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;סיי,יוי
 "11 . ש,י" ין"ז C'7TIP מ':,' 3ז3י נ",ן;,ת י;,תת,1,1 !1ון . . . . . . . . "נ:!ת rTlrnה.,,1
 ,11ן ז,11 ז,נ,י(. .?וני ,וני7" ו;יו;ית !ויזת .!'",זן,ת ",וו . . . . . "ק,ז,י .ווית נ..' ין".ל'וו.

א.שו-

 בעלי-חחם. מחלית פק.דת לפי גגוע, שטח על המ:ייו11 על והממ,גה ירושלימ מחוו על דממונה של מינ.ים
 111! . . . . . ... . . . 1,.1 ו1ון . . . . . . . .י"ו,"יינן.

 ייי ולויזי"1, ל;,יו ר7,ין. יין'ן'ן ין,ןלן.ן נן':,ת ,1ון . . . . . . ;:ן.נ nyy'j ו,ק 'ויני'וי'
ש'וו.

 נ"וננ"
 ון12 . . . . . תקג."-(,11 ":;ן. ;,נ;' "י, ,111 . . . "יינן'ת "נ"'י,ת ו;ות 7,

 ו!12 . .. . . . וזנז ז';"נ ו,!, וו"ו 3,ן,י ,ת,:ית ";ן נר'"ות !;,ות י;:'1 יין)ה' גיי"'י':,'
T'1taנונר"יין""1ון . . . . . . . ,נ,ן י,,ו(. ויני nrr~ ו!ל. ",ן );' לו;זי'י. ".תר.ן" 
 1!2ן.. . . . . . . . ד7י.נ-2,,ן "1ון תק..ו-ו,11 ",;י:,ת, יי, ייי ",;י;,ת. ;י ין,;"י':,'

 ןו"יל':,'
 ו"12 וי'ת-יי,נ' "לוין'ת ין,;;" 1!1'ן יין נ.ת-ן.ויל:ת C~Nl)ft 7'וות "יק .ן' ",7,,,". ;י,

~12.. תינ,"ע!ון ,ונ:'", "תנמו ו,; י,.rls~ln)וון . . . . . . "ק'.ן,,11)תייי)'!(. י.ץ.
 ל,;?"

1נ2ן.. . . . . . . "לק!ן רת'"ולו,תז1וו . . . . . "7,ת,ן' .,'ו,ן נ,.'ת

"122.. . . . . .ןןן:,תזהיןזיוןןנ;יינ 7;"'ת, ",י7" ",; .י' "1!ן". "ו:ית וו7ני'ן)'

 ב: ן ] ) ] ] ] ::ן:::]:בב:::]::::ז,יי ,לו,ת( ,יייי" ,י;ית,ייי:::ין::::::י":ך':,ן
 ,122 . . . . . . ן"נרות י;יזת י!,"יזן,ת ),ין . ,ייי;"ייןןתןי.יןייו7יויקןינ,ת,;ןת,.נ

 ,22] . . . . "7'ת,ייות ן,ן,ן,ת !1,ות י;'ו,זן,ת ),ון . . . . ןן;'תן ,ן,;זת נ'לר,י "-וי;!ו

 "ין] . . . . . "ושל' ";נ!'נ נ);ן י"תו,ז1,ן ",ון . . ון:,ת( ,ן,1;" י'יות קי יי7'יין)"ייי
 1211 . . . . . . יניי. ו,י.יי,!ו! ל,תר,ז1ה 1;,1- ,ין",-;,י ;;;,ת !י"י", שי 1)"יו,,יייזיי

 2)2] . . . . . "לינ1 ל"ו,י ;י .7י"י י:,יי." "יי . . . . . . . . וי:י"(ו"

 נען . . . . . . ",,;י ליר. קי ";ויי"ן;ין ,וון . . וי;ית( (~nsyT וי"'ן ?י l(PIT~r)יזין



 שמאים מנעצת ראש יושבמינוי הכנסת תקנוןתיקוןן ן תשכ"ב-1902 מקרקעין, שכאיחוק הכנטתחוק-יסור:ן
 מ7ר,;יז, שמאי יתו, n'vo )1()"(2 י!. נאותינת71ף - י::נתו י",:.ן 47נסעיף
 רישום אנף מנהל השבל, ישראל את ממנה אניתש:"ב-11952, יבוא: )1( פסקה במקום)1(

 הממשלה נציג לדידה שמונה המשפטים, מתרו קרקעית,ורסדר יסולק והוא לדיון שיוקצב הומן את הכנסת ועדת תקבע.)ג(
 טרטקובר. יעקב במקום המיעצה ראש כיושב לכהןבמוען, לכל יהא ויון שכבל ובלבד גודלן, לפי הסיעיתבין

 שפ.רא ש' 'aVY ,",1( נמרס 211 הש._ס נ..;ן ו, יצות;- טות "1סיע"
)!(npDD1 )המויס.סשר ",;!7()ך" ינוא; )ג( מונה פן7ת גןקום )ן 

 י7' צ' תונ-נ' ינ'יס-" ןעג:ן גג'נ:ג : נעת ם-"
 ון.י.. שור ירי ינירוניןשייונ

 תשי"ט-1959 לכנסת, הבחירותחוק לווקדיש %ו,1( גמרן )וו תשג-ס נאוינ-ו
 ונתת ראשיושנ

 ועדת של בהרכבה שינוי עלהודעה
 המרכזית הבחירות !117. סי' תשי-ס, 4;ן; ?מ. י,נ, ?מ. "קי-", .-ס!

 השי"ט-11550, לכנסת, הבהירות להוק )א( 15 לסעיףבדחס
 נ,ן,ן: "מיניית "נטיית יפית נדיין ש':י' יי גיז;" בן" 1ייית תשכ"ה-1955 השידור, רשותחוק

 שקך"ד.יגגגה כללי מוהל מצוי עלהודעה1
 שי7ים

 נו"מיויכין
 יצוק )ל "! נע.ף יעי נממן" נתקף "ממש,", נ.

 %!", ען. תשנ-ט, נ14%, "פיתומים נ.,7יט שפ.ינמ"גוון;"
 זה, לפיהתוקן להיוה אלמוג שמואל את מינתה 1, תשכ-ה-1963 השידור,רשות

מ:ךי
 "ש,ייר. ,ישית נ"י,

 "ש:.ס גזירןטעי
 )4נ";ריי

 שפירא משה ה"מ %",1(
- שיש,"מונ.ר """"7("מ "מיסשר "יו"ד()"" ארנוןמיכאל %י,1( נאפר,, )4 תשנ-י בנינןט-1

 2. עמ' תשש-ט, 544, מ"ח 114; עמ' היי"ש, 281, כ"ח1
 ep .29' הצץ, 1ee; צ' חשדה, מץן

 ח-1948 תש כשסט' ,' הש'ט'1 ר כ' ת ס"ל תשי"ט-1959 )כינויים(, הטיינה שירותחוק

 , ( ) י י ישי זן, 1!, נמנית, גתים ירושלים מחוז על הממונה של מינויו אישור עלהודעה
 ליאון את ממנה אני 144, עמ' חש"ה, 23, הרשמי בעתון'ךפורכמה להוקשירות 23 לסעיף בההאם אישרה, הממשלה בי בסה,מורעים

 1 )ה,).ת "עג נר.אות ס,יות יאין ימש,ת, גימא. ,ן.ותנווך נגני מאיר ש, מינו.1 אח תשי-ן-%ושן, )מכוייס(, ךייי:ה1
 "למון"ינקיות

 ז. "יין עמ:י"1 פיו;' גרוס ן, ;ויו מזוי, ?רניגי:'1 ירוש,.ם. rTnn ע,

 )" תשנ,ס ג).ןןנ'
 "גי."יתשי %%1"7()ים "ממשיהמן:.י %7,,72()"ן ברזיליישראל %ו1%( נמר; ),2 חק:-ס נני~ןס. ארנוןמיכאל ,"ן1( גא!רי,

 53, עמ' 493, מס' 1 הומ' 1933, ע-ר1 86. עמ' תשי-ם, ס"ה,1
 604. עמ' תשב-ו, 1240, י-פ2

 תשי"ט-1959 )מינויים(, הכדינה שייותםהלק
 תשי"ג-1953 החניכית,הי, המרכז מחוז על הממונה של מינויו אישור עלהודעה

 שירות לחוק 23 לסעיף בההאם אישרה, הממשלה כי בזה,מ.דיעיס החניכות על ממצהמינויי
 השי.;-ן;11%, ינטות, ,יוק 21 ין.ף ,ן. יריתינעולף "יון חנרונ ק, מ.נוי. אה ן, תשי-ס-יוי1 )מי:יייס(,תוינה
 החניכות. על ממונה להיות גיגול זוהר אח מןנהאני המרכז. מחוז על הממתה.לכהונת

 יענוז"ור TiOGI))קץ ,ן:ש,"מוניי),מ7","72( אלמותייוסף יניתן גורס 1"ו ת:ג.ט נן.נ,.." ארנוןמיכאל %י1%( גאי., ), השנ,ט נסיתןנ'
ן

ן "8. עמ' העי-ס, נ-"
 נ,"

 ,"1. ?מ' תובנו, ,!1,

 1.ין.,.7; ה~;.ן, ג:.וו נ..ן "1,1. "ון;,:.ן..;ין1196

- --



]

 השי"א-1931 עתית, חוטשהחוק השי"ט-1939 )תגכוליכ(, כילואיט שירותחוק
 חופשה קרנות רושם מינוי עלהודעה כשולב[]:וכה

 אני ן, תקי,ץ-1%11 שות.ת, "יתש" ,"יד י2 יין.ףג"ת"ס ההשוואה קרן מנהל מינוי עלהודעה
 תשי,ס- )ת)לו,יסן, מי,ו".ס ש.ד.ה י"1, )"( ,1 יוע.ףג"ת"ס

 ק.!שו' ,ינסה ריסס יך'ית נפז :'ך. זפי מעגאת י: ייינן

 ,ישרותם ת)מו,.ס אי,השיונ י' ןגייו ינ",,"עת
 :מן. - 7נ1% תשי-""ימ' 7,ו' ייי!ין'ס ייי,יןהיייי" נך.,המ!ן-ץ

 אלמיגיידסף 1969( בנודם )נ2 תשב-ט בגיסןד' עליו שהודעה ההשוואה, קרן כמנהל לוטן גיורא ד-ר שלמינניו
 הענודהשר 73980()הם בטל. - 515 עמ' תשי"ב, rzis הפרפומים בילקוטפורסמה

 אלמונייוסף ,(1%( נמרן )דן תש;.טח'ננינן
 "1%. עם י' תש: 2%4' ;ל %' תש "ס

 ";נווהשר 7si?o))חס
 לייצור המועצה בהרכב שינוי עלהירעה %!. עמ' תקנ.1, ""%; עמ' הש..ס, ס."ן

 ושית( )כועצה לבשר וצאן בקר שלולשייוק
 "אריר( )משרז אתי) ישראי את י':י:י י' ייי'ן'ס"יי לאיגוד כלליות מועצה כינוי ברברהורעה

 יסה ישי ב:1 :: :]:ביייו םןנב:ן"השיתוכי
 פורכיה עליו שהודעה האמורה, במועצה לנדאו שמחה שלמצויר שתייעץ השיתופי לאיגוד כללית מועצה שמיניתי כוה מודיעאני
 1457 עמ' חשכ"ו, 1271, הפרסומיםבילקוט בארץ. לקואופרציה הנוגעות בבעיותלי

- 
 בטל.

 לבוסר וצאן בקר של ולשיווק לייצור המועצה מינוי עלההודעה - נלהלן; הוא המועצההרבב
 ;י' תשי,ס, 7,", ה!רסויים נ.,,יט ש!.רסמ" r(~lltr)מ.;%ןון.נ."מ"ש,ן:)1(

 1ן. ,יי "תרן%,ל1' רפש י,שנ הבגרון,קר
 ,"1%( נ!נרו"ר )ו! תשג"ט נאורו' משנו %ו ";:.ין משרז ש, ":,,יךמנ",
 שרף.אב ובתיחיים "%,%ו(),מ הק.ת.!י,ת ךא),וותרשם
 והתעשיה המסהרשר החקלאותשר והתעיייה הממהר במשרר הקואופרציה מרורמנהל
 העליה. לקליטת במשרי לסרויקסים המחלקהראש

 1 כייעצת( )מועצה הלי ותוצרת וגלבושיייק "ושטונסת,. ר!ן,רנך, לייצור הכועצה בהרכב שתוי עלהידעה ה,.א,ןרטינ.: ךנ,נורנתיני)2(
 ויו"ר( )ךקרז %י7'1 ישדא, את ן,).נו נ, מוזיעים%נו ;'נר.ןאמאן "ף)י,מ1
 האוצר(. )משרד כרמי דב את - ובהעדרועצת(, יונסמחמוד שפיראיצחק מיי- )מועצה הלב ותזצרח חלב ושיוק לייצור המועצה חברלהיית י'ראייטהפחים tTID1"1דור
 פורטמה עליו שהודעה "אמורה, במועצה לנדאו שמהה עלמיניין סלמוןאברהם וויליעקב
- 1436 עמ' השכ"ו, 1279, הפרסומיםבילקוט בר-לבבוצדק רגבשמעון  כסל. 
 חלב ותוצרת חלב דשיווק לייצור המיעצה מינוי עלההירעה כהנאברוך הייריקריוסף
 עמ/ תשי"1, 511, הפרטומימ בילקוט שפורסמה מייפות(,)נ,ועצה ידדנפרוידאריה יוסןטלסוטה

 לזה. בהתאם תתוקן275, שטאכראברהם רונןמשה
 1050( בפברואר )25 תשכ-ט באדרו, מבורךהיים שוצכרגיעקב
 והתעשיה המסחר שר ההקלחותשר פיזרלודכיג ריטובישראל ע'רף 1אב ובתיחיים ,י!7%()"מ וייראשייו וריען7')ה.ס
 ,ר.%'מןאר.", שב.'ן,7
 :::::ך-ב:'%( היין לגסן המיעצה בהרכב שינוי עלהידעה י".ייטש ש"זי"י"י

 זכ:ית(' )כיעצהכישראל יתייליינ
 "א.צר( .משיו חר7'. ישראל את מ.ףנו נ, מ.וי;יסאנו ,רוי(וקיר "יניע7ינא
 דקור(. )מקיז נדמיזנאת "נריםזנ'", ;יחרמןע.1. - .נשזרו וינית(, )מון%ת ניקר%, ח"ו יולך וינן?" רניינינה ו.ו-"נ.?ך, :.דששיואל
 ש,י'י..ו לי,ז,)ורעינ.,. נהירחר.ה

 !ישמה ;,יו שזוועה ך,מויה, גן.יי" .)זיו קי,"
 נס,. - 1;11 ע"' תק:-1, 1271, 7!רנ,ן,םניירט יריןא,ני)זי

 (nssin ג'שראן הי.1 ,)!ן ךי.;יה "גרי מ.)יי ע,השזעה "ייני. )ת.ג" "יומך:יונ.רת

1 ן יי
1 י'-" הי.'י - ":ב:ם:::לךשי: מ"י"ו 1820ן עמ' תשכ-א, 864, הפרסומים בילקוט שפירסמהזמנית(,  

 רהחעשיה הממתר שר החקלאותשר העבורהשר  75010()חם שרףיאך ובתיחיים 73998()"מ אלמוגיידסף 1969( במרם )28 תשכ-ט בניסןט-

1197 ,,ון.1.ז1 "ינ.ן. יריכן נ.ן ,וי!, "!ינאי:ייני!

--



 לייצור המיעצה כהרכב שיניי עלהורעה היין לגפן המועצה בהרכה שינוי עלהודעהן
 ן זבנית( )כועצה זיתים שלולשייק זבנית( )מועצהבישראלן
 ן פורסמה שיוזע"ע,'ו עמורה, גכינצי ,הוא. שמהם ש,מ.:1.ו  זיניתן, )כנעיה גישרא, "י.ן ישן "מועצה הנר,"יותן ן )מ.עצקוךנית(. שאיתים ןמוןןה,ייןורו,ש.,ו,הנר ו:העשיי( ומנחר )משרז :צית יקנגר את מ.מנו)1(ן ן יהרת האוצר( )ישרן גרמי וב "ת מ,וי11 נ. ן1ןיע,ןן:מ - גי יז,"ש "11ן

 בטל. - 1435 עמ' חשב-דו 1270, הפרסימיםבילקוט המועצה; של ראש יושב וסגן הפועל הוועדהבר
 )מועצה זיתים של ילשירוק לייצור המועצה מינוי עלדהודעה

 רדומיניי,. מידני אתמינית)2(
 4%"1, ;מ' השנ,ז, %5"1, הערנומיס ניי7וט שסויימה,הנ.ה(, .הת;- ומנהר )משרי

 יה. יייתתו17 )יעצת נ.שיא, התן ,;!ן nrulen "ני ,"יותקה(
ומנית(;

 - יוענש עמנוא, וש, ן שמןוני היים ש, מינו.ם אתגיס,נ.)%(
 .התנשה "מסיר שר החקלאיתשרס"1. ף שר ב 1א חי ג!ניי"ג:ך:ן ),2 ן;.ס יןןי;'

 4"", י!ינומיס ני,,.ס שפורסמה המנצן, י':1, עי7ן.1!"
 תשי"א-1951 המרינה, נבכיהוק זה. יר' תת,17 "1,3, עמ'השג-ץ,

 הרשאה עלהודעה %יו1( נ!נרואי (zs תשנ,ט יעיין,
(

 ומז.נה יס.נת הרשומה משנתת-"גי ת.,ון שסי נריש,ס"-:שיה 1%%1. עמ' השנעה, 11,2, ,-!, י"ן:ןש ')"!)נ( סעיף יר' נקנית: שנתיקף י,ז';%י' 'ן"נש'" יינ"י שישי""וי"ית
 האנייהעל

 "ציה" שבבעלות ו--שומיון- "יהודה- "תפוז" "דגן-
 המסמכים בל על המדינה גשם ולהתיש בע-מ, הישראלית השיטהברה

 האמורה. לעכקההנוגעים
שבף ימ" )'2דן:2ך--ט וטנית( )כמגצה פירות שי ישייזקה'
 "ת מינינו ימג.תנו נת71ף גי מ.ז.;.ןאנו

 ישראי
 תק ינ' ח ס י אריי,

 2י' ען א'
 מירות של ולשיווק לחצור המועצה חבר להיות האוצר()משרד
nsp~t),1947 הכנטה, מס ללקוית האוצר(. )משין גרמ' ינ את ונתעירו יימתק 
 14%5 יי, תשג.ו, 111%, ה!ינימיסגי,,יט

- 
 הכנטה מסס;1ר21 גס,.

 חי יייוסב

-" 
 שימה פקיד סקימעיי !ייינן ". י,-, מיבאיי

 אבריי רוברט של מינוים בזה מחמרכם הבנמהי, מםלפקודת
 הוציב ידי' על שהורשו שוס" פקיד עוורי גיגכבורג ואלככנדר 1959( בפברואר )23 תשב"ט באדרז'
 תפקידיו. ולמלא שימה פקידשל והתעשיה המסחר שר החקלאותשר בטמכויוהיי יאילך, 1559( באפריל )1 תשב-ט בניסן י"ג מיוםישמש, שרףזאב גבתילחייבן 73998(נחס

 )" הש:.ס ננינןיין
 דחונר שי "%1!1(,ין ?רף זאב י"1%( נדיי,

 לייצוף המיעצה בהרכב שינוי עלהורעה
 ייי"י-.*י "4י.י" הי"י" .יי"יי.י,*..*

 86. עמ' תשב-א, ס"ה 7י; עמ' 1588, מס' 1 הוי' 1%17, ע-י 1
 עמ' תשב"ה, ס-ה 9?1; עי' 6, חדש ממת ישראל, סיעת 2דע, *, ע,,נוג-" _" ס,ן,ם, ,*,%71י,,"1

 171. זכ:נייצ( שרע!בוץ)

 האוצר( )משרד ארקין ישראל את מעינו כי מדעיאנו
 1947 ז"כנטזק" למס :2קי-זז -ציהי-מי פקעת סדחיא של ,לשיקוץ ל"צור "מועצה "ברלדית
 פורכמק עליו מהודפה האמורה, במויצך לנדאו כמהה שלכינויו הכבטות נוט פקדדר2 האוצר(. )משרד כרמי דב אח -- ובהעדרו !ממת(,)מועצה
 טעותPP'n נוי. - 1411 ןן' תשג-ו, 1211, דפךנ.מיםב'יקוס

 ניי,וט שזורני. ש"מ" ,!,.1 עוור.ם י.1וי נזנרנן.זנית סדן.ן, ש. .,שיו71 י..צ1י המוערה חגיי מיסוי עי"ך.זיה
RTu~tמפרסומים בילקוט שפורסמה זמנית(, )מועצה וצמחי-נוי tSGi תשכ-ט 1312, הפירסומים - 

 בעם, )ן( זה. לפי התוקן 1821, עמ'תשב"א,
 ומפוך"; -יהושע צ-ל שפון- -יהושע במקום 042נ/

 נ!נרואי )נר תשנ,ט נאזר1'
)2י יכו(

 נאין.. .,צן7 צ-, )ן:ן. .'ע,נ ין"ס 41"1' נען'
 )" תשג,ס ג).נ. .., שרף ,אב נבתישים ,,,13()ים

 שרףואב יין( נשיי,
 האוצרשר 19צ72( )הס וההעשיה המסחר שר החקלאוהשר

 י,,ן.4.י1 "7נ.י, שיין :.ז ,יין, "וונילין.)1198011



י
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 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעותכקודת

תוספת )2( 22 סעיף לפיהודעה
 בדימונה. בערך דוגם 44,202 שטחה אשר קרקעחטיבת לפקודת )2( 22 סעיף לפי סמכותי בתוקף כי הודעה, גזהנמטרת
 בצבע התסומן לשטח פרט אדום, בצבע ממומנת האמורההקרקע הרשיתי הפקודה(, - )להלן 1 1943 ציבור(, לצרכי )רכישההקרקעות

 1:20,000 מידה נקנה הערוך ה5',193,1,5 מס' גהשריסירוק, הכוחות בכל להשתמש גזה מורשית הנמלים ורשות הנמלים רשותאת
 האוצר, שר בידוהחתום כל את ולמלא הפקודה, לפי המשפטי לרעץ או לי שהוענקווהזכויות
 והסדר רישום אגף תלז במשרדי מופקדים האמור התשריטהעתקי לצורך הפקודה, לפי המשפטי היועץ על או עלי שהוטלוההזבות
 המעווין וגל באר-שבע, הדרום, מחוו על דהממונה ירושלים,קרקעות, אותה שכן בתוספת, המתוארת הקרקע של לרכישתה ובקשררכישהה
 הרגילות. העבודה בשעות בהם לציין זכאיבדבי לציבור. מועילה להיות - לדעהי - עשויהרכישה

 ע'רףואב י"%]( ימים )"" נ"ןיוש:-ס:"תוספת
 !". עמ' 1""1, מס' 1 תון' "%4], עירו !4 מ,,,ה הרק "מנווה נעדן, מ-ר !2 שטה" "שי ,יקע"מינת

 24!. ןך' השג-מ 77", ,-!! היפן. !!,"],נתש
 מכפר בתשריט אדום בצבכ מסומנת האמורה הקרקעחטיבת

 תשכ"ה-1955 והבניה, התכניןחץ"י'ס:בס::,:::::ן:::ב
 1943 ציעור(, לצרכי )רכישה הקיקע,וגפקודיה "מירין ונ, הירה, ומסון, עי וימ,;" 1נישיז. ייגש,.!,"קיטעות,
נזני

1~sr הר;י,.ת. הננווה נשעות נסס ,!יין 
:בו "",י( יפוייי ,י;;:::::ש:-י 19 סעיףלפ'

-:
 " ב:

- 
 םךה- ::;:תןי::ד:(

 מן. ! תינפת "4"1, יקמי נעתון !,רצין תוקף ,ן יהתדרש"" 2י. עמ' "",1, ינ' 1 ת.נ' "1%4, ע-ר1
 שיוועה !! מס' מעורסת ןי.ס נתן ,תגניב וי,ת"נ 4"", ?י'"ן"1,
 2 הוספת 1943, רשמי בטחון פירסמה תוקף לה לתת ההרשאהבדבר

 המקומית הועדה גזה מצהירה התכניות(, - )להלן 599 ימ. 1275, מם' )2( 22 סעיף לפיהודעה

 נ. "!קוו"(, ),יכו ! !1%4 נ'י(' ? י?ינ שן סי' ת"קיקך הניווון, - ),יין ו !1,4 נסנור(, יירנ, )יורשה:קיימות

 """, "מ' ה"נ-י, ""14, ב ויי"ימ נ;יקיס ופק'ןה י", "נע'!'ס, כ, את ו,:,א "יקיז", ,!י המשתי ,ישן או י. שייעצווקהויות
 ,גורו י!,.זה, יפי כמשירי "יועץ עמ' 'א. ש"וט,ו'7,יהקונית

 וי "ייין סירס ניס 'י,קי'ס עיי'ה שי יייייך:מיהי,י'נה
 '. נךך ה:יעו:ןכ:גב:צ:'""יי"

ת:  ,7""": נתש 1-!12 2!1 ", ךי,.ת וקיקי "וו"יקה
 ישן; 30.79 בגוש 12-1 11 10, 2, הלקותחלקיתוספת

 ו-"17 177 ""1, 7"], י"1, 117, "11, 4!1, !!1, היקיתחייי rTia 1 ס"ק המיווה דום, "44.! שסם "שי ,יקע"טית
 """,";נתש חין.!7"י],

 האמורה קרקרחטיבת
 מסומנ"

U1Y7 39084; מוסדל געש 1 מהלקההלק מספר בהשריט אצום 
 ןמ;1:ין ו" יין", ןי"יו, ע, וימינה וןןקרזי יר.ו,ינ,ה,י,וית, ,! 7,, 5!, 4!, !5, "4, !4, !!, "!, ה,,.ת ו",,, ,7 ",7. .יעזי רישום אזף רפש נמשרז מוקזי" האיני ותשר.טהות,. 30082; שומה נגוש 7?1 מהלקההלק האוצר. זור ביד והחתום 1:1250 מידה בקנה הערוךהפי,282,123

""-1 TT:1i ;1"1,י 
, "רגילות. "?נוזה RIUa1i נים ,עיין ונחינזנר
 )י תשג-ס ניסן,.ח

 ו"1"!; מושו-!" שרףזאב ,ומן( גביי,
 "ת:נ-ת. נתמרי:ן:ןבים יא.!ישי ]];72(),מ
ו 32. עמ' 1305, מם' 1 תוס' 1943, ע"ר1  המעורן וכל הועדה במשרדי מופקדים התכמזה תשריטיהעתקי

 הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין זכאיבדבר
 "ידו( נן:רואי )! תש:.ט נונס נ-א 19 סעיף לפ'הודעה

 ,ך:'ש" ך7י,?ות ידיית 1% נטיף ,וי נמ:ות'יתקף
 קולקטדי !11!7( )קמ י?רנ.

 ולכניה לתכנון המקומיה הועדה ראשיושג המתו. הקרקעות כי מכרה אזי הפקידה(, - )להלן ו 1943ציבור(,
ירושלים מעיפים פי על 2 הודעה פורסמה אליהן ביחס ואשר בתוספתארות

 307. עמ' תשכ"ה, 467, ס-ת1 מיום ישיאל מדינת של והמוחלט הגמור לקנינה יהיו לפקודה, ו-51
 32. עמ' 1303, ט,ס' 1 היס' 943נ, ע-ל 2  בויע.ונווה. וי הודעהפרסום

99]1 17.1 ,ולן ";;.ן. י;.;ן ;.; "ן,,, "ן.ןיי,ן,יכיס

 _ _נ______



ן תשצ"ה-1965 והבניה, התכנוןחוקן
 גמשין, מוחן "תעי.ס ךעתו

 ך.;ו"
 1913 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעות פקודתן ונאי נזני "מעו;.ן ונ,

 1( ";]:כ: :::ל::ת
 רבעוביץי, "1;!7()": 7-1 5 סעיפים לפ'הודעה

 חנניה ,תגנון "מקימית ויעיה יפש'1TT ה,-%ג.נ- חנניה ,תננ,ן ךמ,וייה יועזה הנתונה הנמנותגננה
ת,-%ניג-ירו חנניה, "תנתן ,הזק 1-",1 !"1 נע'!'ס י' ;, הועז"( - ),הקן,!1

 1943 ציבור(, יייכי )יכן"יה היי;עיתסרייתניג:::נג:::::גג:ג.ג:::ג::יןג ן התכנית(, - )להלן 1191 עיר בנין לתכנית ובהתאםתשכ"ה-11965,
 19 סעיף לפיהידעה י:.קת ע, כיתן יישא מונעה שעזה וגי צינוי יעני.",.סין
 לפקודת )2( 22 תלית לפי הפיתוח לרשות שניתנה ההרשאהבכוח האמורה.הקרקע
 הפקודה(, - )להלן 1 1943 ציבור(, לצרבי )רכישההקרקעית האמורה בקרקע שהן כל הנאה טובת או זכות לעצמו ההובעכל

 מצהירה 1845) עמ' השב-ד, 1103, הפרסימים בילקוט פורסמהעליה מיים עדשיים תוך - לועדה לשלוח נדרש כך, על פיצוי לקבלורוצה בךהודע"
 המתי- המקרקעין כי לפקודה, 19 לסעיף בהתאם הפיתות, רשותצוה ההנאה טובה על או וכוהו על הרצאה - ברשומות זו הודעהפרסום
 5 סעיפים פי על הוריה מורממה אליהם ביחס ואשר התיכפת,ארים שיכללו תביעתו, לחיזוק ראינת בצירוף האמורה, בקרקע לואשר
 יהיו 192, עמ' חשכ"ה, 1120, האטומים בילקוט לפקודהו-7 והודעה הקרקעזה, רישום בפנקסי - ישנו אס - הרישום פרטיאת

 זו הזועה פרסום מיום הפיתדח  רשות וסל והמוחלט הגמורלקנינה הנתבע דטכום  וחיוווב תומט שהוא הפיצויים את לסעיפיהםממפרטת
משייות. יסעיף. סעיףבבל

ו7ךספת בקרקע חוקה מיד לקנות מתכוונת היעדה כי דודעה בזה נמנרתבן

 יינשו,ען,ס
 %גיי:,:ןג גמדיות נעיי : נ' נסור .ך,ן ה,;:ו::ינ:1ך,,י ודפייו נקיית ק 1מ"1 אזם שנ, נוה משיו ווותר"

טויתוספת
." 

טוי
 ג.

-TD

 נ.
 מזן"ה הי.!,עהשם, גך,,ותבז' 7;וש.םמן' ,ך,ן הי!ויס.ת יילפת וח"י ",,ות "מקוות לרקע""יננת

 א'. בטור לצדן דמפורסיס בגושים והנמצאות ג'בטור
 מ-ר!1 )1י7(ונ1!""""
oonoz1;4)מ-ד""" )נש,מוה 

 ו'טוי נ' סירטורא'
 מער471 )נשלמות(;;21",""

 מ-רי" )",ל?,1."",; מהלקות ולק, "",קצתמנ' טושמן'
 מ"ר689 )בשלמוה(40כ3014

 מ-ר734 )נש,מוה(41"3,14 2,, וא' 9"' '5' 7"' 5"' י5, 3". !", !ן, ן, ייו'ס4,"7
 מ-ר717 ונשימוה("4"14"" ""3.1",

 מער5"3 )ח,,(!1423"3 "3, ;3, 33, 32, נ2, 14, 11, "1, 9, ", 7, 4, ",קים,ו"7

 מער;"" )נשומיה("4!114; !,;י, 4,1", "ו, ";, 7;, "ו, ";, 47, "4,י3,

 מנ' נתעריס %יום נתנע מסומנות "%מרות יקיקעהס'נות 1,,". 3,ו", 37, "2,נשומות

 יאוצר. שי ניו וךךתוס ";!1:1 מיזע נקי" שרוךו!,1",322, "", ,5, 7", יי, 5,, י3, נ3, 4", ;2, 1!, "2, ",קיםי,י7
 רישום אגף ראש במשירי מופקדים האמור התשריט"עתקי ,ב8. 181 13, 71, 69, 50168,

 יר)ק,יס, המהת, ע, הימקה ,נגשרו' ירוש,ינ, ד,י,;.ת, צינור די. 2",נעירת

 ירו.,ות. ";נווך נשעות נךנ ין..ן 1נ"י גזנד ה:ע.:'ןי-י "ן, ";, ינ, 4נ, 3!, 2;, 1;, "5, "4, ", 2,7, ",,ים3ן"7
 pO11TTD'אלכסנדר ,1,5( גיי! )"1 ת?:.ס גיזרנ-ו וו, 2י, 2", 1,, ",, "7, "י, "", 7", "",;",
 "!.חיה ישיתמצן, . 3"1 !"1, 1"1, ""ו, "9, "ו, 97, "ו, י%4,9,

 !3. ימ' נתו, מס' 1 תונ' נן,"ו, עירן 4י. נ", 52, ו", יי, ,י, 7נ,גשומות
 די, 4י, 3י, 2,, "2, ,1, ,1, 17, "1, ;14,1, ",,'ם14"7

 הפקודה לצרכי נזוע שטחל תן. ~י, ;2, 24, 23, !2, 21, ",מנמית1 1945 בעלי-חיים, מחליינפק.יוו 3נ1. "127,12,
 ,'ן,,י 4,2,1,"ן,1ן,7,13,12י.י,ו.ס42"7
%., ;11.",וים;4"7

 ן.י"
 ניט" ןס"-.עיזה, איוי.ת מ.ןצ" נקיע ",שינ תריס ען

 הניזקף. מחלת בו ומצויה הואיל הפקודה לעניןנכוי בתשריט חים בצבע זהוי, לעס מסומנות, האמורות הקרקערטיבות
 גד41שי 1069( במרם )21 ת_."ט יין בב, י"ס ביום דוירה ראש יושב ביד והחתום 1:500 מידה גקגההערוך
 הוטרינרייה השירותיםמנהל _ן738()_מ 9"15(. ב:זבמכר )20 השב-םבחשון

 5~1. טכ' ע143, מס' 1 הוס' 1945, ע"ר1. ד9ב. עמ.  חשכ-ה, 457, ס-ח1

 ,11%,,1 ת;7.י. תינו נין ,ן!1. ו;וניייןיי;יי1209

---
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8 תשי"כ-1952 "::ט,חוק תשכ"ה-1064 הככס, סוככיהיק
8 מוקדמים היתרים פקיעת נדברהודעה רששים, לפקידים למועמד'מ בחינות בדברהודעה

8 יקעו יוד( ילגרו"ר )1 תשג,ס נשנס ,.ג שניים מיי,ע"י. ומועדיהןמקומן
8 נע.מ, ,נפ? ישיח,ית "נרה ,-נפסא-, שנ.תוו היו,זמיס"היתי.ס ו, תשנ,ן-4"19 המנס, י.נו. ,הי, )4ן 17)א( ,נעיףג,תאב
8 ,",ן: המצוי.וים "שסייס ,זג. ן, תקי-נ-2ו"rDJni 1, ,"יקנ"תאס מוזיע אוי ו, תשג-ה-יו19 "מנן, סוננ. ,תלוית ו-"2 19,תקוות
 .%של- אוויא.בי-
 ומשם :::):י"ן"ו",4"1 ::ו;,:;::: נמיויי יהי" רשוי,ס ,ן,'זיב ,מועמויס ננהינוה השאריתחימרא.

ב ציון.נקוות 5"4!; עמ' srn'-", 1"12, הפיזומים ני,ליט שפורנסהנתיזעה י ב א  ומשם 

 ומשם יו9,,95,""172,9 צוין,גדת ונע,-rae ננתג ייערנו"נהינותנ.

 ומשם :::)72:,""9)",1 :;::ן:ן:: ואת רשייים יע,יזים ימועמזיס "נסינות ש, מקימן "תקנעתינ.
 ומשם 9,",969,""9,ן,1 צייןיוץ,ות נ,",ן;מועכיהן
 וישם 9"9,"ו9,""","17 י.,ןינק,זתג'יין
 ימשס """,941,""",ו7ו צייןיי,יזת י".9 נשעה ייון( ניצני )"3 תשנ-ט בתלין י-וגיוס
QT'11.ומשס ""ן,941,י"9,!17 צייןייננית ""."; נשעה ""19( גיירי )1 השג-0 נתמה ס 

 ומשם ""ן,7!ון""","17 ציון,;,וזת

 חורה ומשם ""","!",""הי"וו ציוןיי,יזת .וט עשר ארנעך תוך הנאים "מקומות נאד תיקש יהינקןנ7ש"ז.

 9"",9ו",""","13; ציוןינקיית נרשומות; וו "יזעה ש, פרסומהמ.ום
 -צין. אזורנ. ".לה י, ךנמ, שער "מנן,ביה
 ומשס ooolnzo,ooo,9~1 ציוןמוקיזת יע1 1מ, "מנס,גיח
 "ומי, "מגן,ג'ת

 אקזוטי
 ומשס """,9!ן,9"",9"1 ציון,נקיות

 ומשס """,9"",9"י.,"ו צינןיוקיזת יייש,יס "2, ".מוו קרן ר"ונ "מם,הזות
 חורה ומשם ""","2",""",9"1 ייוןיוץיית ,וו העופ", נם, "מנס,ניח
 i39,aoo!ozo,ooo. ציוןיוקיית %.,ה. ךמגי,העת

 ינן? 'שראיית :::: :.ג:; רן;ייי: נעי, עייו שייאהמ' "וזע, העירים. המקומות מן אחז בב, ,קבל ניתן הבקשהסיפם
 המשפ? ת ינ יחי תנ ,וףש רשף יע'י' יי!יץמם נשדדי מ נע ננפרו. ,ו תישכח ננהן ינ, שנקבע הנחינה מ,יסע,

 אט.הרמשה %י9;( נמרס )ו2 תשנ-ט גניהןן, פלדד' 9"1%( נאפרי, )6 השנ-ט נניןן.-".
 2!,749()"מ

מנהי
 "ננ? עתנימ;", 1!725()חם והניו "מנס

-
-

 !י". עמ' תקי,ג, ""1, ס-חי "1. עם. תשנ-ה, "44, סרה1
 97!1. עמ' הונ.ה, 59"1, ק.ה!

 1945 עסקים(, )מכ המקומיות הרשויותכיורת

 עסקים למס ד.ן בית הקמת בדברהודעה 1945 השיניים, רופאיתקנות

-,
 -,, 2:ו:בן- נ:

 יי-היין ~:ך-4
 זה. ינ' נישר", שיניים נריל,י יעניק שייש,יז הייע" נוהויסית

 !"י1(, גיוסי )4 השנ-; ג'מוס .-נ מיוברש,ו137
 ראש .יענ - ~ינמןמרטין הנזמי שעינני

 "יי ין'והשרי 5!, גנימין מרך,נ נוי עמוס יז-ר ךע;',ו ךגר.א,ת מורוקי
- ITU1 ג הואי גס,. !, דמנו שפגז נע,'1 'ז' ע, שך,זערן,גוה,  הנר 

 גייקוט שפורניה עיקיס, .מס ז.ן גזה הקמת נ.2יהזיועה
 ים,". - 75"1 עמ' תשיך, י77,""ינין'ס וקביןר' 9",1( נמרס zs)I תשנ-ט גפנןו'
 "גריאות משרז ש, ונ,,'המנה, 21"7ו()"מ

-

 ,:בוד' דוד 8ו"ן( נ.נ,אר )וו תשנ.ס נשנסב.ה
 עיי1

- 6. עמ' ויש, מן' 1 תונ' "194,
 "11. עמ' "147. מס' 1 תונ' י194, ע-יי 1!2. עמ' תש:.ט. נ,14, י,פן

1201 .!לן.(.ו1 הקג.ן. גן'(ן ג.נ ,יין. ";וי~ך'ן.ינוס

--  



 תשצ"ה-1965 והשי", התצנוןחוק1

 ת,-אניב-.עז מק.ל', ה;:,1מיצב יייש,יס מ,ייי' הננוףמר"ג

 מקומית מיתאר תכניה שינוי הפקדת בדברהודעה מקומית מיתאר תכנית ש'וו' הפקדת בדברהודעה

 יזנ!'ה, ןת::11 י:1, :: ין:וך ::תן: ךי::; ה"!,:י: מורו וינגין, ,תנך ומיחיה ",עזה נמשיו. נ.תשג-ן--נ,?ו,

 1 מ ,ן ן ,,". ן ., ! :. י.נ ו! יר,ש,יס, חנניך, יתגנון המקימ.ת הועיה ,נמשרזי.רוש,.ס,

 1 ו. י ) ' ן 'ן "נ :,ק ה :]:ין י:::::' תי,א!י:: שיורי ,114 ינ' -תגרית שלר" מקטמיה מיתור תבנית שיתייון,ז

 'בכ::ך:ךנן::ן:ן:בג ש': :.!,י ימעונות שסי יעוז - 2" ינ' לקומית מיתור ,הנטיתמי.,7","
 ' ' א,,, %,,1. "משרף התשיים עם ניתז ן!ר-, ת,ת.ןח

' ההגנית: גשיו,י הנ,ו,.ם הש:היסואתה
 יי ן

 ו2 וו, !1, 12, היקית פ"י ,ן2"וותש
 התננ'ת; ושיניי "נייי'ם ךשטחין יםיאיה

 )".,'ס(. 14 2,!1, מלית: דויוויק ?%נו. מקיית מזיגית צלונית מ,רהנה, ייממהייושייב'
 נימ.ס תשלם ,,א גו ,עיין רשא. ותמית נשיו.. מעוניןנ, נימים תקלי .,א גו ,ייין רקחי ההנוית נשינ.י המעינ.ןנ,
 .ליי' !ת."'ג ""ך,ר.ס ש,ישין.ס.גוערת ,לה,. סה."'נ י"ייר,י שימקרן,םונוצות
 ז- .!י , ק ן, י מעגי שמיהנ י,ון'ת ועזה מ,וךנ ינן התנךת, ץ שי .ז' ן, נמנעע?נץ
 לי יזע ":::'ת' :::יי ומי ע! !ן!:ייךו ,זשייס תוך רשאי, %ותו זוני %. ההנטית בתחום ניטי שיקיהננ.ן

 :,יי'ת די" זן
חייהם

 הישיים תנד :שכ' אמי .ן:! :י "הדוית :מנס ,:ן :ין::,יין "תניה ,שימי "הננייח ,ינקש גרנולות, 11 ".זעה ש, פרס.מ,מיום

נישרו.
"ת:נ.ת ימיני, "תוניית יהי.שי:ך::יס:יבן' ""מ,1". "מ,.מית ותו"

 י"?1( נמרי )וי ה"נ-ט בניסן2.
 ""?1( גליי ),2 תשג,ט גוילןז' כהנ'מ'

 רזניקד' ו,2:.ק ,הננון "מרית ",ען" רפשיושג
 'ינגין ,תטף ימה,ן.ה ,.ע"ה ראשיושנ .ר.ש,יסמשן

 ת,-"סיגיתז

 .רוש,.ס מדוי., תנווןמרחנ
 חי-אגינ-ינו יקומי, תגווןמי"נ מקומית מיתאר תבוית שימי אישור בדברהודעה

 הועז" נ'חק:-"-;"""
 מפורטת תכנית ש.נוי הפקדת בדרךהידעה יי,ק,.ס, יוה פנוי ,תנמן הלקוויה

 .ןגנ.ה, "תיולן ימק ," ,ס;.ף נההאם "יזעי, נוךניסית י,.מ.ה בית"ר תגוית שיו.. ,אשי יפיס, שר נאיש.יי,,.ס",
 מי., .,נויה, יהודון ךך".וית ךיעזה גךקיז' גיהשנ."_ו"?1, מילית מיתמי ,תנוית 7",7 ין' קיוו, א' 1311 יס' -הגמההקיאת

 תי-"ניג-י!1, ויניה, ,הגונן המ,.ל'ת ן.עזה ונלקיזיקן."נ.ב, יין-, נ.ה שנ' ;11'%, נר"ונ מצין בית ,הלמה שסה יעוז - 2"מס'
 ששוי תא,7;"1 מנ' .תנמת "ן,ר": מגייסת חננית ש:נ.,,.._ן פ.רי:ה אריו, "משיף לתשריט עס ניפז "ס,זתו, י,שההזעה
 יתשריט עס ניחו 7"?., מנ' מגירסת ,תניה ,ן,1 ,שות 1י;, ,!ו. עי' תשנ,ה, 1424, "!רנומ.סנייקוט

 ",יו."ן?.יף עב גמז אות., אישי" ".יזה שנה גורדה הקמ"ר,לשינוי
התשייס

 היורי
 1:1 "%מנר" ךל",וית "ועזן נמשרן. ,ו5,ז אציו,

 "המיה: 11l'ra ונזויין השטייב וםזמן רשחי מעונין ,ג, ירוע,.ס, וזנויה, ,תגנון ין,ומית גהץ"נמשרזי
 4"11. גמוש )זיך( 4-1"1 4"1 ינו. 1"1-""1, "ן-ין,".,.ת ,, ע,ו"יס "אמיי,ס שילשרזינ וגדות נימים תשבוס ,." נו,עיין

 ניייס תויוס .,א נו ,עיין ישא' "תנו.ת נשיו.. יעויןנ. !"1%( נ"!י', )?1 "7;-ס קינןנ-ה
ן ולגויה ידיעון  יייו~יה ",עזן יאק..ענ .,".. !ת.,.ן וקויים כהלשין,ס .גרת כהממ'
ץ  גועשן.:: נבג יג ::ךביג:ג :יודן:ן ירתלטמ

,הנויי1
 הזש"( חין יש,י,' %תו ";1נ, או ההנויה aTPt1 יייי שי,

 ,הנניח ושיותי יתנני,ת ,ךנ.ש נישריות, ין "ייע" ", :ינימןל.ינ תכוית הפקדת בדבר הודעהביטול

 ואחויך. ומדיית "יעוןנמשיוי ,הגנית ,י,, מנ' שיג.. ו!!1, מן' תן;'ת "סמה נזנרהזויען

 השנ,ט, 11;1, ך!רן,מיס נ'י,.ט ש!ורסמ, 2", מן' מיומיתמיהרי
 !,,1( נמרן )"2 תש:,ס ננינןי' גסי". - י1י1עמ'

 י':'קד' כהנ'מ'
 ו,נ:'ה ,תגוין המיהות ך.עזן ראשי.שנ לעי" ,תנמן י:ןח.ה ךו;זן רסקיועב

 1"וי.,.יי "ש:.יי יניני נ,י !וין. "!יניליןייויס2ל12



ש

 תשכ"ה-1965 והבניה, התכנוןחוק

 אליו, המצורף התשריט עט ביחד הפקדתו, על שהודעה "676-,בגוש תל-אביב-יפו מקומי, הכמןמרהב

 ""4' עם "' תשג "141' "ייסי"'ס נ'י,יסייינן. מפורטת תכנית שעוי הפקדת בדברהודעה
 ביהד אותו, אישרה המחוזית רועדה שבה בצורה האמור,דשי:וי

 האמורה המעוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצירף התשריטעם והבניה, התכנון להוק 89 לסעיף בההאם הודעה, בנהנמכרת

 :.-:שי
 י,נ:ן:::ע::,::גג'ן:ך:ג"י"יית

 יי":י::יקי
 '7"י. יתיק ""יייש שגבי:::צגךגנ:ג::ג:ן::::;:4;:בן זתנןי'-::גי:גי::: :::' י..: י"ת::ן :'::: ניץ:.יגק נ ::!ם:::::

 1959( במרם )25 השכ"ט בניסןו, אליו. המצורף ההשריטעם

 רזניקד' והנסית: נשי:ו' דנ,1,'ם ושיק.ס דבודה
 ולבניה לתכנון המחו,ית הועדה ראשלישב 6902. בגוש 35הלקה

 נפיס השקם ,,א נו יעיין ישאי יהרי, נשלוי יעוניןנ,
 חי-,כינ-י!1 מקיגי' ת..11מרה. %ת יראה איר ת:;1:י פרט גג, אז גטין נקרין, מעויןנ, לקהל. פתיתים האמורים שהמשרדיםובשעוה
1>SUובמרהב מקומית זעוה מהנדס ובן החננית, שינוי ידי על נפגע 
 מפורטת תכנית ש?1' א'ש.ך בליבך הודעה כושיים תזך ר:"', אתו יו.נ, או ותנית גת"ום נ,1, שלה"הנה,,
 והבניה, ההכנון לחיק 17! לסעיף בהתאם הידעה, בזהנמסרת התכנית לשינדי דתננדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 הו- מחוו ולבהיה, לתחנון המעוזית הועדה כי חשכ"ה-1963, האמורה. המקומית הועדהבמשרדי
 מפורטת הכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישור ההליטה,אביב, 1959( במרם )23 תשב-ט בניסןד'

 מפורטת לתכנית 1966 לשנת 1 מס' שימי 1072 מס' -הכניתמנקי" רזניקד'
 6924 גוש - 1941 הקון - אדרים לקביעת מאוחדת חננית 44מס' ולגניה יהכנון המחיוית הועדה ראשיושב

 54", 33, 74, 75, הלקי, תל-אביבמרוז
 התשריט עם ביהר הפקדהו, על שהודט"

 1132. עמ' תשכ-ה, 1439, הפרנוסים בילקוט פורסמה אליו,המצורף

 ביחד אוחו, אישרה המהווית הוערה שנה בצורה האמור,השינוי
 האמורה המחוזיה הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם תל-אביב-יפו מקומי, תכנוןמרהב

 מפורטה. תכנית שינוי איכזר בדברהודעה
 צ,י:ג:::: 1 יצו:: נישיל..גג"ו.,1

 ,שי' נתין'סדימויים ,קמין, "תמון ייזל 117 יוענף גגה,ס ".דצן, גוה::גרת
 תל-אביב, מחת ולגניה, להכנין המחווית הועדה כיהשכ"ה-1965,

 1969( במרס )23 תשכ-ט בניסןד' הנקרא ממורטת תכנית שינוי לאשר הפנים, שר באישורההליטה,

 זניק י 'ן מס' מפורטת להכנית 968ן לשנת 1 מס' שינוי 975א' מס'-תבנית
י 1  ולבניה לתכנון המתווית היעיה ראשיישב עם ביהד הפקדתו, על שהודעה 12", 11, חלקות eD10 :וש975

 תל-אביבמהי, תשב-ה, 1448, הפרסומים בילקוט פורסמה אליו, המצורףההשריט

 "4~1.עמ'

 ה,-אניב-ינו יקי:" תננו.לריב דאגי" ן:קו,ית יעד" ששרן. ".2קו א,.1, יייורף ותשריטעט
 נישרו.וגן

 ונ, ה,-,:י:-יתו, וגנזי", ,הנען גמקיבית תוען"
 מפירטת תכנית ש.1ןי אישןך בך-ךהןדעה

 שהמשרדים ובשעות כייימ תשלום ללא בו לעיין רשאימעתין
 והבניה, התכון לחוק 117 לסעיף בההאם הודיה, בזה נמסרת לקהל. פתוהימהאמורים

 תל-אביב, מהוז ולבגיה, לתבנרן המחיונית הועדה כיתשכ-ה-1963,
 הנקרא מפורטת תכבית שינוי לאשר הפניט, שר בפישור החליטה, 1959( בררם )25 תשכ"ס בניסן1.

 מס' מפינצטת לתכניה "196 לשנת 1 מס' שינוי 1215 מט, -תכנית רזניקד'

 התשריט עם כיחד הפקדתו, על שהודעה 891", הלקה 5903 גוש4מ ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראשיושב
 1339. עמ' תשכ-ה, 1448, הסרכומים בילקדט פורכתה אליו, המצורף תל-אביבמהוו

 ביחד אימי, אישרה המהוזיח הוערה לבה בצורה האמור,השיווי
 האמורה המהרזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם

 וכל תל-אביב-יפו, ולבגיה, לתכ:.ן המקומית הועדה במשרדי וכן תל-אביב-יפו מקומי, תכנוזמרהב

 שיי:רויס וגשע.ת ג'ייס תשלים ,,ח נו לי"ו י:"'י;י~.ן מפורטת תכלית שודוי אישור בדברהודעה

 והבניה, התכנון לחוק 7!1 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת
 1959( במרס )25 תשב"ט בביבןו' מחח ולבניה, למכון הכהיזית הועדה גמשרדי כיהשכ"ה-1965,

 רזגיקד' מפורטת חנניה שיניי לאשר הפייס, שר באישור החליטה,תל-אביב,
 ולבניה לתכגון המהוז'ח הועדה רעשיושב מפירטת להכנית 1965 לשנת 1 מס' שינוי 1018 מס' -תכניתהנקיא
 תל-"ביבמרוז 24 28, ומגיות חלקות 6649 בגוש 158 135, מחלקוה הלק 524מס'

1203 969!.4.ד1 משכ"ט, בג'סן כ"ט 1518, הפרסומיםילקוט

-- - -  



 תשכ"ה-lees וחנניה, התכניןחוק

 הזיין מקומי, תנווןמרינ ריח-;ן מרי., הנווןמר"ג
 מקומית מיתאר תכנית ש-נוי הפקדת בדברהודעה מפורטת תכנית שעוי אישור בדברהודעה

 ולגני", התנון ישק ין ינעיף גךת"ס הוצעה, נוהנמררה וחנניה, התמנן יהיק 117 ינעיף ניתסס "וזע" נוהנמסית
 מה., אנני", יתקון "מהווית "ועז" נמשרוי נ. הש:-ן-ו,,1, ת,-%ניב. מדח ויננ.ה, יתרון המהווית שעוה נ.תשנ,ה-;5י1,

 מיתאר יהננית קיצוי ח,י7ו מן' -תאית הכיח מיהותי האיתשיווי ו14" גוש 1,2",א מנ' ילור:ת יתדית שיניי רנ,,"ו מן'.תננ.ת "וצלי "11,1' וינגין, יתנוון דמקיךיה ת"ז" ושקרויה,-אמנ, תקי" מלחרסת הננ,ת שינו. ,אשי יסנים, שר ג"ישור",,.מה,
 התשרים עם ניתז הלליהו, ע1 שיוזעק 221..ח"ה

 המסורי
 %,.ו. "ישרף התשריס עם גי"ז שינוייך-, ;, 1,ן לן'מקי:.ת אליו,

 "14. עמ' תשנ,ן, 1452, ה!רנומיס ני,,.ספורסמה
 עג" נווי" קאמל,יק.:וי

 ותם.ת: גשי:וי ונקומים השאים ךנו"ן נ.,1 %.תו, אשרה יךהרית הוןלק
 "ולקי אני,, ימן,רף ךתשריסעס

 1,1, ""1-ו,1, ,15, 11, מבקות 1,,7'0 י,,.ת 1!,",תוש ""מור" דיי.ו.ת "ועזה ימשיז.
 ימת-:ן, כנך", ית::.ן ומקירית הויוה נמשרזיוגן

 "1, 7י1, 79", "7,, "נ5, 42נ, 541, "נ2, !ו!. ~tzz !,!, !,1, מעינין וגי
 74,. 1,", ,5,, 4",, 7;5, 4;;, "4ו, י57-ו7;, י!5, ,קד,. לתוניס שךמשרז.ם 1נשע1ת נימי! תשלום ,,א נו ,עייןרשא'

rTia717" יימן(. 5% "", "יקית 7117נקש ,5י1( נפיס )י2 השג-ס נייסף1. )תיל(. 17! ח"ה(, 
נ, ענניה .תנוון כהווית הועוה ראשיושג

1?:TUQ .ניייס תקנוס יקא נו יעיין ישא' ההלנית נש.נו 
 את הראה %יר תנטו. לרט נזי או נגו.1 נקי,ע' מ?.:יןנ, יקה,. סתו"'ס יאיור.ם קזישרויס ששעית ת,-%נינלהון

 שמרהב מ,ימ.ת ועזה מהנזם ונן התמית, ש,נ1. .ז. ל, 1!;עעמו
 חושיים תוך ישא., אותו נינ, או התנית נתחות נקוי שקהיתמין רמת-;ן מקימי, תמוןמרןנ

 "":י'ת יש'יי' "תחיית ישיש ניש'מי"' י, יייע" שי לינקג' יםן מפורטת תכרית שעוי אישור בדברהודעה
 יהננין, "הננון יהיק 117 יסעיף ניתאם הוזעקו, נוהנינעת

 !5י1( גייס )נ2 תשנ,ס נציין1' ת,-%נינ, יהח וימיה, יתננון ימהתית הועזה נ,תשנ,ה-ן195,
 רזנ'קד' כליא מלורטת ת:נ.ה שינוי יאשר דפניס, שי ג%ישורהחייט",
 ייגניה יתנ:11 ופחחית הועזה ירשיושג ";1" נוש .)ם. מן' מפויסת יתמית שינוי רנ,!"ו מנ'-חנניה
 ת,-"נינמהת %,יו. "משיף "קשיים עס ניקז ד?קזהו, ע, שןזעה ""2-,",קה

 גיןז אות., בג:דגבתוב::ןהייי:::ל:יג::ו:
 "%מיר" המהחית יחזה נמשיזי ח!קז אליו, "מתרף התשריסעם
 נצי-נר, מקומי, תננ,ןמיחנ מעוין ונ, רמת-גן, יינניה, 1תמ11 המקומית הועוה גמשיזיונן
 מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה ,קן.. a'"TnDI שימשיז,ם ובשעות ג'מיס תש,.ם ,,א נו ,יתןישא,

 וונציה, "תגנון ישק ," יסעיף ניהרס יוזע", נוהיחסית "י15( במרן )"2 תו;-ט ננ.נןו'
 יהח חנניו, יתקון המפתית ".עוה גמשרוי נ.השנ-ן-;ן,1, רו1יקד'

 גני-נר7' ונגזי", יתנוון ומהמית הועזה ,נלקרן.ה,-"ניג, .יעי" יתקון המתחית הועזה יאשי1ש:
 פ' )ע, ",1 מס' מפויטת .מנית הלקיאת י?ורסת תעיתוייקוה ה,-אחגמסוו

 אי.". ומלרף "תשר.ט עס ניפז 55(., מ(. מנוייתהמית
 נתמיתם ה:,ו,'ס ךשלן'ג%1',ה

 ",!(. ),,7 5"2 ""2, י,2-1!1, 7"-41, הלות "517ליש ימת-11 מקומי, תננוןמרהנ
 ונשיות נימים תשלום ,,ץ נה ין..ן ישאי נת.נ.ת מע...1נ, מפורטת לתכנית שעוי הכנת עלהודעה

 ,לה,. D'"Tr~i והמוייםש,ישיוים ניחנת תשנ,ה-5",1, ו"ננין, הננץ ,פוק 77 ,נעיףנסתתם
"12

 את הרשה אחר תננהי פיס נב, או ננ1.ן נ,יקע' יעוניןנ, ו,,.ס" רית-גן, וגנניה, יהננו1 ומקומית ".עוה נ, הוו;",
 ותנתן שמר"ג מ,ון.ת יעיה משין ונן התנעת, .ז' ;י נ!:;עשו ",,1( ילנרו%י )17 תש;-ס נשנס ניס מיום יOQ 5)גישינהה
 מירס חוו.ין תלר רשאי, %תו, ;ונ, או והגנית נתרים נפויקקה ר.;,,4!. מן. מפויטת יתנ:'ת שית. - ר,ו,נ,4 מנ' תנניתיהנין
 נמטרתי ,רננית ואוזית ,הנ.ש ברשומות, 11 הלזעה שיל-:ומ" ח,," "משע: החננית שינוי גתהום "נ:,,יס "שסחים הןואיה

224r1sa: ."257 עוין. ומקימ.תךו?זן" 

 "5"1( שאי )2 תשג-ס נך:ן1' !5י1( נמרן )17 תש;-ס נאירנ-ו
 רזנ'קד' בנימעיי'

 1יגניה ,"נחן הפקחית הלעז" רפשיושנ 1,נ1ין יתננון ומימית הועזה ראש יישביזו
 ת,-אניב מהוןימת-גן

 י%ן.17.4 תשבס, גנינו ;'ס "ן,1, "!ונילין'יקום1204

-
-



פי  תשכ"ה-1965 והבניה. התכנוןחיק

 "יפ" מקום., תגנוןייחג גג.-ביק מוימ', תיניקמי"ג
 ממורטות תכניות של התלייה אישור בדברהודעה מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 וענניה, "הננון ,קוק 117 ירעיף ייתחם ויזע"' מיהומנית 1הנן'ה, ךתננ,ן י"1, י8 יצעיף נהת"ם יוגעה, גוהנשרת

 "'!ן, מ"ח ויגעיי, ,תגמע "מהחית הוווה ני תשנ,וי-5",ן' י,11 ,ינגין, יתנוון חית ה הנעוה נמשרוי גיהשנ."-5"19,

 יאייך עיר תגנון תגריות "ת..ית - "יו!121נ' לכ' -תגנ.ת"נירקת גני-ניל, ולגציה, ,תננ.ן "מקומית "ועזה ונישרזיה,-"ניג,
 י' "11 עו תעיתן שסח י ,נ ת,-, נפחז י21-, מס' מפורסת .תגנית הן7יאת מערסת תנ1.תהוסדי"

 אפות - הפת מס' ההנציות "ת ",1%( גזויגר )וו תשג,טגסנה אלי". "מפורף התשריטעם

 - lolDn שמיא., "פיית תיקין - ק!,1שם,",, נהננית: "ני.ייס השס".ס הסואסה
 מניד", - "מ1".,

-,,::ב ,35-ו7ן. 711(, )",ק ח"ה י,1"רוש
 עם נוהן "ס1זת",, "ע,'.נה י.שי'ה שי'אדיה ונשיות נ.מ.ס תשבוס ,יא בה .עיץ רשא. גבננית ישרין%

 7י"2.ען, יין,. O'nlnDi "אמוריםש"משרזיס
 אותה, אישרה המחוזית היעדה שבה בצורה דאמורה,ההתלייה את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעוניןבל
 המנוצית ".ידה נמשיזי "ופקזן ",'", "מצורף קתשר.ט עג גשו התגנון שמרחב מ,ומ.ת ושה מהנוי ינן החננית, .ן. ע, נצעעצם.
 וכל חיטה, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדי זנןהאמזרח מיום חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתחום כלולשלה

 שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאימעונין במשרדי לתבנית התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה שלפרסומה
 לקהל. פתוחים האמורים דאמורה. המקומיתהועדה

 יו19( נמין )25 תשג-ס ס1 נני ון1%( נמר! )23 תשנ,ס נומןז'

 ענניה ,תגנון המח.ויח "יעזה יאשישי 1יג1יה יהננון "משוית הותה ראשיוונ

 חיה מחן ת,-%גינמ,ו1

 חיפה מקומי, הבנוןמרחב

 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדבךהודעה וראין מקומי, תננוןמרחב

 מוח ויננ'"ך ,תננט :::::נהיתתשנ.,סי:ו:;ך מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 שינוי ".פקו "יפה, וכנלי", יתננ,ן "מקומית יועדה ונמשרזיחיפה, וינגין, "תננו. יחול ," ,סעיף נהתאס הווין, נזהנמנרת

 מילי תחנה - חם,1276 מס' -תכנית הנקרא מקימית מיתארתכג'ת מחוד ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כיהשכ-ה-1965,
- 45" 44, הלקות ה1075 גוש הים-היפה, בורךביזין הופקדה הרצליה, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב,  שינוי המהודה 
 בדבר שהזועה לחיפה, המיתאר תכנית - הפ,,229 מס'יתכגית עם ביתד 698", מס' שפירטת "תבנית הנקראת ממורטתתכנית

 מס' ולתבנית 15,2.1934 מיזם 422 בע-ר פורסמהאישורה אליה. המצורףמתשריט
 הפקדתה כובר שהודיה )תיקון(, לחיפה המיתאר תכנית -חפ,229א'

 המצורף  התשריס עם כיחד - נ6.5.191 פיוס 1265 ביב-ר מרסמד בהכרית: הכלולים משטחים הםואלה
%ליו.

 נשסע משפיע, "חמור "תשית שיווי ני הכזע", נו, נמסיתגן 12%- 1", ,1, 17, 52י יפי  ין, 9-שוי מיל7וה: מלן 15י11וש
 "מעיני, "נרם, איגור - י!,,17 מן' ין,רסת תנו.ת ע,תחקתו, ,זו- 71", 41!, י"!, 221, !14, "14, י14, 4,, "14, !"1,1"ו,
 ""!7.1.י. מיום 11י גן,ר פירייה אישויה גזנישהזעה 457. י45, "44, 1,392,!,
 "תבנית: נש.וו. "נ,1,ים "שן"יס "םו",ה ונושת נ.מיס תשבוס יקא גה יעי'1 רשא' גתננ'ת מעותןי,

 92. 82, 69/ 69, 66, חלקום חלקי  43; 44, הלקות  10752ניש לקהל.  פהיחים האמיריםשדטשרדים
 הרו%" ""ר תננ,נ' b-D נגל א. יננין נקיקע' מעוניןג,

 נימים תשנס ,יא גו ,עיין רש". ההגנית 2;'נוי a'ga'1גי אח
 לקהל. פתוחים האחידים שהמשרדיםובשעות ההכנון שמרהב מקומית ושרה מהנדם ומן התכנית, ידי על נפגעעצמו

 את הרואה אחר תכנוני פרם בכל או בבנין בקרקע, מעוניןגל מיום חדשיים הוך רשאי, אותו גומל או התכנית בתחום בלולשלה-
 שמרחב מקומית ועדה מהנדם וב! התכנית, שינוי ידי על :פגעלצמו במשרדי להכגית התנגוות להגיש ברשומות, זו הודעה שלאביב
 "היים תוך רשוי, אותו ג.נ, או ההינית נתשם נ,1, שיה"תנוין יחמורה. ומ,.ן.ת"ועזה

 התכנית לשינוי התנבדות להגיש ברשומות, זו הודשה של פרסומהמיזם
 האמורה. ומדמית "ועזהגמשיזי ויש( נמרס )25 השב-ט בניסןו'

 אילתינפתלי !"!1( נמי! )24 תשג-ס גי.וו"' רזניקד'
 ולכניה/ לחבגון המחוזית הועדה ראשיושב ולבניה לתכנון המחתית הועדה ראוןיושב

 ן חיפהמחוו תל-אביבמחוו

1205 17.4.1%1 תשג.י. ננייו נ." "ן!1. "יי"ימ'ןייחס



 תשכ"ה-י196 והבזיה, התכנוןחוק

 ן חימה מקומי, תכנוןמרהב חיפה מקומי, תכנוןמרחב
 מפורטת תכפת שינוי אישור בדברהודעה מקדמית מיתאר תכנית שיבוי אישור בדברהודעה
 וך:נ.ן, "ת:;.ן ,",, 117 ,:;יף :"ת,נ ךוועה, נוך נמנית וחניך, ךהנ;ון ".ק 117 ,נ;.ף גךה"ם ".זעך, גן"ולחית

 היפה, מחח ולבניה, לחסכון המהוזית הועדה גית7:ב-ה-1963, היפה, מחו, ילבניה, להכנון המהווית הועדה כיהשב"ה-1955,
 הוקרא ממורטת תבוית שצוי לאשר הפגים, טד באישורהחליטה, מקומיה מיהאר תבנית שדוי לאשר הפנים, שר בחישורההליטה,
 המהינה לנשרפי" מורהה רכבתישראל -שטח הפ,פ127 מא'"תכנית בגוש 89 65, הלקות חליקת - הפ,,1135ה' מס' "תבניתהנקרא
 אדמת - הם,285 מם' הנפט, אזור - הפ,13 נ,ס' לתכניותשינוי הברה - דניה - הפ',1135 מס' לתבנית שרוי המהווה -12288"
 הקישון לדרום המאיהדת ההכביה - 1(( )חלק הם'319 מם'כעדיה, המקדתו, על שהודיה - הכרמל הר על נניב עיר - בע"מלפיתוח
 עם ביחד העקדתו, על שהודעה - קמרה ד"ר אדמת - חפי655ומס, 1362, הפרבומיב בילקוט פורמתה אליי, המצורף התשריט עםביהד

 תע~כ"ח, 1430, השרסומים בילקיט פורמתה חליו, המצורףהתנריט 1540. עמ'השכ"ד,
 891.עמ'

 ביהד אותו, אישרה המחוזית הועדה שבה נצורה הזמיר,השינוי
 ביהד אוחי, אישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האמיי'השיניי האמורה המהוווית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטעם
 האמורה המהוזית הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריט כס רשעי מעונין וכל חיפה, ולגניה, לתב:ון המקומית סועדה במשרדיובן

 רשאי מעונין וכל חיפה, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במטרדירכז פהוחים האמורים שהמשרדים וכשעות בימים תשלום ללא גולעיין
 מתוחים האמורית שהמשרדים ובשעות בימיכ תשלום ללא ביןעייןלקהל.

לקיל,

 !"!1( נמים )"י ת;נ.ס נו.נןי' "נריה, "תגוון ,"1, ;11 ,נעיף נ"ה"ס "ווט", נוהרמיית
 אילתיבפתלי חיפה, מהוו ולבזיה, לתכנון המחוזית הושדה כיתשכ"ה-1955,

 ולבניה לתמנון המחווית הועדה ראשיושב מקומית מיתאר תכנית שינוי לאשר המגים, שר באישורההליטה,

 גהצכן וןיג,ס)ור%שית ומהנת "ע,!נ"1- מס' יה:ויתשעץ
 ".!המיון

 .:ן' "י,ך"ית שקן נ," חננית - "SIID :נ' ה:!ורס.תויתתיוה
 על שהודעה - שאנן נוה שכונת של מחדש פרצלציה -חפ,558
 ךהקייט עם :ינוד!,זתו,

 ,ויחיי
 קי'ת-אחא מרלי, החון מידנ ,!דסומיס ני,קוס אורניך %,.1,

 837, עמ' השכ"ח,1431,

 ביהד אותה אישרה המחורת הועצה שנה בצורה החמור,השינץ מפורטת תכךת שעוי בדברהפקדתהודעה
 ,"נדך, ותזמן ,יוק !" ,סעיף נהתאס ".יעה, נו" מסית "%:.רן "מתחית "מזג נמשדזי "1!,ו אקע, י:נ.רף "השריםעס
 מהו, ולבני", לתכנץ המהחית הועדה כמשרוי כיתשנ-ה--1905, רשאי מעונץ וכל חיפה, ולבגיה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן
 הומקר קרית-אחא, וענניה, לתכבץ המקומית הועדה ובמשרדיהימה, כתוהים האמורים טהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בולעיץ
 סיחגהלקות שנר -- כ,78 יהמס' -תכ מפורטתהנקראשימיתכמתלקהל.

 %יין. הישרף "תשרים ען גטן - 41!17.4.1 1ס : "!"ו יי; ונגעי", "תנון .",ק ]11 ,נעיף :"ת"ס ",וין, גזן;:סרת
 ן.; חיפה, מהיו ולבניה, לתכנון המהוזית הועדה כיהי:כ-ה-1955,

 "תענית: גקיייי י:ייייס ישסך'ס ,םידי" י,.:ית :יתאר תשית שרוי ,חשר ו!נינ, קר ג,יש.רדון.:ך,
 4נ. 32, הלקות 11017גוש שינוי המהויה - לאחיות" ספר כיח - חפ',1322 מם' "תכניההנקרא
- חפ',853א' מס'לתכנית  - הכרמל הר של הצפוניים המורדות 
 ג.מיס הקרס ,,א נו ,;יין רשאי "חננית נשווי מי.).ןג, !ורשך %,יו, ומיגרף "תשיים עב גיסו הקזתו, ע,שן,זעו
 ,קה,. סה,"יס ך"יוייס שיןשךויס7:1:,ת 2"". עמ' ת"נ.", "117, 7!רס.מינני,קוס

 את הרואה אהד תכנוני פרט בכל אד כגגיץ בקרקע, מעוניןכל ביחד אותו, אישרה המהוזית הועדה  שבה בצורה האמור,דשינוו
 שירת ך,יי.ה שוך :מלס וגן מתנוית, שיו,. יוי ;. (u:r;ן:ו ךא:וי" ":"ו,.ת ךיעין גישרה, ".ן,ן ארי,, "משרף ותשריםעס
 הדכותם חיך רשאי, אותי נובל או התכמת בתחום כלול שיההתגנון העינין וגל חיפה, ולבניה, לתכנין המקומית הועדה במומרדיובן

 ההכנית לשינוי התנגדות להגיש כרשומוה, ;ו הודעה של מרמומהמיום האמורים שהמשרדים ובדיעות בימים תשלים ללא גו לעיץרשאי
 האמירה. המקומית הועדהבמשרדי לקהל.מהוהים

 59פ1( גמרם )25 הכבכ"ט בניכןט' 1959( במרם )24 תשכ"ט בנימןה'

 אילת' נפתלי א'לת'נפתלי
 1,נ:יה ית;נון המעדת שעוה רגשי,שנ ענניו ,היונן ךי,וץת ךוןלה יאשיושג

 17.4.1959 תשכ"ט, בניסו כ"ט 8[5]. המרסומיםילקוט06ן:1



 תשכ"ה-1965 והבניה, התכנוןחוק

י  אייו, יל?ויף ותשיים ע[ ,יז ורוה", ן, שנוזעק סייג"-,שיה דוי" יהלי, תגנוןליךנ
 7!14. עם "' "ש- "!14' "(יניל.ם נ'יקיט!יינן" מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 %.תן, אישר" ךלה.ויה יזען" שנ" נמר" ך"ל,ר",ההנית
 ",יה, "מסויף יתעריט יק ניצן ניניי", "המין ,יו, י" ,יעיף גנחתם "וזעה, גוה:מסית

 ולהווית ,,,עזן :יעיזי וולקן"
 מגון וומיי, ,הנסין יליהית הועזה מעיזי גיתש:-"-!(1%,

 ינטית :עלם העי" יי" מ:::::ג:,::,:ס::::ןך2ן;:::נ47ך:ב:!:נן:':ני,:בה::ע ";,נוע, ומנלי:, ,הנון ימ;1:ית הועצה נמשיו. וגןהאיור"

 לערמי, הדיומי התיצור הכנית - הו'19 מס' לתעית שתויהמהווה
.

 !(!1( גלרן ),1 הש:.ט נגזינ-ס - 17.4.1,41 ליום ,!"1 נעיי לורןל" "'שיי" גזניקיומן"
 קני;י, א,.1. "ופירף "העריס עםביהן

 ו,ג:'ק י"ננון ךל"ין'ת הוער" רטשייק: הענית; גשי:וי ":,1,.[ השלתי[ דםוא,"

 נילית "קמם ,,א גו יעין רש"' וגננית נעינו' מעופןנ, י "י! ויה 42. ה,;" "!"!1;וש
 ,,,,. !הינים וכמסייס שהלשרזיםונקערתן
 מקזי ל,יל', ת:-11ייח: ", הר.%" א"י הקיני !רן גג, או נ2;'ן ב,יקע, מעומןב,ן
 מפורטת תכנית א.שור ברבךהודעה שיריב ללילית ורוה לינון ונן "תשית, שינוי יזי ע, נקעעגמון

 "זשייס היך רק"., ".הו דנונ. או ותאיה גחתם ג,1, עסהדהננון
 וינגין, שננון יה., 117 ,:עיף ניה"נ ".זן", נו";פיית יהננית ,שינו' הה;;י.ת ,י;.ש נרשים.,, 11 יוזעפו ש, !ינייהי.וס

 "ילל, ינוו "::ין, יתמין ון,.,ית הועזה נ, תש:-ן-י(,1, התמורן. ילק,מ.ת הועזהנלשרוי
 הפיס - י,4 לנ' מקורסת -חננית ":,ד"ה ילויסת ת::.תא."י"

 ",ין, דך!,יף ותשרים ע[ יתז ו!,זהק, ן, שיכונן נחם.,מיה %י!1( נמים )24 תקנ.ס נמיןה'
 739. 1423,תשכ"ה,עמ' הפרסומים בילקוטפזרטמה ,21 1פ,,,

 גינן ",חך, %יעין יל".ו,ת הויו" שגה :!,יה יתיצר",ךתננית "'!הל"ו ,נס" ,=ין "לרזת דתן" ראשעקב
 די!;ז" ",ין, ה),יורף יתעריסעם

 "%לציה ומך,;ית הנעוה נישרו.
 1:, ותת, נסית וענין, ,ה:;.ן ומקייית ושזה נלעיויונן

 ק"לשרן'ס וגועלת יין'ם השקים ,,א גה ,עיין רק".ולעסין
 ,7"י. ?הנהים ",מצר.! הזר" יק.ן', תמוןלי"ג

 מפורטת תכרת ש'נ.' א.שור בדברהודעה
 קמן,,) י .ן::י,, הה::.ן ,"ו, ו1ן יצעיף גיהנם הלזע", נלה!::רת

: רןלרץ החייית עמת ש'ד' יאשר זימם, שי נשעיר:ך.'!ן,
1 ך"ז "ו""1 ;.ש -עזן- מרגו - וזרה - הז,",%4' לס'-תנמת
 הזרולי י,'ו,ר תעית - הזליו ין. יתנניה עתוי ון"1,ה -!12.
 ",י., "יוויף "תגייס ים ניהז "ן,זהו, ע, שו,זעה -שרני
 ליווי מקול., תניןמיה: 7,,1. עמ' הע:.ה, 4"14, ד!רנ.יים ניבוסלהיסלח

 מפורטת תכפת חישור בדברהידיה גם;י::ן4ןש,:2ג:::ןיךען:ן:.:ןנ:ןג:ב::י[

 נלעיז.יי1
 והמיך, "הננון ,"ו, 117 ,נעיף ג"ה,נ השען, ג,הנלנית רשעי מע.:'ן ,ג, יור", י,נ;.", .עוין דמקומית נועז"

 ווין, ידוו 1,נ1ין, יהוון הלעווית וועז" גי השג-ך-ו"י1, לת,ךי[ ""מייס שוישרזים .גששת גימ.ם תעמיס ,,א נו,עיין
 על.רת - 7!, ןנ' יערל, ,חננית ך;קי,ת מיויסת תעית"ישר"יקר,.
 יל?ורף דהשר,ט ין יי י-ייהך' עי שמיען ' ע-ניד ניעuiu י,!1( גלרנ )21 הש:.ס נמגן,'

 "("י' עי' תשי."' 7!4י' ד!יניל'ם נייק'ן ליינן" ",'", אילת'התל'
 עשר" היהיו.ת הועזה שגה נשר" וולטר","הגניה ועניי" ,ה::,ן "מיסית הלעז" רעשיושב

 גיצן אותה,
 יך?ריס עג "י!"משו

 דליויי
 יאמוין דן"11.ת הועזה נלשרזי יוצקיה ",י",

 ונ, יגיה, שננערת 1,:ניה, ,הנסן "ן,.יית שען" נלשיזיונן
 שקישרזיס ונשיות :ילים "עלון ,,א נה ,יין רשנידמעו;ין

 "ן,. !ת.ה.ם""מיורם ו;,נ,ע מקימי, תנוןליד:
 %!י1( נמרס )!1 הש;.ס רזיג-ס מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

 קנ';י' והסין, "הננגן יצו? 111 ,נעיף ג"ת"ם "וזעך, נוהניגרת
 1,ננ,ה ,הגננן "ייווית ויעז" רעשיישם "?!11, מיון עגניה, ,תגנון ךן",וית וועז" ניהש;-ה-!"!1,

 וויןיייו תךוס - !74 מס' מגורסת -תוית "קפת מלכסת תגניתאישיה

e"svn 17.4.1,)9 1207, נג'סו נ.י ,1!1. "יינון'סייוין

- -- -
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י*
 תשכ"ה-1965 והבזיה, התכנוןחוק1

 ?טה מקומי, תמוןמרה: ;"ר.ה :,7ימ', הנמןייךנ1
[

 מפורטת תכנית שויוי הטקדת בדברהידעה מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 ן והמיה, והנין ית., !, ייעיף גהתאם הוזעה, ג~"ויסרת והחיי, יתננון י,71 117 ,נעיף נהתאס הוזעה, נוהנמסרת

 מתוו וימי", יתרון היההית הווה גמוריי ני השגיה-נ",1, הידון, מהון יינ:יה, יתננון היתחיח הועוה גיהשניה-!"ין,
 שינו' הומן צתת, ולגזיה, ,ממן ךמ,ומית הוער" ונ:שיזידון,ן, גרסנה - 5;5 מן' ממורסת .תגמת הליראת מיורטת ת:נ.תאיורה
 לתכנית i'T?' 1020, מס' מ15רטת "תכנית עקרא מפורטתהמנית  ההשריט עם יחד המקדתה, על שהודעה נהריה-י הגעתון,סדרת

 המתורף התשר.? עם נייז שען(-, )הר ן!ת 2,,",1, מס'רש.? עמ' תש:.ן, 4"11. "!רנימם נ.,,.ט !ורנין %,יה, "מתורף.

 ן אוהה, אישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האמורה,ההכגית
 נתמית: הנ,1,'ם השמחים ים ירי" ד:,יוית הועזה במשרן. "ומיה %יזה, ימ2.רף התשר.ט עםניהז

 ". י",,, ח,, ;!"17:וש שנעי- :הריה, ויעין, ,תמון "מ7יךת הועזה נישרוי וזןהביכר"
 וכשעות בימים תשלום ללא בה לעיין רשאי המעונין וכל נהריה,ריח

 בימיט תשלום ללא בו לעיין רשאי ההכנית בשתוי המעונין כל לקהל. פתוחים האמוריםשהמשרוים
 .7הי. !הודים הניכרים שיזשדז.ם ונשנית ""1 סעיף יני שהן,ן, מי וגן נויהן ,תשית ש"";:ז1הו מי,

,"וק,
י, וידי- ומז" נומת ושא' 7:ה,נ,ן, "ת;;ז1ת ,ז""ת נע:"  שמרךג מעמית ודוה משוס ונן יתמצת, שסו. יז. 7, :!;ע עיין וינטה. ,תמון "אימת המ.??ן נ!:, הת::,ת אישור ן, ,ערור"ת,

 ערס )4י תש:-ס נתזךי,ך

 ויגיה ית::ון ,1,5(יעין:המת
 ,5י1( ערס )g 14?:-ט לוינ,ז ז?!11ג"ח

 קמעי'
 ולגזיה .הנון המהחית הועזה ראשיושג

 הרטוןמין עעויה מיומי, ת::11סרוג

 מפורטת תכלית שעוי הפקדת בדברהודעה
 מהוו ולכביה, לתכנון המהחית הועדה  במגורדי כיהשכ"ר-1903, אש11,7 מקימי. תיוןמרה: ההנזיה, התמון ,"ו7 9" ינעיף נפחס "11עה, נוההמירת
 מקימית מיתאר תכנית שאר הפקדת בדבר הידעה הופז n~isP) ולשיה,  להננון  המימית המעז" ~נישיל'"צחן,
  ייייה, ביהנאית ג-זך למטייבי., "כי,מ יליט ביולן  1,17,1, מס' רש-ביה:;ית

 והעין, ההינון לה.7 9ר לסייף בהבתי
 מחוו הגוין, יה::ון ימהחית הונו, נמשרזי נ,הש:."-;ויו, %,יו. יישרף ההשר,סעם

 הופקד  שטקלון, ולכניה, לחשון המקומית הופדה ובמשרדיהדרום,
 מ.תאי יהננית נ-ו מן' .שינו, התרן מיומית מ.תאר היזיח ן':ו' נתכנית: הצלולים יוסדים הןוילה

 אליו. המעורף ההשייט עס נהה;,רמית.,נ.שי1וו1"יקמן,,ה2. למזבלה חקלאי משטח יעוד שינוי אשקלון, - ד,183 מם'כקומיתי
 33, 34, ב3, 26, 20, 11, ג.חלקה חלק 17234גוש

 ;!. 4!, מהפות 1ה,, !" ",," ,ויש:וש :) ::": גן; :::::::: ותני": גשימ. ו:.1,יס ושטה.ס וט ,".ן 2. מהפה יי7 ",,"1:וש

 נימ.ס תשבוס יקא נו יעיין רש". הענית נ;.:וי ה-יי:'1ני ייתם השנוס ,,% נו יעי.ן ישאי התעית גשי:וי ממעוניןגל
tTUC11שיז'םי-שרית ,7"י. יתו"ים ושחורים שיישיזים-:r'r לעל. סהוי.ס עמייים 
 את הרואה אהה תכיוני פרט בגל או בבנין בקרקע, המעוניןכל אח הרואה אהד הכגוני פרס בכל או בבנין בקרקע, כעייןכל
 שמרחב המקומית היעדה מהנדס וכן התכניה, שיניי ידי על נפגעעצמו יומרהב מקומיה ועדה מהנום וכן ההכגיח, שינוי ידי טל נפגעעצמו
 "ושיים הוך ישאי, אות, מג, או "חנניה נתרס נ,,, שקהזת;;.ן 1זש.ים תוך רשאי, אותו מ2, א. "תגנית נהרס ניו, ש."ההננ.ן
 החכגית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, וו דודעה של פריזמהכידם ההכננת לשינוי ההנדוח להגיש בר7:ומוח, וו מודעה של פרסומהמיום

 האמורה. המקומית הועדתבמשרגי האמורה. המקומית הועדהבמשרדי

 1969( גמרם )16 השכ"ט באדרכ"1 1963( במרם )14 ת"כ-ט באררכ-ד

 ורדימון י, קוווי'
1TT'ראשיושב ולבזיה לתכון הכחוזית הועדה ראש 

 תלבז"
 ולבביה לתכנון המהווית

 1' "וריס מווי התוןמהון

 !,,ן.(.זו תונ.י. נ:.יו געי !1!1. י!ו:ין'ס.יון1233



 המש"ט בתי"זבנות
 ביררמיים המחוזי המשפטבית

הזמנות

 120,69 עובוניה תיק, 61:89 מבונוהתיק

 שם?ר מ.ייש,'ס' וינקלר שאקל הינוה צוויתנענין ירוש,יי, 9ן, אליי מריונ בקומץ קיטה הינויה יושתנענין

 1969. במרם 4 ביוםבירושלים 1969, בינו%ר 23 ביוםשנפטרה

 צ,%1ת ,קיום גו ימתן נקשה זה מש!? יגיה הושה גי 'זוע,הווי מ.יושי.פ. ולד לאהוהמנקשת

המג." ייוס "נ-י "משיה צווית ,קמם נקשה ".~ש" גי ינוע,,"~~י
 מושן והרוי עוגבנו, ימניות 1.;קיר מונה את ולינות "נ.,

 ופרוצה ה~.. ימני גע1נ1ן הנאה לונת ,ו שיש 1vlun אום יינוה rsa~11 ";אה סונה ,1 שיש פסוען א7ס נ, נוה מימין י"ננ,7.11.6%,
 מיום יום עשי המישה תוך ירמש, יסמיני ";שאה ,ק'~פ,"שני מיום ,~ס עקז "מיק" תוך ,"ףש, "קים ,צו ,"תנוף וינצהךמיי"ה
 נית יתן נן ,א שאס המש"ס, ,נית "תיזזת נתג 11, ימנה!רקם "ישפ? נ.ת יתן גן ,א שאם "מנוקש, ,1% "תליות 11, "ומנהלרסס
 בעיניו. כסוג צוהמשפט בעיניי. כטוב%ו

 ימס י'ים'יהידה ישע קיים,יהודה

 123,69 עכבונותתיק

1
 שנססיה מ,יןש,.ם, וייס )לורה( לאה ןמנ1"" יייקהנ;נ'1 נ 'גי 9" ע,גייוהג'ק

 ""!~, נוייגי DT'1 11נייוק"ם נ;וגיגר "2 נסס שיפתי קרין, 'חזקאל המנוה עיגוןגטין
 ירושלים. ע.ריתי"מנ,שת"",1,

 ar~1 ש, ,מי1.11 נקשה ומשפל ,נ.ת "ינשה ג.י"יו.'יזוע ויסברו. צפורה1"מנ,שת

 נ. יזוע,"ווי
 "מנו" שי ,רוש"י. 'מש, הנ., ימיני ניתננו ני "!-,. "שויה עינן ימנתיפ,שגיין ימתן גיי.שי,ם המהוווי המשפ? ינית נקש" הבוש"

 נאייר. מינוי היש!? נ,ת יתן נן ,אDNT הוא" מונת יו שיש המוען אדם ני נוה מבמין והרינ, "מ11ח,ש, "תננזוהו, מס. %ת ו,, "ומנה !רפוס מיס יום עשי חמישהתוך ;ונון נמ1",ת 1ר,ן זנוי" וימינוי נר,ן ינוקא,
111rul"רשם 1"0,יהודה תוך יהניש, ";., וימי;וי ,צו ,"תננו ~"רוי" הנעי המנו 
 שאם המבוקש, לצו התבגרות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשרחמישה
 געיניו. ניוג צו "משפט נית .תן נןיא

 ישם ויים,יהודה
 נ.יוש,יס 1ולדשטיין,:!יי ולמן יוסף המשח עננכןנענדו

 נולדשטיין, )ן:,נמיוי: "ן'מף! 1מ:כ 'תילתל:ן::ן: י",,11 ע~ג,11תתיק

 12 נוום נ,רושי.םשנכסיה
 סלק

 עי הנהקה צו ימתן נקשה הכהלם ינית הינשו :' יידייןיהיף1 -,,1,
ן , ה;-י. העונין ש, הצפרה י,יוס נקשה היש!? ,ניח "~;שה נ, .רוע,ה11,

 השוה נע,נון "נאת סונת ,1 שיש הסוען %זס נ, נ,ה מייק:י: מ'.ס 'ום עשר המיש" תוך 'ו.ש, ה;., ,נקשה ימתננז נ,המכוח".

 מיום יוס עשר "מישה תנך ,הנ.ש, הצ. ימהן י"תייז ירייתהי "נ צו "ישפל נ.ת יחן גן ,א שאם התוו17ת1, מעמי %ת 11, "ומ1"!יבוס

באמור.
 גיח 'תן נן ,א שצם ממשנס, ,נית התנן17ת נתנ ות הומרה!לנום ו1

 ישם גייס,'הודה ישם גייס,יהודה

 א7ס ני נוה מזמין ו"נ1. ירושה, י, המנריקים צ.ויס ייהן נקשות ,ן,ן, "מן,ר?יס נתיקים "מקפץ, ,ניה "ונשו נ. ין,עיה,וי

 ;רמוס מיוס יוס עשי "מישה תוך יתיש, י", ,ית1;1 ~הרוצה %,יו יתיי"!ת "מנוקשות "ה:י11ת שארת נערגתן "%1ה טוגת יו שישהצוען

 בעיניו. בטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאם הכרזה, לאותה התנודות וו,הזמנה

 1,,,12 ;ונופיהתיק %י'122 עובשותהיק
 ייו- 19, "נשי% יחוזה מר"וג ש"ץ הנה המנויה ייושתנענין וי, "רצ, מרחונ שמואל דך"נבףנ המנוה יירשתועניך
 1989, בפברואר 19 ביום בירושלים שנפטרה שלים, 1968, במאי 21 ביום בבית-שמש שנפטרבית-שמש,

 2.ת-שמש. יו,21, "שיגע מיעיי דר'-נברג אסתרי"מנקשת
7 ךוהינקש

 130,69 עזבוגוחתיק
 מריי-יה-ז'גיירו, שטיינברג אהרן המנוח עזבוןבענין

1
 1968, במאי 7 ביום שנפטר ברזיל, ~ק

ן
 נא- אביב רמת-,ן, "7, "יצת מי"1נ שט'.נברג 'וסףי"מנקש י'יי- שניסי" מ.ייש,יס, נחמ'אס מקל היזונה עגון ניו.ן
 ואזיל" עליייגרו ננימין גי1מן, !ריזה שסיי1גרנ, נו,וי ש,: נוום ,"19, נ:פ?מנר QT'1 2%שמים

, 

 ברזיי. מדיי-ד"י"ניייי' כויםשט-ינניג' כהן. ייסףוהטגקש
 ישם וייס,יהודה

1:109 17,4,1969 תשב-ט, בניסן כ"ס 1518, הפרומיםילקיט

--



 בתל-אביב-יפו הפחוזי המשפפביתןי
הזמנותן
1
1,   57, עזבונותתיק

 ן פרסדם מיום יום עשר  המישה תוך יגיש, הנ"ל לבקשה המהגדבל 3342
 :ץי,י. ן. ךיש!ס גיר 'תן ג1 ," שאס קתננ7.תו, :עמי את וו, ך,::ך ,",,"27גלש"

 ישג ילר,י 7כי
 יודלביץ. רבקהיךן:7:ת
 852,89 שבונותתיק את הממנה צו ליהן המשפט לפיה בקשה הוגשה בי ידועלהיוי
 המ- ;!, ש:?,י מי,ינ כרידמן אברהם ך::." ?ויסת-ענ.1 ע, ע.:י;י שען, ירוו,יס, ו, ךןגי,ת מין,נ נו,%, י?לני..ז
 "ולו, גסנר.אר ! ג.וס יתו-,ג'נ שמסי%-'י' ית',.המיון

 ת,-"נ,נ. "!, קחו, מין,2 מרידמן הנהי:ןג,';ת יחו, נ?1נ,ן ח"ה סוגת ,1 שיו יוונן אדב ג, נוה ס;:,ין7::י
 ע, המגריו ין ,יה, נישה ךיע;ט ,גית ךי:שה גי .נוןיהיוי י"ס ;שך ,מיש, תוך ,קנ.ק, י:.. ,%. ימתן ,יתקו 1"ר.%ן7;-,
 ך%י .מתן התמורת 11, חמן ירמסמיום

 נוך מויין וך::י !"!1, גא.,טיגר ! מיונ ":., יחוה י.,%תלעס יחן ג: ," י"ס ךיג.,ש,

 הסיעך היך ,י;!ס ננ.ת וית"?נ ,ך:יוה ,ךת::1 יך.?ן"יםגי ין'ניו. יסח ?ו :ךע!סג.ת
 ",יים ," """ ," ןי'ן "ןם יי'"; '" רעע" !ךן'נ מפן "נועי י"ס ולך,ד'

 תעיי" י.ת. "סק!? ג.ת .וע ין י" ק"מ !י,זין, ,י:ן !יינה,ייס ,",;[;! ?,ייסותתיק
 ג,ךיי.וי ""1, ןש,.ן ירך ןר"ו: מלר שמאוך "חוי יריעתנעיין
 רען ילך,ד' :יעי )י1 תע:.ה DS"1 ג.; נסס ג'ל-אג,ן ך:!סרה,-"ג'ג,

 !5,"נ, עוגייתתי, ת,- י"ר, "שלון ורן ירוו,נ )מזלך( מלך שרהוךמ:7:ת
 תל-אביב, 11, הצמן מרהוב קייזר יירחק המניח צוואתבטיןאביב.

 1989(, בפברואר )29 תשכ"ט באדר ה, ביום בתל-השומרע:נכטר המבקשת של למינויה בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהיוי

 תל-אביב. 11, ויצבן מייבוב קייזד אסתר והכבקוח. ךנ-ל למיג-י המתנגד כל הנ-ל, המנוי עזנ.ז למנהלה מלרשרה
 ציואה קיום צו למתן נקשה המשפט לביה הוגשה ני ידוע, להווי הדג- טעמי את זו, הזמה פרסום מיום יום עשר המישה תוךיגיש,
 בבית להתייצב אדם כל סנה מזמין והריני המנדה, של העזבון והנהלת כאמור. מינוי המשסט בית יתן כן ל" שאםדוהו,

 מרוע טעם וליחן ו,, הומנה מרסון מיוב יזם עשר המישה תוךהניפט ישם ולך,דוד
 מנהל מימי צי יינתן לא ומדוע הצוואה קיום צו למבקשת ,יצת.לא

 נעי:יו. גיוג !ו ומקנס ניח יה. ג. ," קחס ימג,עה, עונין !",,4י ע.נ,:ותתיק
 i1cs-1 מרלה קי:.,ה עונוןנתין

--USIV 

 י"ס ולך,ד, גיס :ין,ג.ת
 !",,1, ;ו:.:.תתי, ה,-"נינ. !, נ'י2, יין,נ רחנטל קרולהוךמ71קת
 ;שר "),.קה "יי "מעיט גנ.ת ררני;"ת.,ינ יירה :1ךשת נב:י!:י:גי::ל:;:גכג:ג;כני:הג:;ג ,"![ נו?_.ר !ונון מנה, ייתך .א ינוע סעס וציתן וו, "זמ:" סרנן מיונ.וב ! גיצן גת,-אניב ש:ן:ר לר:ר, צבי יממת ?.;"תג;:,. עיי ,ייעד הין וישפט גנית ,"תיי%נ %וט ג, נון י,מ.ןךר,:י

 ת,,..ס ,, תי:", ," ריי; ס"ס י,.ת1 ,י, ,ירי" !יגיס י.יס .ים יען ולך,ד'
 ,יום י. ..נתן ,א ,מרוע וסמה ע, י"יר.:ה יגוען ת,יעמו,"

 ליחן המשפט ביה יגש כן לא שאם לינו-, פנינה למבקעתצוואל, 69)ש73 עזבוגוהתיק
 ג,:.י. ,י החווך ,ן ג..ס יעור מת,-אג.נ, בלו פרשון "מנוה עזיכןיעין
 ישם ולך,ד' !",ן,נ.ן%י

 "1,.ן. 17, טמסנ ידי.נ ציון בן לצהוימנ,שת
 871,63 ע1בונותתיק יעזבון ירושה יו למחן בקשה הגישה המבקשת כי ידועלהווי
 בתל-אגיב שעטיה קליינברט, ב?ריכ,ה המירה צוואתככפין העזבון. למנהלת ולמינויה בלו גרשוןהמגוה

 1959, כננרוצר 25ביום המנרה סעזסון ראה טובת לו שיש הטוען הדם כל בזה מימיןהנני
 ת,-אסג. "י' .י,נ 1נר11 מי"ינ ברלי:ד בריה"ללש הכ.ען תיך ישיש, היני,ש "?י ,מה, ."התן ויידיר נקוגרשון
 הזנוני מרסום מיום יוםישר

 קיום צו למתן בקשה לבית-המשפט הגיש  המבקש כי ידוע,לחויי שאם המגדקש, הדו למתן התנגדות זר,
 לאמיר מחאם המנוחה של עזבון בכהל המבקש מינוי בדברצי ישם ולך,דן ולמתן 1955 באוגוסט 39 מיום קלייגברט פרומה המנוהה שלצווחה בעיניו. בטוב צו המעטט בית יהן מןלא

בצוואה.
 r?2r~s ";אן סגה ,1 שיש "".ען אןס ג, מה מוכין ךי.;י ,5',!"" עונשותתי,

 ,י,שה תון ,יתש, גמנוקשין ך!11.ס ,מהן ,יתמן ודירן":., ת,- 5!, "1, "יזה מי"ינ קריקה א:' ימ;."ה ייי,תנ?:.1
 שחג ה?.1.ס, חותם .מהן ךת::ז.ת וו, המה !יניס מ..ס ימסעשי ""!1, גאו,ס,נד י ג.וס גת,-%נינ שנוססיך,ג.נ,

 בעימו. כטה צווים או צו המשפט ביח ית. גן,א תי-אביב. 6י, הלוי יסודה מרחוב קריקה שקםוהמבקש
 ישן ולך,ד' ן:נ.ח. ש, הסוואה יקיינ נקשה ןןש:ס ינית הושה נייןוו"17ע

 ון,ן.1.ז1 ה;נ.ן, ג:';ו ניס "11ן, "יונ.ביןייויס1213

] - - -



ש
 בתל-1!כ'ב-.פו המהוזי המשפטבית

הזמנות

 יהי"" הין "מק"ט נניח ,התיי%נ %זס ן, גוה ל.:'1יי':י 3(,!51 עו:,;ותת,,
-vv חם;" פינוס מיין.וט מיפי: נליר א.יי., יץ,י גן אליהו ימס" יו.",גע;.ן 

 1% ,ליחת יינהו יא מיין סים ימתן יו,

 צוואת כמבצען niT?n לא ומדוע דמנוח על האחריה הציואהקיים רהובות,וייצמן,

 ניניוש. "'מיי.ם '%יי.ם "ת המשוס בית '"1 :1 י" ש"ס"ן:י:, מת,-%ניב. נל1ר יעבץ71:ג;ש

 ת7ייים ין תינה, ,ח מזוע סעף ו.ל1,.תן שוע" פרבוב מעג יונעשר
 ת':הן י, ויוו? נוי אייו ישוה שי ו"ה.1;ה "%ותן היישן1,%

 1; ,ית1 וישעט r?1 'גש גן יא ~QST ינ.., ,ןנ7ש ?11"ה ריסהעוות

 נייקר. ;1העכזה
 ש.י מע:"קלע;',

 ה,-"נינ. ,ן, העת אוז מיתוג מרקס ברד יב,(!" 3 ישה ולך,ד'
 עינון מנך, ימי:וי נישה ומולי ינית יאשה גי יונע,הוני

 !יוון מיס ייס ישר חייה תוך ,נ.ש, ך:-ן י_.;,, יתקרןה ה,-ץ:'נ, 5, פ',,1 לרזו: תבנך הרברט גילן יווצתנעיין

 י1,5, נ.נ1,י 1! גיוס"חטי
 מיני ךמש!ט נית יחן י1 ,ן ע"ס ךת;;ו.ת1, טעמ' את ו., מ-.-

נ"... ה,-2%.:. ,, פיכן מיי1נ ן'בנך כך'דד,ך:נ,קת
 וחי ~r-r 1,ן,;וי !!,1 נמכרחור ! מיום הר', ד1:.הש,ן

 ימס ולך,ד, ב-:ן

:היגבן"
 ש',י8 ל:י:י""" יגב מע:ג:לןבה7:ןביהי :

 דג-י יונקן מך, ו,מ':י' ךנ.,ה!11"ה
 ,ן;יש,'

 ג"'ל"י ךי:ונ נע,יביב'7 בתיך תקם המבן %יי%תיע:'1 עשר::ס מישה הכך
 י,,1, ניני"י !! :'ים :;ין::1 שנ:ן2 ימת-נ1' ינ' מנה, ו,מ.מי י:-, י?וואה יקיום התננו1ת וו, ךימ;ה סיקסמ.וס

 מי"ינ ז.לברשפורן( )י:ית 'עקיכיב'ץ 2הליימתח ' נ' י נעיניו. נט.נ %ו הנשפל נית 'הן נ1 יץ קרס י:.י'דעי:י1

 ,ת ךי7'.ס %י יין זה ישנס ,2ית נ,7ן ךי:שן נ. .זיע ,:ייי ישן ולך,ד'
 1942. ביולי 9, מיום הנ"ל דמ:והציואת

 עקר "ן'ק" ת'ך ימשנס ננית יךהיין2 "ךס נ, נוה מנייןהייני י,;,,, ;ו:,;,תת',

,,jyaושה ,יון יינה1?1 ." מזיע סעס ופיהן ;., סומנה ןר:וסמ..ס 'ינ וי גיוס ש;לןר י"ל-"ניג, בוול' נתן הממח עונין?: 

 בעיניו, כמוב צו הישמט בית יחן כן לא שעםהנ-ל, 1968,בדצמבר

 ?1.%ה דים %ו יכהן גקקה רישין:ןלץין1נת
 ילך'ד

 וו ,מהן נשה ך:-, :תיק זה ,ש"סןגי:בץגג ~ar ולר,ד,י

 ד:-,. יך;1יה ש, ?ו1א,קיין1

 דינו, ?וודהנענ.ן
 - א,. ,' :;ן גדייו:י:' רוי-;ן, 5. ךז.ן,ן ממגלה שטרן אוטי

1 
 .ן ןי

 ?ו הישים נ,ת ,תן נן יושת ,ח שינס י%"י-ה1 ,(,1(, גינמנר )(1 השנ,ס גהש.1 נ-, נעםשנ"ל.

 יען ולך,ד, י". נו נ נ-' ושר המינה הון המשון ::1,היןת,י?ן::,ת ב,:ב.י(

 3,י1,,ד'ולך,ישס
 ת,-%:י:. 11, ז.ן:;יף יי"ינ לנדו ב.נהון::7עת

ן
 יי י'י: נ7ש" ":-י נ"'7 הלשוט ינית "ויש" ני 'זיןי".י' ,י,י!! עינינתת.ו

 %זס " נן" מלמין וינני ונ-,, דיג." שי ?יינותי ריב ?,דן:י'; שיוטי יבית-ינק, ורטנבור; אדולף היניח %.1",נע:.ן
 וורדן" נעמן ומ" מונת ,ו L-'Cומען ,ן,1, נצניי, QT'1 25נ2.ת-.2ן,

 הוך ,ויש, ," ,יהדן
 קרו,, "וג: החנ;זית 11, ה"מ:" לינלס מיום .ונ עורקישה מתה-יתן,. ורט:בור; הרטה1ךן:,ות

 בעיניו. נ:ונ ?1 ה:7:ן ג.נ יי.ן גן ין7,ן %ין"ה ,יין %י ימת, ג7ן, דמשנט ,נית ,כוה ן. 'זועירו'
 רשן ולך,ד' ויו". ן, %,.%ן ללעומימי

1211 !,,ן.(.ו1 ת7:.ן. ננ':1 גין !ן,ו. "!ו:.ן'ן.יקי



 בהי-אביב-יפו המהוזי המשףבית
הזמנות

 %,,%42 עונונותתי, י(,,9ן ;ונזנותתיק
 ננס,ו י-ם ביוב שנפטר קריספץ, 'הושע הינון צמאתגע:.ן ברית שנפטר מימת-ין, שפגר 1'קולאוס המנוח עוננןנענין

 ,11%(, נוצמ:ר 91הש:-ט יצוו, נמים 5 נימס"ן
 ת,-%נ.:. 7, א3ו,ן!יה מי"ינ קריספין ללמהון::קשת יר1ש,ינ. הניס, בית 2"א, קיצי משירוה שפנר מקסומנקש
 גמש!ט ינית הששה גי יזועירו'

-T?3 

 ינאה טונת יו שיש יטען %זם ג, ינה מימין 1ן:;י י:-,,הנונח הנאה טונת ,ו שיש מסוען אזם נ, ננה מזמין והנני הנ-,,"מזוהש, צוותת יפייס צו ייתן המשפט "נית נקשה געש" ני יזע,יי.., !11את1 ריס צו ,מתן
 תוך י";.ש, "נ-, הצומה .'וט ירו יהת:וו וירוצ" הןו.ןנעיון עשר יי.ש" תוך יאניש, הצו ,:תן ,התנוו והיורה המעהנשנון

 צו המתען ג.ת'ה;
שישה גן ,א שאג ומני7ק' ייי נסוני:ב:ןת.וזית

-CV; 

 שרב המנ71ש, י!1 התמזות יו, הימנה פרסום מעם ען

 ישם ולך,ד' ישם ולר,ד'
 ,"9111 עו:וו,תתי,

 שויו, גיויי 11 ננוס נת,-א:,נ ששחרהתי-סני:,
 44' פיית ,ינ

 נערור %ו ביום שנפן( לוויקי, שמעון "מנוח 1 עו-r:,QQ:-.י

 ן תונהן,ףג,.. ,% מזיע טרם וור1,.ת, הומי" בינעם מנוסיום
 לזפקי. ייגליה 7ן(ן ע:(::קשין

 "משוט נית נן.הן יא שאס היגועש, "!1 ייתן הת:נן,ת וי,הסמיה :ס ' . ''1' ,י ין תעווהוונאמור.,יתן י',"ר..מן המשית נית נן.וש שעסין ושרי, ו%נ ,מנקש צייאה ריס"עיזת ,ו19. נזצמנר 17 י.ום "..,ה..ין ה':,ן י% ומזוע ,ן( אשר .יהתוננות ה%ייוו" "צוו%" תיישם1,א
 ני.ו'ו. ני.:?1

 רשם ולך,ד' 9!(91% עו:1:ותת.,
 החם נשם ים ".ייע הלפרץ, הרמן "מני" עיניןונ"מ,
 9ן,4"9 עונונותתיק ,"1%, נמרס ,1 גיזם ננ.ו-.ורק שינסיהלפרין,

 !:יפתנענ.1 4מ .ן,,[ 9נ2 ,ן,,,ן, ,71 מ-,Bronx הלפרין פאניוהמנקשת
 אלקסנדר, א1נלהרט המנו"

 תימי-מנשה. ממישב אנולהרדט תרצהייינקשת .","ץ-י,".ג.5.ט
ש, ת,י.,ם 1,א תשת, י% סייע סרן 1,.תו ,י, ו~מנ" סינוןמ.וםיום יצ.י"תי תיקף י.יתן ,א מזוע טעם ויית, יי, "יינ" פינים מ.יםיום עשי "ייש" תיך הןשפס נג.ת יית..ינ QTN ני ייה מן:'1היינ' ;שי המיש" ת1ד הישיט נגית יה""ינ %זם ני ני" מוייןהייני
 המוו"

 תימית תינתן יא ויזוע ":נוה ש, "%חמנה יצ.יאה הירשםיין ייתן דשן? נית יוש נן י" שחס 7"19, בינואר "" מיחס
 11 תשוה ייתן הישרט נית .וש נן יא שחן יינ,שת, !.1חה~'CT נאן.ר.צו

נחמיר. ישך ולך.ד'
ד'ולך,ישם

תי"
 %",%21 עונ,נות

 %1, המקך שימה מיתינ מין יקד ייחם ":',ה י,, ! 1 נע. ה, ת,-אנינ. 9"2, .".זה נן ייסוג ליבחעד הלנה ויןי:תנ ,ן,"91 עונונותתי, שנער ליבסקעד, )מטה( מאר'ץ ומזוה ציוחתנענין

 צוהרת ק.ום צ, י.נתן יא מזוע auu ותיתן ד, הומנה פייום מסום,ום
 יידימת. חנהךנ7ושת

י  את המשנט גית .תן נן יא שפם "191, ניניי %9 מיום "נ-י"מנוח
"1.." 

 גור טונת ,ו שיש ומען %זם ני נזה מ..,ן 1_ר,., י,_,

י", ב ישס ולך,ד'
 רשם ילך'ד וקוי.ם גנית 2:ר שוחמכר, אלתר שנח עומןמין

 יהוו(, נפנרו"ר 41! תש:-ס נפזר י' ייונו פת"-"לי",נ.,.ונ.ן,
 17,59ן עונשותתי, מ"1,1ן. שוחמבך אידהו"מנ,שת
 ן, נת,-%מ: שמסי ליברך, דוד יעקב הננו" צ11,הנעמן ונקשה ייושן ?1 ,מתן נקשה "ו.ש" "מנקירת נ, יזוע,י1ו,
 "11, ננינמ:ר " י'ונ .ן:מ השוח, ש, ;ונונו נימי נין-צ.זון שרה ע1.ז %הימנות
 11"מויין

 ן,
 1TU" ,1 שיש ה:,ןן אזי

 הקרן. בט'יוייקש, הו-, "שוח ננונ1ן ":%ה
 עשר ח:.שה תוך המשש ננית יצת..?: %זם נ, נוה מ.ן.ןהיינ, הוינה פי:וב מיום יום עשי "מישה תון יהנ.ש, "!1 למחןוהר.!"
 ,!,ותה ק.וס !1 יינתן ,א מזוע סעי ו,.הן 1., דו:מ עימסך'.ס 'ים צו הממט נית .הן נן י% שחס "מנ71ש, Tsn ,מתן התוזזות1.,

 נעיו.ו. גס,נ צו המשפת נית .הן נן ,ן שאסה;.,, בעיניו.נטונ
 ישם ולך,ד' ישם ולך,ד'

י ,,,ן.,.ן~ גונ.ן. TCtll ניס !סנן. ונמנומים.ימס1212



ן
 בתי-אביב-יפו הכחוזי המשפםבית

הזמנות

 ,בית לנדאו, אווה נשם ים "'יוע" לנדאו, חוה וויגקשת יו,"91 עונווותתיק

 %9ן, %מורי " משצע
 קק

 קוום צו ,מתן יקש" המשפט ,נית "ו.שה "ינ,שת גי יייעלייי'

 ינן, גסכוד או 9י19 ב5נרואר 19 מיום "ו-י המנוצה ש,%.~אהה חי-"2ינ. ", קן,1 מי"ונ דונסקי )רווה( שרהוהמנקשת
 עוגון, סו", ודמיוני "נ.,, מהתאר.ך נע,-5ה צ11חת"ו,"י,ופין nNTIS ,קיום צו ,יתן גלש" "משיט ,נית הוגשה נ. יזוע,"ווי

 נו" יזיין~"גני ג, נוה מממין והוני TSTarg, נמחיה "מנקשת 1,מי1וי הנ-יהסווה
 השויה נע~נון רואה סננת ,ו ש.ש קטען "זס נ,

 מיון ,וט עשר "מישה תוך ,בויש, ינקש" יסתננו ופרוצההו., ,צו י"תננז ."יצה "מנח נעונון דו"" מונח ין שיש "לעןאיב

 ":שן? נית יתן גן יא שחם נקש", ,".תה יתנ;ז~ת 11, הוינ"!רנ.ס יום עשר חמישה תוך "משפט, ,נית ,"ביש החוננן 1,ינ",ת",.~ם
 נעיניו. נ"נצו יתן נן ,א שתם הנ-,, יצ11.ם ייתן התצווות וו, קימעה סרניםימס
 רשם ילך,ד' נעיניו. :ט,נ צ. ןמקןט2יה

ד'ולך,ישם
 יו,""5 עינונ~תהיק

 נח-ינ, 5, :צנ,נון מר"וג שאול ך11ה היו."ה %..אתנענין %",[~5 ;וגוננתתיק
 9ו%ן, נמי; 29 ניםשוביה ננונמנר י2 נינם שניסרה ולברט, ך11ה "מנועה עונוןגענ.ן
 מ,ך"י ואלנךה י5., 5, שן-ארי יר"ונ ךיימ' מדי~ומנקשים"י1%,

 ת,-"ניי. "1, ג1רונונמרן.נ ת,-אג.נ, ", "ענווה ייה.ג 1לבךט אךנוןממנקש
 יי"" "'" יי י,בן::::ך" ייויןנ:::ג :י:: :1:: ::י:י:: ::ןי11ב:::יב

 וו, ,ויו" פרסום יינם יום עשי "מ.שה תוך "ת;וזותו,עיש
~htv 

 ,גקש" יךת:וו הרויה אזם ני גוה מימיןיריו.
 ,הת,יצנ הו-,

 טים ~ייתן ו,, "ומג" פרסום מטס '.ם עשר "מישה תוך ימשיטגנית "מנוקש. Tsn את ולתן גנקשה ,11ן "משפס דית יגש נן,א
 ימאי י" ימית "מיי"", שי האפייי" "ציי"ן ק'יס צי ישתו י"מזיע ישם ולך,ד'

 עונבו", ונמ1",י ךמוו"ה ?,יאת נינועי מורני וסור" רביעימרי

 נמג.קש. ואמוייס הצבתם את "משפט נית 'תן נן יאשאס 9י,2ו% עונווותתיק

 ישס ולך,ד' סבו, בלנקה המנוהה עגנוןנעוין

 בם!:.::::גש!:ךבןי:כ::::: ב:י:!::ין::::::.::::1!"','"טין::ן:ד
הות"

 געיניו. נט~נ %ו "משנס נית .תן נן יא שאס הנרוה, יאות" התנווות וו,

 9י,""8 עינונותתיק "";"!"ו עונינתתי,
 מנור, דורון כמנוה עגנוןנענין נת-ים, 11, ניגנה מיפיי להומאני נביא ימונה ייונתנענין
 ונעת.יס. 4ן, נגנ,יון כי"ינ מגור עדנה1"ינ,שת ""9[(, ננונכנר (zs תשג-ס גנויו נ' גירם נת,-אניןשניסר

 נ,צנ" יי",נ להומאני בתיהי"מנ,ש"
 נת-,ס. 11,

 "",""ן ע1נ1נ~התיק
 ",- 14, הפניי ייעי" מינוי אסא מלכה "יווהה עוננןנע;.ן "(;4"7 עונ~נותתיק

 גשמני )5 תשג-ט 2נן,ו .-" 2'.סגיה121ת מאפייי )1% תש;." בויון נ-נ כיום שפטיה ש!ייא, שנונתאנ.נ, שבסר מינינות, )לרבוים( שחר ישראל "מיי" ע,2ו21ע;.ן
,"י1(, ""15(,

 משייגה אסא( מרקו נקם גם )הין~ע אסא מךדכיושנקש "4, אגרך חנה יר"ונ )וךבי'ס( שחך איטהו"ינ,שת
 תל-אביב. 14, הפממ '7ע.ה ישבשעזיא,ר"ונוה.

 י",%"7 עונונותתזק
 ת,-אנ.נ, 47, רשיי מי"ינ שצקי 'עקב ומנוה ירושתג'נין וויו, מינואר "1גיזם 9",וו" ;מנונותתיק שנסי 111:שטיין, קיני נו אייזיק יצחק המנוח עוגנןנענין

 8""~(, נאויי, )"1 תש;.ח בנינן ס-ו גירם נת,-אגיבשניטר ודנוי;. נן מאייי, זו:נשטיין פרידה1"מנ7שת
 שצקי. יגאלויינקש

 יו,.ו" עונו.,תת., %",ו,nTJT1rW 7"יו
 יזי;,ז.רף, שנפתר פך'דמן, פךד'ננד ייו,י ירושהיערן "1 הנשר נ", מי"ינ ווף1ברו ליבוש המנית .רוותנענ.ן

 "",1, נידי "! OT'1ויש.", ""19, גזיינר וי גיס גה,-"גיס-ייו שמסריפי,
 נן, יייינ וייעברג בנימין."מיבש

 הנשני
 נתי". "", 1,ער1 מזז, Tu~'1a ליב משה.המנגש ירו. 9ו,

--



 בהל-אביב-יפו דבלהו;י המעבטב"חי
 )המשך( ת 1 נ מ וה

 בדצמבר 14 ביום שנפטרה ניימן, דבורה המגוה ע,בוןבענין שנמטרה )אדמסקי(, בנצקובסקי 1-1קל המנרה ערבוןבענין י",!י" עונדותתיק %י,"%7 ע~נו;.ת,ה',
tl~ss יצין, נענר.אי 7 נ.1סנךר?,.ה

 בני-ברק. 10, ירושלים מי"וב יורךביץ אענץידמבקש הלפרין. ומלכה אדמסקי וםבוחהוהמבקשים

 69';893 ע~בזנותתיק 875,69 עיבו:ותהיק

 ;:ויר )מ:וצהר'(. מנוצ'ר' חברהם ילאה ;ויין יעוף :.: גיס ק:!לדה :לקר, ליבה חיה יקי"" עשיוין:'1
 ני;."ך 7י'ין 1,4%ן, גיאי 21! הש,סג"ייר

~(las) נת-.ם. ,, :%.ן ;עי." מיש: מ:וצ'ר' 'עקבי'יי,ש לת,-"ג,נ. :לקר 'עבץוייקש 

 ו" עונשותת',
 אות נית ךי"ינ ק,ר:פלד קירזוליה המיונן יד.שתנ?:,ן ;הין. !!, ":.,נ., יי"ינ דובשיי מכאל "ג:., עשון נעין1 ין,%4, עונ.:.תחי, דן,

 %!;ן ,.! תש;.ן לגת %' ניוט נפך-בנא יעיר :"פיס גג.ו;שנפי

 ש;-לי_
 ;1%5, נ:ו:מגר 11 :,.ס

 !!' ":ייגוז מתיג  רובש:י )גרדה(  מעלית  שיניתהי
ו ריפל ק ף,

 ננית- שתיר איסקוב, ,,ין גן בוקו ילקי" עמייגטין %ן,%ו, עונו:,תחי,
 י195, סמרם 27 ביזם בצריפון "סף-הרזסא חולים גיניאר 9 ביזם שנפטרה אליאס, אמיליה המנוחה עיבזןבשנין

 מחילון, איסקוב כחל והמבקשה תל-אביב, אסיט, ההולים בבית1965
 אור-עקיבא. 32ט, 1' דו-משפחי משיבק 1-ךזנכ[לד לויוהךכקש

 69',897 עזבומתתיק
 יל-יביב,  י4, חן משררות בכר ז1לברט דינות מ,נוןבענ.ן

 1965, גדצמבר  נ% ביום בתל-אביג שנכנר 831 69' ע,בתוההיק

גטין
 עינוי

 ת,- 4, אמנתיזנ מי"יג בכר( ),נ.ת משיח רמה ו"לג,עת :ן- 1ן, ך;;:ה וי"ינ קסט:ר ליבלה ,ירינה
?

 %ג'נ. י, יאש.ן.ס זיייה מייי: קסט:ר זאב שמעון ווונקש

 7",,%, עינו:,ת תיז, ר.יסי(. ,%!,ייו;,יס
 קרור, )חנה( אנה "מעי"" עיי,י;:.1

 ת,-,:'נ. נ%, ז.ו;ויף מי"ינ סלטר  )מוריס( מסתייגנז; י",!,, עיני:יתתיק
 :ת-'ס, "2, %יקה ירה.נ כהן פורטתה ידויה עתוןינג'ז

ן גת-.ך. ימת-.וחך, ,ו, נ,:, ;ק:גץנ!עש:שן:4
 %(,7?, עוגיייה תי,

1'- 1 
 יפי, 7, ישרד מישי פ,שלר כזעוה דממת ,ך.שת.ע.י, '"-.

 ו",1, :,.:ונס 4! ניון ג.!.הילר
 '!ו. 17. רו,מ" מי"ונ פישלר פ:'ייךנ,ק ,",4,, ירושיתת.ק

 לנת-,ס, הוכמן :מד ךךץ,, שננןנעמן
 1359, בפברריר 1רב  59,, ע,בונותתיק י :יום ששיי מנת:.", ST~S שמחן י:ו:.ת ;.:.ןנע:.ן %","י" ע~ייייתת.י יג"-,פ. הוכמן שמיאלוה:נזש
 אקו?. מתיך ויינקש ג"-ים. 4,, גלגול היתיג כותבי  מישל  יימן יינוןבתף,

 נת-ן. 4,, 1:יי יקינ לנתבי  וחו"לוהךב7ית

 איי, ין'נ'ון אליהו ךיןך .-;הפלו
 14 ןייס  שפלי

 ונוו, ין:טייי %",י,, ליגיייחהי,

 מזוי. ששון רחליימי,ש', ת,-":.י, ו;, ,:י", גי"ינ מזרחי ציון "מיי" ;וייןג?:.ן
 נ!:י.%ר !! ניגס שפטר 1יי, בון רפחל ךי:ו" 'ך:;תג;;'; ",-"ג.י. 1;, זךי"י ליעי: מורחי שמחהיך:גזית ,",%יי עונגיההי,  ,""1, גן,ו,יט  7! נ.וב נוזיושפיי

%ו,.ן,

 ךייי. ;:.ן משה,":יוק 5":%1, עי:יייתחיל
 י, :'ין קפתי ארלבאום, מקס ,יען ;ונוןנכין

ת., מזי
 eoiic3 ;ונות"

 מ'ליפובמק'ה, לובוב "::ותן יונןי?:.ן ,"1%,, יתמותך )22הש:.ס
 קצנלנבוק. ןשילכ,ית שסך:ז-ך. סיניותוהמבקיעות בני-ברק. 12, מצדה מרהוב צרלכאים אטיוהמבקשת

 7,1ן.4.ון התמן, יהנו 7.ן ,ינו. "ייליל,:.);יי1214



1
 בהל-אביב-יפו המחיזי המשפםבית

 )המיטך(הומנוה

1  921,59 עצבונותתיק 995,69 עוגונותהיק

 ל."מנ. ", נגך~4י:4מ:יננ "ייס יי"ינ וי'"י ט:בר11ה:ש:בנ:נצ

נ
 ,' י,-'נ,' נ71י מ: קיפניס 'יכבד יתנקה ע"מ,:ע:ץ ס נ. גת,-אני: שמסיה פרנק, ?ערל וממק" עונגן מב.

,(ין, ת,-"נ':. "ו, סניי" מיייי ליבק ncrJיקן:7עת
 רמה-;ן. "ו, דורנין מי".נ קיפ:יס אהרןייקש

 89',נ,9 עובו:ותתיק

 בדגתן ',גןו,:':י: ,.:גבהיי. -ק"' נהל- ב:.,5ן,ןן)ב
 ;נעת"ס. ;ו, rt'A מיד.נ ןטאט.ב א כ ח -,וי 7.נק' ייצמג יןץ"י י, פיפ,ביץ צבי דמי" עונו,נ:ץן

 1908(, באוגימט ]"1 השכ"ה באב ב"ו כיום שנסטר רמת-:ן, 12,עזי

 526,59 ערבונות תיק רמת-גן. 12ז עזה עובשי מרחוב פומדביץ וץנהוהמבקשת
 ההולים בבית שנמטר בן-אוני, אטף המוח עזבוןבענין

 בכמר-סבא שפטר רדזנצן"ג, מרדכי הנות עכבוןבענין חילץ. 9, הארז מרהוב ךייס יךמתוהמבקש
 68"1, בדצמבר 29מיום

 חית-גן. ליכסציהר מנדךזך;והמבקעית 515,69 עזבינותתיק

 6 בימ סמטרה  עיטיינברג, צביוז  המגוהה עונזןבענין
 י6',92% לובינות חיקביוביבי64פ1,
  ?ט'ינברי צביוהמביש

 ;1, ,קראבין .וכף ניוונ אממה מנדל דירך" עוננןנצנץ ה,-":יג. !ן, :ן-'יזך מיקי:

 הש:," דע,'" ייפויי א.';ן שדלון:נ,ק ~r1:1?rr elsleתי,
 יזרה. 1,

 בער- שנפטר מכפר-הס, קליין אףיה המנוח עוביןבענין
"ן

 ו!, "ר,ווויונ מרוונ שמעון אקוע ולס" עינוןנעיץ ינ. מניר קליין שרה ,"ן:7'ית

 אקוע. הביבהיי::לשת מרדו, ברוך המזו, ע'ניונ:;.1
 הל-אביב. 8, המר מיהב פרדו נהרייהוהמבקש

 יתם ולך,ד,

 בהיתה הכהוזי המשפםבית
המנות

 253,69 צוואה קיוםהיק 242,59 טזביניתתיק

 ךה'ין, מטמן 'וכף ך::ון ירשתנענין
 ה.רשפלד, קורט המנח ננועתנן:.ן נשתי-מנשה שנן:י

 ה.רשפלד. עליזהוהן"שת IDGO~ נ?ניואי 7נ.ונ
 עעי דמיעה ה.ך ךכש:ס נ:.ה ,ןתייצנ "ןס ן, נון ך,ךי,ןריני מהורן. ;וטמן אדולףהיי"ש

 ה.' יינ.ן מירס..נ יגולון ממ, ,מות נחה דך:זט ,ניח דושן גי ינוע ,י.וי,
 ייושן תו,. ייחן יא סייע סעס פית, וו, .ה

 נו" מויין ודשי ונ.,, ::;י,ש,
 נגימי'יי' צי ניחני ית' '" " י" ש" ":ייהייי"ת' ה:ג::זית:יב: :ן יא ש"ס ד:;1", ייושת ע, דינר.1 וו "נתן ין .מלרעו.., .וט ירי דייען היך ,חיק, ,יירזה ,ה";;1 י"ר.2ה גיזיםנעונין ין.1," ,יום יו יי:הן ,ן מזוע הירשותן, ,.רם ד_.,ח ' -""_ר.;, ח"ה דינת ., קיש ך:י:1 עזם נ,

ע-
 יי!  רוי,ש' י" ח',

1215' תשכ"9,9"4,19.ד1 ב:ימן  כ"מ 1518, הפרכוי-טיליוט



 --ש

 בחיפה המהילי המשרבית
הומסת

 י",,"ו ?ושה ,יחסת', ין,1,! ;וגונתתי,
 גיוס בחיפה שנפטרה לאופד, טאדב:ד, המנוחה צוואתבענין בים בחיפה שנפטרה מיום, מרים מינה המנוהה עזבוןבענין

 1968, בדצמבר18 1968ן בספטמבר22
 חיפה. 151 שדה יצמק מהחב מייד יצתקוהנעקז עלי אדלר, יומף יעיר, דוד יעיר, אפריםוהמבקשים
 "ג:.יה ש, האחרונה י?..א" הירמסו." המס" נע," יורשת ונתפר נשמה יואל הוה לודאו. יוחנן% תקיייי ,א תום, יא מ17ע טעם ו,.תן 1., חמנה שיניס מ..ם'ים לנדאו, 1ד '.אל, ארנסט יעי רוטשילר, מריםלאופר,1 ;שי הגיש" תנך המשט ננ.ת יהתי.?נ "7ס נ. נוה מניי.הייני נעמי ;ולדשמידט. חוה וולנברגר, יהודיתרוטשילד.

 הנעי
 תיתן ,ן ומגוע

 ,,.ס ו ,ש דודי.אלודניאליואל.יואל, י." ר!,,,, ימנ,ש. ?11"ה ,.וטתן.ות הנה וקמיניה יי7יהן שי אייטיי!יס .נ"י יואל,אפרים

 לבך קי ;::::ן:;:%?ע:ן 1[ שה;.ש,ן5! ייןעיך5ג:מ:ןימג::ג:ן
afoie9rwllsp~n 

 ,"קנן .ירשה ה;.י המנשה ש, געןנ.ןהשה
 ת,1..ס ,ץ הונה. .א מי.; טום ציה, ף, גויתה יידם ב'.[ '.ס רמס רוי,ש' י , נתן .מל.ן'דר דיניו. ג?ונ ?..ים המש!? גיח נןיהן ,א שאסשים, ה,_"ניג. 14 ;י,, י:נ,- ,נקשת התנןו.ה וו, הינה !רוום מ.וס יום ?שר "מישהתוך נמי,- מינין ד__ליאו יך.1 שכסר אנליזהזך_נ,קת יקיש, ירו ,מתי

 צו ליחן  המשפט בית יגש כן לא שאם למבקשת, rsT~s קייםהעדת

 ישם רזי.ש' רילניצןר שמואל משה מאירי3' המין ירושתנאין
 ה.!ה, ", ויםסורך

 היפה. 8, הים מדרך רדלגיצקי זהבה אדגךנסטהוהמנקשת

תי-

 69',812 2זבונית
 שגפסרה מקריח-טבעון, גולד בטליה המנוהה צוואתכמין צוואה קיום צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי יריעלהווי
 1969, בינואר 28 ביום בהירה טובת או זכות לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין והריני חג-ל,המנוח

 עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם בל בנה יזמיןהריי לבית להגיש הנ"ל לבקשה להתגבר והרוצה המנוח בעזבוןהגאה
 תקויים לא תוכת, לא מדוע טעם וליחן וו, הזמנה פיטום מיום יום לבקשה התנגדות וי, הזמנה tTD-D מיום יום עשר חמישה חיך"משפט,
 צוואה קיום תעווה תינתן לא מדוע האתרוגה, הצוואה תירשםולא בעיניו. כטוס צו ליחן המשפט בית יגש בן לא שאםהנ"לן

 )יושיטש( מושיץ ליהודה העתן לא ומדוע )ומשיטש( מושיץליחודה
 רשם רוי,ש'

 ין יא שאס נוין. היייה המנשה של מירי ומס.; מ.,, יצו;ק?.) ונמור- והיונות חנ..ות ימט,ס,.ן, גי עי עו:11 הנבת י. "..י
 גאמור. וסו לויה ייתן ךמע!ס נ.תיין 9",1ו2 עונווותתי,

 ישם רזי,ש, "ו נ.וס נהייה שמסר רייטמן, לייבו המנוח ;;נוןנענין
 %"1%,נ.נו%ר

 י",11ן ?%11ה קיוטהי, קרית-'ס. ?!,"' 11.3 אהנת מרה.נ ר"טמן סליוהמנקשת
 ניוט בנהייה שנסטר לעזר, הרברט המנוח יייאתנשי, ךמ1.ה, צוואת יקיוס נקשה "משיי ימת המשה נ. ,זועיו.וי
 י"י1(. נבואי )7! תש:.ס תלוחה' השוח געוגון הוא" מונת י. ש.ש I~TDn אבס ני נוה מומ.ן.הנני

 עשר חמישה תוך המשיט בבית למתייצב איט כל בזה מזמיןהייני כיום יום עשר חמישה תוך להגיש, הציוחחה לקיום להתנגדוהרוצה
 תקויים לא תוכת, לא מדוע טעם וליתן וו, הזמנה פיטום מיזם יים יתן בן לא שאס המבוקשת1 הצוואה לקיום התגגדות זו, הזמנהפרסום
 זאת העודה המשפט בית יתן כן לא שאם לייזר, מרגיטמנקשת רטם רזי,ש' צווא" קיוס תעודת תינתן לא ומדוע האתרעה הצוואה תירשםולא בעיניו. כטוב צו המשיטבית

 ישם רוי, ש'ישיר.
 יי,!"2 ;1נ1:1תתי,

 130, זייד אלכסנדר מרהוב הויחנר שכ,עון המנוח צוואתרע7ין 1959, בפברואר 6 ביום בחיפה שנפטרהחימה, 5י,7)" ?וורה שיםת., הרשה, ,יחי מב."-ה.יינ, אר,אז אזל "שיה" ו,נ.ןנעין
חיית-הי.ס, 7!, ךיקיא,י מי"יג )ארואץ( ארואם יעקבוהמנקש

 ,""1(, נלא. )24 השג-" נ"י.י ג-1 ניוט גהי!" קתלי
 ?11"ת1 יק.וס נקעה הישבס ,גית "ריש" היגקשת ני .17ן,"1,. ?. "ינר.ז ?1 ייתן נקשה המשבס ינית הוגשה ני ,נועינוו. 100/קדית-היים. זייד אלכסנדר מיהיב הךיןנר שרהוהמבקשתהיפך.
 תוך המשפם בבית להתייצב אדם כל בנה כזמין והריני הרוה,זול כל בזה מזמין והגי לעזבון, מנהל ולמינוי הג"ל הכנוההירושת
 תוכח, לא מרוע מעם וליתן וו, הזמנה חרטום מיום יום כשרהמישה להכרזה לההג:ד והרוצה המנוחה בערבון הנאה טובת לו שישארם

 תינתן לא ומדוע המנוח שי האחרונה הצ,ואה הירגום ולא תקוייםלא התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר המישה הוך להגיש,ולמינוי
 ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם הויזנר, לשרה ?ווחה קיוםתעודה בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לא עאס ולמינוי, הכרזה לאותה)

 כאמור. זןתעודה
 ישם רזי, ש' ימס רזי,ש'

 1,1י.(.7ן "77.ן. 7:.(, נ.י ,וין ";י;ין.ס,יין1216



1
 בחיפה הכהיזי המשפטבית

הזמנות

1
 קק

 כאמור. זו תעודה ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם אלשך,לליאה ביום בחיפה שנפטרה לנדסהוט, שרה המנוחה צוואתהענין

 י"ס רז', ש' %ו%ו, נכפתרוו
 "מש"ס ,זית תשה "נ-, "מתשת יזי ע, "~;שה גי יסעיהלי

 נו" מעין הר,!'י
 מיה,נ ,!ולד':טיין ינית קרון פך'דה המנוקה צנועתגעתן נעונין ונאה ענת ,ו שיש "סגין %זס נ,

 מנהיי קרון בע,"מב7לנ יא ש"ס המנקשת, יהנרות ה"הננ17ת 11, תמנה פרסופ מ,וס,.ם
 ציו"". קיום צו ,מתן נ,ק" "משוט ,נית ינשה גי יזיעיה,וי 2עי!,1. נטונ צו המשפע בית ,תןנן

 עשר המיש" תוך ,משפס נן.ת ,"ת'יצנ אדם ני נוה מזמיןהר.;. רשם רו',ש'
 ה'רשס .יא תק.י.ם ,א מוות ס"ס כיהן 11, ",מזה פיסיםמיאסי"ס

 תעטי" ,יתן ומששם נית יגש גן ין : 9",11% צמוא" קיטסתיק
 נימור. 1,

 רן1%. נ7צמנן 29 נ.01נגפר-מנא
 עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מימיןהריני

 "אחיו;" "!.תן תירשםויא %(,"!" !ו.%" קיום תי, תקוים י% תוגן, ,% סיוע יעם לית, 11, "ומ!" ביסום מיןסיום
 ש,

 מלעסה, פרידולד 'יסף הין" !ילאהנעיין תע71ה תיתן ." 1מ7וע ה;-י ךמ;י"

 תי-אמנ' 27' "'פ" מייד שקלנובסקי רוזלוהמנקשת ,יתן "משפט גיס ירש נן ,א שתם ט.נ~ר.נ",', יחי" ציי%"ריס
 צו למחן המשפט לבית בקשה המבקשת ע-י הוגשה כי ידועלהווי כחמור. זיתעודה

 בדצ- 14 ביום כחיפה שנפטר פרידולד, יוסף המנוה של צוואה קיום רשם רזי,ש'
 1968.מבר

 %ו%ו.נ.נהוי
 22 במם ניסעה nlun)v שלוימר, אלן "מנינה ת

 י"ת!י7

 יבייש-

 וו, הומנו 5ייום מעי רם עשי חמישה תסך "מש, ,

 עשי "מיש" תון המשנס בנית ,"תייצנ %דם נ, נוה מימיןהריני
 ' רי ש

 :י::;ג"ג:'::ג::::ך::::י:':גי:: תקו.." יא תון", ," מווע הס ".הן זו, ,,מזן יייוס י.,ס.,ם
 ה,פ", תוך מרנ,.ת מ:ןנ רייזנר משה "מנו" סייסת גיתן

 %"19, גיתי 2 ניום נעני," ""ייזם נגזת שופסי ישן רזי,ש'
 ".ן". ע., ,.חון, מימת ריק!ר אפריםוהמנקש
 עשר חמישה תוך המשפט כביה להתייצב אדם כל בזה ממיןהריס

1
 ק ק

 תינתן לא ומדוע הנ-ל המנות של האחרונה הצוואה תירשםולא 9 גיזם בחיפה שנפטר שלזיהור, ידסף המנוח צוואתבענין
 צו ,יתן היערס נית יתש נן יא שמס ,ינקש, nNITS קיוםתעזת ,"19.שינואר

 בעיניו.כטוב עשר רמישה תוך המשפט בבית להתייצב ארם כל בזה מדמיןהריני
 ישם רזי,ש' תקויים לא תוכח, לא מידע טפם וליחן זו, הומנה פרסום מיוםיום

 :ן::יומם:;:14:::::ךי:םןגבי::י::: ::גמעך:::;"יגב:
 בעעיו. כטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאם הכרוה, לאותה התנגדות זו,הזמנה

 %",27% ירושותת., %",7;2 יי.ש,תתי,

 1, שתון מי"ג, בכר משה ז'נט'ל המנו"" ירשתגע!ין "", 5"ר מי"ונ פרנק ייאין נן מיר'ץ "מזו" ירושתנידין

 1868, בדצמבר 2 ביום אביב שנפטרה טבריה, 1935,13,. 1989, בינואר 15 ביום שנפטרהיפה,

 בכר. nwuי7מ:לש פרנק. סולציה~המנקשת
 1",",2 ירושותת', 9",271 ירושותהיק

 אנקתן, 1,2נו1ן, שספסר ליבמן, שמון "מתה עוגנןנענין ג1ז;יי,מר מי"ינ בכר יזיז" גו אליהו "מפוח .יושתנע!.ן

 1958, בספטמבר 26 ביום 1959, בינואר 28 ביום בחיפה שנפטר חיפה, שפרינצק, קרית12,

 מנמי-שנע. לירז מרגרטי"מנקשת בכר. "י'"י 12 משה~המנקש

7;12 1,,17.4.1 תשנ.ן. ג;'"ו ניס ,ן!1. "מורוי."'.זין



 בהיך המקזי המשפטבית*י

 )המקז(שמנזת*

 יי,ייו ?וג,נ,תתי, %",1,,! 'רשותת'7*י
 גסיכם ש)ן:י"יי.ס, מניית למדנ' הנה ןינ.,ן .יושתהנין סגל(, דב )אכרהמ סגל דב ילנו, עשי,גע;.ן1
 4י,1, ג"תייס ")י.ינ "ן.ז.ב. ימי סגל שרגאי"ינ,ש1

 י".ין. ענתבי נלהיימנלשת*
 י(,י1% ;1נו:,התי, %",!,2 ייישותת'7

 "ל,, יי".נ שומר יעקב הלי" ;היי)נעמןן
 נ QT'1 נניייה שמטי וריר, יעקב יציק )י)שתחי.ז ,י.,- י,,, זיי

 ,!11'ג!:י."י tl~ES נאע,גט "2 נמס שנוטי י., יםן
 זריי-רז. זהבהי"ךג;שת שומר. מרגליהוהמנטשת

1 1 :" ם מי כ;.. שמירא, מאשה "לנויה ?וגוןנ?נ.ן %  ,1%, 
' !יז;-"גן. "", ד",1 משימ; שפירא הרצלזה:"(

 עני. 17,44, "י?, יי"יג כהן וד".ן .ינ.ש

 יו,סלך(;1:נ:ך אטשס קיט :!יץ ךייזי:ת :)::'שם! י; "י"ינג".מ!י:י:ז:נ:הבןע'ז
 )יאי י ,! ים נ ינייי" "ממשיחי ס .ויי ננ'ת שוריןעני' ra"t ,1 יי"ינ טיטלבאום ,נ.ת יאין רחל1"מנ,שת

 ן:,. "1,", נ,., )., ?(וו ךשנ' אס.אס ציון.ןמג,שהיקה.

 ~EST6 והייניתתי7

 ג'י" י'יי;י'ס קייטי" יר'1' :ךמה :י:ך בך :י12
 T:?- :ועת-"ףנ, ביק ,נ.ת סול ח"ה "י.,," נחו:מ

 דית-ון. 4", יד"" מיהינ ספל מינ',ךי:7ק %י,,,:; ?ומסותהי,
 שומטך מפרדס-הנה, איינהורן עולמה המניה ערבוןבענין

 !רן;-יין. "שנ, מייד אקהורןני':נ;ם:4ם:
 :;::ישיך:: רוז:ברו, שרה המס,"זוגת

 יעקי"::י; יוייי! ?יניוית "י"1
 %ן,!"ן עוכ.)וןתיק 1 גיוכ שנעיר הלדברור, מאיך "יוון עוגנןגדין
 4,10?, אנ"ש ב', מקרית-ים יצחקי במור המגוה עוביןבפין 1959,בפ:ריאר

 ,ייה-ים. ג,2%, שית מש" משי' יצחק' אשר י"יג;ש וולדברגר. רבקהיהי:לשת
 %",1,ן ?וזיתיתה'7

 אג"ש ב', מקיית-ים יצחקי קלרה המנוחה עורוןבענין חיפה, 8,התציג ,ן,7," עייי:יהת'7 יי"': דודמן יינף ג) )איזק( שמרה "מז." ?זג,)תוין

פ1;74, דודמן. יינקףוהמבקש
 קריתיים. 29,2, שרת משה משד' יצתקי אשרי"מבקש

 69 עזביניתהעק

 2י"", ;",ן "ניייץ"ה ךי".נ כיגלך משה ע" שבזןנ?מן
ן יתז, גי))אר aT'1 !1 עויטר,ייה-י",

 %ן,,"! 'יבשותתי,
 ה' יייי ימינייו' שיימי במן' ל וסף החיית rwT~iייי'י 7י'"-יס. 1, י.ייו מי"יג כרנגלר 'וסף ויעקש'

 ג(1%,  יייר.,ר  יןג.יס

 יחר-שין.  לחו  מהרסייייוש"
 ,ן,211 ירויותתין

 ""?1, נ,1,' 1" נ..ס ג".י" ק)"נד ".ע", ,1,ויננ;,  י,,11ן ע,י.יי"ת.7 י.ייי- יייינ מרקוביץ יין. ין יעקב כמנוה ירוש"ועוין
 שטיין. מ".ען. מרקוכיץ בת-שבעיה:ג,קת פעקל- .י'ה צוקרמן מטה מרלה יימן י,:.ןנז.,1
 צ.קרמן. משהי"ן:,ש

 י,,14, ?,מנותנין ,",,%! ירתותג'ק
 מקיי"- סגל דדלף )אליעזך( לייזר המיה עזבוןבענין 27, קדימה מרחוב שפירא שמואל בן הצל המנוח עזביןבענין
 7958, ביצמבר 39 ביים שפטר יחם, 1950, בינואר 29 ביים בחיפה שופטיחיפה,

 "יל"-ו1' ספל מזני,ךךנ,ש "'!י. "", ייי'" מילי שפ'רא שאולזן:י,ש

  %!1ן.,.ז) הזג.י. יו.נז נין ,ינן. "יי;ין,ן'ידייט121



 ריפה המהוזי המשפטבית
 )המשך(הזמנות

 ,",7!ו ע;:1:.תתיק 31GiGO יי,ש.תתיק
 פרבר, אסתר המנוהה עזבוןנעגין אריה, גיר עולמה המנוח עזנוןבענין

 קרית-ים. 2;11, פי:מקר ממחיב פרבר כונדלוהמבקש קרית-ה.ים. 38, ס"ד מרהוב אריה גוך מולכהוהמבקשת

 69',222 ירושותתיק

 ק יהישע הודיעו" 'פהומנקות
 1] :..: :ן,ין ש:פ:ץ וילנאי, cnla ":;זן יציןנן:,ן

 ס ני נ",:" שננסי נולדנבר:, ~pns גינ." ינוןנענין
 ו".נ". י'ל:א' מידכ'ושיוק

 ישו. 4, ש:ימ יי~נ רכב' זלמן.וסף ה.פח. 11, י.קי,.נ מישי נולדנבר: דבורה יט:7שת"
 1568, בוצמבר 18 ניוטשנפכר

 יעיגי. נקי, י-; ניי', מ,.ני, בריא חוה~ן::ק7ת %",:!" ירושותהיק
 קרית- 34, פי:סקר מיהיב דייץ ע[למה הממח יחשתבתנין

 1962, בדצמבר 23 ביום בחיפה שנטראתא,

 69',232 ירושות תיק דייץ. ליאוןוהמסקס

 גיוס בהיפר שנפטר גרךסודלט, פסקן המניה ירושת בענין 226,69 ירוייתתיק
 1959, בפברואי 15 "יפה, 119, ששיא משדרות מנו כ,רדכי המניד עזבוןבענין

 גרוסולד. אדלה והמבקעת 1959, בינואר 11 ביום גהיפהשנפטר
 רשם רזי,ש, היסה. 119, הנשיא משדיית מנו אסתריהמבקשח

 בבאר-שבע המהוזי המשפטבית
הזמנות

 הנאה מוכת לו שיש אדם כל בזה מזמין והנני הנ"ל, המנוחשל 69',40 ע;בתותתיק
 ונונא" ,,'.ס יית;;1 ו"י,1ן ייפחנעשון נחת ח"י העשויי;, דולצ'ה יצחק המא" ע;:1ןנאין

 י:.ש" הוך ,ריש,
 שאם המביקשת, להכרזה המגדות זו, הזמה סרטים מיום יוםעשר 1937, במואר 24 ביים באשקלון הממשלתיההולים

 בעיניו. כטיב צו המשפט בית יהן בןלא דולצ'ה. )רוזה( אקוהוהמבקעת
 ,רשם לוין,ייסף ציואתו קיים צו עמהן נקוה המשמט לבית הוגשה בי ידועלהווי

 נ;" ממין .ך::י ייוש", ע, מיניינים 1,.ים ,יה. נקשרת ".ן. ומ:ורי.ם נתי,יס ומשנס, ,:ית התשו נ, יזרע,ן..י
 אום נ,

 ,חרש, ,", ,ותרז א,י11"י;!" מתיירת "מ:1,שות וך:ר;.ת שרת נעונין ירא" טסת ,1 שיש"סגין
~?flt 

 ורשם ס,.ס י.נ עשי "ג,7"
 בעיניו. כצוג צו ומשמס בית יתן בן לא שאם הגרנה, לאותה התנגדות 11,הזמה

 ,",44 ע;:.נ.תתי, %",י" ע::י:ותהי,
 השלום רהוב ג', משיו:" שהר ר.אךבן המניח עוביןבי:.ן 22',31, הדקל ישד' שיבובסקה ר.נ:קה דהוהה יזעןגע:ין
 1959, בפברואר 27 מיום בבאר-שבע מפטר באר-שבע,42,5, י6ס1, באונומט 24 ביום בבאר-שבע שבטרהדימתה,

 מבאר-עבע. שהד מנינהוהמבלשת דימונה. 31,22, הדקל מסד' ע:יבובסקי יקרשוהמבקש
 ישם לוין,'וסף

 בנצרת המהוזי המשפםבית
ממנות

 יום עשר המישה חוך יגיד:, הנ-ל לבקשי המתנגד כל המות.של 69',45 מבונותהיק
 גיח יתן כן לא ומאם התנ:דדתו, טעמי אח זו, הזמנה פרסוםמי" 1016, מיחוס חאג' כיסא יוסף גזירים המגות צוואתהעגין

 מאמור. צוהמשפט 1958, בנובמבר 10 ביום בנצרת ענמטר נצרה, 5, א'בית
 חאג, יוסף ריריט נביליוןנקש
 רשם אסא,א' הצוואה קיום צו עמהן בקשה המשפט לגיח רוגשה כי ידועלההי

1219 1[1;.(.11 תשנ.ס. גניי; נ.ס ",י[. ":י:.:ין.ירין
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1
 בנצרת המחיזי המשפטבית

הזמנות
 אנס נ, גזה נתמין והנני ירושה, עי המגרה.ס יווים ייתן נקש., ,הין, המיויסיס גתיקיס ומשפס, ינית המשו גי ,וזעיהווי
 ל פרסום מיום יוט עשר חמישה תוך לרגיש לת/ לההגגד והרוצה אליו מהייתסת המבוקשות ההנרווח שאחת בעןבון הגאה טובה לו שישהטוען
 געיניו. כטוס צו המשפט בית יתן כן לא שאם הנרוה, לאותה התנגדות וו,הזמנה

 4נו~, נ"א. 1% גיונ "י?.ת-ה:ר.ת, "47,1 עונ,נותתי,
 מיאמי- 708, פנכולבניה משדריה מנדרם כגרידהוהמבקשת גלייזר, ירפף ממנוח עזבוןבענין

 5",44 ע1גו11תחי, ארצית-הברית. פלדרידה,ביץ', גלייזך. מוידכ,הוהממקשת
 ישר אסא,א' נ.,-.יר,, ננרו,,ין, שנסי מנדרס, שאם דיונון עוננןנן:.ן

 הרבניים האין כהיהזמנות
 בירושלים האזורי הרגני הדיןבית

הנמנות
 שאחת נע1נ1ן המעני, או הנא" מונת ההונע ג, .רושה. ?11. ימתן נ,שוח ,הקן, הי!ורסים נה.ק.ס "ו.ן, ינ.ת ייבשו יי ישעייווי
 יתן כן לא שאם זו, הומנה פרסום מיום יום עשר חמישה הוך טענותיו וימכור הדין לבית יבוא לה, להתנגד ודוגה אליו מתייחמתהבקשות
 נעזניו. כמזב צז "דיןבית

 יעקב. הנכנר.המבקש: תש:"ט,53?1תיק
 תשכ-ס,339גתיק כ-ז ביום בירושלים שנפטר הנונך, וכזרא המניח עוביןבענין
 י!נחקי, מגי המנוהה ועזכו1 1909( בינואר )16 השכ"טבטנת מייישלים. חגונו רנתיההמנקשת: כ-י ביום בירושלים שנפטר יצתקי, מנקב המנות עובדןבענין 1989(. בפברואר )15 תשכ"טנשמט

 1969(. כפברואר )15 השכ"ט בשבט ב"ח QT'1 בירושלים שנפתרה ,1799 השב-טהיק

 ירושייס. וו, וכן נית מרה,נ קמיל בתיההמנקשה: ימרק עינון ע, ירושה ?ו ,מהן נקשה "דין נית נשף"מש"
 23 ליום 1968 במרס 6 היש בת שנפטי גל7)הפנר(,מיכאל
 י"שי מיכיי מהאנק, תנחום ש, 1938.ביגואר

 בתי-אביג-יפו האברי הרבני הדיןבית
הזמנות

 וא"ת נעונין המערמן או ":א" יונת הקזנה נ, יירקה. צויי ייהד נקש:, ,הלן, "י!.רס.ס נהמהם וזת, ,נצה יענשו נ. יזיע,".ף
 יתן :ן ,ן שפס ,ו, הומנה פרסום מיוד ,וט עשר מיש" הנך סע:.ת'ו וימרר "וין ישח ,נ"א ,ה, ,התשל 1ד1?ה אייו משכיהנתהנקשנה

 נעי;.1. ניונ ?ו וויןנית
 .פו. 1, :ינ'%, גן שמשן מיהינ קונפעו סופ'דמיעה: נ1%1,הש:.סתיק

 בפתחיתקיה שמטר מרנפארד, ויאךבן המנוח ירושתבענין
 5397,תשכ"ס תיק 1958(. באוקטובר )15 תשכ"ט בהשדי כ-וגיוס

 בתל- ענפטר גרודזינסקי, לייב  יזהזשע המנזה ידזשתבעין "דדה. 22, המנינים מדחונ נבון שאול"מבקי:
 1968(. ביוני )13 תשכ"ח בסיון י-ז כיוסאכיב

 25, ריפה סייד גרודוינסקי  לוהבה( גרלדה וזיךן  המב7:ות: 3429,תשכ-טהיק
 תל-אביב. בגבעתיים שנפטרה שימוטשנו, נגרנה הממהר ירושתבענין

 ייינן. יי,י.ין;4,ייי:מינ-;%:בקענ";::נ
 ניום גפתן-הויה שנסיה אולמן, נ.ר,ם י הם ,יישבי

 אילמי' פיזימנ;;' .-ה ניום נוהק-הייה שנפטר לוך, דוד "מנו .יושתנינין
 5833,תשכ-טתיק 1988(. באוגונט )2! השכ"חבאב

 ששירו נוימן, וצפורה לוי מתם ךמ:1,ין ירושת נענין נזי-נרק. 11, ",וי יהזה מרשן לזך ,למןוינקש:
 1968(. בדצמבר )24 תשב"ט בטבח ג' ביוםברחובות

 נוימן. נתן דודדןג;ע: ,,41,ת;:-סתי,
 בי.! בבת-ים הכנפטר קיגכ;ינו, טולוב,ךן הץנוה ירושתכענזן

 הראשי המזכיר סגן קרבן יהודה 1963(. בספסמכר )14 השכ-ג באלולכ"ח

 17.4,1969 תשכ"ט, בניסו נ"ט 1518, הפרסומיםילקוט1220



]-  בחיפה האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאחת גיונין המעונין אן "נא" טונת "תיבע נ, .רושה. צ11. ,מתן נקשות ,הקן, הי15יסיס גתיקיס "ויף ,ניע "וושו נ. .רועיהווי
 ,", יסתולל ורוצה איין מת'יי!ת"נקשות

 יחן גן ,א שאס וו, סמנה !רמס סיים ,ום עשר "מ.שה תנך "ענותין סמינר וין יניה ינו"
 ביימו. בטוב צו ידיןנית

 לנה ומלכה פומרנץ ישראל פומרנץ, צביהמגושיש: תשנ-ט,,214תיק
 פומרנץ. נאוי א' נ.~פ נ".!" שנפיי לוי, מלבו יי;ו" ,רוקתני:.ן
 1969(. בפברואר )19השכ"ט

קק לן.מלכהקאה
 !",ו(. נפנרו"ר )ןתשג-ס תשגי נ-א ג'וב ששטר ממן, רחמים "מיי" ייישתגעויו

 'על ממן, )מסעוד( ואשר יצחק ממן, אסתר"ינקשים: תשנ,ס,2191תיק
 דיגול. ד'2כוזץה זמך כיד ביום בכיפה שנפטר זילבר, ייסף המנוח ירושתבענין
 1069(. בפברואר )12 תשכ"טבשבט

 !224,תש:.טת.1 ב'אלוביץ. ודב ז'לבר דבורה"מנקש.ב:
 א' ביום כחיפה שנפטר פרידמן, מאיר המנוח ירושתבענין
 1968(, באוקסונר )23 תשב-טבחשון

 בלימה פיידמן' אהיז אי"ז:4יהןע:?יימז' י' ניי"יייי ש"יניי:ך:נ:7ךנן::גבץנ?ימז'

 י224,תשנ-ס"יק קופלמן. )פסיה( ופצעה קופלמן אהרןימנקש.ס:
 י"ב ביום בחיפה שנפטרה נגיה, דונה המנורה ירושתבענין
 1968(. בינואר )31 שכ"טבשבט

 שנטי אקשטיין, לחבר המנוה .יושת;ענין
 נ,א QT'1i נהדק

 ה' ב איז להייקעת.
ג",1,

 9""1ן. ג,;י"י ),! תשנ.טנשנקאקשסיין. 1 1, ג.נ י".5" שבפסיה וייסח, ליאונה הינופה ירושת;ענין וא:א אקשטיין אריה אקשטיץ, הרלה"מג,ש.ם:ן 2!22,תשנ,טתיק ,ו!~(. נספטמני )14 תשנ."
 קראוס. שרההייקשת: 2"22,תשנ-טת',

תתר"ו!!יתשג.ט
 'yuta~ ביגדל המוי ירושתיאין

 (227,תשנ-טתיל ניוט גויית-סנעון שמסר
 ניוס נהיפ" שנשער ברקוביץ, מרטין ישו" 'יישחנעיין %"19(. גיזותי )ו2 תשנ.ס נשנסנ'

 """1(. נזנינר )12 תשפט ננן,1נ-א שקד. וחנה מנדל מרתהךוג7שיס:
 ברקוב'ץ. ודורי ברקוביץ לטהומיקשים:

 1%ן!,תשנ,סה,,
 "ו!~(. ביוני )27 תשנ-ו נהיות"' חביב. וטנוי שמעון סנריוינ,ש.ב:ן ביום גחיפ" שאסר" ליבובים, תנצה הממח" ,יושתגעתן ""19(. נ".:,!ס )זן תשנ-ה גאיו, נ' נייס "זרה,ששן, ""!!,תשג-טתיק 7וי ה"1,ים נגיח שיטר דהן, לדיציה "ירה .רושת:ענין

 :ולדשט- לאה נולדמן, אסי '1ta?h~ יוסףומנ7שיס:
 מדום. יחל פיל יונקהז' נחתיה שנוסי נוסבאום, הוזלר מנדל "!:~ה .רושגע:ין

 2295,השכ"טתיק 1968(. באפריל )21 תשכ"ת בנימן כ-גביום
 כ-1 ביום בעמולה שנפטר פרקט, ידכוף המנוח ירושתנעגין נוסבאום, אלי הוזלר-נוסבאום, בוריםהמבקשים:

 1958(. בחברואר )15 תשכ"ט בשבט סוטניאק. ורות הויזלראהרן

 נעם נו,!" שכחסר" פומרנץ, וולדה וךנוךה .יישתגע;ין
 קיע:

 הראשי המזכיר רסרמן,א, 58פ1(. בלגי )6 השגיח rl~o1י'

1221 1(,!.4,זי תק7.י. י:.7ן ג.י ,יי,. "!יפוייי;ייני



 הברות ל%.ר,ק בקשנה בדברהויעותן1יש
!.

 בתל-אביב-'פו המחוו' המבשט בבית יצו! "וי"'תיו בירושלים המחוזי המשפטבבית
 !ולגןת.%77ור". הךנרות, !קוותנענ.ן

 "י " ס""י'! ה במילואימן למ'נ'רת ת:מיל'םהשלום
 השוואה וקרן לאומי לביטיח המוסד ווין7"'נ , ייוש,יכ. ";, .ימן קןן.ת ,אנמי, ,נ."," המונן גושן, מנהעז-ז

 במילואים, למשרתים ה:מ.ל'םלתשלום
.: נלשת ):י ,עי,: "מנית את ,!י. 2",.אג.נ ך:,,,,וקן; נעשה וג. ,עי,, שוגרה ך,נר" %ת ,!רק גיי.ע,ים "מ,1,.דן;!ט ,נית- קשה ך,וק, י,י1 ..)1"י 7! ,ס ג, _יןע. מ;;.רדת ,2ית נקש" יעדיה ""1 ני:%1ר י2 ביוב ג. יזעה, נוןסינרך

 שה יי%. 2י ג," יי"ננית ןש!י נ.ת ש. "קחי וי"יק,
נ,

 ש, משתתף או ;יש"
יקעתי ן. תמתן ,תמוך ךרוןה ן"י,רה "הנר"

 !ני!:' "",,
יי  "ס ךג.ר.ר,נשפת ,".ן.ע רק%. ,גן, ,ךת:וו 1% הנ,ש"נו:.ן

 1% ננתן לתמון "יינך ונמייה ר'וה,ניה ן:תף ,:י !]קדנ,

 :: "י'ייי' נשעת י"י!'ע ר:,' ייי' 'יחיי "ן יגןשךג::') ,ג, ייון ":,ק" ין ויה, ש.1. דן.ן עניך גןיגעות %ונעימו
 א.תוש"

 משתהי
 ינ. י'נ") "ניקד מ) דעת, שיי' ן:יןיית,י]ין-ןי') ריי:ייי גיירת יסך,ית," מן וצת שידייש שנרן ק,

 המורת ",תון-ר"ה מן ופה ש'ורוק הצניה קי לשותף:יש",,י נערו. בקבועהת;,1ס

מש(רע11,לי,י
 :?יי' ציין"תכעיס

 ןי,ז בריצמן, ש'
 ב]:::ג, ייוש,'ם !1, 1.?מ) שייית ,%ומ., ,ניטי"ךגינז

 הרב האמורח הנקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה:
 או למכור, הייו הצמורה הבקשה בירור רשעת להיפיע הרוצה כל זה. רצונו על הודעה לעיל לההום הדואר, ירי על לשלוח אולרכור,
 2?.ין "",זע", זן. יו.נ, ע, יוזרק ,עיי. ,יתסס הן,אן, ;-. י'!ייה %ו 1:"ת.יתי "!.רמך %ו ותיש ש, ,ומען ועם נ!י1,""וזן",
 בא-כוהם, בחתימת או ובחתימתם הפירמה או האיש של והסע,השם אל שתגיע באופן להישלח %ו להימסר צריכה כזהב, באבההימת
 יאזהר לא לעיל החתים אל שתניע באופן להישלח או להימכרצריכה 1959. באפריל 15 ידם של 13.00 משעה יאוהר לא לעילהחתים

 969ג. במאי 1! יזם של 13.00משיה

 בתל-אביב-יפו המחווי הן?מטבבית בתל-וביב-יפו המחווי המשפטבבית
 י",גנ! %,רן.ת', ,",בא, %יי"'תיו

 ייניות, ,,,והנע.,. הנרו", ס,יזתנ;:')
 י"יני", !ו' ןי~ייינ י"ינ בע-מ, חק?:רנ'םדים חי-":'י' 2!, ן.י) "י שי.בע,מ, ללימו- בי-ס הישראליה המכללה יךנר" !,י1YST71': ולש..וק ליצור חברה מלטיק, י,נרה !,רו,1נ?ן.ן

ן
 השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסד וימנקשים

" במילואים. למשרתים ה:מול'םלתשלים במילואים. למשרתים תמוליםלתשלום השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסד):מנקק'"  

 וכי לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בתל-אביב-ימו, המחוזיהמשפט וכי לעיל, הנגבית ההברה את לסרק בתל-אביב-יפו המחוויהמשפט לבית- בקשה התשה 9"13 בתואר 27 ביים כי הודע", בזהנמסרת לבית- בקשה הוגשה 1959 ביגואר 27 ביזם כי הודעה, בזהנימרת
 במאי 12 ביום בדין היועב המשפט ביה בפני תישמע זו פירוקבישת במאי 12 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זז פירוקבקשת
 בבוקר. 8.33 ב'שעה9"19 בבוקר. 8.30 ביעה1959
 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משהתה אי נושהכל צו נמתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף חי נושהכל
 אס הבירר, בשעת להיפיע רשאי לכך, להתנגד או הביטה בענ.ן ןם הביריד, בשעת להושיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבעין
 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. עירך-הדין באמצעית אובעצמו רכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. שורך-הדין באמצעות אובעצמו
 תתורה ך,ת.פ-מעה מן ואת שיגרוש השיה ש, מ.ותת, "1:.ען הימת מסה והת"כ מן ;את שיזרוק ך,גרה ש, משתתף %ונשה

 יעזו. ך,ניע"תש.,נ נייו. הלגרע"ן:,ום
 עי,י בוטון,משה ע.-ן בוטין,משה

 המנ7שיסנ%-ן., "ינ,שיסנ"-גי"
 תל-צביב "1, מטריק ככר לאומי, לביטוחהמומד תל-אביב 15, מסריק ככר לאומי, לביטוחהמומר

 %ו ,סיור, ח..נ שמוין "נקש, ניר,ר גרעת ".יי; "רשךגי %ו ,ישך, ,..נ יאמ.רה הניקה גיירי נקעת ,הקיע הישןנ,

 נ?.ון ההוזעה, זה. ילו;. ע, ךווען ,עי, ,חת,ס ךוואר, ;.י .שנוה הרוזיי, זה. י?ונ. ע, "זזיה ,ע,, יוה.ס "וותר, ע..,ש,1"
 נ%-ניס, נחת.מת %ו .ג"תיךתס היייי" או ושש ק, ושען"קם נא- נסתימת או ייחת'מתס "!'ימה %ו הליש ש, 1,מ?) השםנויתן
. יאוחי ,א ך,תוס-מיה %י שקיע נאוזן ,קיש,, %. ,ך.ילייי.נך ," ,ן., י"ת.פ ,, שה;.ע נאי) ,"ישחה א. יתייקר ?ר.נהנ.ןס,

 ,(י1. גבאי 11 י"ס ק, "".!ומשעך !5י1. גיתי 11 .,מ ק, "".נו משעך,1%"ר

 ,וי,.(.7; תשתן, גויי, גין ";!). "!ייננית,)יגס1222ייי,
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 חברות לפירוק בקשורו בדברהידע,ת

יי  בתל-אביב-יפו המהוזי המשפטבבית בתל-אביב-ימו המחוזי המשפטבבית
 אורן.תיק "(,:וו ".רך.תי,

"5),)5 
 ",נרוה, !,ייתנענ.1 יתנרות, !קזזתתנין

 בערבון לבנין חברה .סוקופי. ""ניה !'ייקייצעו בערבון דן :וש עופות ממטת דינרה שרו,הג'נין
 רמה-הדר, 26, רסקו משיכזזמוגבל רמת-גן, דויטש, נהמן אצל 21, הצרפתי העט שדרותמלגבל

 שמיינ., ". ;י".י נ.: ע.י בע-מ, המורחי בנקי"מנ;ש השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסדויינ,שים
 ת,-"נינ. ", המוך 11י שניית מי"1נ הייינו,ית' ' במ'לוא'ם. למשרתים תמוליםלהשלום

 בקשה הוגשה 1969 בפברואר 12 ביום כי הודעה, בזהנמסרת לבית- בקשה הוגשם 1969 בינואר 27 ביום כי הוועהז זוענמסרת

 לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בתל-אביב המחיזי המשפטלבית וכ' רעיל, הזכרת ההברה את לפרק בתל-אביב-יפו המהוזיהמשמט

 היושב המשפט בית בפגי תישמע 11 סירוק בקשתוכי במאי 12 ביום בוין היושב המשמט ביה בפני תישמע זו פירוקבקשת
 בדיי

 6 ביום

 8.30. בשעה 1969במאי בבוקר. 8.39 בשעה1969
נ,

 ש, משתתף או כיש"
 הצנר"

 !י ניב יימוך היוגה הזיויה בנרה ש, ישתתף או יקהנ, ?1 נגהן ,חוך וי.!" י"מ,רה
 אם הבירור, בשעת להופיט רשאי לחך, להתנגד או זו בקשהבענין אט הבירור, בשעת להופיט רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבענין

 תמורת מטה החתום מן זאת שידרוש התברה של משתהף אונישה המורת ההתום-מכה מן זחת שיורוש ההברה של משתתף אונושה ,;י יי1הן הנקש" מן ועת, שיו. ;ורך-הך'1 נאי?עו, "1נעום, ,:, יינתן 7:,ש: מן בהק שקו. ;ויך-יז.ן ג"י?ע.ת א.נ;?י1
 בערו. הקגועהתשלום בעדו. הקבועותשלים

 עי-ד שמיליביץ, א' עו"ד 2:וטזן,נ,שן;
1

 המבקשבא-כוח המבקשים יח וא
 תל-אביב 6, המלך דוד שדרותרהוב תל-אביב 15, ממריק ככר לאומי, לביטוחהמוסד

,
נ, א. ,ן,נור, קייב הסינרן הנקשה נצרור נקעת יזוויע הירין נ,

 ימסור, ייינ העמורה ךנ,ש: נייור נשעת ,:סיע תרו!"
 ,יי, ,ךתונ ךוואי, ע-י ,שנוח"1 נעיון הך,ז;,, ו:. תונו ;, הוזעק ,;', ,"ת"נ :וואר, ע.'ישח"

 הוד;"
 "ויזע,, זה. רנונו ;,

 נא-:.דן, נ"היית או ונסתימתם ושריה או "".ש ש, "מען"שי
נוסס ידויו ,א ,ן., ופתוס ", ששי; נ"1!ן ,תיש," או ,היתי?יינה ג"- נסתימת או ובהתייתם "5.ימ, או ון.ש שי והרען :שםנתיון

 !יינ_
 ,א ,עיי ""ה.מ א, שהזיע נ".!ן ,:יש," "ו יה,ס:ר

 י(11. נם", ו י.נ שי la.oo משי",אייי "",1. נן"י 11 יום ש, "ו.17משן:

 בתל-אביב-'פו המחווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית
 833,59 מספרהיק 271,59 א:יהיתיק

 ההברות, פוקדתבענין החברות, פקודתבענין ..

ן
 בע-מ, חולון הדר ""יי" !'ייןיהי.1 והספקה לשיווק חברה -השלום' ההרה שייו יי;:'1
 ע,-ייי "ילון, 4, ק,ישי יי"יי בע-מ, חולון הדרוייקשת בע-מ. עכו חקלא.'םלמוצרים

 2, רוטשייך משדרות נאמן ואביבה נאמן אברהם עוה"ד כוההבא בית-המשיט ע-י הנ-ל ההברה למירוק הודטה,שבק,2הנןסרתבזה

תל-אביב. על- הנ,שטט לבית 9"19 בפברואר 24 ביים הוגשה חיפה, שלהמתו,י

 זו פירוק שבקשת הוראה בישה וכי אחרים, ו-7 שלום טאובמןידי
 בקשה הוגשה 1569 כפגרואי 14 ביום כי הודעה, ב:ה נמטרת 1969 במאי 4 בים בחיפה בדין היושב המשפט בית בטניהגורר

 לעיל, הנזכרת ההברה את לפרק בהל-אביב הנ.היוי ה-שפט ת לב 8.30.בשעה

נ,
 T';sa דו ניתן ,תיוך היון: ונרה ק, כשהתף "1 רוש"

מ7
1 

 " 1DT~a :2 ק
נ, געגען "ס וניכור, נורת "1!יע יקרי ,:ך, ,ית:~1 או"נקש:

_;,; 
 !ו :מתן יתיוך הרוי" האסור" ",:יה ש, מעהתף או

 ,;, "נתן דיישן ין הגהק שקי. "ז.ן ;ויך נ"ן?עית"1
 "ס ד2.ריר, נשעת ,ן,נ'ע יר' ,.ך יה_.7 "1 ינק"גע.,ן "1 פוש"

 ,;ל יינהו תקש: ין יעהק ש,1. "זין עירך "1'נ"-ן;.תנ;?1ו יתש,.ס המורת מטה שהום לן וסת שיזר1ש :שיך ק,מייתהף
 קם;הם ;1-י ליפשיץ.שלמה
י", עי-ז נאמן,א'' ":יקששרי
 "מנקשתנא-נוח ת,-"נינ 7!, ךיא-"

 ע"נ :חמורה ":,ש" ניקוי נשעת ,:ון'; ירוי" נ,הקין: ,י,נ י,:,רה ינקש, נייצר נשנת י:1;יע "ין?: נ,יערה:
 ,עי, י,הוס "זואי, עיי ישע, או,מסוי,

 הוזע"
 ו". רכותו י, הונעה ,;י, ,אתוס וזמר, ידי ן, ,שמח או ,יני, ו". רקונו י,

 או וג,תי"תם ייירמ" או האיש ע, ויען 7שס נויתןהחוזיי, "ו ~נסתיגתן :!ירסן "י ך"יש ש, וינת.נת ישם נויתןהך71;ה,

 אל שתגיע באופן להישלח או להימטר צריכה כוהם, באבחתימת חל שתגיע באופן להישלח או להינ,סך צריכה בא-כוחםבההימת
 "("1. נו", 5 .,: ש, "".נו משיה יטוהר י" ין,,ך,ה,ס ו5.ו. נתי " יום ש, "".י1 ין;" יתיקר ," ,;י,שתון

1223 17.4,1969 תשכ"ט, בניסן כ"ס 1518, הפרסומיםילקוט



 חברות לפירוק נקשות ברברהודעות

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוו' המשפטבבית
ת., ין,74( מנריתיק

 ההנרות, סקורתנענין ההנרות, פקוזתנענין י",15י מנפי
 בע.מ. רונית מתכת מפעל' והניה ס.יי,ינ;;.1 בע-מ, לבנץ תברה -דדך- ""ניח !.יו,ונימין

 ע..ו, שסטר, מ. נ"-נוהו ;י-יז, חקלאי אשריענוש 4, קרשי מי"ונ בע,מ ~ra3 דברה -הדר.י,מנקשת
 ת,-א:ינ. 4, וננו; רהו: ה.%: גי-זין נתי ,מן.רתשנתינת. משירות וצין והנינה נזמן %ניסם עוה-ו נא-נויה ע,-יזיחולון,

 ינית נקשן הינשה י(,1 נמרס 7 ניון ני התעה, נוהנמסרת ה,-%ג.נ. !,רוסשי,1
 עשןמ":ן;::::::ג :ג את""ינרג1:ג ייך, "ןש!י:::ך:ת,-אנף ת,נ

 נקעת יעיייו:י "יו-ית הגה

5 מת מני2י::1ט"י2ע ע  ?1 נמתן יתמוך "יעה "1:י" שי(""יי" יעץ ץ) 1:הני " ףת יייז ףישנ 

 וו נמהן ,תמיך "רופה ""מויו "הניה שי משתתף 1% נשהגל
 אס הנייור, נשעת ,יופיע רשא' ,:ן, ,יעוז או הרש" 1יי.

 אס תירוי, נשעת יהו!יע ישאי ינך, יההנ;7 או "נקשהנענ.ן
 תיירת מי" יסתקס ין יצת ק'יי'ש ""ייה שי ייתהףנישן,"י יני .יותן "נישק מן "עת, שקו. "זין עורך ג"יג;1ת "ויעני. לני יינתן דנלשה מן זעת, ש,1. יז.ן עורך נ"יועות א.ירמו

 ש, משתתף אוננשה
 נעזו. בניעהתשיים הירית מג" שהים מן ואת ששרוש ""2ר"

 עז-7 שחטך,מ' נעןו. "קנ.עהתשלום
 הינקש נא-נות עו-ז נאמן,א,

 1 ת,-%נינ 4,ויינועריינ "מנקקתיא-נוה

 נ,הער":
 היינ "חמניה ינקש" ניר1ר גשעת יינס'ע הייך" י. הערה', , , א"נ שיורה ונקשה נייוי נשעת ,י1!'ע ויוצ"

 ~ה. יצונף ע, הותה ,;,, יהרוס י7ואד, יז' עי ישיין אי ימןוי: וו. רגועו ע, "וזעה יעי, יהת.ם הזואר, ידי ע1 ישמה אוימאי,
rnullnnונמען ושם ניינן 

 שי'
 1ניתימתם היירמה או "איש ש, וימען ושם נאין"הי7ע"' %ו ונחתימתס ו!ירמ, או האיש

 9"19. נךאי 12 יום ש. "9'"1 משתה '%יחי יא יעייו"תיס ,(י1. ניח. ! יום ש, 9י.וו משע" ,ויהר יא יעייהפתוס %י sllnr נאופן ,הישנן 11 י,ימ!ר צר.נה נוים, נית'יה,נאאי א, שתו,; נשפן יהישית %ו י".מיר ?רשה יוטס, גאג"תימת

 כתל-אביב-'פו המחחי המשפטבבית
 י"'22"1 "יי"'ת', בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית

 בע-מ, תכשיטים עד'ינ;:'ן "חניות, פקוזתכ;נ.ן

 ע,".י נ-נ ;-' גייס איי'ם' י-ו לשד שמעןי"ינל,ים בע-מ, כ.מ.מ. ההנרה פירוק1נעני1
 ריונ הוא: גי-ז.1 נתב. יךמ?"ת מיחס אשר ו,ך?,.ן,ננ!.ס דוד. אליהו1"ינ,ש

 ינית נקשה הושה 9(19 נמרס QT'1 4 ני ה71ען,לנמציתנוה
 "תיג ,גית הורשה """1 גמיי ו ן נסוס ;. ך71ע", מהשירת וגי ,;י,, קמןת ""גזן את ,ריק 2ה,-אנש-יני יתמיומשפס
 גישת וגי יע.,, ךוו:רת הצנרה את יצר, נלקה גת,-אניבייךיוי נמרי זו גיוס גז.1 היושג "ישרט ניח נשי תישיע ~1 !ירוקכקשת
 ין.,.ישעה :. נגחן יתמוך ירופה האמורה החגרה ש, משתפף או נושהנ, 9"!1 נראי "1 נ.ום נזין היושנ ימש!י נית נ!:, ".שמי זו!ירו, 9ו.". גש;"%(,1
 גיתן ,תמוך ורותה הימייה צינרה ש, ישתהף ,ו יישאני זס ינ.רור, נשעת יהיפיע רשאי יזך, ייהננו או הנלהכענין

:::::ב:(גיוש:4גג:::הגי:: ב:::מ גן ::ה:שסס:ו:בת
 התשיום תמורת מסה אתוס מ1 ועת שייייש יניה:י:תי:י נערו. ",טיעל"

 ' ' ;1.ז ות,א'
 '( הינקשנו-נון עי-ז יעקבי, צבי

 , ,, %ש,,.ן !ו. צ".,רהונ
 חייב האחויה ינקנה גירור נשית יסופי; הרשה נ,תרה: חייג ואשרה הנקש" כזרור נשעת יהו!יע היווה נ,הערה:
 ,ה. רנונו :gp ".זהה .ע.. יהתוס הואר, יד. יי ידווח הו ימ!וי, זה. רצונו ;י הוזעה ,;י, ,חתום הזוטר, ע-י ישי1ח אוימרור,
 יא ,עי, הקת,ס א, שתג.; גאותן ,היק," או יתייסר ציינהנוה!, ", שהנ.ע נאקן יהיש,ח 1% ליינני ?יינה נמס, נאג"תימה 2א- ג"ת,מת או ונ"תימתס י!'רמה או ואיש ש, השם נקיוןהי71עה, 1,. וניתימ"ס היירצה או האיש ש, שתן "קם נצ'וןהזוועה,
 9"19. נסח. 12 יום ש, "ו."1 משנהיאיר !ויו. גיאי ?1 יום שי :la.oo משעה יאוחי ,א יעי,ו"תוט

 11.4.1%% תשנ.ס. גנתו ניס !1,1. "!י"ין'סיי17ס1224



שש
 חברות יפירוק בקשות בדברהודעות

 בתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטכבית
 "",4"11 "נרות "יר71תי, יי,24"1 מס'תיק

 החברות, פקודתבענין ההברות, פוןדתבענין

 בע,מ, .לי-עוד. קניה !יי71ונרנין שמשרון בע,מ, ושות' ליכטנשטיץ א' "הנר" סירוקינ;נ.ן
 ניוך רחונ מת,-%נינ, "ישת,' ברנר, אלכסנדר~הינקש ה,-אנינ. "4, נעך רחוב "וא:הרשינ

 א. ספ,י, י. 1,1, %.%. ,נוו., מ.י. עויף, ס. ז,ר עונין ;.י 32, י.%, ע.-ד ג"-נופו נ"מוע,ת סרמונטה, אלברטו1"מנ,ש

 ש ריונ הי%: בי-וין נהני ייפית שנתייתר %י!נן'יס' יא'יעניי,~י.
 ת,-%ניב. "ו, "וט""ו

 לבית בקשה הוגשה 1969 במרס 14 ביום ני הודעה, בנהגמירת
 לבית כקשה הובשה 1959 במרם 24 כיום כי הודעה, כזה נמסרת וכי לעיל, הנכרת החכרה את לפרק  בתל-אביג-יפר  המביץ"תשפט
 וכי לעילי הנוכרח החברה את לפרק בחל-אביב-יפו המחוזי המשפט במאי 15 ביום גדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוקבקשח
 כיוני 2 גיוס גדין היישב המשפם בית בפני תישמע זו מירוקבקשת 30~9. בשעה1969

 "".". נשעה,195 יו נמתן ,תמוך "רוצ" "אמר" שנרה ש, יקתתף או נגש"ני
 האמורה ",נרה ש, משהחף או פוש"ני אס הנירוי, גמעת ,"וניע רשאי ,נך, ,"הקז א. הנקשהנענין

 צו נמהל ,תמוך הרו?"
 אס הגירור, בשעת יזוויע רש%, ינן, ,התגנז או ונקשה נענין יני "נתן "סשה מן העת, שקו. הזין ;ויך נאמוע~ת אוגערי,
 תמורת סטה החתום מן ואת שידרוש החברה של משתתף אונישה בעדו. הקבועהתשלום יני יינתן הגישה מן העה, שיו. עורך-הוין נאמשות אונעגמו תיריה מטה ""תוו מן ר"ה שיויוש "הנרה ש, משהתף %ופושה

 נעוו. הקבוע "תשבוס עי-ז לוי,יואל
 עי-1 וולף,ס' "מגושג%-יי"

 המנקשנא-נוח ת,-אניב 27, ויימןר"ונ
 תי-"נ.ב "5, תם אפויהוב

 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה בלהערה:
 חיינ "חמורה הנקש" ניר~י גשעת י"ופ.ע היורה נ, "עיה. זה. ריוו ;, "1ךעה ידי, ,חתר "זואי, ין. ;, ,שיו" או,מנוי,
 הוזר" ,ע.י יחתום היואר, ;.י ,שגוה או ,מי.י או ונסתימתן ופ.רמה או האיש ש, וקמען "שם נתינןההוזקן,

 זה. רסונו ע,
 ,וישלח או ,"ימני ציינה נ~תס, נאנסתימת

 נאופי
 א, שהנ.ע

 או ~גהתימתס הפירמה א. יאיש ש, ושן ישםן
 א, שמזע נאופן ,".שבה או ,מסר י גה ר ס 9""1. נמתי 12 .~ם ש, "".ן1 משעה יאוחר ,א יעי,הנהרס

 ניונייוי1. ר יום ש, 9".13 משעה יאוחר ," ,עי,ק"ת,ס

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפעבבית
 343,69 אזרחי תיק בחיפה המחוזר המשפט ב:בית 69,,1075 אזרתיהיק

 ומנרות, יערתנענין
 ""נירת, !,.ותגע1ין

 5 לבצוע חברה ושות' לכסם ז'סו וסנרה פיו,וג'נין בע,מ, -ארמול- ""נרה !ירוק~נעין
 בע-מ, וכבישים עפרעבודות יוסשי,י שזיות בע,מ, לישראל מרכנתיל בנקי"מג,ש

 ' ' במילואים. למשרתים תגמוליםלתשלום ת,-אנינ."~, השוואה וקרן לאומי לביטוח המוסד~המיקש'ס יייינייס י"ינ "'א: שיתייתי סוסיו '. עז-ז נ-י ע., ת,-"י'נ,24,

 כשת וב. ,ע,,, "מנרה שני" את יפיק נחיפ" "זהורי"משפט ~כי ,;',, "חגרת ""ירה %ת .יי, גה,-%נ,ג-ידו 1rlnienהמש!ס .ניה- נקשה "ויש" "י"1 נמין "1 גיוס ני "~זעה, נוהכמניה ,נית נקשה יחשה 9""1 נמרס ,QT'1 1 נ, "71עה, נזהנמצרת
 ש, משתתף %ו נושהנ, ג'וקר. ,"."נשעה "ו.". נשח"""ISGO 1 נס%, 9 ניוס נוין "יושג "ישנס נית גשי ת,שמ; :ופרוק נמסי 14 ניוט גדין "יושג המשפט נית נפני תישמע 11 פייוקנקשת

נ, צו נמתן ,תמוך הרויה הימורה פגר"
 ?ו נמתן ,תמוך "רשה "אמורה "הנרה ש, משתתף או נגש"

 אם הבירוד, בשעת להופיע רשאי לבך, להתנגד או הכקשהבענין אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבענין
 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובטצמו

 לכל יינתן הבקשה מן העהק שלו. עורך-הדין באמצעות אובעצמי
 המורה החתום-מטה מן ואח שידרוש החגרה של נזשתתף אוגוטה תמירח מטה הההום מן זחת  שידרוש החכרה של משתתף איגושה

 בעדו. הקבועהתשלום בעדו.  הקגיעהתטלימ
 ע~.י אריאל, ח' עו.ז מלטון,י'
ן

 "מנקש נ-נ
 המנקשים2א-נו"

 היפה 47, המגינים שכ' לאומיי לביטוחהמוסד תליאביב 15, לילינבלוםרהוב

 האמור" הנקשה גירור נשעת י"וייע היונה 7,הערה: חייג ואמורה "פשה גייר נשעת ,"ופיע היתה נ,הערה:
 הי"ג

 זה, רצותו על הודעה לעיל לחתום הדואל, עיי לשלוח אולמסור, זה, רצונו על הודעה לעיל לחתרם הדואר, ידי על לשלות אולמסור,

 או ובחתימהם הפירמה או האיש של והמען השם בדיוןההורעה, או יבחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההודפהי
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריבה בא-כוחם,בתחימת אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה כוחם, באבחתימת
 955ן.  במאי 8 יים של  13.00 משעה יאוחר לא לעילהחתום 1989. במאי 13 יום של 13.00 משעה יאוחר לא לעילההחום

1225  4.1%9.ד1  חשכ"ה גניטו כ"ט  1518, ה"רסומיםילשוט

__



 מקרקעין סכירת בדכףהודעות
 המקרקעיןפרטי. של לפועל ההוצאהמשרד
 ,ן,נ,! "ין,.!ת., בתל-אביב-יפו המשפטבית

 שן, "17 חלה 79!5 ויש1
 מנרן זז גיחונ נעימית לער 24"

 "נגיש. חיתנת ,ורני מער נ-ין שי ךן,ע"יפת"-ת7י"; ניידי דלא נכסי מכירת בדבר רביעיתהודעה
ויש2. י,..נת ק, ,",ן ייתו"י "יגוש !,ינ.ת ,מ:.רן נוהמיין

 79"י
 CJ~D ניהונ נערמות ס.ר 747 נשקן ,?! חיק,

!'נח ,', 15."!!.2 ניך י1נ ,נינ., נע.מ, ("2י נתוש י2! ה,7"הנ'
 עת,-ת,ו"' """' קעי

 יגרת מו"ר ובו נ' מווי.ס נ"רר ונין".ת ):ויזת ",,7ותשת. נרו"י,ס אוטו ימשננתא גרי. .מונת ין,?א.ת ייי'תנמרור
 מפוישת ימון.ן קומת ;, יקומית משקושת ""ת גי,%נ'27 יר"ינ y~J'DC ייז ;ורך-ז.1 ;,-.וי שו.יס נרווייס,ומר.ם
 %".2,יננך,נ ת,-אנ.נ. 94,אפני

 ש, הך:7עה "ודות ארי נסו ךן"ה סו;"
 העייי"

 ךמ2,,ה. י"?י'ם ויעלתעניי "וויה !רנו! מ,וס י1ס עקשים חיך בה,-"2,נ תתקייםי::'ר"
 שיננן ית' אי קטנים יוור.ס גת. תו גה ויש משתיה יןךזי'י"11.

fiT~Sn1,גערך י"א ,מדנו יייחק יקיג,ן. לשיו "י חקינו1 איייני ע.'עמיי .יני "".15-ן,.11 "שצות נין גקגו; .ום נב, יה7נ 
 לניס.. :,1 א,לונויים ההנוית ויק ,-מ1 ךיגוש. משוני %,1 ש, ךע7זה ,יחרהפייס

 "אנוו" "!רי ניארז צינרה"1?י1ת
 חזוין. ;!-24 יי1י"! ה",ק" 1;1 חזריס י1-נ1 ין יני: ,נצית "עקי י17 שיקהעי ",ומ. ;,

 מיייית. ביי "יפת ןייי'ס החיקית שי' 'י ייךר"ינית הרכושתיאור
 ,-י, ",",9 ניך - ,17 ",קה הך,וי-ע: יקין ירעם"דייגך

 יחי-"ינ "ייי עיי'" מ"שעיי" י'"י4. מ'7" "'"ש +"י'%::יוצבעו בחוברתרם מייי. הער,;:יוד ""וו,.!. נת', ענ!.סירס.ם 1"(. הרות),.ום ,-י. ",,,"! ניך - יי2 ,,,ך ו איו.ה ריונ ו,"42, ",קה 4"2" ;וש רית-נו, ךי,ק,ס:מסנר
 י.יזר. שם"דנגוי,ת:

 5י,1"4!3 הון,.5"יק בתל-אביב-יפו הם_-ט בית , גן בנין ש, ,רקע ג7ימת נבא הנזין הנגן התן:תיאור של לפועל ההוצאהמשרד
 נמוגה שניח ,זירה "גוי(" "!ר. ,לות ואיגע ,יצית17מ1ת
 מקרקעין מכירת בדברהודעה ישי ".לס יי.ת ישר. ה.א "1"( במקום !,1, וכאיננומ,י"ונ

 נוך "1נ יס.יו, ,",ן "ן,רקעי1"מתו"י.ס ,מ:.יה גוןמציעי! רען.ס. ונ קו.!.נ-7
 הינוח עשון ,צגות קמו", וון,יונ מ",..נ ,מו.ן ,-יי"7הז'רךנו,,ת:ה.י,2"יייס,מסנ",נוהיותושת,מרסנ,ת.ךגית

 1..גונ(קי. ע' ע.-ז ;-, יי'וגויי" תקין. ג:!גויזיר"
 תנך ג:הג "?;ה 11 "שון ,"ויק ךך,ר,ע.ן גקויית "זיינין;י מ,". אורח. הריר":ע:17,

 מנו שסו, את הלרש ""?עה וו. ךוזען !רנ,ס מ..! ,.סש,1שיס ונירץ. ישמת ורהנן'רי
 ערנון ,המה ..שרף ימוצ;, ךננ.ם 1"ת "י;.ע, ק, וך,תו1יננר

 חייי. מי".י ישי .י" קי"יתש י.יית. ::ני,ב:ט,::,1:נשג
 המקרקעיןפירוט ,.רוה. ",יים( )ששת י",,5 תעור: נמ?נ2.

 תי-א:ינ. שן,ר", שגונת א', ישיש מן.ית ריונaTritn: ,ן,;י. ,ךו;"ה נמשרז נוניים !ררים"ער":
 """."!,,ן7. יסו" 4 "ין" ין'" ויץ "ן'"יס:"נ!י' ורנדשדב

 "היקה. :, שי בנז'ו!קשיך. גה,-א:יג-.יו ,יו;,"מ1?.א

 מזיק רקמ.ת ",71ה ישן ,מינת לוחנות. ,," נ,1,דיך,נ
 ו.זוע ניחרש גווי, הן..נ של לפועל ההיצאהמשרך

~lfia 
 ;, "4. א' ישר.ס מר"ת ר"וג

 גערך ":ות ברקע יקימת "נילי: ~C"nTIT ין נן1 עילזי",," ,5,"י",! "ימי-!ת,7 בתל-אביב-יפו המשפטבית
 1! נה זיר" yTn) גמורו,ת )עייר ". ייקימ" מ.י  י)  שיגוייי  מקרקעין מכירת ברברהורעה

 לשיש. ולעל מחת ארוזות עב יפה המטבח וגוטיות. מטבחטריפ,
 מקן"ת ורה גזירן ,יה. ולנווית מציריות וך.ן גמד קו.ס:מן ייויע ;1.1, 1ש,ט מחס י.ן".ת ר.נ.ה, נן.יוף ,.י"!.!,1,!! ,ן:י גננתה "זיז" "מין. לים ,ן,,"ה ימית. ר, ,ע ,יתך נתך ניך "ונ ,סיקו, ,",ן ךמתואר.ס ךמקר,ע.1 ,מנ.זך גו"מוצעים
 נם מתויקה החייג משן,ת ירקת. ,מ:.רת "ר"ונ .;ז דינותי,,,נ. !תך- ש.גון לוע,, גע,ן, י,ג יתך-תקוו "'ט, מועקימן",,גים
גינות. גי, יוגין נע.מ '.ז יהב-תקי; 7.גון ,סיע.. יע-מ י,נה7י"
1 תוך גנתג סיען 11 ";גן .אויש ון,ר,עין 71י"ת ייע.ניןע, גזיר. 1' ינה-י נ,נ עיי נע-מ, ,ישרי,,מיס

 מן;1 שלו, "ת יעיש יך?;ה וו. הוזעה !רננם מיום 'וטענושים ,ירות. ךאוה( וקמש אגופים ית ) . ""נ ת"נ גמ.ג '
 "דות. ",ין שמשך .ס ) ;2 """ י... ימ?נ 2

 ערבין להצעה ויצורף המוצע, הבום ואת המציע של והוהווכטפר
 גה,-אניג-ירו ,!י;, ויי?.א מקיןיי," הקונ".ע, בהוברחיים חית "העברה י.ן"ות ון.גע. מימה.י מ-%"1 !חות יא ש,נננוס

..
 יריו.(.ז1 חךנ,י, יו'יי גין יריו, י;יי,ל,ןיי,יט1~1



 השותפויותמקודת
 שותפויות רישום עיהודעות

 מו:נ,, 2,תי יומן ""!1( נס!סיגי )1 השג-ח נ%,ו, ח' מיום5. : או" ירט'[ ת?-].[ ש]ה,ז?ההמ""ו,ן
 הזיעה מתן עי-יד. השוהדות סירו, לדרוש רשאי 1% ביאויב השותפתשט1.
 מריש. יזשים שלושה ישנסנמ:תנ "עסקט']2.
.3elF"השותמוה. הוחמת בצירוף השותפים שלושה מהוך שניים6. העיקרי הענקים 
 שוה,79733. ומענב השותפיםפתות4.
 הההקשרותהקופת5,
 בשחה alrnil השותפות את )]הלהמורשים6.
 עוזר אחים י.,מ.1. התיק.תספר7.
 "סיס ?נייית2. נפגעים לילדים מוסד -מלין.1.

 מדיי!, ,זזים ושיקים מינך2. ,י1 ה ,יגף י!ם.עיוי
 המי. משרי גמלי"

לי4  :ןי:גך:ן,:ן?,,".:)
 "11,1. 7, הפוכת ריינ 7נ,1' ק:יי' ןי:::ן "רדיה. 7", ,1, ריינ ש.,

 %הו בל ע,-'וי מיאש "וזעה מת1 עפ התיר,ממנקה. רמת ;ו,..וב, ריונ ;ינע.ב, יפויס מגיז מג", מש", ברנרנ.

 "1ז!" ?,-ידי תציר,"שנהיית נישן. שניי:ךי:נן'1;11רי מוענקה; נסתי יה,י!" 9",1( נינכר )1 השנ-ט בטנתמעסי"אי.
 ך?, ש,

 במנתב מרעש שנ"
ש,ת,""7"7

"' 

Q1v1עם מתפרקת השוחפות אין לשני. אחד שוחף על-ידי בדואר '
 אהד יבוא הופטר השותף ובמקום השוחפים אהד שלפטירהו
 היורשים. גין המדר לפי החוקייםמיורשיו

 מתבת. לחרסית מלאבה בית ניהול2., שות,9732י. מתכת לחרטות שותפות אזרי, את קרדיש1. השותפות. חותמת בצירוף יהד דשותמים שני6.
 תל-אביב. 23, קוסטה אוריאל3.

1
 ת,-%ניב. !1. התנור רח,נ חיט, קרן.ק, שיי" א.4.

 י11. נ%, עמיזר שינון ןיט, %ריי, רנינ. 86 וגלריה1.

 ליום עד שנים לעשר 1968( בדצמבר )1 השב-ט בכסלו י. סייס5. אמנות. ודברי לתמונות ממהר בית2.

33,11,1978. צפת. 86, ירושלים רהוב3.

 אורי. ורמי קרדיש שלמה - ביהד דשותפים שגי6. צפת, 23;48, הנשיא רכוב מקצוע, ללא חיה, פוגיאק א.4.
 שות,79737. צפת. 44,19, הנשיא שוב מקצוע, ללא מרים, ניאגוב.
 כוגבלת. בלתי לתקופה 1963( ביוני )1 השכ-ג בסיון ט' מיום5.
 ביהר.  שתיהן מרים גיאגו חיה פווניאק6.
 ירושלים שלזי את הרים .דורון,1. שית,7%1"7.

 %.מנות. ון!!י מתנות גתמו:ית, מתי2.
 'יישייס. 27' .יי י"ינ3' חשמל עבודות לביצוע שותפות ציון את שמואלן.
 יייש,.ס. 7, "ייסי יסיג ני"ית' שיני' 'ינ"נ. ";1;,ב.מב, 'ייש,'ם' 7' "ושי י"ינ ני"ית' ":'ס' ג.נ" א.4. יהרוס וגי:נ'ב מ;יי.ם ניינ. נתעש.", ישוו ?נ1זית נ.יי;!.
 הוקמה "קוהלות ,"19(. נ!נרו"ר )1 תש:-ט :שים '-ו:ייס". נ"י-שנע. 4,4י!, יס' ג'ת א' שקיו "ינ" ציו,א?,3.
 ע,-ן. מיייית,ית!,ר, נית'ית,י!" נור-שנע. 4,4"2, מס' בית א' שנון חשמי%י, ",נ,, ?יון%.4.

 א"ר מג, ננהנ זר,ש"
 "שוה!.ם אחן נרות ה!.ר1,. מעז ,יני ימים י.זשהשיתפיס ,י.ת- "4,1"", נ.ני מניע שזרות ישם,"., %מניס, שבוא,2.
 "שותף ייישי ונין ";.חי השוהף נין ,יתקיים תמשיןהשותפות ''ות.

שנמי. מיונקת. גלת. יתל!" ""19( נז?ןנר )1 השנ-ט ננהי י'ממס5.

 "שית!ית.משינוה !יקי את מחלית גיחן ש,מ י'ינה הייםמ':" ". ימש,ן רש". יגעי י"ס אחז בי אמסמס, 1שמ.%ל הסג, צ.ין".
 וההתיי- הפיס פוג, שירי ע. נן:7. השוספות תשנון ייצ'ייס

 התימת ע.. ייגשו נננל'ם השית!.ת ?,-שם "שותתותמ"שנינית
 "מחויה, נגינת השותתיה. הותרת נ?ייוף ניחו "שיתריסשא' "עות!'ב. שנ, ,"תום צרינ.ם ננהנ אחרותגוייה

 "ותמת נ!.רוף ישוה!יס %,1 "הירח איריס ומנמנ.סשמיותשוה,797%4.
 השותמות. את תחייבהשוחפות

 תערך חבל חקלאיות, עבודות -אביר.1.

 ",,איות. ונוזרת2.

 הענד, הנ, 1נ, !ירין מושג%.
 אלבינה פרנציס )אנטון לתיירות אלבינה שותפות1. מיוני. נריימוק %!י

ןש.ת'( תרנך. ינ, !ירין "קי"" ני,.י71' מיי:, א.4.
 ונסיעות. היירות2, תענך. 54, פרזין חקלאי, אברהם, אהרןב.
 ירישלים. אל-דיזי מלאח החוג3. חענך. 23, אביטל חקלאי, צדוק, יוסףג.

1227 "17.,.11 "שנ.ס, Ic1Ja ג.! "וין, זויניס.ן..וין



- --ש  שותפויות רישום עלהודעות11י

 nlral' שלמה :בזן1. ,רזש,ינ. רת, א, 1%1 ממי, %,נשי, יר:י.ן ":טון א. 4.י
 מכולת. חגוה2. ירושלים. מהירה, אל באב מנהל, אלבינה, אנטון פרנםיסבי1

 ירושלים. 19, ינאי רחיב3. ירושלים. ג'11, אל ואד עקרתיסית, אלבינה, אנטון אגנםג.1
 ירושלים, 19, ינאי רהוב מכולת, בעל שלמה, ננין א,4. ירושלים. אל-רשיך, עקרת-ביתו אליטה, פרנצים אייד.1

 ירושלים. 9!, ייאי רחיב מכולת, בעלה לאה, לזרכ. אל-רשיד, עקרת-בית, אלבינה, פרנציס )הודה( ר'קטיריהה.8
 מוגבלת. בלחי לתקופה 1969( באפריל )1 השב-ז באדר כ' מיום5.ירושלים.1
 ז'ן

עות,"7974. מו"נ,,. ניחי ,תקזסח 7(!1( נתואר )11 ה;;.ס נשנס 1' מ'וס י.ן ."ו. ar~ir ,א" 11,1 ש,מ":נון(. ,ר1;,,כ. אי-ושיו, עליה-נ,ה, א,גינן, ;י:ציס בר,

 7)ן
גליג !;!1( י;ניז%ר '11 ה;-,ס י יר':' יניר. אינתן שות,.,נ57נ'ס

 ההברותסקורת
 )3( 242 סעיף לפ'הודעה

 ייושז "נ ",א ""ברזת, מיל" ,ן,ן ג;וניזת "הנרות שיית ..מ";1 זז י11;ן מהאריך "1ושיס rT5v" יאתר נ. 11ו;ה נוהוננחת
 אררת. ויןיינ.תנינוח

משיינאי התיק . רהברה7:םהתיק ההברהשם

 טכני משרד מהנדסים יאי וא. בדויי י.פרו-פ63,07כ11 בע-מ 19שינקין
חפ,21455 בע"מ מיםלעבורותחפ,11081 בפ-מ נטולהחברת
חפ,ן2147 בע"מ 79 בן-יהודה רחובמכסיהפ',145!1 בע"מ 98 פרישמן בבית 12 כטפרדירה
חפ;21557 בע-מ 3733 בגוש 318,1-2הלקההפ,55?13 בע"מ אלתונכסי

חפ,22248 בע"מ 6625 במש 57הלקההפ,13682 גע"מ רימס קרןמעונות
חפ;22696 בע-מ דורות לזכרבניןחפ,4530ג בע-מ"גילה*
חפ,23112 בע"מ ואטהר אפ-יםרכושהפ,5157ג בע-מ 13 הנהלאחוות
חפ',4;231 כע"מ ואפרים חוהרכושהפ,16416 בע-מ הנהל:וף

חפ',23115. בע-מ ויהוקאל יעקגרכושהע,15472 בע-מ 6210 בגוש 126הלקה
תפ,23285 בע"מ הרבינכטידפ,16821 בע"מ ולמטענים לבטוח שרות-עולים"
הפ)24352 גע"מ 6135 בגוש 139הלקההפ,16311 בע-מסגול

הפ,24477 בע"מ 6659 בגוש 182תלקההפ,17132 בע"מ אלנוגבסי
חפ,25727 - בע-מ עיויאלימעונותחפ;17181 בע"מ 6181אחוזות
חפ258971 בע-מ 6106 בגוש 143מגרסחפ,17193 בע"מ יוכבדטנת
הפ,26101 בע-מ 6668 בגוס 601הלקהחפ;8?176 בע"מ 6137 בביש 349 חלקההברת
חפ,26292 בע"מ 6043 בגוש 164 חלקהחברתהפ,18291 בע"מ בן-יעקב אתעירה
חפ,00ר2% בע"מ 6128 גבוס 263הלקהחפ,,8913! בע"מ 1174 בגוש 56חלקה
הס;27092 כע"מ באלנבי אלרןמניף את ויסר אמיל עובדי של .פצויים תגמוליםקפת
חפ,27179 בע-מ גולד:ברגה.דפ,9451, בע"מ שילדמ,
חפ,2723% בע"מ 0625 בושוסכיניםהפ',נ1933 בע"מ אלירנכסי
חפ,28527 בע"מ 10773 הכרמל אהוד ברהובמגרשהפ,13371 בע-מ 30024 בנו17 5חלקה
חפ,29456 בע-מ 6181 בגושיגרשהפ,19,53 בע"מ  7157 יגוש 113 חלקהבית
חפ,20491 כע-מ 6212 מוש 931,3 הלקההברח7פ,19932 גע-י 6105 בגוש 222 חלקהבית
חם,29763 בע-מ 6124 בגוש 249ילקהדפ;4?203 בע"מ 7130 בגוש 101 חלקהחברת
חפ,80433 בע-מ דוד גת :סייהלםדפ,20233 בע"מ 7151 נגוש 168 חלקהדברת
חפ,30724 בע"מ 6539 בוש 39הלקהה,פ,20417 בע"מ א' הירקוןמעינות
תפ,00929 בע"מ 8263 בוש 85הלקהחפ,20739 בע"מ השושניהחברת
הפ,31492 בע"מ 6336 בגוש מובהריםמגרשיםהפ,21081 בע"מ מרגליתביה

 .הפ,21222 בע"מ 18 גרוזנברג ברחובמעונות

 לויי' 1969( במרס )6 תשכ"ט באדרס-ןהפ,21298 בע"מ 7138 בגוש 143 חלקההברה
 בפועל החברותרשםהפ,21341 בע"מ הרצל-תייג רהובפינת

 17.4,1969 תשכ"ט, בניסן כ"ס 1518, המרסוסיםילקוט1228



 השיתופיות האגורותפקודת

 לנושים  והודעה פירוקצוו' )ד( )1( 59 סעיף לפיהודעה
 קי"ימיית מיויית יסקיית )1(  45 ניזף ינ' ימנית'גתי,י )6( ש24 סעיף החברותופקודת

ן
 להס- הדדית אגודה ירלקמךו  השנורה פירוק על מצווהבוההני

 לסיר, וממיה 94,(  התי, )ינער בע,מ ם. ע כפר ם מפקת :ב:נ:::ו:ך.נ-.יי,ת.::;:ג:':מ:,:ן:ג.גנ
 ירושלים. יןי יפורןוב השיחוןיוח: ן"וודוהרישום

 נורש 1974, "קיתופ,ות האו171ת יתנוה )"( 11 לחקיהגהה"ם יתושית ,נווה ג' תל-אנין גמורה המשוהפיס "גהיס-מפיל
 ג;, גןנ;.מ-.

 הוך ,מפרק גנתג ניעתו את ,קניש "אזוז" מן הני;"

 זה דו ,7,% י:"יי:בב!ן:ן'איך'קירי,ננאזרהשנ,ס)3נמיי,"19(
 סרנומו a1'b חושים שנ. הוךהן, גן.;, "קית.ן..ת "אעוותדשם

גרש.מות.
 יקיריתיר ,"19( נמרס )" תשנ,ט נעייט-יהידעה

 ךרשומה "")וזן שם ש,)" יהירם נאישורי גי ".זעה, נוהמירק
 נדע, "ויתופי1ה "אנידיתישם

 ייחמן:מס"
 ישיתו!יוה "פוזות ,מקויה  )1(  45 סעיף ייי סמ:ותינתצי שיתו- לההישנות טועלים קבוצת -מ"- "ק)דפ:"שן
 רעננה. -הדרי נ7,,מ,: האנווה מיי), ;י נזה מצווה "יני בע.מ. חקלאיתפית

 וימנה 47וו( ""ין )מסני בע-מ חקלאית שיתופיתאנודה להתישבות פועלים קבוצת נולן. .מרום "חוש:"ש!
 כשרד לקואופרציה, המתלקח שמענו: דויטש1 מנחם אתלמפרק 5610(. האגודה: )מספר בע"מ חקלאיתשיתופית

 ירושלים. 130 יפו רחובהעבודה,
 4גר1, השיהזפיות, "אנודוה .תקנוה  11)ה( לחקיהגההים יקיר יאיר יןי1( כמרי )14 חשב-ס ןאןרג-ז

רשם
 האודו"

 למפרק נכהג תגיעהז אח להתיש האנודה מן תביעה 2על כי נדרש נפועל השיהופיות
 הצ"ל.  המפן לפי  ,י הויעה פרסום מיום ימימ חודסתוך

 יייראלעיעי"תסייסבי1י והפסיבה האקטיבההעברת
ת ושרם שני חי ן  ה  

גדש1מית. הליסה "שיתופיות ואווזות ,פליית  12 סן.ף להוראו"נה"ב
 יקיר'איר ןן19( גמרן )ן תש:.ס נארי,ט להספקה שיתופית חקלאית אוודה ביתז- -באיס"ועוין:
 גיוע, שיתופיות "אנ171תרשם אח ו,"עניר ,התמוג "1!9( asn: )מנפי בע-מולשיווק
 שיתופית אגודה אהדת- "לויתן ל: שלה והטטיבההאקטיבי

 נתיימן: ""גוז" יירוק ;, נוה משוההווי וופיינה ""קסינ" הענרת תקני וו הזועה !רפוס יום ימן"זשיס י ( ) ן י49(. מניות: )מתפי בע-מלהת'שבוה
 זיעי,1"התיו))ת

 תגך י. .,מצאו אם מינד "ישויי, ע-י תוקי
 שיתומיה אנודה המב, מושבי חשבונות נהולנחן.

 ,מריקים וממג" 11,9( "ת.ק ריסיי בע-מ בחקלאות לשרזתים אחרת. "ן"ייגיפ 1נייו,יס nlala "1-י"מוש
 % מגיש הינתז", משרן ,קואופר?,י, הק",קה שיינו: 17יסש, מנחםאת

 ביית שמעני: נייגבירי' יעקב יאת ייישייט' 30' יפי יחיבהגיטים, יקיר'איר 1969( במרס )14 תשכ"ט באדרב"ז
 תי- רן, "השמ)נאיפ רהוג העונות, ",קלאית יקואופרציהפקיה נסוע, "שית.!יוה "אצווותלשם

אנ'
 נורש 1924, "שיתופיות, "חנוכת ירקנות )ה( 11 ,תקנה מנתאם

 תוך ימתיק ננתב TnD'an את ,"תיש האנוזל מן תגרה 2ע,נ, לנושים והודעה פירוקצו

 ".יגד-"ינ,ן]"4י1:"
 נ!.;, "ש.ת)!יוה "אויינתרשם נזרש 1174, השיתופיות האנ)17ת יהקיית )ה( 11 .הקנהג"תאפ

- הוך ימני, ננתג תביעתו את ,הריש האנווה מן תניעו נע,גן
 טעותVP'n הנ.,. היען ירי 11 "71עה !רגום מיום יפיסחוזש

ן זה צו ידי טל שנפגע צד כל רשאי לפקודה 51 לסעיףבהתאם  משקי "נוו השיתופית השווה ש, שם שינו, גזברנגוועה !רגומו מ.יס הנשיג שני תוך שנוזה שי נפני ע,.ו,;יגר
 ,עניה,;יריתגיש)מ,ת.

 נפקוס שפורסמה גע-מ, י,."יה שיהודית אכו"
 של האנגלי בשמה טעות נפלה 634, עמ' תשב-ט, 1498ןהפרסומים

 וגא Union ,היות ?רינ" ""נ;,' גתם "וייפית "יי"האפייך: יקיריאיר 59י1( נמרס )7 תש;.ט נאורי-נ
 השיתופיות ""נוזתרשס

 נפופי
.Unious

1229 ,17.4.1% תשנ.י. נ:'י1 ג.נ ,ן!1. ,יווון'ן'יון



 הרשמי הנטים ס,ועט מאתהודעות
 החברותפקודת

 בלבד קדימה בדין לנושים דיבידנד תשלום עלהודעה דיבידנד תשלום עלהודעה
 בפירוק. בע"מ המאור החגרה:שב בעירוק. בע-מ בנצרה לבנין שיהופית אגודה "אל-אתקאן" החברה:שם
 הל- שחטר, משה עו"ד אצל 4, הגלבוע רחוב הישום: המשרדמעז נצרת. 6, ת,ד. הרשום: המשרדמען
"ביג' 63',276. המרצה חימה, של: המחוזי המעןפטכית

 283 65' אזרחי תיק תל-אביב-יפר, של: המחוזי המשמטבית אגורות. 19.6 לירה: לכלדסכזם

 אגורות. 100 לירה: לכלהככום ראשון. דיבידנד אחר: או ראשוןדיבידנד
 1םופי. ראיין דיבידנד אתר: או ראשוןדיבידנד 1969(. באמריל )20 תשכ"ט באייר ב' פרעונו:,מן
 69עו(. באפריל )20 תשכ"ט באייר ב' פרעונו:זמן 20, מינא איבן רחים עז-ד, היון/ יעקי המפרק: במשרד מרעונומקום

 32, הרצל רחוב עו"ד, יצחקי, יששכר הממרק: במשרר פרעונומקיםהידה.
נתניה.

 ועוגרדש, 69תנ( במרס )31 השכ"ט ריסןי"ב וינוגרדש' 1959( במרם )31 השכ"ט בניסןי"ב
 הרקמי הנכסיםכונס הרשמי מכסיםפונט

 1035 הרגל, פשיםתפקודת

 )27 תש:.ס גחנן "' ר;,: יחסת ו":י,ת ":נניב הגית ?.תחר.ן ראשונה אסיפה ר"ל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
 69פ1(.במרס פומביתוחקירה

 החייב. בקשת תייב: או נישהבקשת פועל אבראהים, עבדאללה מוחמד בן שאקר ומעגו: היאורו החייב,שם
 )4 תשכ"ט באייר ט-ו יהמקום: השיה הראשונה, האטימההאריך גוש. אבובנין,

 הרשמי הנכהים כונם במשרר אחה-צ 3,00, בשעה 1950(במאי 18,69. אזרחי תיק ירושלים, של: המחוזי המשפטבית
 )23 תשב-ט בניסן ט' יגל: פשיטת והברזה הנכסים קבלת צותאריך

 תל-אביב. 39, בנימין נחלתרחיב

 דיבוגך'דש/ 1969( במרס )31 תשכ"ט בניסןי"ב 1969(.במרם

 י, י"מ-: :נג'ש~יגב"י:"ב":ו
 "2 מ:.ס מ"י

 הרשמי המנעבא9?
 רכל פש.טת הכרזת נכסים. קבלתצויי "דשמ', ה;ננינ גז:נ יישרו שוקי, יפי נשעה יין:(נכנר.,

 ראשונהיאסיפה )ר2 תשנא נעייר י.% ."ימס: קשיה ומומנית, שקייהתטריד
 רתובוה. 45, ויצמן מכונאי, שניידר, משה ומעט: תיאורו התייג,שם המחוזי המשפט גבית בבוקר, 10.00 בשעה 69פ1(באפיל

 69',פ108. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, של: המהו:י המשה?ביהבירושלים.

 )19 השכ"ט באדר כ-ט רגל: פשיטת והכרזה הכסים קבלת ציתאריך דינוגרז-ש' 1969( במרס )31 תשכ"ט בניסןי"ב

 1969(.במרס הרעמי הבסיםכינס
 החייב. בקשת היים: או משהבקשת

 : י י " ".""נ ראשונה ואסיפה רגל פשיטת הכרזת נכסים, קבלתצו
 תל-אביב. 39, בנימין נחלהרחוב בת-ים. 33, שדה יצחק רחוב פק'ד, ששין, גרשתי ומענו: החייבשכ

 1':..רדש' ""11( גירן ),ר תש:.ס1 )%! השנונס נשנס י' רנ,: עירסת והנרות ה::נ,ם קיית ?והיוריך
 1969(.בינואר

ין החייב. בקשת תייב: או גועהבקשת  1" תשנ,ט נ%י.ר י-ו ז"מקוס: nurn הראש.;", "אניתהתאריך
 2א', "יזמי, "שחיא" :יייייי' 'ן,ק ימעיי' תחייי י' ,ןשם

 הרויי הנכסים כתם במשרר אהרה-צ 13.00 בשעה 1959(במאי
 1172,69. אזרחי היק תל-אבים-יפו, של: המחוזי המשפטבית תל-אביב. 39, בנימין נהלתרחוב

 )24 תשכים בניסן ה' רגל: פשיטת והכרזת הנכפים קבלת צותאריך
 1969(. במרס דינוגרז4 ש' 1969( במרס )31 תשכ-ט בניסןי"ב

 החייב. בק'טת חייב: או נושהבקשת הרשמי הנכפיםכונם
ן

 גמאי )4 ח"כ-ט מאייר ט"ו דהמקום: ה17עה הראשונה, האט.מהתאריך
 )מניף היחמי הנכסים כיני גמשיד אחרה-צ 13.09 בשעה1959( ראשונה ואסיפה רגל פשיטת הכרזת גבסים, קבלתצו

 תי-%ניב. ,ר, ייין'1 נדית י"ינתי-,י'ני' א:י,ניז11, סיוגי "ייט, ייני, רוסנרו זמונו: תיאירו קחיינ,שם
 וינךגויז.ש' 1969( באפריל )1 השכ"ט בניסןי-ג לציון. ראשון אליהו,רמת
 הרשמי הגוטיםכונכ 1217,69 אזרהי תיק הל-אביב-יפו/ של: המחוזי המשפטגיח

 ו,ון.1.זן "7ן.י. יזיז, ג.נ ,יין, הנייי:יןיימס1239



ן
 הרשמי הנכסים כונם מאתהודעות

 1988 הרגל, פשימתפקודת

 להכריז כווזה בדבר והידעה שחרורבקשת ר1ל פשיטת הכרזת נכסים, קבלתצווי
 דיבידנד על ראשונהואסיפה

 מתריס, מיעיי נ,,יסר, )יא.;רוה אייה ויענו: תישיו הזיית,שם רעה. "2, מ-; ישג נ"נ, ע"ז, נעוה אנו מענו: ת."ויו ד",,ג,עם
 באר-שבע. 175,6, לדוגמא ה'שיכון 858,99. אירחו תיק תל-אביב-יסו, של: המחו,י המשפט.בית
 4י,"12. חורהי תיק ,יוש,יס, ש,: היחוו. "משנסגית )5 תשנ,ט נאוי ס-1 ר;,: משיסת וככנרות "גננים קנית 2והאייך

 )" תשג-ס נחי.י נ' "שגרור: בנקשת ין.ון והמ,.סותם "",1(.נמים
 נמא,

 נייישייב. המיון, המשנס גניה ננוקר 9nuw1 1,.45""1( "חייג. נקשת היינ: או .nPTIנקשת
 """ו(. SS1' )2 השחס גאייי י.7 "ודוה: "נ,מ "א"יזןהיזם )ז2 השב-ס נאייד ע' עמקים: השעה הואשזנ", nttasnחוייך

 2, ביהודה רחוב עו"ד, צלגיקר, א. ד"ר ומענו: תיאורו הנאמן,שם הנכסים כונס במשרד אתרה"צ 13.00 בשעה 1989(מאפריל

ירושלים. הל-אביב. 39, בנימין נחלת רהוב תל-אביב(, )סניףהרשמי

 ניגרד יש ו""1( י יאפי )11 ט השג גז נ; ני 1'נינרדש' י,,1( גמרת )1 תשנ,ט בניסןי-1

 ;", קנקן, ניר, ;.ן.ס 1מענ1: היאחרו הע"נ,עם
 1944 הכללי, האפוטרופוספקידינ הי- "", "נשוי

 בתל-אביב-'פו המחוז' המשפטבבית"י'י.

 )ר2 השנמס וניען י' ר:,: !שיןת וונטות וקנסתם ,ניח צוהחריד
א:,ו24,5 א:,"4ן,22תי,

אנ,((,22א:,5י,ו" ה,-אכינ. 9ן, 2;עץן נורת רהט ה,-אנ.נ(,,ננ.י

 נא!ר.י )1 תשג-ט נקיתןי,ג
 ע1;5י,71ו2":,4(,,י1 וינתרדש, "ןי1(

 . עתז,;ן, נפ. 44"1, מענת "נ,,. "איייי,יז" פאזתנענין "רשמי וננגיבנונס

 אלחדף אלברטעונת ראשעה ואסיפה נכסים קבלתצו
 סיידךגייביץיגיש אנינ, דית "1, ברון?,. י,ונ הנסין, ח,.יו ומענו: הי..:שנ
 ביי'ן.פ.ומנץ.::נ. 9",1!5. אורן. תיק ה,-אנינ-tTC1 ש,: תתהווי "משפסנית

 ווי(. נמין ),1 תש:-ס ;זשן.י ניןת ק'.נ: יצ :" נוני,ק'ה

:ן:~
 ל ב:נ :נ' ךך%

 מלימון דירי-יש רהוב ךישמ., הנ:ניפ נונן במשרן אהה,צ "".17 גשעתי",1(

 רוזנטל שרהעגנתן
 מלבר )רשלה( ריזהיניש. דיבידנד תשלום עלהודעה

 סייר. דבורהשמן)
 רהוב טראו, )בנימין( בזיום המנוח עזבון לשעבר: ומעזו יחייב,שם

 הין.גנה חולון. 38,ויצמן
 האמור, ברכוש לטובחם המעוגיגים לכל הידעה כוה נמסרת 1,58?2. אזרהי תיק הל-אביב-ימו, של: המחוזי המשפטבית

 את בתל-אכיב-יפו המהדוי המשפט לבית הגיש הכללי שהאפוטרופוס אגורות. 9נ לירה: לכלהסכים
 כחוק מכ,קרים כשהם הנ-ל, העסינית רכוש עם כקשרחשבונותיו ראשון. דיבידנד אהד: או ראשוןדיביינד

 המשפט בבית תוצמענה הנ-ל ושה:קשוה לשחרור, בקשות טס,חד 1959(. באפריל )20 תשו-ט באייר ב' כרעינו:זמן
 באייר כ' ביום הבירור בשעת נוכח שיהיה ארד כל במעמיהניל רהוב עי-ר, אינגבר, - גולדרייך ק. הנאמן: כמשרד פיעונומקום

 8.30. בשעה 1959( במאי )8השב-ט תל-אביב. 48,לילי7גלום
 ועוקרךש' ,יו1( ערן )נ2 ה"נ-ס בנינןו' ועו)רדש' ין,1( נערי, )1 תשג-ס בנינןי-:

a:T7ניירא, ה:,,'יא!ו:רויון ךרשמ. יענ.ס 

1231 ין,17.4.1 הדנין. נאנן 7.ן ,ן,1. ו!1נ1:'ס'יוני



 D'D'TIEn ""ימת ]1 "תניינית "וי"'יחי תשי"ר--,1954 ישראל, בגקחוק

 לכ'" ין' ו".!ווי1.י
 )3))ות1 ]ו תקז" "תן ממס 2!יב111 ו'" תש..י--ו",) ':וא,, ננו הוו ש, ,1)1(

 ";מיי" ןהו:)::ו::;םי::ידנ::'1ם :::ן כיוני;'
'עקקפרל;'ט"!

 בע-מ
י ,, ,.. ,,;,  ש, האחרתך וננסית שהאניעק יוזמך נוךייאות ,,,י,,יי.י,ן,ו- . . . . . . . . . יי"ו.ר ייישוי.

 ינ,י הךנר"
ייהן ,!ן!.,!!,!!.,ן . . נן"ו,י ,ן)ינן לינית ).ציותימת
 ונע" אךןי?,ן 1' י-ט , ' ," ;",,,,,,,,ן.ווו . . . . . . . . ין"ו,ר ןיןי; גייז

 ,11, ךןס אקז רן,נ עךיס,

!" . . . . . . , . . "1ז נ:ינ;.תן,ת
!,ן.!,!,ר!",ן

 ""ניה ק, ונתיירקת נפנ,ן.ם ,יהנ"; נ.%ן ו,ךת,,? י_-r~?מרת
 -..י,.י-.-- . . . . . . ":ולי" עי לוי7;י1יייי
 מני,'3ה,פיי1:י1'-- ) :ו::ב:ך:י:ךיךךך"ן-זי:::ן:.

.י  
 י . . , . . , . . . הנכסים כלסך

,.230,483,762,18 
 בע"מ דברבית

 ייייה'נייייל יה::2.1 :גן :::::ג:י:: ::,::י:::ני:י::::ן ::*
 "ה יךנ.ש נץ,ה, 'ש אס ינ,ק'ס, ע, ג' הודעך נוהניתנת

 1יל:ש?ין, ז. 7ךעןו ,יי ,ן;י,יס, "ושות, גייר,ףה:י;,תיוס,

 ת,-"גינ, ו";(. ייי הסיעי. "יני 'ימיו !" "יי"יייי יסיגני,י' הש"ט-1948 אוצר, שטריתקנות
 תוך ת,-"ן,נ, .ןגר,י, )ננין 41 שיימין ר,ונ ריל):ר;, "."ו

 יו. "וי;" ;יניס י.יס יין ע"י יינן" אוצר שטר' של הכוללהככום
י.,,-,

 ייענה. יא ינ., המונן תנך ת:יעות.ו (ות יגיש ,א %שרגוש"

 רוטננר;א. ע1.1 ו'טנשט'1'י. חש:-ט נניון ..נ נינם נאחירשניו1.

 - !ן,1( נשר,,)1
מירקים

 נן.י ליען
 ,5;1ןת )1( )נ( 1

 בצ,מ ופתות צפר עבורות ביצ,  )תוות )2( )2( 1 נעיד ;י;,
 מרגון()ננייו,",ן,""4,י, הש,ס-,4"1 חוור,שןי'

 החברות לפקודת 316 לסעיף בהתאםהודעה-
 2,1,400,000סה"כ

- )1( )ג( 1 סעיף פיע, ני הפניות, ,!קוות "1! .נע.ף נתהים הנועה, נוהנ,הח - ""מור הה"ר.ך אצייה1!"1ז.
 שנשוה הצנרן, ש. היניות גערי ש, המ:י1 מ1 ש," :נ,,.תנקניקה

ע,ס'סעיי
- 1)נ()!(

 נך".?ה ה"ה הךך,?ה ;הלניה ל"י1, נמרן נ2 גיוסונהווה
 - הדמוי התמריך1פזוחךךי3.

מיופית;
- )1( 1)נ( נעיף סיע,

 ניניק הנוע שמו", את ו,מ)1ת ליי11 י,, י! הרייך אןיני,
- )!(ע,ל'נעיף1)נ(

 ""נים הקניה מת שהק 1.ותהו,"-י,"
.4'Q?"s~1 מליק הנייוהיךס %ת 11, "וזעה ;רנות מין[ יום 21 תוך,ך;.ש, ננ.נן נ." ניו[ ג:ךוור, 

 פ.ע, רמת-11. 1,, גיא,יל ר".נ י:;1: ,;יד;-,, - יי!1( נצנר., )"1תק;.ט
 נעיי

 מפיק ;ינוע,שלח,""","",,7(1 )1( )גן 1

 ע,עי
"י"'י,4,!( )!( )ג( ו נע.י

234,400,000סה"כ
 בע"מ במבית 300 מס' מתחברת

 מרצוה)בסירוק
 גא ב, א, )כדרה סרטים כליהתקנות

 הענר"תשכ"1966-1 שי יביע שי מהחנה "נעת שעמי" "יי" מךמת"
 במשרן "ן.17, נ"ע" י",1, נמחי י! גייס תה;ונ ק).,

-
, 

 "יזר, מחת נונ;יס גי"וריס ,שיוע עזי הינרה, נונניע11 והינע- ש"הנר,ה היי1הי מלזיע "הכות, ש, 7 ,ישףגיה"ס :י".נ,צי"תנ",ל.יי,הענ,,םון" י,, "ן,,ו,; נ,וע, בי בי,,,יעי, ,שם ה,-ן:ינ, 47, ך,יי יעזך ר")נ 7ייי.נן,י, א.1. ו'רי1-ז",.,-
 ש, ינמ.ר1ה נ;:לנ.ס ,"ה:ךו י'?1ו,דך,יס ךש'ש'ת והל;ר,ה - נ' ונזרה א' סור, - ינ-, ויייוי" ש,עערה

 ושר"
 ,מפיק. וש,

 נזר"ען
 י"י1, נמאי !1 ימיקי, ניו[ יתקיייו ;',

 גגן"
,1!.", 

 מפיק ע1.ז, ק,,מוננקי, א.1.ז-ר ה,-אגיג. 3, הנ::1 רשן 7עינ, ל"ע,2ח1,ם

 1,ין.17.1 תעני, יריו י.י "ו!1. "נונון.ס'יזיר1232



 מרשה)נחירו,)מנירוק( ן בע,מ גולדשמידט קורטדיר בע,מ 105 ישראל גבורי ברחוב הדלקתכנת

 "חני.ס. .י. עי "ר!11 הפגיה את יירק א' מנרק "ויין,נתן
 "חברה. נמנרק נחר '1יף את ,מנות2.

 יפי" י"ר'ףןי

 היברה ש, הגיי מן ".ושת וי,,'ת שגאנ."ה "וזעה, נזהניתנת3",קמן:

 "הנין את יפיקת ם1 התףהאתע,'ישמעץ".
 מיצוי

 מר את וימנת

 תגייתו את ישיש מתגעש ""גיה נין תנ'עית יי קיש מ' יי י ימפרק .ךו.עה ה"נ הנ.,, "חגרה נון תג.עה ,1 שלש ישו3,

 י' "ריי מרתעת: 'ן '" "ייי" עיי"""טגי::::גגךש ' """ית. :::::ן:ן';יניז"יי%::י::

.

 יפיק ייני,"יי,." יי.י,,"י, ן,י, שמייז
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