנ,ט נאורנ-ז

 הועז" ראש.ושב 1969( נמים )14 תשחט נאירנ.1 קבעי'
 ורגני" ,השון המחתית

 קנתי,
 1,נ;.ה יתנון "מהחית הותה ראש,ושג הצפוןספח

 הצעוןמה.1

 המרכי גליל מקומי, תכנוןמרחב

 מ"י,. מוימ., תנגיןמי"ג מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעהי

 והבניה, ההרון ,ח71 %9 יגעיף נההאם הוזעה, ננהנמנית
 והצגיהז התכנון להוק פ8 לסעיף בהתאם דומעה, בזהגמטרת מחוג ולבגיהי לתכנון המחזויה הועדה במשרדי גיתשכ"~65-4פ1,

 מחוז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה כמשרדי בי  השב"ה-1965,  המרבזיו בליל רלבגיה,  לתכבון  המקומיה הרעדה  ובמטיריהצפון,
 - 908 מס' מפורטת -תכנית הנקראת מפורטת תכנית הופקדהשבעכו,

 עלית, שבנצרת ולבניה, לתכנת הטקומית הועדה ובמשרדיהצפון,
- 479 מם. מפורטת -תכניה הנקראת מפורטת תכניתדופקדה אליה. המצורף התשריט עם ביהק העמק", כיח נחל טבעשמורת  תחום 

 אליה. המצורף התשריט עם ביהד מסר-, בסרבניה
  י2י1%,  %7ן1%,  ?1%744-1%74,  1,74%, ;ושים:היק. בתבנית: הכלולים השטחים דםואלה

 !;י%;-
 נתמית: ינ,1,יפ השנפיס "ס יאדה

 נרו,. ושסה  22111 יר  22511 נושת",17.1י%ו.

 ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי בתכלית מעוניןכל  יבשעזת וימיט תשלום ללא בה לעיין רשאי בתכנית מעוניןכל
 לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרדים

 עצמו את הרואה אצי תנתני UID ננ, או נ7יקע מעוניןנ, עציו את הרואה אחר תניני פיס גג, או נקרקע מעוניןגי
 "ועזה תתיזי ,הנשה "הנזפת ,"מש נזש.מוה, :ו "ותהש, . ירנ.מה מיגב "זשייס תנך רשאי, ")תו מגי א. חננית נתרסנזון פרסומה ס.ום חזשייס תוך רש%., אוהו ;.ג, או "תנכית גתחוםנקו, שקה התנוון שמר"ג מ,,ךית ועוה מ";זס ~נן החננית, יוי עיJDS~ ק," ההנלון שירחב מ7ימ'ת ועוה מצלן ונן התנית, ,וי ע,נכנע

 שעזה משרוי ,הגית "תאוות ,ה;,ש כרשומות, :ו ",זעהשי
 האמורה.המקסמיה האמורה.המקומית

 ידי:( נמין  141 השג-ס גאזינ,ז ו"19( גמרם )14 תשנ,ט נאירנ-ו
 קניגי' קניגי'

 וישי" יתנמן השהסה העזי דישיושב ןינניה יתנגן "מהשת הועזה ראש.נשג

 .1ן:11 11.4.1969 השכ"ט, בגיסן ב"ג 1517, ופרסומיםילקוט



ן
 המשפט כתיהזמתה

ן  בירושלים המהווי המשפםבית
השנות

 הנעי מינוח" נעוגון "נאה טונת ,ו שיש "וטנ, %(,%?4 עונ.נוהת.ק
 ,התזנק ופרווה

 פרנסם מ.ו! יופ ישר "מ.שה תנד זן, משיט ,נ,ת ,"נ.ש,נלקה גיוס מהניה שיסרה יצחק, חלווה הי;."ה 'רושתנענ.ן
 המשפט ביה יחן כן לא שאם היגוי, לאותו התנגדות כתב זו,הזמנה 1968, בייני14

 בעיני.. כטובצו תל- כביר, אבו 4, מס' 884 מרחוג מזרדזי בדריתיהמבקשת
 רשם י"ס,יהירהאביב.

 ע, הינר.1 צו )יתן נקש" ומש"ט ,נית הוגשה נ. יזוןידועי
 . 102,69 עובונותתיק עזבונה. כמנהלת המבקשת מינוי ועל הנ-ל, המנוחה גוואתקיום

 ),שענר D~Ttn-חבצלת זיס'א המנזה עוננןנענין ןמ:ון" נעו:זן ";%" טונה ,ו ש.ש "טוען אןפ ג, נוה ממיןהטי
 ביולי )7 תשכ"ת בתמוז י"א ביום בירושלים שנפטרב:רגדריין(, פרטים מיום יום עשר המישה תוך להגיש, להברזה להתנגדוחרוצה
5(19(, המשפט בית יתן כן לא שאם המבוקשת, להכרזה ההנגרות וו,הזמנה

 ייושלים, 49ן הפלמ"ח מרחוב באה ובפדרהיהמבקשיט געיגיו. בטיבצו
 ירושלים. 58, וגן בית מרחש חבצלתואליעיר ישם ויים,יהודה

 ירוגרת על המכריו צו  ל:וחו  בךיי  ךגיעיי המכקשימ כי יויעלהויי
 והנני הנ-ל, לעזבון כיהל חבצלת אליעזר מינוי ועל הנ-להטוה

 והרוצה המנוח בעצבון הגאה טובת לו שיש הטוען אדם בל מזריז 95,69 עזבוגוחתיק
 מיום יום עשר "מישה תיר ירגיש' הנ"ל ימיגיי י"כי'הייתגר )זלצמן(, מלחי אהרן( )בן שלמה הממח עזבוןבענק
 יתן בן לא שאם המבוקשים1 לצווים התנגדותו את זו, הזמנהפדכום 1969(, בפברואר )17 תשכ"ט כשבט כ-ט ביום בירושליםשנפטר

 בעיניו. בטוב הגווים את המשסטבית ירושלים. 8, ביכיהו מרחיב מלחי רחלוהמבקשת

 רשם ס' ייהודה צו למתן בקשה המשפט לבית הגישה המבקשת כי ידועלחווי

 באב כ-ג מיום לזלצמן( מלחי אחרף )בן שלמה המגוה של צוואהקיום
 103,09 פזנונוח p'fi כמהלת המבקשת מיגוי בדבר צו ולמתן 1955( באוגוסט )11תשט"ו
 בילם בירושלים שגיטרה רייך, מטילדה המנזחה צוואתבענין בצוהאה. לאמור בהתאם המנוהי,בון

 1968(, בנובמבר )14 תשב-ט בחווןכ-ג בעזבון הגאה טובה לו שיש הטועז אדם כל בזה מזמיןהריני
 רייך. יחזקאל והמנקש ימ.עה הוך יהמש, המנוקשיפ י?11,פ ימהן ,"הננד וךי~והךנ',
 של צוואתה לקיום בקשן המשפט לבית הוגשה כי ידועלהודי שחם הצרויס, אותם למת! התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום יוםעשר
 נו" מזמין והריני העזבון, ימנה, ימנ,ש ו,מ,י.י ";-י "מתהן בעיניו. נסוג צווים או ?ו המקנס נית יתן גןיא

 נ,
 ההנווה וו, קדמנה פיסוס מיזם יון עשר "מישה תוך ,גנ.ש,י;-, יייויס יבהן ,התרו שיו?" ועינון ";א" "ינת יי שיש "ינ,"סייו ישם וייס,יהודה

 בעיניו. כטוב צווים המשפם בית יהז בן לא שאם המבוקשים,לווים

 ישס וי.ס,יהודה ירי"; עונ.;.תת.7ן
 המסינה שנפטר מירושלים, בלוי מעיה המנוה ירושתבענין

 ,להם בית רוונ  מני"-הור.פ ריקס מריה ה"נ:""  ?האתגע..ק י"ינ הרח, יעקב בית לבנות חרד' הנוו 'ג"7שנבתןשנ"':ימ
 ס. הצוואה יעלוס גוזך המטס לגיה הוטה בי ייועלהווי היי של לכינוים גקסה המיפם  לניה הוחה גי ייוןיהוו.
 יי7ס )סי:,( ?ני יער ומ.נויהמנו.ה הנ.ל. המנוה יזבוו לינהיי נלוי ויהווהשלזיירר

 נמנהי
 ימתנו ני עונתה.

 את זון הזמנה מרסוס מיום יום עשר חמישה תוך יגיש, הנ-ללבקשה פרסום מיום יום עשר חמישה הוך יגיש, הנ-ל למינוי המתנגדכל
 כאמור. צו המשפט בית יתן כן לא שאט ההנגדותו,טעמי מינוי המשפט בית יתן כן לא שאם התנגדותו, טעמי את זו,הזמנה
באמור.

 ישם סים,יהידה ישם גייס,יהודה

 י",14ן עונשותתי7ן
 מטוילה גנימ,1 מיציג שאלתיאל דוד ישוח ?יראתגענ.ן י(,;,1 ע~נ.;.תהיק
 69פ1, בפברואר 23 ביום בירושלים שנסטר ירישיים'33' 454,68( עזבונות)תיק

 שי ה?.ו%ה י,יופ נישה "משפט ,נית "יפש" ני יייע יויי' י.ג גינן :aliTl~'a שמסרה בללי, רוזה "מזי" ע,נוןנינ.ן
 עונו;.. נממ,ת שמתיא, י".זית את ו,::ות"מיה ן"1%(, ג;ונמנר )14 תמניחנחשון

 פיטום מיום יום עשר המישה תיד יגיש, הנ., ינקשה יממנוני מירוש,יס. בלל' פרץ.ימנ,ש

 נאמיר. ?1 "מש"ט י'ת יתן גז ,א שאס התמותו, כימ' %ת גי' "צייה וגת ישות ?. ייהן נקשה ומש"ט ינ.ת "ונשה נ. יזעיהווי
 -Qv וי'ס,יהודה נוות דומין ו"ר.נ' עיי, "ממסה עונן נמנה, עז-ז, ען'ו",נ?,א,

 ןן

 י4.1%.ון ה?:.י. יתיז י.;  זני,. "!יי.מ'!'יפי1182
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 בירושלים המחוו' המשפםבית
המנות

 נ, יזוע,הוו,
 נ~" מומ.ן ~הני ירושה, יל "מנרשים גוויפ ייתן נישוה ,ה,), "מיויס.ס נתיחס המשפט, יניה "ונשי

 אום ג,
 אלין מתייחסת "מנוקשות ""נרוה שחת נעונון הנ"" טינת יו ש.שהטוען

 !י"ס מיום יגס עשי "מ.שה תזך ,הכיש יה, י"ת;;ז שרון"
 בעעיו. בטוב צו דמשפט בית יחן כן לא שאם הכרוה, לאותה התנגדות זוןהומנה

 !",119 'רושותתיק !י,"9 עונונ~תתיק
 פיע,:טיץ אתרן משה נו יהודה ימות ירוקתנתין נירושי.ם שניסר מרק, נןיעקנ נחמיהנעניןעונון"מ1~ח

 השגינו העולם מלחמה לפני בירת שנפטרמצרפת, 959ג, בפברואר 20ביום
 שערי רה~נ נימן, מנמסת אויסטרייכר אסתר1"מנ,שת 'יי-י'ס. "ו' גי,'1 מי"ינ )מרק( סמם תמרי"מנ,שה

 .רושעיו.משה,
 יו,4"1 עונ~נותתיק

 מירוקייס, ליי יצב גן מאיך המוו" ענוןנעגין
 !",111 ירושותתיק שנשי

 מצרפת, כייינשטיין אהרן משה בן דדלף המנוח ירושתבענין 969!(1 בפברואר )5 השב-ט נשבט י"זביום
 השניה. העולם מלחמת בעת בצרפתשנפטר מירושלים. כיר יךכבדוהמבקשה

 שערי רחוב ברמז, מסמטת אדיסטרייכר אסתרוהמבקשת 69',195 ע,בונותתיק
 ,רושמם. ישה, ,וגף סרה~נ ייי'אי נו נוריאל עמרם ומנוה עינוןנענ.ן
 .יושכב, 25,לאין

 ,195, נוצינר "2 נינם שננסי
 ,112,5 י,ג~נותתיק יר~ש,יס. ";, קאיו יויף מייפוי נוריאל אילנהו"מנקשת

 מרעשיים, רולר )אישמר( 'צחק "ינות עינוןיענין
 בריר, ,נ.ת רולר( )ישענר ;ולדינר אסתרוהמנקשת גירוש,יס שכסר מ.יושי.ס, וייאר שמץ המנוה ירושתנעוין 1957י ציתי 7 תום "(,4"1 עוג.נותתי, שנסי

 .רוש,.פ. שעי.%, )מאה 4 המע;, "1;י מי"ונ "זיו(, נאוקט.נר )"1 תשג.ו נתשני נ-וגיוס
 דיאר. משהשמנקש
 ירווה עגונותהיק הייושייס, פי-נשטען יונף בת ליבה המנוהה .רושתנענין
 ז' גיוס גשריה שנפטרה הדסה, אוס' "שוחח ייבשתיעיז שניס, )ו"( ושש גששים יוני ג.רוק,יםשנפליה

 ""!1ן' נמא' )5 ה תשי גאי'י אויסטרייכך פי.נשסייח אגרן משה )נת אסתרוהמנקשת
 יי,117 עונונותירמ יר~ש,יס. משה, שערי ר"1נ ברמן,מהמסח

 ירושלים, 13 מגחם מרת' וקסמן מכה חיימ המנות עזבוןיענין
 1968, באוקטובר 15 ביום שבפטר 69;139 ירושותתיק

 ירושייס. 14,15, און'שקין מישי וקסמן אליעזר 1"ינ,ש מצרפה, r'err'D ""ין יש" נן 'וסע המנוח .יושת נענ.ןן
~UDIV

 הסיניה, העולם מלחמת בעת בשואה בצרפת
 ישן וטס,יהודה יי~ש,ים.מש", שערי להיב ברמן, סמטת אויסטרייכר אסתר והמבקשתן

 בתי-אביב-יפו המחווי הפשפשבית
שמנות

 אזם גי גוה כזמין והווי ירושה, ע, וינר.וים נווים ייתן נקשות י",1' המ!ורט.ס נתיקים ממשפט, ינית "ונשו בי .זועי"ווי
 . פיטום מיום יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחסת דמבוקשות ההכרוות שאחת בעובון הנאה טובת לו שישהטיען

 בעימו. כטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאם הכרזהן לאותה התנגדוה זו,הזגגה

 י(ן!12 ייגת,תח.7 7(ן7=1 שנונותחק
 30 ביום שנפטר מגתגיה, משרקי וחלימן דמנוח עזבוןבענין voeleeבקשה

"נינ.
 משורקך לאה1ומנ7י' תי- 4, "ייין עמל מי(: ינ,גשרובץ שנברוק נקשת

 59,,",2 עונונ.תתיק
 ו725,5 עוגוניתתיק י",1!1נקשה

 ,ן ניחס n-CDIW מנתזיה, פולריס ריןה המנו"" עינוןניי'1 ני,יננון נגית-"רייס שנשר ריל, 'וסף המנוח עונוןנעתן
 4",1,נאונ,נס ,",1, נאמונס 11גירס

 פולרוט. משהוומנ,ש 5תה-הרה. ""1, רוטשייז מרו~נ ריל הנה1"מנ,שת

1183 י1.11.ן1 הןנ.י. נצין נע יון, "יייימ,ס'ירט



 בתל-אביב-יפו הכהוזי הפשפטביתן
 )המשד(הזמנות

 מתי-אניב, יוסקוביץ )יהודה( ליב ומוח יזניןנעמן אבי- 7, י!נ,ן,ן יייינ וכריה אהדן המנוח עגנוןנענין 5",23" ע~גונותתיק ,(,%,7 ע~נינ,תהיק
 1968, ביולי 13 גייםתפטר - 1969, ביגואר 3 ביום שנפטריהודה,

 ת,-אגיג. 137, רוסשייז ישויות יוסקוביץ צבי ~דינ,ש אור-.הוזה. 7, נ?:יסון מיהוב זכריה שפיקהו"מגקשת

 חסיון, 77, ההיתזרות ירחונ רוזן שדה ושוחה עוגוןנרנין רמת-,ן, י5, ה,, אנא מרחוב סופך יוסף "מנו" ע,נוןנענ.ן 5",24" עונ1;1תחי, ,(,5"ן עינונ,תתיל
 1907, גאוגוסט 5 ביום בתל-השרמזכמטרה 1969י בפברואר 19 ביום בפחח-הקוה השרון בבית-חוליםשנפטר

 "ועי,. 77, ""ותיירת לי"יג ך11ן דב ~הינקש 3?, ו,, :K7R יי"יג סופר ויצחק סופר לסיפה~ימנק;ים
ימת-נ~'

 י",11" עונשותתיק
 יי,!2ו ע~נונותתי,

 יוקון, 77, והשתזרות מרתונ ך11ן מאיך המוח עוננןנן:'1 רש.. מיהונ ט'נטפולבר שךה חיה המוחה שנוןנענין
 ירו, ג5ניואר 3 ביום נצת"-ת"ו"שמסר %י,1, נמרן 2 ניון ששטרה תו-"נ.נ,"!,

 "11ון. 77, ההנזורות מיהוג רוון דביי:נ,ק תי-%נ.ג. "ן, רש., מיהונ ט,נטפולבר ישראלו"מנ,ש

 7ו!ן, ניעי 5 ש;5ט:ס כהה אלוהי " 'י: חרישתגע"1 ימו מיהונ פולסר בלטיך יחל ת,-אנ:::נ:ת.-א!י,

 תי-אנ.נ. !3, רמו מי"ינ פלסר בלטך יצחק1ומגקש
 5",27" עוגינותהיל

1
 י(,13" עינייית, תיק

 ג%.,סונר 21 נ'וס שאסי צוציק, שמואל המנו" ייונה ;"ינן.ין

 24 נוום שנעטר1גע1;,,0,
 מע.ש. מימי צלניק אב-נדורי"ינ,שי :5ון ! 1

 1געת,יס. ;%, גן;,נ11 מיהונ וילברבר; חוהכמיקשת

 וימר, בילה ומנוהה עינוןנעףן
 ת,-אנ.ג. !, ;,וצין מרהוב בן-ארי אסתר.המגלשת י!,!81 עשניותתיל

 בהרצליה שנפטרה שטייגברג, דבקה הנגוהה ט,בזןבפנין
 1968, באוקטובר 9ביום

 ",יידית, ית ;יני ת'ו אקרמן. אט'יהמיושת

 ג.אנ "י אי יגף יין,נץ ;וגן(, נמים )וו תשנ,ח נמין נ' נזום שןיוטה,
 מנתזי". קלתיצקי יצחקהמנקש

 יירו" עונונותתיק
 מרהונ שמחה נן ימנה ימךאל המנה יינוןנע.'1 5",!1י עונונותתיל

 ימו(: ג!נרי,י %"י1, נתואר 21 ניס"שמר )" תשנת נשגם סעו נ.~ס שנטר נזי-נרל' %!' הישיא 'וייה תי- גנית-תויים ש51סרה ריד, לאה המנויה עונוןנמין
 י1'-נדק. ,ו, הנשיא יהווה מר".נ מא'רוביץ נחוםייינוש ריד. הימןכמנקש

 %י;"2" עונשותתיק
 חי2

,
,ן ףק

 tleos נמנ:נר נוגייר מיישון-יניון. יוסף אסתר1"מנ,שת נעתה-תקי" סטיה היילברון, בתיה "מנכח" עננכןנמין
 הוי-השרון. מימת-עזי, היילברון as~וייקש

 5",5ן, 'יישותתיל דלונ'ן. ינית נוחימובסקי שרה ימאי" עינוןנתין 5(,21י עונ.:והתיק
 1569, במברואר 6! ביזם אביב תל- 10, ספיר אליהו ממחיב גוחימובסקי ישראלוהמבקש בתל- ששר ברומברג, זללכן-זולה הנוה טבוןבענין 969ג, ביגואר 19 ביום בתל-אביבשנפטרה
 בךרמברג. רכיה והמבקשהאביב.

 ו,י1.4.1ן "יניס, נסין י,1 יעיי. "ניייגיס.יקיץ1184



 בתי-אביב-יפו המחוזי המשמטגיח
 והמשח ת 1 נ מ ו"
 יי,!!ן .רושותתיק %",54% יושותי,

 ת,-אנינ, מתי-ניון, קירטועי רחל "מנוחה .רושתנעוין "2 נ.ום בת,-אניב שננסר ארזון, זוז קריזה עונזןנענין

 ",11. "%, מלק ייצג נדבשמע= ארנון(. )נויוה הרן איהנעני"ינ,שת

1'iuaיו,7!ו עיייייתת'7 יצחק' נשי !ן )ן.יוע אמיל עובדיה "נות עינון 
 OT'1 יייישי.ס ששסיה DI'D, ברכה ישניי שניוגעשומרדכ".

 תל-אביב. 22, רמברגדט מיטיב מעם מאירוהמבקש 842,69 פזבויתתיק
 1989(; בפגרואר )27 משכ"ט באדר ט' ביום שנפטראביב, הל- 21, דניאל מרהוב שמעיה יצחק "מנוח ירושתבענין

 י;'אי מידוי שמעיה רחלוהמנקשת
 יילון עינ1!1תתוו ת,-אנ'נ. ~1,

 ריזן, מלימון המכוח עונוןנעוין
 י",ן4" עונ,!זתתי,

7 תיזז רנהי"מנ,שת
 שיפטר מראשון-לציון, 'ודנהרץ משה המנוה יצבתנענין

 809,69 עזבונות תיק 1969(, בפברואר )22 תשכ"ט באדר ד,ביום
 נהרג,יה שוסי צוקרקורן, אמתך המנוחה עיגוןנעתן יודנהרץ. הדסהוהתגלשה

 ת,-אנינ. "17, "'ידיו !יי'"י"יי יפהי"ור,שת נ'י י'נימ::ך,ש י:.' שרעבי יעקב ומזוח עונזןגע!ין
 1969, שיניאו 16 בי-ם שנפטר תל-אביב,התקוה,

 ת,-אנא. א, נושנט
 רהזנ ח', יורא משנוזת שיעב' )כעדנ'(

 ס גי שעיטרה שפילג )לגיחלמן

נינועי
 ~ו נרם שתנסר 1'לברמ-!ץ, פ.של הנייח %ו1%]שת

 שפיץ. 'עקב מקסהתנקש

 מרדכי, אילנה "מפויה עינוןנענ.ן הוכבר!, מלכה אסתרוהמנקשת

 !נ~.ייי
נענרואי

חי, ,"?1(,
 עונות"

 9י,וי8
 בפברואר 3 ביום שנעטר פיאלקך, (ןנ:רהם המג-ה עזבוןבענין תל-אביב. 15, דורס ץ ו מיהיב ןייגנסברג רחליהמבקשה

,1939

 ,וו. ין, אר,ווורונ מרהונ פיאלקו רישהיימג7שת ?5,"נ% עינו!ותתי7
 בהלל שנפטר אברמיביץ, דךד יהודה המגוה עזבוןגענין

 59;853 עזבונות תיק 1968, בייני 24 ביוםהשומר
 1968, ביושי 6 ביום תל-השומרההולים אברון, שמואלומשה בבית- שנפטרה ליזרוביץ, סופיה המיחה עזבוןבענין אברמוביץ אלטר חיים אברמךביץ, פסיהוהמבקשים

 י71,5" עויתיתתי7
 1 ימת-נ~. ,", יננה מויו רמר מתילדה מך'ם י,מנ,שת

 א.נייונ נג.ת-"וכיס שננסר לס"מ, פבוס היתה עונוןנעיין
 5,59", ע,נווותתיק ,י?1, גיגיזאי יניוט

 ננעת"נ, %!, נצ!,וון מרהיב וי!שטוק m~nr "ינוק ישנוןנענין ח,-אנינ. "1, "יע" ויו מי"יג לסיוג חוהי"ינקשת
 1969, בפברואר 24 ביום בפתח-תקוהשנפטר

 ;נעתי.ם. "2, ני!,יוז מי"ינ וינשטוק שרה יימנ,קת ?(,וב% עזנ,!ותתיק
 אפו, 'וסף יממות עגנוןנעוין

 868,69 עזבונותתיק רמת-גן. 8ס, המתמיד מהחיב אפו ניטיבווהמבקש
 בפתח-תלוה שנפטרה ררטפלד, חגך התוהה עזבוןגעניז

 1"1%, %%ןננונהנרנ.וס
 מצי-:תפן, יובל ביכה

 שכפטר"
 ת,-אנ.ג. ו' יי.ש יי'1נ ייטפלד אהרויצוליו

 ישם ולך,דוד )רז"ל(. מוסקטל צילהי""ג,7ת

1185 4.יז ,~ן "ינ.ן, נן.וו ג,; איי. ""ינימ,ס,יבין



 בתל-אביב-יפו המהווי המשפטבית
הזמנות

 7י'ר-טגיג7י' גרנה המכויה ש, ה?11אה ומשע יוונכן מנן, ומ.נו, ,י,%"14 עיניותתיק
 גו הישנס ניח .תן גן יא ש"ס %"19, נ.:ו%ר ג2 נ.ום ששחיה יבוס מר"ונ סםזפיצבסקי מוך'ה משה המנוה עגנוןנעוין

 ננעתיים. %%, ההמה מיהונ קר:ינסקי מתם וי.:קש"
,

 ישם ילך'ד'
 נ. .יועיןו.י

 ":נרין צו .יתו גבשה הנ.1 המשפט ,נית הוגש"

 גו"מומת
 14, צ.זע מי"זנ שלכטר שלמה חיים הוה צמאת 1:: וגר, געוגון הנאה סוגה יו T'V יוצען אים נ,

 ,"ניו"דהננ7,ה
 :הם ע ג יעז הי'ש חיי הייש'

 ענמ,נ
 ,%. והוזה גן :י"ינ ליפטע בלה הינייתתי

 מנה, ,מיתי צווחה דים יו ,מתן גמה.15 --. .ייל,
 נ, ממ.ן ועדיני עונון'

 תמוה תרסוס מיום 'וט עשי "ליקה תיך איט ננ.ת ,"ת.,!נאים ע! , , ן 171

 נוום שננסריאונדה,
 ין, ק "1עק

 רשם זלך,ד' תי-"יינ. י, !..גי ירהונ דותן מירוןו"מנלש

 חמישה תוך זה משפט בבית להתייצב אדם כל בזה נהמיןחריגי
 פ6,,830 עזבונות תיק תקויים לא תוכת, לא מדוע טעם ולחת ,11 הזמנה סרנום מיום יוםעשר
 י נ.וס שנוטר מתי-אנ,נ, נארח 'עקב ךינ,ה ?11אתנע.ין תמהן י" מבוע הנ.,, קמווח ש, ו%חי,;ה 1nNITS תירשיויא

 1%%9'י;יייאי יה,-"ניב, יותן מיען .מונה ,א ומזיע ימנקש ?יואה קירסתעוזת
 9, נ"נ,ר"ונ

 ,רושעים. ,1, טשרניחוניקי מי"ונ רונן כימלהקינ,עת ?1 המשבס נות מהן נן ,א שסם "ינו,, עגנון ,שהי
 יווח" ,יגס יו ,מתן יישסס ,נ'ת ניקה "משה נ, .ווויהוו' נמנו,ש. הנהיה 1?1 צוואהריס

 ייו ,"תגנז והריה הנ-. המנין נעונין ,:אה טינת ,ו ש.ש "זסנ,י נו" ממ.ן י"י.ני עיניו, ימיית ממנקשת יימ'ני' היי "מניחשן ישס ולך,ד'
 ממג" יריות סיים 'ים :שי ,"יישן הוי יינוע; יניי!י'ני' %(,11, עוינויותת,7

 וו,

 שנסר" אלטמן, )מרטה( מרים "מיוגה עוננןנימין
 נסונ ?1 המוסט נית 'תן נן יא שאס ך;.י' יין'ני' יפייתדיית

 רשן ולך,ד, ".' י(19, גינותי "2 ניוטנפת"-הקו"
י ", ידיג י"יג אניא, מיייג אלטמן אוסקר אהרוןוהמנקש  8alleh ע,נו:ות".קרמה-זן.
 בירקנהיים, מגית ;ולדבר; )חיה( אוה ה:)1"ן עוגו.גינ.ן המנוד ?וואת ריס ?י ימתן דשה דניש המנקש גי יזועיןווי
 9"י1, נןניואר 17 נ.1ס צוותא האיריס ננ.תn~cs:r נעונון הנאו מונת יו שיש ומוען אזם גי גוה מתמין ודיינידנ"י,
דמ1וה"

 כהן( ליאו וס )ינקרו כהן אליעזר ליאווומנ,ק,ס יו! עשר חמ.ק" תוך ייניש, התו ימתן יהת~ז והרוצה "נ-1
 מת,-נסים, לי'( קון ;ס )יביא ליי 'וסף בוהן נ.,מ"ין,יה .ין נן ,א c:~v הכניקש, "צו ייתן יתנוזות 11, חשה פינוסכיוס
 רמת-נן. "". יני '~נףיחוב נעינ'1. יט.נ צו "מש"טגית

 מ.וס יום עשר ימ.שה תנד יהתייצנ אזם נ, נוה הייןהייני ישן ולך,ד'
 יי'או יינתן יא מיון סעס וייתן המש"י גנית ,ו הום:"!רמום

 חקיי מינו. וצו ?,וגה קיום צו יני יניף נוהן ו,ז.ר נ"1אחיצור י","%1 ע~גונותהיק
 גן ,א שאס הן.1, ,מזוחה שי .השנות חנויות ייסיטיין' עיעו:.1 ניגס נתי-אנ.נ שנחרה מחלב, טיבה המנוי" צותתנענ.ן

 גע.ניו. נסונ ?ו "מלס ניתיתן יישן, נ5נר,אר )! תשנ,ט נשניט-1
 רשם ולך,ד, lTnne. ;.רמיהוהמנקשת
 עקי "י,ק" חוד המעוט ננ.ת ,יתייגנ אזם ג, נוה יומין"ריקי

 קוסנ" !רסום מיוםיום
 גסנת ". נ.ום שמסי מטליב. היינריך המנו" צמאתנענין תעות תינהן ,א ומזוע המנוחה ש, ואחרונה צווחתה תירשם1,א ,",!ג" ע1נ1:ותהיק תביים ,א תוני, ,א מזוע מעם ביתן 11,

 %%י1(, נז!מנר ),!תשנ,ט וו העווה ייתן "ישנס ג'ת .גש נן יא שפס ימנקשת, ?1.ח"ק.וס
 נן-עמי יי"יג וי'נדלע;ר ,נית 1וטליב רוגליה1ומ72שתנסמור.

 ת,-אנינ. 7, ישס ולך,ד'

 נויוונס 4 יו.,ימ.וי?יין n~)lsrtr ,", ,11תי,
 %ת הן,"ם זו ימתן ין משנס 1%%4)ת

 .ירוצה נשנון הנאה מינת ,ו קיש "סיען %זס יי יין ןן.1"נרי נין ששירן קמיר-טברסקי, ברכה המנויה ?.ואתנענין
 ייונתי )1! תשן-ט נשגט1'

 11, יומנ" !רגום מ.,מ יוס עשר חיישן תוך ,קאש, .ינרון,יתזוז ייינן,
 נטונ ?1 המש"ט גית .תן נן ,א שחם "מנ71(ת, ,ונרוה"הנוזות ידה. מנפי קמיר-טברסקי 'ואב1"מג7ש
גע.ו.ו. עער "מ.ש" תוך נרקיס נג.ת ,ךת.ייג אזם נ, ננה מן.ןהוצ'

 דשפ ולך,ד' "צמאה קיום גו יינתן ,א מזוע כעס ביהן 11, "ומנ" כיסוס ייזםיופ

 7(,ן.,.,1 הזג.ס. ID'1a נ'; 7ן!1. ומזורמי".יטוס1156



 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבית
הזמנות

 ת,-%ניג. 41, התריי שמשן מיעיי ברזילי דבורה1"ינ,שת tT:1alg ,"4,"9תי,
 ייונה ,ייס וי ימתן דשה המש"ס ינית הוחש" גי ,וזע,,"י~. רמת- ,ו, רשעי מי"ונ ביעפלד סימה כמנוהה עוגנןנענין

 פסשיין'
 מ1:: מעם וייתן זה "קוה !רחום מים רפ עשר תיי;'רי,י,שהש. בקי י1,5(' נ"ו;ן!ס '25 ::גהשנ-1

יין
 עשר חמישה תון "משעט בנית ,"תייצג ארס גי נוה נומתן הריף

 גיינ.י. ניצג ין המש"ט נית 'תן גן ,א שאם יינ,שת; עינין

 גבוהי נימ5,ז רוי נמתה ,%מח?
 גנת יתן גן יא שאם העוננן:

 יחצ"ן ע,נ,נית",ק ישם ולך,ד, בעיניו. נסוג צו"מש"ס
 )"1 השנים ניהנשבםגיזם יnTIT11P 815,5תיק

 1 ק (,ק
 7, אינייונ מי"ונ קמינסקי ,נית דייקן רבקהוהמנחשת שמעסי 'צחק, מגית דלמן הנס מתם המנוח צוויתנענין

 עשי "מישה תנך נניהימש!ט ,"הייצג נ,הגיא7ס מומ,ן"ייני
 ,1 1 ייינ י:%" ת ס יי שש

 המנוקש, ,11 "תננזות 11, הומנה !רייס מיוס י"ס ;שי :מיש"ת,ך צו ימנ,שת יינתן יא מן~ע טעפ ~ייתן זו, "זמנה !רנת מקוסיום

 מיניו. נס~נ צו המש"ט נית 'תן נ1 יאשאס צויאת נמנצעת תיונה יא 1מ11; המנוח שי קאייונה "!11אהקייק
 ילך'ד נמגוקש. הכמעריס הצ11יס %ת הלשעט נ.ת יתן גן ,א שאסימו",

 ישס ילך,ד,
ן

 9(,7"8 ;,גווה ת.,
 "2 נ.1ס שניטי קלפפר, מירים המנות יושתנענ.ן !7,6", עונדותתיק

 גמעה 27 ג'01תקו"
 וו!ן,יץ

 ע.. מללר, ע. ו-אירביננ זלפפר ר"ל,וינל;'י
 ג.שי%י ישים" "ני" יע-מ' י'שיאי י%ימ' ננ, שי ינ"מ:ית"ני" מנ.ת-יפק. לינדנר אני י"יגושתי

 ת,-%ניב. 75, %י:נ,יי,ינ צו ייתן נקשה הנ-ל נתיק ומשמס ינית ".נשה ני יזוע,"11'
 עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני והנני עזבווי מנהל ומינוי הנ"ל המניח של צוואהו קיום ילהמבריז

 תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם וליחן ,ו, הומנה  מרמים מיום יום להחגגך והרוצה בעזבון הגאה טיבת לו שיש הטוען אדם בל בזהמזמין
 ומדוע הנ-ל, קלפך מוריס המנוח של דאהרוגה הצוואה תירשםולא התנגדות וי, הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה הוך להגיש,לכך

 בנק של לנאמנות חברה ע"י למבקשים הצוואה קיום תעורת תינהןלא בעיניו. כטוב צו המשפט ביה יתן כן לא שאם הכרוה,לאוהה

 העוזה י.תן המשנס גיח .גש נן ,ן שנס נע,מ, ,ישרא, יאות. יש" ולך,ד'
נסמור.

ן
 9",44" עונשותתיק

 ישס ילד'י'
 בבגי- שנפטר מהוד-השרון, בראון אדולף המנוח ערבוןבענין

גרק
~T7a 

 נינרו%י "1
,1!"9 

 י(,74" ;ונאותתיק גני-ביק. "1, י'.נס מי"ונ דודלם )אלוה( ns~uוהעקשת
 גו" מזמין "ייני,

 גת,- שנעמר )רייכרט(, 'ורן עןרא "מנות צווותנעין נ;1ני1 "נאה סצנת ,1 שיש 1PTun %זס ג,
 1969, בינואר 31 בייםאביב זו, הזמגה פרסום מיום יוס עשר חמישה תוך המשפט בביתלההייצב

 "צותא" היושע ולא הסייס ,% ג.נ", ,% מזוע סעסודתן
 ואברהם כלדמן מקס יורן, יהודית דבורה1"ינ,קיס "א"11;,

ש,
 המנו"

פולני. יץ ומזוע צ%11ה ,יום צו ייג,שת יינתן יא מווע ופי,
 קינם צו ייתן נקש" המשרט ,נית "ונשה ני יזועיהרי הנ.,י "מנוח של הע,נון ,מנהקי נהן רות ונהותה "מנקשת %ת.מנה
 ת,-אניב, 1, היוחמן מרהוב נו,זמן מקן ~מינוי "נ-, ממנוח?%11ת נעיניו. נטונ צו ומשפס נ'ת ,הן נן ,אש"פ

 והריני ";ונון, נמנע,, ת,-%נינ, 17, נ.%,,,' מיהונ !.,ני ותגריס רשי ולך,ד'
Pmnוהרוצה המנות ביומון הנאה טובת לו שיש שוען אדם כל בסה 

 פרסום מיום יום עשר חמישה תוך לנגיש, הנ"ל ולמינוי לקיום לההגגד 845,69 טיגוגותתיק

 נית יתן נן יא שרפ "יגיקע, וימינוי י,יום התפזות 11,הומיה 41, "תר!, שמעין מי"ינ ברזילי אפרים "ציית צייריתנענין
 שיניו. נשג 1%"משחס נינסר )"ו תשוט דנת נ' ניס גת,-%נ"נ שנעלת,-%נינ,
 ישם ילך,ד'1959ן,

1187 1(4.11.ון הו;.ן. נמנו נ.; 7וי~. "!ונוס.ס'ידן



הזמנותן בתל-אביב-יפו הנוחדי הם.טפטביתן

 ג, ייועייו1, 5",,!ן עונווותג'קן
 ה:-י דמ:י"'ןירושתנ..ס גרית-זן שיטר פיבושק. אליהו "מנוהיס ע,נוןנעניןן עי הינייח ?. ימתן נקשה ימש!ט ינית "ולש"

 מני" תיאודור ע1.1 וליין..
 ומ;וח'ס נע1נ11 ומה סתת יו ש.ש הס1;1 אום נ, נוה מ1ן.1יי.ניCT'1 נקר,ה-ארו שתייה פיב,שק, בלומה ליוח, גמדי,י2 ;~נום. נמה,

 יאויש. העיגון ך:,ית 1?) ".רושק ?ו ,יתן ,"שון ,ךר,ין,Q,,a 4 ,.1 גרמת-;ן שמסי פיבושק, וצבי ""15 ני"סמ:י27
 צו למתן ההנגרות זו, הומנ" פרסום מיוב יום עשר המישההיך 1968,ב"וקטובר

 7?וו.ס א" המשנס .ת1נ.ת גן יא ש"ס העוננן, ונטית 1?1 וירש" עמיה רמת-:ן, ,, עוז.%, מי"ג ארנון ישראלי"מ:ושיס
7:::וו7יס. משא' ארזון צפויה ת,-"גיל, 14, נרוון,י יי"ונארגון
 הצון 3, %:ן-ענייו, ירי,נ עמנואל אורי רמת-גן, "4,,יוש,.ם
 רשם דלךדי/ דוקטש מרים שלו, והאסוטרוסום אמו יאי קטין, פיבושק,חלמה
 הרא." מייונ)עינ.%,(

 רמת-;ן. 12,

 בהיאה המהוזי המשפטבית
הזמנות

 נ. .זוץ,יני., 5",1"2 ע~נ11.תחי,
 מונת י. שיש היוין אוס ן, נו, ממ.ן ומן. הנ.ל, המוו,ירישת "י!", %11', רש.. מי"1נ לינונך יעקב ":;.ן ?ווסתנינין עי ימנר.ו גו ,יתן ומשנס .גית גלשך היוש"

 גינואי ]3 גיורשמטי
,15"5 

 עשר המיקה תוך ,כמש, ,הכרזן יהתנמ .ורוון המנן נע1:'71;,"
 גאולי ייחוב ישראל תפארת ישיבת אגודתוהמוקשח

 כן לא שאם המבוקשת, להכרזה התנגדות 11, הומנה פרמוט מיוםיום 1,
 בעיניו. כטוב צו המשעט ביתיתןתיפה.

 רשם רוי, ש, ?התן a,,F ?1 ,מהן נקשה ומשנס ,נ.ת "תעה גי שהע,השי

 .ן:מ ;,,, 1. ש' ומר ואגן מ' עוין עיגון, מניי .מינוי הם:."שי
מומיי

 י6,"34 ירושותתיק היך המש"ס גנ.ת ,התיי?נ יגו ימתן המהנם אום גי נזה
 7,מנ" ערשם סים .וט עשיהמיש"

 6 זום שנוטו שצם, זור שסרן 'עקב ק:;.ת עונוןנענין הס ,1 יש אם יעם, וליהו 11,
 968], במאי דשובון מנהלי יימוגו המנות צוואת קיום צו יינתן לא סיועכלשהו,
 ע, ממנדי, ?1 ,יחן נקשה המע"ס ,ג.ת יתש" ני .וו;,יזמי רשן רזי.ש, שלום. מצור שטרן וקוה והמבקזת בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן בן לא שאםהב-ל,

 לו שיש הטוען אדם בל כזה מימין והנני שטרן, יעקב המנוחירושה
 תוך להגישו להגיזה להתנגד והרוצה הינוח בעזבון הנא, טובת 69)334 עזבונותהיק

 וכבנוקשת, ,מרוה "ה:נו.ת 1., יזמנה !רוום ס.וס ייס עיי רמישה נ.%,י7' מ,י.ת קורמן 'ע1נ נו מרקום "מנות עוננןנתין
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לחשאם )18 תשכ"ז באייר ה' ביום ברדובוה  שנפטר ש, דירה 13, דגנהרחוב
 רשם רזי,שי 1967(,במאי

 ,דית-גת. 21, הא," מי".נ קורמן בנימיןי"יגקש

 כבאר-שבע המשוי המשפטבית
הזמנות

 ן, ןמני,ו ?ו ,.הו נקשן "מעצן ,גיח הננשה ני י11ע,יווני ,ן,]7 עונונותתיק
 עשר התישה תוך ,שיש ,ארו", ייתנון וחיוגה ישו" נוונכןים" ""י], נתוי ;2 נימס גאש,,.ן שמסר ;7,1"7, ותיקיית סוג" י. קיש מוען "ום גל נין מימין 1"1;. ונ,,, גרוןירישת 1, נן פורך( )אברהם פורך אברהם 7ן:וה ענוןנעין

 נן יא שאם וינו,שה, ,":ר," התמנונה 11, הניכה !ישם מ.וםימס ):"1:ת 11 ;מור !1,1"1. ;ה מ,ר.ת פורך נעמי.המנקשת
 בעיריו. כטוב צו התשפט ביתיפן מאירוביץ(. משפחת אצל חולון, 7,3, האמוראים רחוב -ארעית
 ישם לוין,יסף ;, המ:ר.ן גו ,.תן נקשה 1" הןס ,מת ןו%ה מ יועיסוף
 טובת לו שיש הטוען אדם כל טת מימין והנני הנ-ל דמנותירושת
 69';38 עזבוגוההיק כשר המישה תוך להגיש להכרזה, להתנגד והרוצה המנוח בעיוןהנאה
 שפטר מאשקלין, גילדמברג עולמה המנוח טזב.ןבמנין כן לא שאם המבוקשת, להכרזה התנגדות זו/ הזמנה פרסום מיוםיום
 1967(, באוקטובר )24 תשב-ז בחשון י"א בים באשקלון בעיגיו. בטוב צו המשפט ביתיתן

 7רית-גח. 20,2,  הרימון מיצוב והב הר שניגאלוהמ?ק'ז רשם לוק,'7סף
 טל המבריז צו ל7הו בלשה  המשפט לבית הוגסה בי ידושלהווי
 טובת לו שיש הטוען אדם כל בזה מממין והנני הנ"ל, המוחירושת

 הוך להגיש, דמבוקשת להברזה לההנגד והרוצה המגות נעזמון שאה  37,69  יזבונוהתיק
 שאם הכרזה, לאותה הלגדות ,ו, הימנה פרסום מיום יומ  עשרימישה  6י,749ז רמב"ם מרחוב כ:הן שמעדן המנות ירושתבעוין
 בעיניו. כטוב צו המשפט כיח יתן כןל" 1968, ביגואר 22 ביום ברחיבות יפטראשדוד,

 ישס לוין,יוסף כהן. אסתרויינפש"

 ,1%.(.י, קק;'(, גו'(ן 1,7 ישן. ";ינ,ן.(.יקי(88נ1



 בנצרת המחוזי המשפטבית
למנות

 מ" l'am והנני ייושב, עי המניח.ם צורם ,יתן נקשות ,הין, הממוריס נתיקים המש"ס, לנ,ת החשו נ, ,הע,ץו,
 אזם נ,

 פרסום מיום יום עשר חמישה תוך להגיש לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשות ההכרזות שאחת בעזבון הנאה טוגת לו שישהטוען
 בעיניו. כטום צו ומשפס בית יתן גן לא שאם הכרוה, לאותה התנגדות זו,הזמנה

 ,(,י4 עונינתתיק 69,,1 ירושותתיק
 מיהוב בשארה אברהים הודא המנותה ירושתנהין גחיעה שננסר מ.קנעס, שפטר לודותן "מנוח ירושתגטין
 1959, באוגוסט 9 ביום בנצרת שנפטרה נצרת,24,907, 1969(. בפברואר )4 תשב-ט בשבט ט"וביים

 שית. teoe מי"יי בשארה פרח רידהיהמנקש יימנעו. שפטר מלחהוהמנקשת

 ,יכו, גינתר 17נ.~ם יצחקי, מרדכי המנוה עוננןגענ,ן נשוי" שגעייה למרך )ליזלוטה( חוה "ה ין ןנ "",19 עונו;~חתיק
 למר. יצחק~המנקש עצויה. ",1"1, ומויה מינות יצחקי מיכאלוהמגלש

 ישם אסא,א'

 הרעיים הדין גתיהזמנות
 בתל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבית

הזמנות

 "1.ל התוואה ,אישור להתקן מוחקת מינה יו ש.ש מי~ו.ןנ, 1114,תשנ-סתיק
 וייעון 11, גוועה !רוים מ.וס יוט עשי חמישה הוך "וין ,ניתישא קי ""ין נ.ויי 1? מיום הסוותה ,אשי הוין נעת יקיהננשה
 כטוב צו הדין בית יתן כן לא שאם הב-ל, הצוואה תאושר לאמדוע תשכ-ט בשבט י"ר ביום בתל-אביב שנפטרה אדלר, יטיהמנוחה

בעיניו. 1969(. גפנרואר)2
 חי-%גינ. "4, "ר-?יין ישויות אדלר מקסהמנקש:
 ראעי מזכיר סגן קרבו,יהד[-ה בזה בימין הריני ת,2כ"ט באדר י"ס מיום הדין בית צובהזקף

 שאחת בעזבון המעונין או הנאה טובת התובע בל ירוש". צווי למתן בקשות להלן, המפורטים בתיקים הדין, לביה הוגשו כי ידועלהווי
 יחן כן לא שאם זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה תוך טענותיו וימסור היין לבית יבוא לה1 להתנגד ורוצה אליו מתייחסתהבקשות
 בעיניו. בטוב צו הויןבית

 5205,תשכ-טתיק 10258,תשב"תתיק
 ו' בי" בבני-ברק שנפטר תשובה, אשר המנות ירושתבענין בהל-אביע שנפטר ווייץ, מקס כזנחם המנוח ירושתבענין

 1969(. בינואר )29 תשכ-טבשבט 1968(. במאי )19 השב-ת באייר כ"כביום

 הי- ו', שינון 6, ;און החי מי"ינ חשיבה לידיההמנקשת: בני-ברק. 17, "גש.% '"יי" מי"1נ ווייץ אגוסטההמגלשת:

 "141,השנ-סתיל

 "יצג נמר, )7 ת"נ-1 הורר ,.ה נח,-השומי שניסרה הרץ, ס'סיליה ומנונה ירושתזינין
 ה~,~ן. "1, עם, מר",נ צברי מך'םהמגבישת: 67"1(. נאר"" ); השנפו נהמת נ-ההם

 גבעתיים. 9, מריין מרחיב דשמבט אנההמבקשת:

1
 5485,תק

 נ'~" נא;סוורין ;נסי ליפשיץ, 'וסף המנוח 'ייננתנעי'1 י?י4,תשנ-סחיק
 7"11(. גינואר )1 תשנ,ז נסנת י.י נאלו, נ-א גיוס שנמסרה 3רשט"ן, חנה ומנוסה .רושתגענ.ן

 ליפשיץ. פרידההמנקשת: ,"9)(. גנ!יינר 141תשג."
 י"ש' "י'י יצו קובו,'הודה ;נעתייס. 1, ננוי~ת מי"יי ;רשסיץ זאב"מנקש:

 1(19.(.1י תשי.י, גי.יו נ.ג 11,7. ""י",ן'ן.ישי
1189



הזמנותן בחיפה האוירי הרבני הדיןביתן

 .הן גן יא שאס 11, תשה פרנוס מיום יום עשר ימ.שן חוד טסותיו 1.מ!ור זין ,גיח יגוא י", י"הנ:ז 1ד1?ה אייו מתייוונת nTr~lnן שאחת נע~גין המינין או התה טוגת התונע ג, .רווה. ?ווי ימתן נמיה ,הין' ומסורסים גתיקיב "זין, ,נ.ת יעשו בי יזועיהוו'ן
 בעינת. בטוב צו הייןבית

11 
 ט' ביום גגהריה שנפטר גביאזדן, גתן המנוה ירושתנענין י"א ביום במיפה שנפסד שפיגל, שמואל המנוד ירושתבענין ,,"2,תשנ,יתיק 9!!2יתשנ,ס היק

נ
 52!1ג גמיס )1ן הונהר ב' נחזר ו' כ..נ נ:"ך,ה שפסי" i'DV~. וחוה שפיל נחום שפיל, שרה ומנקשם:

 ו
 ןביאודה. אליעזרןן2,ש:

 ש:עטר:.!ה הוכמן, משה המות ייושת:?:ו1 טרו גוום נהינה שספסר היפשר, לצב המון ירושתיענין
 מעניהם )י השנ,סגשגט

 י(13"
ל %59ןןן קיייו; צישנהשנ'ש

 נגוס נהיפה שנסיה קובר-זרו, לוטי הן:1"" .יושתנחיו 1!ין,תשנ.טתיק 5י21,תשנ,יתיק
 1965(. באוקטובר )1 השב"ס בתשריט' ביום נפדדס-הנה שנפטר דח2ברג, יך0ף המנוה ירישתבעגין

נליקמז. רוו- וא.לנה רוו:ברו דוד רוונבר1, 'צילה ישים: יןג.7נ1ננ
קק

 ,"21,תשנ,סחי,נבר:.
 נ.ים נ".פ" שקטי" שפירא, אסתר הממש 'יושת ירין !("לתש:-טת',

 ,י!1(. נועמני )1% השנ,ס ננהו נ." נ.א י'.ס נחייה שפסי רוזאמיור, יוסף "שוה ירושתיעין
יי:קקינ: 52!1(. גמי )!2 השב-נטייר

~nsf 

 שפירא. ולאה ,בע יוכבד שפירא,
 רוואמינר. וסלומון )רוואמינר( מן פרלההמנקשים:

 !211,תשנ-טתיל

 ראשי שניר ופרמן,א' וייקר. וב.אנקה ויינר עמליההמנקשיב:

 בפתח-תקוה האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שפחת נשנון המעומן ש "נאה מונת "שנע ני ירוש". ?ווי ייתן נקשות יזין, ימפורט,ם נהולים "ן,ן, ינ.ת "עשו ני יזועיהווי
 אייו מתויירתהנקשות

 .ת, נן יא שאם וו, הומת" !רחום מיום .ום עשר חמשן הוך טע:וה,ו וימסור "וין יגיה .נ1א י", יהה1;ר זרו?"
 נעריו. נטונ 2ו הייןב.ת

 ,,,,תשג-טתיק !!לתש:-טתי,
 י"!1(. ג.נוחר )21 בבני נשגטנ. בטנת נעי ניזם שפסי ברוק:', שמיאל "ן:י" ירושתנעוין ניוט ששטרה קושציקביץ, יהודית ומזועה 'יושתיעי'1

 195%(. נ.:ו%ר ,!!השג-"

"
 ליר ית"- 4, קוק "יג בי"ינ סטולומיצקי זהבה ומנקשת:

 פתח-תקו". 2, כעס אתז מי"ונ בורוה.בסקה ביכה !!%,תשנ-ן"יק 1'
 11!1,השנ-סתי, ימן" לממ"י )יי תשונס צובט ,-נ גתם תקי"ו געתך שמסר בק, ירושע נן צבי ישראל "מזו" 'רושתיעוין

 נשנס ,-א QT'1 שמטר קטר, חסם "שוה ייישתנמיו טת"-תויה.7,
 %(!1(. נימקי )!י הן--ס 2!,,תש:'סהיק

 בוניההבנישי!: נתייר '.ז נ.וס ששטי רוטמן, יעקב השוה ירושתנענין

-D? 

 עמיזר כסניה, קסר חיים ושלום
 עתק-תקו". ;2, ,י19(. גיורי )!1תשנ-ה

 איזידור אנרוליקה, ליאת, סופיה, יוסף,"ינ,ש.ס:
 ראשי טמר כץ,שמעק !תה-הלוה. 2, הערה רהוב כנוה-ענו, רוטמןואורי

 !4.1%.יו תשמי. יתנו ;.; 17נו. "!י"ין.נ.ינוס1190



 חגרות לפ.רוק יקשות כרביהורעמת

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית בירושלים המחיזי המשפטבבית
 פ6',647 כספרתיק 46,69 כמפרתיק

 החברות, פקודתמפניו ההבדוח/ פקודתבענין

 בע-מ, לדיור עממית החנרה 5.רו,ינע;.ן ברזל אברהם את צב' נתן חברת ""גי" פ'ייקינעייו
 ישראל. מדונת1"ינ,שתבע,מ,
' עי.ן. ניני,שיום

ן
 15 נ.וס נ. ה.יןץ, נוה:מ:ית

 נקשה הינשה leoe נ5נרואי
 לעילז הנזכרת החברה את לפרק בתל-אביב-יפו המרווי הכשפטלבית

 7 גיוס נזין ".ושג הכשיט נית ג!1' תישמע 11 יזר,, נקשת ינ. לניח נקשה הקשה 1959 נינואר (! נמס נ' הגזעה, יגהנמיית

 תיירת מתה החתום מן ~את שיזרוש שנרה ש, משתתףייש",אי אם הנ.רור, גשעת יהון.ע רשאי יגך, יההנ1ז או "נקשהנענ.ן ,גי ..ותן הנשה ין יעתק שלו. הייי יאמיעיתיי.יך %ינעומי גו גבתן יתיך ערוצה n~Tbin החנרך קי כשתתף או גושהנ, מת1: יתמיי "ימ" שי.%::::" י":י::ין:4ין:ד:?::'ן!'נו:::::::;:צ,ך:ב:
 לגי יינתן הנקשה מן העתק ש,1, הזזן עורך נ%כ1ע.ת אונעצמו

 נעיו. הקבועהתשיים
 יילפסתעדנה תמורת מטה "חתום מן ואת שיפרוש יהנרה ש, משתתף אונושה
 "משנן' "דע,וי" נעיי. "לניע"תשיין

 ת,-אגיב 1, יייציןרחונ המנקשנא-נון
 א, שתניע נאוין להישנה או יי,מיר ייפה נוסס, י"ג"תימת א. ונהתיכתפ "5.רמה או מיש שי והמען השם גצ.וןמוזיה, או וגחתימס ה5.רמה או מיש שי והמען קשט גן'.ןהיוזעה, זה. רצונו עי "זוע" יע.י ירתום הז.אר, .ד. על ישלו" אוימסור, זן. דןו;ו עי "ויעה יעיי י"תוס הן.אר. יז, ע, ,שיוח 1% .משי, היינ ממורה "נקשה גירוי נשעה יצוקי; הרוצה ני"עיה: חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה בל רה:הע

 .איחר ,ן יעי,ההת"ס אי שמ.ע נאופן .הישיח או יהימיר צדינה נוחם, נאגחת'מת
 משן"

 !195. גמאי " יום שי י9."1
 1909. באפריל 18 יופ של 13.09 משעה יאוחר לא לעילהחתום

 כהל-אביב-יפו המחחי המשפטכבית
 9(,!!7 מתית., בתל-אביב-יפו המחתי המשפטבבית

 הצנרות, מקיזתנענין ו(,!51 מיררתיק

 7", יו'נסל' מרץונ בע-מ שטאיבר א' יחנרה י.יוקברק הצנרות, י,וזתגעתן
חי-אג'ג' מרן,נ )קLimited hfarvelle. )41172,5 שנרה פיר71ונענין

 הדין עורך גא-צוחו על-ידי בע-מ, המזרחי ב:נקיהכבקש תל-אביב, 49, בנימיןנתלת
 .מערת נת.נתס "שי "י'"י" מ' 'ליריתי" ג. "יי"ס' י, יעי ישראל. מדינת1"ינקשת

 ת,-אנ.נ. 19, ,י,.נך ר".נ ני-זין:נתני

 ן :: ::י,::::::,!::::ג:":::
 "עש, יי19 פןמי !: ניונן הייי"' "ימה

 קש"
 5 נ.ום גזין היושג המשנס גיח גסן. תישמע pl~'D 11 נלשתוגי

 "כנרת מחניו אח ,5רק נת,-אנ'נ-.פו המהוו, ימש!ט 2ינ
 גיום נוין "'ושב הכשנס נ'ת נ5נ' תישמע וו 5'י., גבשת ינייע'י' 9ו."9. נשעה ון"1נמי

 צו גסתן יתמגן הרוצה יאסור" החניה ש, משתתף או 1.ש"ני
 (ן',:' מיה !"11 נם:ן

 צו גמהן ,תמוך הרוצה "אמורה התגיה שי, רזתף אי נשהיי אם הנ.רור, נשעת יהו5.ע רשאי ינך, יושמד או ינקנהבענין
 אם הנ.רור, נשעת ~P'DTn רשא. ,נך, ,מהנתז או הגלשה 1 נעי יני יינתן "נקשה מן העתק שיו. הזין עורך נ"מיעות 1%נעצמו
 המורת מטה ההתזם מן ואת שיפרוש ן"נרה שי משתתףיישה,אי נעזז. ן,ג.עההשום יני יינתן הנמה כן העתק שלו. הוין יאמצעיתיעירך "יישרי תמורת מסה "חתום מן ואת שידרוש החגרה ש, משהחף אונושה

נצי1"יועץ
י'אברהם,עו-י ,מישיהק

- 

 "5יס,ייה( )"מס' "מן.נ" ירהיטישנת

נין:"
 בן

 זה. רגשו ;ל "וזעה ,עיי יסתום הוואי, יז. ע, לש..ה א. ,מנוי, זה. רצו11 עי "וזעה ,עיי ,"הום הזואר, ין. ע, ,שלוה 1%ימסוי, חייב האכזרה "נקשה ניר.ר נשעת ,"וסיע "רווה ניהייה: חייג "חמורה הנקשה גירור נשעה ,ה51,ע הרוצה ני"ערה:
rnsllnn1. נמאי 1 ,)כ ש, 99."נ משעה יאותר ,א ,עי,החהופ הי"ו. במאי 4 .1ס שי "11.9 תשעה יאוחר יא ,ע.יההתום אי שע.ע גאותן יהיש,ת או יהימיר צי.נה גסם, גאגיתימת א, שהניע ג"1!ן ין,עית א. יהימגר קרינה נו"פ, גאגיתימת או ונהתימתס המירכה או מ.ש שי וימען ךשס עיון"הגזעה "ו וניתייהס ה5.ריה %ו האיש של יימען "שפ נצ.ון""" 

 11.4.1%1 הינ.". ג~יסן ניו 1ן,). "!יי.מיס'יונס

-
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ןן  הברות לפירוק בקשות בדברהודעות

 בתל-אביב-יט. המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-'פו המחוז' המשפטבבית
 ,י;,!"ו אורח.תיק י",!:! הנרות !ירו,תיק

 הן:י1ת, !,וזתנעוין הצנרית, !קזזתנענין
 ויציקת זיקוק מפעלי רפמטל ייני" !'יוקונימין בע.מ. שנהב פנינת החני" פירוקושנין
 בע,מ,מהכית ,ג.ת יבשך יושה 1BS9 נפרס י1 נינם גי הקעה, נוהנמסית

 ""נרה .סירוק שנקשה הקע", נוהנשדת תגי" את ,!ר, %הרמן נצור ;י-יז, נח,-%נינ-י!1 שחיממתסס
 הנעי

 ינית הונתה
 אוי,נז עיי "ן!1 נמינ 11 ניחס נת.-,נינ-.י. "ירחיימש!י ייחג נית-המשנס ניני תישם; וו (ירחק נקשה וגי ,;י,,ה11;רת
 תישמע זו פירוק בקשת וכי תל-אביב, 102, ארלוזורוכ מרחוברואק, 1569. באפריל 17 ביוםבדין

 בשיה  ל196 באפריל 22 מיום  ברין היושב המשפט  ביתכפני צו במתן להמוך הרוצה הנאה החגרה של משהתף או נזש"בל
08,30. אם הבירור, בשעת למופיע רשאי לבך, להתנגד או הבקשהבענין

גן ינ, "ותן "נישה מן תתק שלו. עורך-ין.ן נארעות %ונחותו
 ?1 נמתן ,תיוך יימין ין.ל החייה ש, משתתף 1% 1וש"

 בעצמו אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לה, להתנגד או הבקשהבענין תמו-ת מטה החתום מן זאת שידרוש החברה של משתתף אונושה
 או נושה לכל יימטר הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעותאו בעדו. הקבועהתשלום

 התשלום תמורת מטה החתום מן ואת שידרוש החכרה שלי,סתתף עי"ד רפריבס, כיון ב:ןכ,ירין
 גערו.הקבוע תל-אביב 25א', לילינכלוםרח'

 ע..ז קרת,משה
 תי-אגיב 2"1, אר,וו,רוגרוונ ת.ינ איורה הנקשה גייסי נשער ,הודיע היורה ביהער":

 זה. רצונו על הודעה לעיל לההום המואר, ע"י לשלוח אולמסורו
 לשיור, ה.'נ הגלשה ג.ר1ר ישעה יע ן " י. נ, . ";ר, "ו וגהת.מת( "!,רמך, %ו ""יש ש, ו"נתונת השם נתיוןההוויה,
 ""וועה, זה. ר!111 ;, "וגעה ,יי, ,חת.ס ר ין, ;.. ,ש,1" א. %, שתזיע נסין ,הישפת או ,הימיר ?רינה נא-נוסס,נסתימת
 נא ~rsinn %, ,ג"הימתס ךיירמך, %ו הטיש ש, 1נה,נת. שן. ן נ?. !ו!1. נץ!ר., (1 יום ש, "ן."1 משע" יה"ר ,א ,עי,הההר

 לא לעיל ההתום אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכהכוהם,
 1980. באסריל 21 יום של 13.00 משעהיאוחר

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית
 "","ין מנעיתיו

ן
 בתל-אביב-יפו המחו,' דמיפסבבזת ייניות, !,.ותגדין
 ,י,"!"( מיעית'7 בע,מ, נסיעות חברת -תבל. ""ביה !ירו,יג!נ,ן
 תל-טיב. 75, בנימין נחלת ברחוג הרשוםשמשרדה

בעניי
 הנגרות, פקודה

 בע-מ, כלתת "חנא !'יי, יני;.1 ון:ע ~Rome, Umbria, Via 13 Agency. Traveותינקש
 ישים" הגיה בע,מ, דודים תעשית -המזכל.י"מנלשת "נף ינו', ים ,יי11, ש,מ" גניי, מ.:%, עי".ד נ-נ !-,11311,
 למועל להוצאה מורשה בר-און, יעקב עז-ד נ"ב ע-י בישראל, ש,ווש א' ויוסף אומטר גורמן קנטור, ישראל רפפורט, צביכספין
 ת,-%נ.נ. י2,י.:שי,ן שזרית הוא: משפטיים מנמכים למסירת שמענו כמסים, והוצאות תל-אגיב. שלום, מגדל 9, העם ארדמרהוב

 לבית נקשה הוגשה 969נ במרם 11 ביום כי הודעה, בזהנמסרת
 בקשה הוגשה 1968 בדצמבר 26 כיוס כי הודעה, בהה ניסרה ובי לעיל, הנוכרת ההברה את לפרק בתל-אניב-יפו המחיזויהמשמט
 לעיל, הנזכרת החברה את לפרק כתל-אביב-יפו המחוזי המשפט לניח באמייל 17 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו סירוקבקשה
נ. 1 ביום בדין היושב המשפט בית בעגי תישמע ,ו פירוק בקשתוכי 8.30. בשעה1069

 11ש"
,% 

 ישהתי
 ""',". ישע" יקונ"א גו גרתן ,תמנך הישה קן,רי ""גרה ש,

 ק, משתתף אי :יש"ני ןס וג.י,ר, גאת .הו(.ע ישעי ינד, ,"קנז %ו ינקשהנענין
 ?ו נמתן יתמוך הרוסה "%מירה והגר"

 %ן יניר1ר, גשעת ,"שין יאי ,נך, ."תתז %ו "נקשהין:'1 "נ, ,.ותן "ילקה ין קעתך קלו. "לין עזרך נ%יזע,ת 1%נאמו

 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עירך באמצעית אובעצמו תמורת מטה החתום מן זאת שידרוש החברה של משתרף אונושה
 תמורה מ:" ההתונ מן ומת ש'ויוש "מנרה ש, ישתתף %ו ייש" נעוו. הבנועהתשבוס

 נ;11. ה,נ1;התש,1נ עי.1 כספי,רם
 עו-ז בר-און,יעקב המנקשנ.:

 המבקשהבא-כוח תל-אביב שלום, מגדל 9, העם אחדרחוב

 היינ הארויה וגלש" נידוי נשעת ,יוקיע ייון, ג,היין: רי.נ החמורה מנקשה נירי נשנת ,"ניע הרשה נ,הערן:
 זה. רצונו על הורעה לעיל לרתום הדואר, ידי על לשלוח אולמסור, זה. רצונו על הודעה לעיל להתזם הדואר, ידי על לשלוח אולמסורי
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההדעה, (ין ובתחימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההורעה,
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה נוהם, באברתימת אל שתגיע באיפז להישלח או להיזמר צריכה כוחם, באבחתימת
 9"19. באסריל 30 ירם של I3_eo משעה יאוחר לא לעילהחתום 7959. באפריל 16 יום של 3.00י משיה יאוחר לא לעילהחתום

 !(,ב.מ.וו ת;נ.ס. נסינו נ.1 י,י1. "!ינ.מיןיידו1192

,א



 ";,.",ן ,,,,,:ן, .,,.".,,,ן
 י",1, נמיי 16 בי,ב ית,יימ1 אשי ג', יזרה 1, ה"מ,שית 1נ,ני,ה .נ. א. ניי, )!רנינ( מי,ו,ה חי;ר,ת ש, הש,וש-;שרהג";י,ה

 נ:- מנהיימיןן ה ני 1נ1 ,., "ןנין

 :::ן :::: :::: :::::::: :::: .:::: :::: :::::::: :::: :::: :::: ::;:::::
 6153 5210 "476 4771";ר4 222! 44,4 "17י 1"וי,"5! 9"47 4211 יר"4 4"7!711!

 :::: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::::י:: :::: :::: :::: ::::::::
 נ;- מנהייןים קמןער,ןן ןאינרות נ, ,נו י.. ""1גנך

 61י" "12" 2"4! ר91ר1,41 ר"!" "4%7 רר11 "21ן1554 "י51 4291 י"11 "6,"317ן

 טעויותת'קון י'(, )מריה פיתיח מילווהתקנ.ת
 נייןיס שסויסמו תשי-;-רrnaT" ,191 מ,,11ן "יי,תנתע"1תתשכ"ב-1962

 - ";:-ס נוני'העיסימ'נ ומקומה הפדין ה;רלת מועד עלהודעה

ל נןרה "ש,ך-,"!1, !יתות, :,ו,ה לל,נ-ן הונארות  ג,נן. א"ת יעם 1-, 6,מ יחייק'ילוי הי-אנינ, 'שראי, נן, נמשרן, תת,'יס ,"!1, גיאי "2 ניים"", . S~G4 1-2 :4,14 נמ,,ל ה:ף,נסוי )יון(, 
 ""9ן. ג,י ""יי נמקום ירניעי, גסוי 1112,נעמון ""."1. נשעה 9"19(, נאער., )"! תשנ-ס גאייר נ. ראשון,גיוב

ל119 -- ו%ן.11.4 ה;7'נ. נ;'נ, ג.; 1117. "11ןוןין,י,י"



ו-) ן תשי"ר-1954 ישראל, בנקחוק תש"ט--1044 אוצר, שטריתקניתן
4,ן 1. תי.'ן-,!,1. 'וי"1. י:ו "י, ש1 %,[( 7ן'ו ין' י"'ו:ייי'י אוצר שטרי של הכוללהסכוםן  ";נ)7ה נניין י;ייתו "לו",,ין ון:נן.ן ויי;1 ר,ו,ון,,ן

--  
י ,.,אן, !,,,(,ן,.(7 . . ניווון ,יי;,תןןנ;ותון)'"ן7;ות)ונ"ירי,י""1(- 7[י.י1,.1,1.י"י . . . . . . . . . י:",יי נ:וךיי' תשנ,ס ננ,סן ,.נשן'ונמחורניון1.

,22.,,,,ונ2.[,, . . . . . . . . נמ"ו,י sle~n נינ7ע,פ.נע'ף1)נ()1(י"117ת"
1ז,(י227.ן(9anr. . . . . . . . . . . . . . 1"י,י,ן,ו"1שסר,א1צר,תש,ס-"4")ן ן"נ,.12,,72",[,2 . . . . . . . . . יוז ניינ;יתייתע,פינעיף1)נ()2(,!וייתן  . . . . . . ןממשי" וי בוי;1יושירי""",""4.י6שסיי"ו?ר,הע-ס-,194
פ'-- . גימשיה שי "תת.ינות ושיוי ח)יישוו'ן
1, ן,ע.(,,,rolln . . . . . . . . . . ,)].221 נייז ה1?"וא,ייהתאייךןאמור-2.י,
 ן;7,נ. ;י7ן ;. ;,י" "י קי," נ"נ "17,י "ו,נ 7";,.תי.,- )2( )ן( 1 יעיי !יע, י-7(,,י,2יי ן ; נ() יייין;;,".."-ע,פ.יעיף1)נ()1(ן,

 - האמוי ןתאךיך אןיי ןפזו".ן,
ן 1944 הכללק האפיטך,"יספקיך,ן- )1( )כ( 1 סע.י !יעין
הודעה- 5ייעיי1)נ()2(ע1!

 :ןג':ה:::ן:ךנ'צ:ג:ט: ננ.נן נ-נ ניון נמה;ור ני?אים1.4
 ן נוה; הן!וימים ייויונות נ:ו;ע 44"1, הני,.,סיולונ - 9",1( נא!ר., )"1השנ-סן,
 !,יי,'

 סעיי
9ון,"",,ן,"1 )ו( )נ( 1

9,999"4,," )2( )ג( 1 יעיי ע'יי,,
 ב'ךזשלים המחיז' המשפטבב'ת

 "17"%,,"; ת.ז. נ1,רשט,י1 "'ה ltro; ;יייסינ אננ,,;ני,י:,,,, בתל-אביב-יפו המחוז' המשפטב_.ת9י",""274,4י".נ,,
 ןמנון שי1ייןן-אגיו,, חיה ומנוהה ש, )נעיה ניימו שמעון שי "ויי, ש,ו?א?"יס)

 ניימי; מנזי
 ניוינן),ניתצירייי

 נו!'ה.

 ייייונ. נוש7יניץ !וי,; ינית מר.א)ה ,רזוש 7ויוי;מי?, י;::וה נב,ום ~1fDIV הסוח[,'ס והננס'ס "מכיע מח,ור;1,, הונ"ות; אין ל;ניים אשר נורין י,שסז וממ" שיהיורשינ תש..ן-4("1 ישזא,, ננ, "י, "1 י")1( כ;', ,ן. 11נ11 1,7 ,,, בחיפה המחוז' המשפטבבית 1עשי"ר-1954 ישראל, בנקמיק,ן,

 י-, ןאנ.., ו'1ו1רדש' 9"י1( נמרס )27 הש;-ס נךןןח. ,%ון י"ןי,י 21 ת";.ס י),"ו י,יייוןן
 "%,,,2,,"2.ו,נ . . . . . . . . . נמ"ווי ננישיו'ן,

רס)תן11
 )3)))ה1 ]נ ת]ו7ה מת1משוס4,ו.,י,[4.,4 . . ;מ",ין ,ס;'"ן ךינ;ות 1)ינותס1,הן

%(.12ן,2,1.[,1 . . . . . . . . נמהווי ןסי;ע ניסר  יני,תז","17 !'יון )תין ,ן,וןתןינר,ת 117 נייף ,!ינהנןי"ז.(1.12,ן.ו42 . . . . . . . . . ",1 נמינע.תיותן, בע-מ רםברוךז--ג22.ן,ן . . . . . . . . . . . . . .,"י,,
 שי "ינ.ייס ינ.שיה .ש,ס מס" החהום ני ווזעה nraניהנת-- . "לבוי" קי "תן.ינית ושסרי "י?רשסי,ן, נירוש,.ם(. ון"חי ויוססננית-- . . . . . . גמיקיה שי י;וו;'1זסי'
1-eeרה. ינ. א;.רות נ5 ש, ישיעור יא7י) י'נייניין:יה-- . . . . . . . "יין'1 1שסי' הונ" 
 2ןג:ןע:ןט9"19(.,ס:י-יבגם"ן4!(.ננן.ןי:.ן . . . . . . . . . . atalln נינו
 נע-מ רם נרוך ש, ננייםיייס ו;קונ. ערנן ע) עוי" "ו שהה ג"ן הניוי הוגנ וה17יתי'ין, ע1.י דורון,יהודה (.2 -."וו.1 וי נויי ;ןינ נ;יר )מו"נ( ונר)ו יסנעות נויי)"*

 1"11.4.11 תשנ,ס, la')a ני; 7ן,1. "!זנ.יינייו,ס1194

 יוושי'ס הימשיה', המ7פיס ;.'ה)זסס אנויוה 72המהיר


