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;ייי?ייי
 זלי" ז,::ן וי,.ין"

 זיו 1:וי' זרן ווו .נ, ז.:,, ו:.;,. נתז ז;'ן'ך':,י וזן.:" 7'י,ן "ו, יני ית,ינ,

 ו,,' ,7:.י-!,.ן יוד:, לי ושן, יי, )ז. ;;ן דין,ך.:וי 7.ן,ן י,; י:' ::rrr ;':,יין ,1!, ,:';ת נן:ן".ז;"
 נו:,וי;?

 י1 , ת .י..י,( . ק7י.ן-:]וו ,ן.:.,,ה(, .י7ן,י וו:"
,,י_.,ן,,_,ן היין י:, .ן. ;.:,יי: ,.;,יין ,יצת יי:י.,י;"

 וו" יני ,.7," ן.י,ז;,ת
,,, . גלי.,-ן,,ן יין.:ן. ה;.

 ;י,.ידן
,,, ,יד: די,: יד:( י,, 7, י,7, לין( י,;,,

1,1 . . . . י"1. נ.",'ן ,י:," וזייז ;,ייי;, נ", . ין.ן" :,., וזןין'ת ":וזן יון נן,י" נזני"ו;,
1]( תמיין:-:,ין י-ן':", ::יי ",ק יני "ן7,י, י.,,.ידן

 ' זזיי ייינ' ,ייות יי'7ת יייי"יי;,1], . . . "7נ"ז-("וו זיי,:,ו, י!,,'" ,,ון":::'ן ";:," יני ייי,י:" "יייז,ת ישי" :יזו "יייפי.
ו,,

 ,,י ויי,,, ין,), ,ו זנו ישן זני;" נונןויי;,
ו,( . . . ג-נ.,,,ןו יזיי'ן' "ךי:,ו ",ו י'"י.ות

.;(.. . . . , . . יזמני נתיוודי",!, . . . . . ג7:.ן,,וו בק'-ננו. ?.!,ו.,
י,(... , "וסין ון'ו ית'ון-.י, ,7,י,,.: ,:ן;, נזו ,7.,רן ינ,,, "7,י נונןי,יז"

ו",.. ת;:כ"ד-9,4ן האיידימ, הח1,,ם יוק לפ'הודעהנ[4 . תשיט-919] חובה. לימוד חוק )מי .שיעורםנ.:ם'ם

 ",:" ..ין ""." יייייי
י,,- "ייי,ת יניית ,:."יון",,, וייני ו"י; ין,

י,, "7יגנוייג דיי" .יי"ידית יני וי ניל," "ין ינ, "ייני" יד," .,;י, ;י.,י;"
,1(. ן7י"י:,ות ,",יייג יייית יני,ייל.ת",, . . . . . . . ג7:.?,,ןןביי.

1,1. . . . . "י7ן' ו:נ:'ן נתז זזתיון;,ן י'ן,י'; נגזי" ה,ז,י': .וין ת7.,ן ו'7,י נדייי

],!. , . . . "יי:; י,,,י ?. 'זן,. י:7י,., ,!, . . . ת7נ.;--!!,; נ.יווינ, ג'ז," יי,.נ'

נ,!. . . . . . ",.יי ילי' ן. ו:ייי,נזי: י,7'ית ";זי, "ן'ן ג,:,, .ן' ,;,י, ,זוגינוי



-ן
 תטי"א-31ט1 הכרינה, נכהיחוק השייט-3,1,!1 )מי:ו"מ(, המריגה שיריתהיקן
 הרשאה עלהורעה בתוכפת משרה הוספת עלהודעהן
ו:7ר"ן ד:7ר,ת רוגשתי אנו נ, "ת ,"רשות ךך,.ס" ז:יש,ך ;י נו"1.:.ס ,ת ,ך,:.ף ו::7,ך "",יסך י, תשי,ס-יין )מזויין(,וין,;ןן מו- י, השי-א-1ו!1 ך:זיוה, גה. ,"י, )נ( " ,הייגיך,ס ך.ר,ת ,ך,, 21 ;:יף ,יי נינוחה גתה. ;י נ,ה,ך,ן.ן'סן

 "ת ,יירו ,יין, ייי.רסינ ".יר, נמשךז "::שמי,נרן!.; ר. יתז ,"י, קגה.:;ת "יקך,ה ,רשיית ייוו ;יקניט ן,
 ,".ק, י-! 4 נניייינ יתו שתייני י:;:;%ית עג;" ,ני'ך:ישיך אמוןמיכאל l?GD) נא,קסוגר )!7 הש., נישף..הן
 ךן!':" י:;ס'י:)!:' ד:מש,ךי.נ.י ,),,72(),:ן

 ":!ייס-

 Q?1 יי"תיס "ra7 ""י גי ייז

 "'-ייית. י;ן'"ית "יי;;': ים:-;'ס ;יייי':"-
 ;.יר לס נ.יי ך:ישיהי, י:ייינ :.1 %ו יךךן,ת. 1:ז!,ן)1( !11. עמ' "שנ-,. נ-" ",; ;ן. תק.-ס, נ-תו1

 י:,,י דהינ ;,-'וי זה ,!.רך שמו, ,:לקלתיויזמי(
,"":,יי,ר1,,,ן"ע,*4-יע1,,נ,,י

 הןוה,עים  54ךc?c:11tii-1 עמ'  הש-ך, 774,כימים ,ק, .*,

)מכלאית"
 ר="1 ""שמי שעימנ " יעשין ייון מ" השי"ר--1934

 נוכפת ציבורית קופה קביעת בדברהודעה
 " שר יי ""ית .יית נזם ייייש "י י"ג קי"".

 יידויך, ;י נ."טוזיגים
 נהקי

 נעיי ,:י נ::)תך
 גן ה7ןלן;ו:ג:: ::זן'ן בייני "ר,ו'ירחי )-( ,"י, 1!

 נש.רותי ייסן,ות דן:ש.תי ג:ז!יס .,.זוח ניו.cj~rn 7ון" ן, תשי,ן-1ו1% )וימ,ץ,ת(, .יערן, נצנץ-ן;:ה דקגעשירות
 י:ן(,ות ז:י77תי ייז:י7 שיגיעות ץ. ,מ,יי,וו(; זאן,1. שעיף ,עדן ;.נתק, צ'נ.יית :קשה 'Yu 1..רות ד11תאת
 ידוש %ו נךס ,:ה,י, ית:1,:ית ימצה, ימיןי7.יית' אר:וןמיכאל ,(!1( נ"וקסיני )!? תש., נךש1ןי,ח
 טל עולה איבה דורתם ואשר 12היא, גל אחרת יכותבהם הממתולהמוכיר 73044()הם

 ךךדפיס חגי עם ניחי ךיישיהי, נידס.ן יר"ש.ד,ן::ן)י)1(  !?14. עך' השנען,  ו?11, י-ןן
 נ.זי המו,ק.ס ;נמס ,הג' -  ,1( גין,ה ךןרורייישלת'

ן:5:ןן7גןגי,:ןן:;.ל'"י:ג,ןנג;ג,גנ: תשט"ו-1333 )גיכלאות(, המרתה שירותחוק
 צייי עמ' יהמרי אספקה גפר, במהסני "מחפייתהממ'כיתי ציבוריים ארמנים קביעת בדברהודעה

 בהם ל-כוט או בהט לההויק מת:ווגות משקייםווייותיםןן

 5יגך'",גב: זן בג:'נב:"1ךיג.;גב:;ן!יב!נ:::;תה
-TS1 

 וי יי יי'" "'" תייים
 ל:.על'ם הנלליות העבודה ולשכות לפזעלינ r?riis"i העבודהלשכות

 שמו:" גמךש,הי, C'CIXJ ו:;.רת י.,.ן ?;ולותמאס)ן( ,קוק. יימישי ך!ר; 1,ן;.ן נ.נ:ינ צינוריים:,ר:1:.ן
 השען, 774, גנינון;ס נ.,,וס פנונן,י7!..ין;."',,." מיכאלמרן::נך-ה,:,)24שקועש"1(

 - נח,-אנ.: ה::ע,ת. ":זייס ,שית רכו ויןימךש,תי ;וו. עי' תודו, ",1, נ-חן
 הימשלהי המוטים יחיזות בידי ה"וחוקים ננמיטלזבי צ"15. עמ'  קעכ"ט, 39~1, י-ט?

 בהל- הממשלתי המדפיס שיהירות "1 והסביבה,בתל-אביב

:גגי"נ:.נ תשי"א-1931 המריבה, נבכיהוק
 ש, נן ן, ש.," ח'מ ת:.יהס ה=י .,,

 י'יית."'!,, הרשאה עלהודעה
 הש-, נ:1.7 '.ך מיוי- י, השי.%-1,11 יציין, מני ,ח71 )נ( " ,ה'ףנומס

 ארסןמ.כאל י"!1( נין.7סינר )!"
a~r"הממש,,יעיי "1י?ה'ימ - גק,י;" ומיש," ג. מ 

 נ:. ייך7,ה "ת ,"ין עייר "שר את,ךרו.ת)1(
 2!. ןן' תש'.%, ,!, ן-,י עג;"

 ן השי"ג-1953 השיסטיב:"יק ב::י:ג;גנ : בקב::נת יריית ,"71, 1-! 4 גנע,ן'ס נון עמז1:יל,ן7קא.ת
 'cc1C מירז' על הודעהיקירי:

נהה,ן !.דמי, י,.ה שמזעך י::ש,ה י"ן,:ת ניון" 11ירש",1
 ,;עיי

 1 ייזיע ":י ,, תשי.י!ני1 גש.;(.ן, ,קוק נ2
 ן ,17 1 ;י. תשעך, 774, דסינומיסניקוט1

~TTn-t
 ית' ;ך:,תי

~'ra 
 גיח שיא עס וגךת'ינ%יה י,:.י, .",, %

7:1!י !.רן:" ;,יד קהוזען שסיינורס ,יקו הורקתך את,נט,)?(
 ואילך. 1989( בנובמבר )1 היש"ע בהשון כ' מיום שלום, מ"טביה 130. עמ' תסס-ח, 4ב14/ הטרסומיסבילקוט י ש, י"7. ושן ,ך,ת ,רזן "מריב %ת ייו.תי יוניון,

 שמרא ש' יעקב ימו( נ))ג::ר ,2 תש., נ"ןןן:-" ארנין מיכאל י"י1( ניוקסונר ),3 תש., נ"ן,ן..ת
 ך:ש!?יןשי י1ו!;()י: "מש,"י,:.י !4,?;()":

 "1נ. עם, תש,.ו, מי, ס."י ?1. ען' הדי.%, ,", נ."י

 1,,י.יי.נן "ש.י. ינ", י, ימי. ";ייין.:'יעיי458



- - - - - - -

 ן תשי"א-1951 המדתה, :בכיהיק תשי"ו-1937 המרט, כתיחוק
 הרשאה על הודעה רשם מינוי עלהודעה

 ::: ן:נ:" כתן ן. .ן : מלן. :גנן:: ן 1י:..:וג "נ":..;י, ,%::;מי:כג"יןב':::4:
 וילבין, קו ו;זין,'ת ךר!,ן,.קה מרקית עט גי-י' ץייע ךן:ס?י שנס, :קנט ניח עירס ,רון, אגייס "ת יי:יהיךלק!ס'ס,

 "ססינ.ס נ, וע, :רבנייב, :ר,יס מינינן יאיג!ים יאה נ1ננ-ים הש., :,עין :' מ..נ נור-ענע, 7:ך11י ךיקלט נית ישםלהרת-
 וצמיר. י,ןוסך:י;;'ס 1"י,ך. ,"1%( ננ.נ:נר)1

 ין,1( ייייןני )4 ן:נןע,יע
 ,1מ("ן 1;י"ש':זנט:ךתי,11

"2ר(
ן

 2!. ו:, השי,א, ,"' ניןי 14%. !:' תקי-ו, 23%, נ."

, ע .".. תש."ט-1959 )מינו'יכ(, המרמח שירותחוק הרשאה עלהידעה
 ךיוי;ך נגס *"alr נן-נחן ,קר "ת דרגיה. ן,הש.."-1נ,tTnu 1 פרקליט למנות הצורך עלהודעה

 ויראן ,:י, .,'ן-,י!נ"ו, !'ך שכשסין ביז' !ב ך"ך ך ו;:נעי ה,-"י': ילדיו פין יי7ייס ,ינית יורך יש ני מוזי?וע'

 לתיש,ן
 הומור. .ךןנס י;תן'ב י:,ין:'ס יי ירי :י::"1' ס יי; יו ,. יצת .י;ךי ,יין ,.רכת נייו,ף ךוןךזוהוי;.קי"

 שרף3ST %"!1( נח.).נס )11 תשנ.ן :"נ,' %%,1(. ני.נ:נר )2% ה;.י ננס,ו ס.pT'a 1 ."ונר ,א ו:ע!ס'נער
 ך"י!ישי 4%"!'()": שפירא ש'יעקב ,%,ו( ננוגךנר )11 תע., נזנקוא'

 הרשאה עלהודעה תשי"א-1931 המדינה, נכסיחוק
 יליייך, יני יייו " ;ן.ף יס. ;מנית, ש7תי,ף יי,.עא:. המוינה בשט לחתום בן-נתן אשר את הר,2יהי 1,תשי-א-1951 הרשאה עלהודעה המדינה, נבכי להוק 6 סייף לפי סמכותי שבתיקף מודיעאניו

עי
 עוג... יס'ת,ת ייייי"יןג"ה !יי 7יייסוי:"ייס רב יייי"" ז2:!

 ::זיז" :עס ,"חוס נן-נתן ,שר "ת ךיע.תי 1,תעי."-1;,1
ע, "מנינ.ם נ, .ן, וי:ן,.ס, מיקים ך.,.ון י:.שה ש, נפיסתשי,.

 יסייר. ,ן::סךויח'ס ,זיינת 11,ון,ון:,ו, !.י ,רן.ן")קס,ס ?נ ה,ו,"ה וננ"
 25ן( סו)הם האמור. להסכם הנוגטימ המממכים כל ועלגרמניים, שרף1אב 1989( באיכוסט )14 חשב-ט כאבל' ירקים מיליוך ושנים שלושים של בסכום והטלגרף, הטלפוןשירותי

ש-

 ?!' על' -'."' " %"' נ." י שרףואב יחן( י"י;ייס )14 תש7.ן :"גי. האוצך

-
 ן

 הרשאה עלהידעה %2. יי' תשי-,, ,י, נ."
 הידינה, נכס. לחיק ם פעיף לפי סנ!מותי שבתוקף מודיעאבי

 :ע: ::ס יסתיםהןי:1:י:ן:קגג:נ:::;: הרשאה עלהודעה
 ךין'ע":י

 - נ. 1!, ;רמנ..ב, ךרל'ס מיליון שוה ש, נחוס הת,., יין.,ין ךין,וך, ונב. ,",, % נעיף יעי ומנצתי שנחי
 19"79()ךמ ועל :רמניים, מרקים י,ילידן שיקם של בככום שיכין, נ'מט7יביצוע שרף1אכ ,",1( :"פויס )14 גש:-ס נ"נ,. יידית וויוך"יי:,י, !יי ,רז'ט,ועס,י ;ס וקוותה דפסע, האיור. יהכמס ה:ו7עיכהמסמכים הכמדינה בשב להרים ן בן-בה חשר את הרשיהי 1,חשי.ח-1911

ך
 האמור. להסכם הנוגעים המסמכיםכל
 ן%, טס, השי-א, 8ח, מ"ח1 עלרןנזץ( רכ"אי,ן )ן,יי* יקב-1ב! רנ_**אנ האיצי שר 0ן,"72()חיו שרףואב 1959( בעגוני )14 תשב-ט באבל'

-

 בועדה נרצף חבר מינוי בדברהודעה הרשאה עלהודעה
 .ן, י-.ית, ש.תיוף יי.,עו;. "לזינה, ::נ. ,ייק " נן,ף ,!י נזייה. ש:ת.,ף מיי'ע"מ

 נ, ,ן, וי:;.ינ, ירפס ס.,..ן ישר ךמשה ש, נננוס,ננין.ן, ;יני "ני %%,1( ג"י,ליני )"1 תש-, נושיי י-ת ך.יס,".ית ישת .ךי"גת 11.יי"ין:"1, !.י קיז'ל"נשי,ס עם ן,יי"" ך!יסע, ,נ"א, ?מוס ז-י את מיןת. ן, תעף%4-1!1 !,,.מ(,י!י",ת מיינה י"ס י"תיס נ1-נהו אשי "ת היש.ה. י,השי-"-1%%1 ,ת, 1 ת7."
,1;ו"

 גו,י.;ה, גי!1,י,
 קהווע"

 י17%. ?מ' תש..ס ",1%ד,רנ,ן,ס "":וי. ,וגנם ונ.;ע,ם,:;פיס :יחוס "וישה מינוי" ען
 יד,. ע:, תש:.ז, 1ו;1, 7-תן %2. עמ' ת;.-", %", י-,י דנן".ןשך 1,2!ו()ך: גדילישי "72,4(),: דייןמשה %%,1( נ",לסיני )27 הע-, נ,17ןסעו שרף1אב %"!1( גא.)ינס )14 תקנ.ס נסג,'

DT7?'459 ,ן,ן.ון,נ1 י;... ונ;.ו ;' 1,,1. י!יווך'ן

1



 החוקהורסותן חיבה לימוד ההלת כדברצו יחילו לא שבו מועד קביעת בדברהודעהן תש"ט-ל194 הוכה, לימירחוק השכ"ט-1959 כב-, כתי ע? טיקוחהיקןין
 ה,'ך,ז,ן לחק הרי ייני ,ינן ייליי נ; גי: יידייר :'ין1,!י,ן' .., (,נ ;ן יךייי ,% חוי ען,ר%.ה ן, תשן-ן-,",1 נ"ר,גת.ן, .- הע "'נך' "יז יי !"', ,:י 2 נ-ן ינו ;-ויתו ,ף ץ, i'ry !" ,1", rl~?n ,יי 7מ:.ת' נתופף לח".. נ. י,ן'ע%:,

נוינן
 הש.,'

 מי- %ית שי שעיטה גתן:]::::.הויגגךךין :יי,.:גנ! 7U? ןיילינ ק"ו נסר נת' 1;נ' "דוו( גחי., ,11
 ארןולמן ,ווו( ג%ו,ן,גי )"! הש., נךץ,ן ייןן רנסין: ך:,,ן,תד:ו;]ך

 ,"לי%'.ס)ז'שיי'ן יךתי:', ",':יך"י)ן""ו1יו7(

יצרי"י..ת

 תשי :ייי1;,' י1ש"ט-1949 הזכה, ליקרךהיק
 ארןזלמן י("1( גו,::גר ,2

 rTn~frl י.1 ה""י__._ אסכקה בעד תשלומים וביית אישור בדברהודעה

 1"ו, ס." 14!: ע:. תש-י, וו, נ-ך 2,7) עמ' הטס, י,!, י."י ושיעורם נ.מפיםושירותים
 יי' !(ו, r-o :ו) ען' תשנ,ס, %וו, י-, ;"ו; יך'חק..;, ך,נן, ":.ן ."., ):( י יעיי .ן' ייגות' גתי,ף :. לון.ע,אוי

 1:6,178, מר;:ויוה אחת לכל תש-ל, הלימודים לשנת איטרהי 1,הש"ט-1949

 גו- תש,יס ינית %., ימיי ,",ן "ן!ייסית ךמ,ימ.יתי".;.ך
 היומיים ולנעריכ ליירימ נווונת שהיא ניכמים ושירוהיםאטפקה
 י:שכיי::-1909 טכך, -_י "4 יי-.- ה.- נ?,- "לליס נשיע,י ק.ל,סך, שנתיון ךרקל.יס ך"'ווךנן'נזות

 היקימית: הנינסך רשות קן ,גןג'
_  ב'טור א'סיר8 הבריאות רשות מ.כוי עלהורצה---

 7;ר, גרי ע, !.,.י .",, 1 נעיף ,!י נידתי קגת.,ף ייוין%;י נקיות ,ןלנ.מי' התורסשיעור הי,.ךית ודינרךרל,ת
 שמם אשר הב-יוצת משרד מע,בדי אחד מל מיניתי 1, השכ"ט-9?:1 עני-,לדים יסורייםסבתי"ם

'-",.נו%:ן-'הוזה
 וגרר: י,1, .?נ.ן ינר.אות יקרת ין'ות יני,

 יר.ש,ינ משן., רן!%- 'ונף ;וך.%:.ועי1(2.!1י12.2גרך.מ
 %,י.ן _.ךי.י 21," 27"וונעהייס

_
 ת,.א.ינ יצן, י,.ן

 ".!" כדווי. ייתן- ;י', -,חיו יי-ו".נןגוז-ישד.ן
 מיין., תנר.%ה י,ךי- יין,,:יט,"".24",."1דרן,."

-!'" 
 ?,.ן נ, ,ג,1ז-י"4.י111."1ונרנן-יע,ג

_
 "ורן וסתי, ר,!%

1- א.ן .ה_.""22""זן"ופון

 נפית מצן., תניוןה מניי- %גויווי"".1,21.," "'-נ' גיתות -'י.ש,'נ
 סגר." שתי, ר.!%- זוז יי'יינ'זי.י-",.4ן ו-,'גיתות

,".!"".ננזי-.ונ"
 ךנוס;.,ז'י

 ]!, נפתי, רופא- לש"

-"".11יין בתל," ית', ר,ןא - נ.יון ר,1ונ,.ס_.י,ן.,נ;.4 ינינ"י
 עני נ!'עי' שהיה ינן,, - ייין סיד, ,ייי.י 22""ין."י יוו,ס,1 אגוייסנות

 יין"',יחיZO.OO ,2""מקת-.ן,זן
 רך,ך מ,ון', ידין - 'קיצי

 רמלה מתיי, תברואה מהנדס- מרדכימלחשר12,5012.50נער
-,-,ן.4]וי.יך רמלה נטתי, רופא- צהתיה. איםר-ר-21,50עמק-המר '",."1"ן."1קרית-,תא

,יין-לזעיי
 מת"-ת,." וןת', רצן - ויולן %ויןי-י1".24,"'!2

 רהוגות נמתי, דוכא- מאיר קדטד"רל18,0115.0קריה-מוצקין
 באר-שבע מחווית, ריפאה- זיילה טורקד-ר23.0024.00ראשון-לציון
 תנדי%" ן"וךן- ין.:דיך., י1י2-רמית-"לגינ

 גפך-עג? ן"ן;.

 %שליו. "יי'%ית' '"'ית מ:ךי- ן':"' יי'%יעי""1!"נ'!2גמלי,
 בר,יליל."!.22ויוו.!2ישו:
 ינרי"והשר י,יגוו( ,"ל ארןולמו ישן( נ:,ניגר )! תש.י טישיוי-"
- ייתינ,ת וך':'ךשי 1""נו7()הס  

 ן1

 ,ו,ו.ון.נו הש.., גנ:.ו ;' ,וין. יין7יכ.:ייוין460



י
 ן השג":-1930 הוטים, על החגנההזק השכ"ג-3"),.נ טיטןריט, טיצ,ייחוק
 ן סעד פקידת מ'צ' בדבר הודעה ה;מיל'ם לקופת תשלום א.שור בדברצו

 יני, !ן :ע.ף ,?י געית. נתי,ף י. ;..ז.ןין.. פיטוריםכטיצו.י
 ;ק;;"

 ן ע,
 ב.ר:'וסף י(,[ן ג,ז,:ן:י )נו ן;_, ן. נך.,. ;ן:ן נון :ע-מ ,ג,;'ן :נופצו ,ת;:1,.ס הינוית יקולס::מן( וליח. ת,-ן:י: נ:,וו,ח ו":.ר ה".,,עין - ),ך,ן ,",;ריין ,.ין נ,ו:,ן ע, התגוייס גי ר;:שר ":' ן,!".1 ן סער פקידת להיוה צור מוניה ו,ת מיניתי 1, ת-ךכ-1933-1הוט-מ, הנכ"נ- פ-מורים, מיצויי לחוק 1.1 מעיף למי ממכותיבתיקף

 "!1. ען. ;,- י::.יישי נ1ו1!ו(),ך
 השיך-נגלו .השנדח(, ):ימל שוערח:;

 סעד פקידת מ.:וי בדברהודעה ותקריות הא.:.ת והקירה )וערות הטיטתקצה

 ".'יין ":יעי ידי, "' נעיף ינ' ;יני" יתי,ף :' ךיי'ן"ץ תשכ"ט-1909 סי:(,כדי
 ""ן. ן,י'ה נהדס ך":יי פ"י,ן.::1.ו הקירה ועדתמתוי

 שפו-ספה כעד, ופקידי ראעי כעד פקיך :ינוי בדברההודעה לחקירת )ועריה דטיס לתקמת גב( 0נ הקנה לפי סמכוהיכתיקף

 זה. לפי תהיקן 2, עמ' תשי-א, 793, הכרסנים בילקוט חקירה וערת מיה אזי 1, השב,ט-1959 כלי-טים(, ותקריוההאיגזת

 ביין'יסף יין( י"י,ייני '[י הו-י נעיןי-ס ש:יג:גן":י":גיגנ:ג:ייג:ינ: :::]ג::ן;7
 "רב:"; ונך [י,-ן4. ,ךלון ,"!1(י"י,:יגר[

 ?!. עד. הב-ך, 1[ן, נ.ךן
r?1י"ר יוונ- פנות 

-":רשישוייי,ע1.ז

 הנר-1:.ז;ג;ע,ןה
 :,rr .' ןןנ:שטס' ל"י,ינ.קינההה',

 תכנית הגהת עלהודעה ,ך:,%,ת.". י:;:.תין את גתן:.ז" ,שר הדיץמועזה

 ה;,י נ"ש,1סחי
 נז"'ס "ייז" גן"נדית כרמלמשה ,י(1%( נ"י,ליני 71ן

 לנעיי
 מענ' 'וין דדי" יאי, '1

 ה .וה'שט- המקבורהיד 733209()חס
 "הח-37"
 לממדרת 2191 מס' גומחת ניקוז שהכביה 1, ו

 ,, .;יש :,, ניען ישית עין שך:י.:ן s?~:-ייי' :דן ]'י-יי1'גן, ?!י1. עמ' הש:-ס, ו;!:, ,.תן

 ה:י,,11. ראוה נתסיס ך;:,,ית,:קין.ת ,יק,'," גדש-ן' היך ,ועתקן יליז., רקת ::שרויך.:ך"

 ובת'חגם י"מ( מן.,לוני '!: תש.י יךש11,., :טש חולי קטפים, בעניני דין )סדרי הסעדהזק
 גן,,,ותשר ""!י!7()ין השט"י-1955ו:עדרימ,,

 !;,ו. עמ' תש:.", נפו, 7.ת י,!: ג ת;'."' !)נ' נ."; מינוי וביטול סעד פק'ד' מ'נר עלהודעה

 זין לנוי. העז להוק 9 נעין .?' יזמת. נתווסף ני מוזיעאיי
- 1 השט-י-ן195 ונעדרים(, נפש ה'לי קטינים,בעגיי:י  

 1951 א תש )א(, ת ' :ra~ הס" נ עצם ל-'2'י איזי ,;.ית ,ך,ן ו,ינינ שש:ותיךס ו":שינ "תמגיהי)1(

 ושנו דו1 בית קרו: ,?ז קייטן ןןק.מית "רעוהע, המקומית nsul~n ראש בהירת ונדבךהודעה ש.נו:ז נהדס או נ,1.ר א"י ני ידיי, ""י, יערןנעי

 ן, תשי."-"!,1 )"(, ויק.י..ת יי.ו%.ה ,!י ;11 ,::.ף:ך:": ת,-":':-ילו עירית - נ,רננויםמ,נ"

 שהת?יימה דק נות  המקוייח המועצה בישיבת כי דזזע" בזהנמסרת די:רזן-העכונ' א,וריה מויו" - הזרוביץכרמלה
 - נכחדו 1959( באיניסט )8 השכ"ט בחב כ"ד ביום הזף-השרון אזורית מ,עצה - קלפוםג'נט

י;:י;תין ן"יי ":י" עיי" י-ש ":יע%" יתש ירית "" %יק)[( גג:;י :ע -ג;:::גנו",,
 מימי" ץת ניסקתי)נ(

 יי,:. א' ו-ר ש,
 נישן יו:. ג:,.ם ":.עי" ,ראש נ.ן יך..ה ו.,י. . ()

 מ-הזנתו,והועבר עוכורסמה מינויים, ובימול מעד פקידי מינוי בארןההודעה
 שזעירא משה ח.,ם %"י1( יר ) , זך. ירי ת,.לן 714, עמ' הן:-מ, !,!1, ה?י:ומיסני,ק.ט
 ולפיסשי "ו",(,ים בורןייסף ~lee) נ"1,ן,נר )WhI !1-, נזורן,.ן
 הנקר ,נ",7(),מ
 280. עמ' השכיב, 1219, ק"ת 178: עמ' השי"א, 127, ק-ת1 125. עמ' תשגעו, 187, מ"ח1

451 י!ין.ון.!ן ה;... נ:1., נ' י;י1, ":ונ,ך'ן.יכון



, , ן..נהלת-יהודהן שומר של שירות תקופת ה.שוב בדברו,ודע.ת המקומית המועצה ראש בחירת בדברהידעהן תשט".-1955 )גיכלאות(, הכרתח ש'ייתח.; הש'""-1950 )א(, חמ;.כי:ת הך:עצ" גין
 7:ירזהו תקופח כי להוק, 17 כעיף לענין מורה, (זני 1,תשט-ו-19:5 תשי"א- )א(, המקונ,יות המיטצות רצו 117 לכטיףמתאם

 :זני" י,","1
 ךץנ 11 ,ן;7" שךיא ..צי1' ",יד. רג-שבסך ,י,,ינ'ק, נ"."- "מ,,ן.ת ומויין נ'ק.נת י' "וזע", גזן

 שנה. ל-ג2 תוגרל הדוסים,ו-1. 4"9ן( בסלטמהר )24 תה"ל בתשרי י"כ ביום שהחקיירה'י.'ז-ה

 קופלפ' י!![( נן71יייר )?1 הד.. יןשייי. סי,י "ייני :ן,ינ "מיתן" יאש ידיית US'7 יייליי;:נ

 י1!,,)ים נ,1. ;:. תסס-י, "1, "." י שפ.רא משהחתם ישו( ג,ו7סונר ;(zo גו., "7ו1"
 י!ץןקי

 ,ן.:,(,ה(. י:ן.נו שירות ,חוק נ" גדף י?. יזיות. יכייף "ר. ;:. תשג.:, ?1!1, קעת ,11: עמ' תשי.", 1?1, ,.תי
 שמם 5מ למאשה ש"א מזדהי, אהליאב רב-יטר ים15 מס'של

 "". י-" רויי "ישץן' המ;1:יות המיעצותפלדת

 קיפלפ' ימיי( י"י,טייי )!ן "ע,יןןת'ך' הודעותתיקון
 ,- "ד,':ך ן. "סייווה יי,וות "1 ינויי גךת"ס גי, ג."מייי?יס

 ]נו. ;". תשי-ו, "1, ;.י
 "מו- במקום להלן, המפזרטוה בהודעות כי אשכול ה:נ1וריתהמעצה
 אשכול-: צוירית "מועצה יבוא מקום, בכל מעון-, הבל אויריתעצה

הזע"
 ה-ך--..ן --.דון ניח ך7:ת גזני מעון ונ, "או,ן,ת "מ,7!" ופנת ;,

 )ך-י--
י 13'19 -,בן.(, ל.-_.

 7-1 5 ם פ סע לפהידעה י?.1" גיג, Qtr~u יין זין ,נ'ת ניקה %:י" געי תוי?"

 י"1%( שישוגר ),2 תש-. נהשר.רז

גק,7-

 תש:-ן- וחגויך. "":ען ,"ו, !,1 :עיף ,(, יעיהן
(

 . -ן) יי.י('ךןה ,ן יעצן ן:רפש
 גת::'ה(, )י",ן נ[ו1 ",7" ,]וו דק רמת')1'

 הפרסומים בילקוט מירשמה ח.קף לה לחת הרע::וה בדברשהודעה
 לתככזן המקומיה הועדה בזה מוברה 2131, עמ' תשכ"ט, 1343, 2. עמ' תשי"ר, 1, הדש ניטה ישראל, מדינת דיני1
 י,מ.י,ס. ימ;ר7ן'1 רגישת ?י 1,יי1"דא יו::" שען, וגי ציג1ר ,גרני ,ך,ו;ין ,טון זר,ן.סיהין_ת נ,"[. ע:. תש.-ט, !!י, י-ן, דזת,איים ון7ך7?י1 נ' 7.ז?ק, ",עון(, - ),ן,ן רי,-ון יי:;'ד, נב,. סי' תקי,ס, 7נ", י-!!

 הכמנ- במקרקיין שהן כל הטיה טיבה או זנית לעצמו ההובעכל
 ס "הא' ת.1 ייני" ישעי" וייש נו עי סעו יצגי יי"" י: השטיו--ל5י1 )גימלאות(, המדינה שזריתהוק

 "ישהו, ידיי, ידית גי'ייף יא:יי'ס' ין,י7ד1 ,י %שיויוזמך שונר של שירות תקופת חישוב בדברהודעות
 ו:,י,ןין. רישום נ!:,ר - .עיי %ן - ,"ייקינ !יס' %תשינייי )ו,ן,1,.ת,, "ךז.1, שיירת ,"71 !, ג;יף ,!י יך:,תיגהן,ף

 שירוהי תסו-ת גי ,".,, 11 נעיף ,עוין ייר", ",. נ11,7, תיסעי[
 ן גן:יס .".שיג הון; שינא ך:.:."ן "ת ייע'ן'ין דמיינתירייתן

 ייסך1, 'ג"7 נין "ור1 ין' ק,1
 יידוף יעיף יניג:ה:ע ,-4 יניס ,1 ידעך" קצי"

 ין," ישי יעמת וקוביית ןהויך ג' ",זען' נפי וזניתגן ' ענה. ,-י! תתז,יזשינ,
 רמהויק אדם יכל בוה מורה והועדה לרכב-ם, כובריםשלמים קופלכ[' 'leGD) באוקטובר )13 תש"ל בחשוןא'
 גן. "חקך חת מיי ,:היך י"ייר.ס:י,ר,ן,ן ,:,,,יי(," 4,,"12()ךמ

הדפת נוו. עמ' השט-ו, %,1, ס-חב
בגוש מהלקההלק בכשרהכבטה

%!41[נוןן, ))י:,,.ת(, גוויתך "ירות ייוק נו n'ra ירי נדיתינתווסף  2, מיוהדים עבודה תנאי בדבר להודעה יבהתאםהשט-ו-5נ119,

 רדת-1ן נע.ר,ת ך:,וך.ת "ועז" נךקרזי סונ,1 ךה::'ת ימת, !ו.14 ית' ו, שידות. תקוות :' י",7' 11 ג?יף ,עוין מורן,אני
 ,;ן,.בתריס דוש.ס. 3-1 דין י-21תמו, ד,;ז" שישירי .גשמת ניד,; ג. ,עיין ונץ. גונר דך:1:.ן ינ. יישין, ו-"1 שוינ 2% ,מעשק קקיא "ודי, נדחאת סוף,רש-ס
 """ן( נאקןונר )י1 תכן-, נך7י,ן' קופלפ' ~IOG) נא.,סונד )!2 תש-י נעשוןי,א
 בנימעניי' נ1ו!!ון,דם ך:,,.ד:"" 4"י"!7(),מ

 י,נ:יה ,ת::.ן הדימית ן.עזה רגש יועגיפן-
רמת-גן 35ג. עם. תשט-י, 188, מ"ח1
ן ",ו. ןן. תשג.", י!11, י.!ן

 ן-"
 וצן. עמ. "ש:.ן,

 .,,ן.ן1.נן "7... נ:7.ו ;' "נו. זנינ.ן,:,.קנן2(4



ן

הו-

 תשכ"ה--1003 והבניה, התכנון

 34י 33ז39,- ירושלים -מחוג מקימי, תכנון מרחב - - - - -----
 -- 1(5י ו", 57,-01, ן3, ל4, 48, 44,

 ::) :, ן'7וי:י:"ז7".::,2::, ב::) מכורסת תכנית הפקדת בדביהודעה
 100, לח, 5!, 1ל, 93, 0", "8, 5,י, 80,87, והבנ.ה, ה.תכ:ון לחוק 89 לכעיף בהתאם הידעה, בזהנספרת

 קוו. 117, 115, 113, 110, 8"1, 101,197, מפיז ולבניה, לתכנון המחוזית הנעדה במשרדי ביתשכ"ה-1955,
,רוש,'ס,

 4,ן. !"ן, ",ו, "1, ,;1, י!1, ,?1, ך,;.ת -;.ש;י1"" ינ' מגירסת -ענית "נקראת יירטת תככנית השקו"
 ו;, ,", 1,, ;ו, 4;, ו;, י;, 1נ, ו,..,ידי, עס:תעייסן:וירף נין ן,-נ.וו-, נ,אןי ,:ןונים ,',עינוןעמ.י1

 127. "!1,"12, נתגנית; ד:,י,יס הקסוםו","
נ, 17, 12, 11, ,. 7, ". ",,ית - ירשית( )",71ה יד1ו,יס 17נחק

1'rP?n ין ת'(!,; ,,א :1 ,?..ן יש,' הת::.ת נתיניי:.: 
 י,",. !ה,ך.ס ,ן,:'רים שך:;יוין1:ע;.ת ,1. וו, 11, ,, 1, 1, ך,,.ת 1,,קי נורמלתן 27 "2,"1-!!,
 %י ננתן נ,יקע, ך?י;.ןגן י,,. - ייזנית( )",1,ה ירוש,יס ,1ולש

 "ן ך-י%, ,,ר הקיני !ין י:,
 ק:-,: י,.ך'ת .;י" יין: .:ן דת::'ת, ק"ו. 'ז' ?, :r:s?י:. וגלענת ניייס תשנס ,,א :ה יעיין רש". נתנוית מעויןנ,

 חרשיים חיך רשאי, אוהו גיבל או דתכויה בתהום כלול שלההתננ.ן לקהל. פתוחים האמוריכשהמשרדים

 "קייה לשתוי דהנגדות להגיעו ברשימות, '1 הידיה ש' ירסומהנ;ייכ אח הר,אה אהד הכנזני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 - -- האתורה. חיקימיח "יעיהבמשרדי וכמרהב המקומית הועדה מהנדס וכן התכניה, ידי על נגעעצמו

1 הדשייס תוך רופאי, איתו גובל או התעית בההום כלול שלההתבון  עימומיי.וס
 ""!ה נאן,:יני )": הע-, ידיעון'-י ,":חית התקן,, ,תיש נישווה, 11 ה,ןעה ע,

 ,נ.,,י ' 7'ר. "%שיך. "מ,יךית הפעו"גישרתי
 תק-, נעשון,-(

 ,ייקרסןךו, "11( ג,1,:,ני )1"
 יי:;'ך' י":;.1 ":".זית "ועז" ראש יישנ מלפיסיניא ל.'ר'

 ידיק,יס :,.מי, ה:;.ן:."נ ירוק,יסממו-.
 מפרטת תכנית אישיר בדברהודעות

 י,:;'". ךת;;.ן ,קיק 117 ונעיף נוקצן "זקן נ.ה;.,;ית יי.ע,יס מקולי, תנתןיר"נ
 ירושלים, מחוו ילבניה, יתכנון הנ.חוזית הועדה כיתשכ-ה-1955, משירטת הכנית שימי הפקדת בדברהודעה

 ךיב:; לנן::במין:בל::: 7ימ:; 'ך" " ,י'י :צ:":":נ:1
 סיידך" ""ן' יסוייף .ץ : עם יי ו-'יהד: עיקך'יע" ירוש,ין, ומנעיה, ,תמון "מ;1מ'ת הועזה וייורז'יי.שייס,
 !;11. ץמ) ה--.ס' "1;ן' ייינין'ס ןייי' שיניי "', ג"11 מס' .שנית הנקרא מצורמת תננית שינוי,1!,ז
 ",תן. %'עיד הכחווית העז" שגה ישרק ךה' "":!,-.'ת קדית :עיונת זעים "רהנת נ"11 מן' מערסת ,ת::'ת '"",1ין.

 יז,1.ית "ועמה נמקרז' היעזיה %י'7' ותעייף ךתעייט !ןנשי' %,ין. המשרף ךתקייט עס נידןקם.",-,
 יי.ש,.ס, ו,ננין, ,בנין ה:לימ.ת הועזה נ:קרזי ,:1ךא:ויה

 שהמשררים וכשעות בימים תשלום ללא בה לציין רשאי יעוניןוכל החכנ.ת: בשינוי הכלולים ה:מטחיס הםואלה

 לקהל. פתיחיםהאמורים 204, 293, 202, 201, 209, 109, 177, הלקות - 30037גוש
 212, 211, 210, 209, 208, 07?, מת203,2,

 182, 50ג, 178, 42, 38, 32, 27, חלקיתוחלקי

 והבניה, ההכנון לחוק 117 לסעיף בהזאה הודעה, שבע נמסרת '211ל

 ירוש,ין, ישן ענניה, ,תגנון היבוית "יעיה ייחק--ה-;",1' ג;1. "1, !1, "ו. ", ", ", 1, "יבית דבי - "!""ורוש

 לרן "" !,ך;ו, ::,,ותב: !;1, 1"1, "נו, "14, "14, יו1. 1?. ן,,.ת -ו.ש4ין"ו
 ",וגוייס

 נ,נ:מרישן' רשך:
 "תשרים עס יתז והייתן, ע, עייזעהנתן-, וך.;י ;17, ג17, ;"1, 7;1, ";1, "נן,4;1,

 הין,יי
 27יו. עמ' "ק:-:, "!י!1:יס'22ג1, נ',,.ס!.ה 17, "1, וו, 14, גו, 11, י1, י, ", ג, 2,ו,,,ת !.ר- ",י".

 "איויה,r?'irrn גו, "ו, "!, "2, ;2, "?, !2, 1?, "?, י1,,1,
 נשר"

 ניען ,.ת", "ישיה "מסיפית היעזה שנ,
 1", ;ג, "", 4ג, ו", 2ג, 1;, "ו, ,4, "47,4,

 י%מויה ":"וגיח היעיה נ:שרזי ייבזה אוי", ךזי.יף "תקייט ןס !"
 יעיוין ו:, יר.ו,יס, 1,ננין, יה:;.ן "מ,.ן'ת ".עזה ניקרן,1:ן נ;, !7, 71, "7, "", "ן, זן. י", ג", 4",ג",
 הלמפייס ש"משרוינ ונשערת נימים תעמס ,,א גה ,עתןיע%, ",, ,,, זן. ",. ;,, 4,, 77, "7, "71,7,

 28וז 125, 124, 113, 107, 195, 102,105,
 "וו, וגו, "וו, "גו, 4"1, 2"1. 1"1, "!1,,!1.

 ,"!1( נחו,טוני )21 "ש., י"עין,-י
--- לויר, 2וו. ן;1, ו4ו, "14, ן14, 144, 112,ן14,

 ולבניה להכנון היחדזית הועדה ראש יושב מקפםממלא והלקי 35ון 134, 133, 112, 111, 109, חלקות - 30121גוש
 ירושליםכהוו 23, ?2, 17, 18, 7, 12, 11, 8, 4, 3,הלקוח

 !ו!ן.ון.11 ,ט'י, ג:ןיי ;' קון. "וילוני:ייתן ---
-- - -4"3 



 ו;שנ"ה-6(ל1 והבנ'ה, הו;כנוןהזק

 מטה-יהודה מקומי, ו;כנקמרהב ירושליס מקומי, תכריןמיחמ
 מפורטת תכנית שינוי המקדח בדברהודעה מפורטת תכנית אישור בדברהודעות

 ג"י"ס ךיז?ך, ג,,י.:ית
 ,ן7יי

 ו,גו.", "תנ:.1 יהי, ", יי?יף :"ת"ס "ייע". :וך !:;ית יי:1.ז, "תיו,1 י,י, זוו

 ,ין,י,ת "יעיך :, ;י,ן, -ן;י."
 לך.: ו,ן:יך, ,תג:.1 י:,",ויה ויי,ך י:שיז' ;, ת,:.,-י,,י, י-,, ייג;,;, ,::;ין,

 ילך-."וזן, "נ1ין, ,ת:ו,ן "מ,ילית ו'וין י!לקיי' !: י)קי ";' ין,רית -תג:ית ךו,י%ת לג,רית ת:)ית %יקר,יר.ן,ין,
 קיניי 1,.,,12 ין' -ת::יה ,-ר" י!ייית ת::'ת :.ו.י ייי,י 'קי%. י,י: !"1,ן ::.ק י"ו ],11. !1., !!, "ן,;י" "ייין -)ז!1
- [ן י"1 ין' ין'יית יהיי'ת ,,ן י!,זחן, ;, עיי,;ך ;"11.. 1ין, %ייי,, ק,יך יי,,;יו.י"  יתעך'ט 7נ ניךי ?'.ן., ל:קרת 
 יתנ:ית: :קיו.. ינ,יו.נ ~c'rrvי,י,' "1![. 7ל.ךש:.ל, י , %,". 'ן ".1" 2יון, י:י;1:'ס ג.,7יט !.י;ן, ח,.ן, ון?,יף יקירין;:

 ?'.1.ייקית %,),ן, ",שין וי"י1.ת ".עזה שגך ג!.ך" ד,ן,יך,והנ:'ת
 נימ.ב תש,.ס ,,א נ. י?י.ן רשאי התנ;.ת גן.:יי וז;ינין:י "י,.,.ת ".ין" גיךרן' ".נ,,ך %,,", ,יו)רף ""שיין יס:'ון

 "ק,. D'"?IS ך%י)ייב קייעיוין.נען,ה ו:, .ריק,ין, יינ:י,, יתי:ו1 "מ7ייית ו.ווק ייזרז. ):1ון:,ד"
 שירינ מ,)סיה ,ען" יינזן .נן "ת:ניה, ש.;.י יזי ע. :::?;?:ו "",. !ת."ין":יי.: %ת "י.אה ""ר ה::.;י סרן ייי "י :יני1 י,רל;' מ7יי'1:י קך:קין.! ,נשע.ת גיךינ הן,ון .)ץ :1 ,;יין יען'י;.:.ן

 "זעייס ת.ך רואי, א.ה. 1)ג, ". "ת:ויה גהייס :,,, ק,ןית:ן,ן
 נן"1ן;רת "המית ,שינ,י "ה1:זית ,ין.7 נרש,יות, (. ",זוך 7, יון.ן"י',ס

 ו,ן7,,
 ,נע,י נןתץ"

 ה וץי, -י,.ן.ת -,-וך ..;יז. ,, יונ: ,ת;ן,ן .,,, 111

 ל.י ר' !י,ן( נן,,ס.נך ,"2 תע-י נ,קי1 '-י ן'י,:ןך 22; ךן,ןןתיך;' ך!.י:ן:גר,הי'ה;ךה ה:מה :רו%'
 'ייעי'ן ך,י' %,.,, יךן,רף ו"ןר.ן ינ .ךן ך!,זיך, ע, י,.יעהת,!',"-, י"ק".עןהךמ,11ית,הנ1.ן,,נ:י"ןןי"ן,יס'ישנ ?.לן, רי,נ - ""7ע.ן %ו.ר 11ן קגת.נ.ע. ון [[,ך::יעין

- ן,ן "י". ?י!ו;ןג::נייג ך!רנ.מ,ב ייי,)ט?יי:
 תכנ'ת הפקדת בדבר הודעית טול

 עריס נן.ן ת::ית שיניי ך:,זת נזנר היוז?ן :' נ,י' ייי'ע ,:' ":::1-ן ךלי,ן.ת ",וון נמקרן. וייויך %י.ך, יייייו ותעי.לען
 נט,ן. "(ן['ען' ,1:ן,י.ס ק"יירן,ס .נק;.ת גין.י תקו,נ ,,% נ" ,7'יןיש". תענ-ט, 11!1, "יינ,מין :י,קוט קס,ינמן מ.,י12. ין.ר(ייסת 1!?.:.ן ו:, ,י,ש,.ן, 1,ג:ין. .ת::ין ון,,י,ה ךי7י" יישיז.,י1

 י,ך,.יהי"ן
י.;.

 "ו,תינ"ןעי,ס עקי" ניני "יי;" .ני י" יייע ע.
.י'יטלה .חבניה, התכנון לחוק 117 לכעיף בההאם הודעה, בזהנןןרת

 ,נוני'ן., שג' :רנך, יש" ר".נ - 1,"י! ST~1 7! [?,ויי7ית 1,נ:ין ,תמו1 ךמ"ווית ד.עזה ד,ק .)שג י,.ני-י" %.י.י - 7?![ ך". יס,רסת .הננית ךקן%ת ייזרן" ה;:.ת%'לרן לויר, יר.ש,.ן, ך"י1 1,י).ן, ,תנ1.ן "ך"1.'ת ".ייך נ'הש:-ד-;(?1,
 יר.ש,יןמח)ו

 ייייזך "י'ך' 3;!1יי1יף ,!"11גגן:ולשךייני"?רנעיס
 %,שר" ימחו"ת יו?ן" ךנ" נצ.רה "%מ.רה,יהמית

 ת1-%נינ-.ל1 י,יל', תנ:,1מיינ %.יך,
 מפורטת תכוית שינוי הפקדת בדברהודעה ,י,ין.ת ו,יז, נלשרז. ה.י,וה ",.ך, ולן,יף והקר.ס עסנ.יז

 מ"11 .,ננין, ,ת::ין ין",.,ת ך,עז, גישרזי גיהש:-ן--!(![, קימשין,ן nTU?11 ני:יס תקי,ן יין יך ,ע,.1 רש%י מ?':'1,:, והבניה, ההננון לחוק 9" לבציף בהתאם הודכה, בזהימסרה ירושלימ, ולבניה, לתננין המקומ,ת הועוה במשרדי .כןהאמורה
 ת,-":.נ-,!ה ":ך", יתננק ,מן,ן'ת ו,עיך י:יקרן':,-,ן'ן, י7"י. !".ח'סד,ן,י'ח

 יןגי'ן' "ת:נ.1 ייו, 111 ,גע.ף נית%ס ייו?ן, גוןון:רת
 ניהז נזן-, - ,!י1( )תי,11 1?!1 ינ. מ,,רלת יתי:'ת !!יוין.ת

 ,י'ע י-יייף דת%ן':;- יר,ש,.ן, י"יו "::ין. ,ת::,ן דמך,ו.ק ד,עזה ;יהק:.ן-;(י[,
 ת::'ת"'שי"

 ך;ורל"
 התנ:י": נש'ייי ךיייייס "שט"'ס יןיאיד ".י.ז - !?!1 מן' מן,ילת -הנ:ית ך1"רית

 371. 777' "יק,ה 13?"ןיך 'די.ג 1"?!!, נווש !י י",,ה "., עס י![!3 נ:1ק !7ג,,,ך
 דתשר'ט ען ,"ז "ס,זהה, ?, קי1זיה יש"-, לר.ת ו.,.,א,'יור

 נימ.ן תש,.ס י,א נ. (r~g ישא, "הנ1ית נש.1,י י7יניןנ,
ינ 1. ?7! ?ן' תע:-ס. ,!"1, "סיי.ן.ס ני,,.ט ל.רייה !,י",המו.יף

-?- 

 י,ך,. לת,"יס ו"יור.ס קי:שרז'ם
 את "ר),ק %הר תנ:.ני 5רט נג, %. נננין נןרוע, ייי:י1יי נ.יז ח.הה, אישרה המי.וית "ויי" שנ" נן,רה ו"מ,רה,"ה::'ת

 ש:רד: י,ון'ה .עזן ןינזן יג1 ,ת:1,ה, ש,נ)י ין. ן. r:?1;יי. ין:.ר" "מ",..ת ך,עזה :ישרוי ד.ן,ון "י.", ךן:ויף ךהךריןעס
 נןלרן.1נ)

 "זש"נ הון יש"., 1%ת1 1יג, 1% ךתג:.ה ית,ונ יי:י קי,ית:).1 י?,ן.ן .נ, 'ך,ק,.ס, .,ננ'", ,תנ:.ן ין,.מית ךו?ז"
 ךה::ית ,שי:1. "ה:1ז.ת ,יויש נישין,ה, ., ".זן" קי לינייךייין ך,י.ך.נ שהמקרן,ס ונק?,ת ני:.ס תע,ונ יי" נן ,עיי1רע"י
 ו"ן,רי. ךי7י:'ת "וזקגישין. י,ן,.יק.ךיס
 ן יינ:.ן ,תנן.1 "ן,,וית דווזה ד,ש..ע: 1.ננ'ך .ה::.ן ,ין.1ית ".עזך :?TS י)ש: יןונמייא רוניק ד, ,,,[( :%וקט.נר )?2 תש., ניש.ןי,ו לוי ר' יי,[( נא.קס.:ך )1! תש., ניש.ןי-נ

 7(!ן.ון,,ן הל.), ג:נ.1 ,' "נן, ונין,ל'נ,)וין454



 תשכ"ה--ההשו והבניה, התכנוןחיק

 ג'ן'ס תקרוס ,,א נו ,ע"1 רשא' t':?rn נ7':1' ייומןגי ה,-"נינ-י(1 מקותי, תונגןמריב

 י'"י. : יפי" ס ""?יי שיישיי'ןי=עןת מפורטת תכנית ט'נו' הפקדת בדברהודעות
ן

 את הרואה אהה הכנוני פרט בכל או בבגין בקרקע, מעךניןכל
 קמיךג יקירת ,עזה מגנזן וזן "הרית, שינ.' 'ז' ע, ;?מעריו 1ך::'ן, "היען ,ינק "" ,נעיף נךה"ן "1ןעך, גוהוצנרת

 אי התפית נתשם נלי, ש,"התנתן מרוו חנניך, ,השון יך,ו,,ת הוען" נמשרזי גיהש:."-!י,1,
 ,ן"ייס תוך רשאי. אוהו נוב,

 התכבית לשינוי התנגדית להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסמהסיים הל-אביב-יפי, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב,
 האמירה. הזעוהכ-שרדי 9 מס' שינוי 1331 מס' "תכנית הנקרא ממורטת תכנית  שינויהופקד

לשנ"
 עם ביחד גרס", T1~ft) )1938 1927 מס' מפורטת לתכנית 939נ
 ווט( נו.קט,ני ),1 חק., נ,':.ן1' א"ו. ויעויףוהשייט

 1,ג)יק יתנון שהחקת ".עיה רעש,ישג "המית: נשי:וי גנדורים ושט"ינ "םו","
 ה,-אניגמסוו "4-נ4. ודקרת ,"ייווש
 נ'ן'ס תשבוס ,,א י1 יעיי) רמאי ותפית בשינוי מעוניןנ,
 ,7"י. !תשים ""מכייס שהמשרז'םונשיות

 מפורטה הכנ'ה שיטי הפקדת בדנךהלדעות הזשייס היך רש"', "1ת1 נסג, או התינית נהיוס נ,1, שדה"תנוון
 ש, יינימ"מ.1ס

 1":).,, התמגן ,הזק 9, ,יעיף נית"נ ".וער, נוהנזנית ותמית ,שינוי "תמזות ,"ניש נישומות, ,ו הורע"

 מחוו ולבניה, לתכנון המהחית הועדה במשרדי כיתשכ-ה-1953, האמורה. המקומית הועדרבמשרדי
 י.ן,ז ריר-זן, ולנני", ,הנתן ומק,יית הזעו" ומשרזיה,-"נינ,

 'ן;'ת בי:בג:גג"ןן';" בעב:: שיגען:; געגתג:נג"בגן

 ומנית: נשינ.י ":,מים ושרייס דםימה ת,-"נ.נ-ינ., 1.:ניך, יתנון היומית הבעזן שמקיזית,-אניב,

 288, 1?1, הלקות 020,1גוש 3 מט' שיניי 1351 מס' -הכניה הנקרא מפורטת הכנית שינוידופקך

 ותניי? עם נ.חז 4"4-, מס' מפורסת ,תננ'ת ,",1ישבת
 ובנירי

 נ.מ.ס המוס ,,א 12 יעיין רשאי התמית גששו, מעטיןנ,
 ,,,,. סתומים ה"ן.ריס שךלשרזיסונשענת"ן.1.

 "ת הרקה אחי תנ;.מ r-D ב;, או ונזין נקי,ע, ?עגמןנ, "ת:;'ת: נשינף ה:,1,יי "שץ,ים ךס1",ה
- 329. הלקה 6105גוש-

 שמרחב- מק.מית וידה מהנדס וכן התבנית, שינוי ידי על נפגעטצמי

 ייק"" הוך רפ"ק א.ה1 ;ונ, "ו התנעת נתך,ס נ,1, קירהה-.ין נימים השקם יקא נו יעיין רן"י דהננית נשיאי מעיין:,
".ה ,7:י. יה.ן'ס ""יורים שךמשרן'סונשענת  הארויה. ת ילקי- היץיהנמשיז' את הרואה אצי ת::ו:' ?רם גג, או ינגין נייגע, יעוניןנ,

 שירהט נ'קומיח וידה מהנדט וכן ההכנית, שרוי ידי על נפגעעצמו
 חדשיים הוך רשאי, אוהו גובל או התכניה בהחומ כלול שלההתכנק
 והבניה, ההגנזן לחיק 89 לסעיף בהתאם הידעה, בזה נמסרת ההלנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיים

 מחזו ולפיה, לתכנון היהוזית היעדה במשרדי כי תשכ"ה-1963, האמורה. המקומית הועדהבמשרדי
 הופקד רתת-ון, ולבניה, להכנון הךקךמית וועוד וב?שרויהל-אביב,

 ,ה:;'ת שיתי ר;,ן41 מס' .תסית סקי" מניירת היניתשימי "",1( גא71ס.נר )!1 הש-, נישכןו'
 א,'1. "טורף ותשרים ע: ניהז -וט.-, מן.מויינת רוניקד'

 הת.ניתו נש,נ., ,.נ, , 1,::יה .תננון ימאותה י.עזה רחשיושנ
 "2. ה,,, ופו)יו
 בימים תשלום ללא בו לעיין רטאי התכנית בשינוי מעוניןלל

 לקהל. פחותים האמורים שהמשרדים ובשעית הל-אביב-יפו כקומי, הכנוןמרהב

 א, הרואה אהר תכנוני פיס בכל אי בבנין בקרקע, מעזניןכל מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 שעף עי;?ימציע:: ו,:;.)11הנ:'", ידוק "י ,:עיף ניהאס שזע", נ:,)ן?רת

.? מזוז וונציה, יידון המהזדת דועןה גישיזי נ'הש:.ה-!,"1, ננ,ן:::::ג:גיןןגכי
 מ_

 התפית ,שיניי ותעזות ,דין נרשייו,, 11 שועה שן

ן זי"יייךי:י,ןבנה יזו,גע::נ ן חי  ד  וי?מיישיי 2 מ:' 
 ת - ו"

 ,",)( נאו7טיגר )"1 הש., .ך-ין1, ייני ש?יינ - -,. ינ' ברמית מיהיר ,רננית ""!1,שנת
 ר,נ'קד' ",יו. ישויף יתשייי עם גי"ז"ר,.1.'
 ו,::יה ,הגנון היבוית הנעוה ריש'ישנ והנטיה; נקי)וי ינ,1,יס "שביס ים1א,ה
 ת,-"נ'2מקו !-", הקות ך,,' 6G3Sגוש

455 ,1,1ן.11,וו השי. הייו נ' ,1!1, ו!ינ,?'ן,י,וס

1



חוקן
 התכנוני

 תשכ"ה--23ע1 וח:,ניה,

 מפורטת תכנית שימי המקדת בדברהודצותן

 שננית; כשינוי הנ,ו,יס השיגיס ייו,," ויומי, יהנהן ,"1, 89 ,נעיף נ"האם הוזע,, 2;הויניה!
 ומימע רקן, ונמה, ,ת::.ן וזה.ן,ה "תו" נתיזי ג'תשתה-((,1,!

 "41. ה,,,
 "ן:ב; י:ש:ךגיגידם '"מי'ב:;:נך2ןגע:,::::בעםיבבבג%1:י'ן גיסים תעליס ,יא נו ,עיין ישאי התנחת נשינ,' מעמןכ, י.י,י רמת-11' "נני", ,תנוון המ,.מיה "1ען" ונמשיויה,-":יג,!

 ךסי;"('"נמ'
 "י.ו".אח ",ר

 ש:ר"נ י,י:יה ועדה יטוס זנן ההנית, שקו. יז. ן, נזחין:. התגנית; נשית. י:יו,'ם וש:ח'נ ים1"י"
 הישיים תוך רובאי, אותו נובל או התכנית גהחום כלול שלהה:כנין 310. הלקה 6143גושן

 התכנית ההנגדותלש,בוי להגיש ברשומוה, זו הודעה של כרסומהמ,ימ בינים העלים ללח  בו לעיין רשאי ההכגית בעינוי מעוניןגל
 החמורה. המקימית הוצדהבמשרדי לקהל. פתוחים האמורים מהמשרדיםובשעוה

 אליו. ":גורף "תקריס ען נייד י12,1,!ץ., ר!. י_.י-ן יתמיר". המ,1:.ת ויעז"ג:שרז. ,המ.ת ש':.י רון"! בש' '-המית הלרן רס.י_ת .ת ש. "דמה ,שימי "המזוה ,ומש גדשייוה, 11 "וזען שי "ינון"יסב
 התעית: נשיו.. הניו,ינ ך;?"ין ,נ1,,ה

גוש ודב:יד, ההכון לצוק 89 לסעיף בדת,אם הודעה, נוהנמסרת
"152 

 79. 73ז חלקיה
 ןוען" נמשרדי גיהע:-"-!(,ו,

 ".י יג;(."..ימ C~nTrSi יי-ייני שי.:יייגינ-:.ת ייפוי יית-ון' וכימי, יה::י1 דלית ""י" י:ישייי:יע:.נ, ג'קים ת11ם ,,ץ נו יערן ר_%, "י..,ת י_..1, י_.;,ןנ, רה1. וגנזי,, ,הגין "ן,.וית
 "יי"_

 "ת
 bl~rnn יס ג'אז PS~l-, 11,!1 מא'מסורסת

 "דוורי
 דיו.

_.;
 שרר": כלימית ועז" מךודס .בן ,דיית, 1. ש, .1, ?,-

 הדשיים הוך רשאי, TITR גובל או ההכרית בתהום בלול עלההתמת ההבנית: בשינוי הבלולים השטחים הםואלה
 התכנית לשינוי ההבגדות להגיש ברעימות, זז הודעה של כרכיסהכלס 313. מדלקה חלק 281, 83ח, חלקות 6186טום
 מכורה. דמ7'כיה הזעוה נךשרדי בימים המוס ללא בו לעיין רואי התכניה בשיגזי מעיגיןכל

 י' "ת הר."" אחר :ימי"הי'תמ,נ'יגע:ומ;.,'ןן;ג:ךע
 השיי גושיי

 !י19( יאו;יו:ר )17

 ייננ'" יעניי וזינת "י"ג יאש,ה: י:: ג::נ:,גו;ג:נ:י::גיג;4גגן;יןניב:ו:,::.גו:
1- ההתנית לשימי דת?גיוה לדגיגו בתשומות, ,ו הזיעה של פרסומהמיום

 " ' "ו
 האמורה. המקימיה הועדהבמשררי

 רמת-גן מקומי, תכנוןררהב
 יינני", "ה!נ11 .י., י" ,נעיף ניהאס "11יה. נוהניסית

 1 מפורטת לתכנית ש'נ.' הכנת לל הזרעית
 הועז" נכשריי גיתשג."-!",1,

 ן"ון ובנזין, ,תנתן ה:"יו'ת
 והבניה, התכנון לחוק 17 לשייף בהתאם הודעי, ב:הניחת הועקד רמת-גן, ילדיה, לתבנ71 המקומית הועדה ובמשרדיתל-אביב,

 ההליטה, רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה כי ה;::"ה-1915, להכניה שינוי רג,494 מט' יתכגיה הבין-א  ממורטח הכניהשינוי

 הש., נהשרי ניו מירסנ.ש':ה" אייו. הלשורף התשריט עם נייז ר1,1'-, מי'י!ויטת
 השית ,דין י(,1(, נא.וט.נר )י

 רו,1!ו. מס'  כתורסת יוחמה ין ש י;'74"ך: "תעית: נשלוי הנקויים "שרסיס יםודה

 הן.?ן; התשית שיוו. בקיום ה:נייים ייטתין יןורה !9. ניקה 2,ו!גוש

 !!1(. מוש ,12 1!1, "!1, )ה,7(' 77 12, 2,יי;.ת נ'זים תש,יס יי" ג. יעגן רשאי התנית נש':וי יעינ'ןכלי

 ,"מיה, הת::.ן ינוק 77 ,:עיף נךהאפ עועק, ב:"ניעת 11ת הרו,, אחר תדוו. סיס י;, או ננ:.ן נקרקע, מעיו.ןנ, לקהל. פתוחים האמורים שהכשרדיםובשפות
 הן,יי", ימת-1ן, 1,ג:יה, ,תמון "י,1:.ת הועזה נ.ה7:.ה-;(י1. שיי,: כ,,מ,ת זעו" מתוי ונן ההמית, שיני יז, 7, ומעען:1
 הן:.י נץ.וי ג-ה פיוסבין.נין התשיים חיך רשאי, אותו עתי "ו  הת:ץת נהי," ננו, ע."ייננכן

 ן תפית לפין 9(19(, ניפימנר 1,

 הרעועה הזייהגושריי
 DE. מן'  ייורטת יתנניה ךי:וי - רען!מן. העוית לטינוי הה::11ן  ליחס  החמהי"וח'

 המוצע: התכניח שינוי בתהום  גללים ה ה_.לתיס ם.1

 9" ,נעיף גהתחם יזויע", ננהניגרת
 "12(. ג.'ש "(1יין. דנני". ותכנון ,"1,

 נ"19( בממטמבר )0נ הס"ל בתשרי י-ת מתיי  ולבגיה, לתכנון  היתוזית היעד במשרדי כיהשכ-ה-"196,
 בנימוק.י' הודד רמת-זן, ולנציה, ,תגנון "מקימיה יזיז" ונןשרזי",-אכ,נ,
 ולבניה  לתכם'ן היקומית  היירה ריט יושבט:ן ל,כבין  יייוי רג,497 מס' -תבגיח הנקרא מפירטת השיתסיכוי
 התשי,ס ע" ביהר %1,2ן%-, ןן'מיירטת

 ון?1רי
רמת-ון אייו.

 .יי1.וו.!1 תשי, ננגין 1'  !1!1, היין,מ.ס'יןיי5(4



-
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-  

. תשכ"ה-שמטו והבניה, התכנוןהזק
_, __ 

 או יתננית נתה.ס נלו, שלה"תנון D"rU~J מקומי, הננוןמיחנ
 חושיים תנן רשאי, אתו ;וגי

 "תינית ישיני. "תהיית י";'ש גךש'-ית' ע "'יע" שי מניין"יחס מפורטת תכרת הפקדת בדברהודעה

 י",1( גח.קט.נר ,27 ה;-, גרעין יס יהוו 1,ינ.ה. ,ת:11ן ושסחת וורה משין. נ."מו-%ת,
 ייוןא וניטייב, 1,נ1יה, יהונתן יי,.מ.ת ךועזה ונישרוית,-אניב,
 וענניה ,תנתן "ן"ייית "יעיה ראש'ישב גי"ז ,"!., מס' מקרסת .רננית "נ,יאת מפויסת הכית",ן,ו"

 ימרנימהו אביה. ןן?,רף "תקדיםעם
 נמנית: וני.,'ם משתהים הם,ן,"
 "33 ה"ה י"1"תוש

 מתה-"קוה מומי, הנתןישג "!י. ו",," )ן,י

 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה .נקערת נין.ם תקרם ,,א 2ה ,ע.ין רשא' נקנית יעונין:י
 מחוו "שיך, ,תכתן ךין.,ית "ועץ" ניעךלי :יתשנע-נ""1, את הך,א, %,ר תג;,;, 5יס גגי 1% :בנין נקרין, מעוניןג, ענניה, "תננ.ן ,"1, !" ינעיף ג"ת"ב ".זעי, נוהנמית יין,. סת.היס קאמ.ריסשיישרן'ם

 הומקד פתה-תקוה, ולבניה, לתבגון המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז, ההטגון שמרהב מקומית ועדה מהגרס וכן התכנית, ידי על נפנצעצמו
 בית פת,16,1202 מם, מפורטה חמנית "שינוי דנקרא תכניתשינוי מיום הדיים תוך רשאי, אוהו גיבל או החננית בתהום כלולשלה

 אליו. המצורף התשריט עם ביחדמגוריבי, במשררי להבנית ההנגרות לה,ניש ברשומוהי וי הודעה שלפרסומה
 , , ן "%ייר". "מק.ן.ת"יעזה
 יי!1( גאיוס.נר ),1 תש-י גרשון,,

 ג.מ.ס תשכן ירא נו יעיין רשאי התנית נקינו, י:;ינין:י רןנ,ק ך,
 אנני" ,תגנון ,מיונית שעוה יפשי1שנ

 71די. רתוקים "":.ייב קי-;יי'ס ייקערו
 אי ננגין נקי;?, יעי.'1;י ת,-אייני"11

 את די."" א"י תניו:י !רם נב,
 שמרהב מקומיה ועדה מהגרם וכן ההוגית, שינוי ידי על נעןעצמו . ..

 הושחט תוך רשאי, אותו גובל "ו התכנית בתהום כלול שלההתבון

 ;נעתייי מקסמי, תנגיןייצג
 "תננית ,שיתי ןתננןות י";.ש נרשמות, וו ה.ןןה ש, ;י!,ןה םמ,

 lHGe) ר א )2! ן ש., ונגריך, ךתגנון י"1, 77 ישיף ג"תאם ך.זען, נוהנימת

ן כ:ג::-::ין'ג:ךג:ו:נתן:;נןי:נגה"::ן1

 "יי יתש11שי
1 !21. ינ'הפויסה יינני" יהדי. חויות א'

 "ל"ע; התבנית שינו, יתך,ס הננ,,.ם השסרס הם%1,"
 פת"-המה מקסמי, תנווןיך"ג 171, "!1, "די, 2"2, 73, 23י, ,!3, י!!, "יקית יעי127:יש

 ממורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהידעה קרייזמןקובא
 והבניה, התכנון לחזק 89 לסעיף בההאב הודעה, כוהנמס-ת ולבניה לתכנון דמקומית רועדה ראשיושב

 מחוז ולבניה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי חשכ"ה-65פו,גבעתיים
 היפקי פחח-הקוה, ולבניה, לתכנון המקומית בועדה ובמשרדיהמרכז,
 ,9א פת;1204 מס' מפירטת הכנית -שיבוי הנקרא מפורטת תכניתשיגזי

 ",.ו. הכצעיף תשייט עס ניתז צינור.ת-, יה:." מאיים בית !תה-ת,., מ,1:., תגנוןמריב
 "תינ.ת' נשיי: "נייייס "שט".ם "סירי" מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 נין.ס תמים י," נו ,;,.ן רשאי "תננ.ת נש.נוי הסעונ.ןיי :ג:עו:ן::ן ג:גגתג::ב:גתש:::.י_:יב:

 %ת ,רמן %יי ינ, י""'. ך:: ייי,י"ך:נ:ן :עי.ימךייגקגי:::יג::ך:גג:;י:י::י:ב:!::ןסת"ת"-ימןןג,::,:

 בשעוי ונ,,י.ס "ם:שנושקי'וא,ה

 הו1:מה:ייי.
 רק%', נו:לןגגו "הגמת'זע ניול,גההום שי""הנתז

 תוי
 הישטם

 תשעי נדשין,.א ג.מ.ם חש,.ס ,יא נו יעיין רשאי "תננית נשינה המעוניןנ, האמויין. הן;ומ,ת ".יוןכרשיה 13. "יק" 7"!"י1ש
 %",1( גאיקטוגר )!2

 ולידןלון לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות
 ולבגיה לתכגזן המתווית הועדה ראשיושב את הרואה אהד תכנובי פרט בכל או בבנין בקרקע' מעוניןכל
 המרגזמחוז שמרתכ מקימית יערה מהידם וכן התכניה, שינוי ידי על נפגעעצמו

-- 467 , , י)ש וו !%ן,יי "ש.י. גיר י, ,1,ן. "וויוי,!,יקי..



 ,ניעת - נן,1,2 ךן' ממרטת .תמית י:קך,ת ינ'ר?תרמית נתי" מזומי, הנ:11דרך:ןי השכיה-5"ט1 יה:ניה, התכנוןחוקןיי
 ",'ה. "ז?,רף "תשי.ס ע: י."י ?ייי'.' ייפו י;יי'נ""יי מפורטת תכ:ית שינוי הפקדת בדברהידעהן
 גה:מה. קל.,'ס הק:"'ס וויחיך ,"גני:, "ה:;,ן ,ינק י" ,גע'ף נמאס ".זן", 2,";לוהן

 mrin 1299 .395 25ושגיש מהזז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה במשרדי כי תשב"ה-1913,ן

,,,. ., וון,ז ;היה, קנני", ,תנין הן,ימית המון .נמשרוי ה;,ימ,1  גת, ין. י!.יסת תשית -ששוי "נקרא יסודסת ה::.השהי.
 ,ן - 1נ1,"

' אליו. המצורף ההשריט עם ביחד ציבורי", לשטח ממנורים יצידשינוי

 1י11
 את הרואה אחר תכמיני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןבל

 התמנון שמרהב מורוית ועדה מהנדם ובן התכנית, ידי על נטעעצמו התכנית: בשינוי הכלולים השטהימ הםואלה
 8. חלקה 8279גוש

ביייך" ג.מב המוס ,," נו ,ריין רשאי "רננית נשיאי גמע.ניןג, מיום הדטיים תוך רומאי, אותו טבל או התכנית בתהום כלול7:ל"
 ש,

 הוונ"
 נוערן. יתנני" ההעזות ,";יש נרש.מות, 1.

 האמורה. המקומיתהיעדה )קהל. מתותיב הצמודים שהמשרדיםונשעות

 גזעי,.." :גש:י:: ::ן::שג נ:נ:ג,ג יר'עי::ב::
 יזיין נ"י,"י:י ,י2 תש-י

 ייג;יה ,תג:., ךייווית הוער" יקש'יינ התנן.ת ,שיתי ה";:זות ,מיש גרשומות, וו ",זעה ש, גינומהמיון י ן י1 חא "ןק..ס תוך רש"., ץ.תו ;.:, "ו התנית נתך,ן ן,.י שקהלנמן
 ה"ייזמעיי ,איייה. יי,ומ.ת "יעגןנמ7רדי

 "ערג;מ,.1
 וך:מ", התמון ,"ו, י5 ,סן.ף ניתאם הוזעה,נ:"
 גדרה, ולבניה, לתכנין המחוזית הועדה כמשרדי בית'2כ"ה-1955,

 מנ' מתורסת תנ;., ונטירת ששיסה קניית יייקזן :נן' ;ן גסך-ונץ מקומי, תאוןמי"נ

 ",.". מטורטת תכנית שינוי הפקדה בדברהודעה
 "!-7". ,,, )", 11, )ך,,(, 1,1 ך.לית 1"ן;,ש יך,1 "נ:.1, ,ת:;.ן ךן"ווית "שזה גמשרוי גיrrn~-ה-ניר, נהיית: ונ,1,.ן ישסן.ן לן.ץ,ה .ך:;יו, יתנגן ,"וק ," ,יייי גהתאס היזעה, נ,הנזירת
 הימקד כפר-סבא, ולבניה, להכגון המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז,
 ובשעות בימים השלום ללא בה לעי'ן רשאי בתכנית מעינין כל -- כם'7ג1,1 מס' מפורטה הכנית -שינוי עקרא מפורטת תכניתשינוי
 התשך,ט ;ם ניחן "שי"., ,ן',וק סימי אווי,ניעת

 דמויי
 .,ך,. n'nTrD יין,ייסשימשרךיס ",י,.

 את היגאה ""ר תנני:י !יט ג:, או ייייז גקיקע, י:.;יןנ, התמית: גשי;וי ונ,,,.ס "שסך.ם ךסומך
 ההכנון שירהב מקומית ועדה מהנדם וכן התאית, ידי על נפגעעצמי 55. 65, 53, 55, 29, 19, 17, חלקות 7515גוש
 ץת הת"י אחר תני.;. עיט גג, "1 נגסן נןרקע, י?,;.ןג, ו,..רן. הר.,י,תךי__ך ,ק".. נתו,.ב י,ייריס ש"משיויסt:?T:T גמשרן' ת יתננ התתווה ,ומיש גרנומוה, ץ הודען ש,..ינ: גיייס הש"ג ,,ח :1 ,עי.ן רק". ךתנ;ית גשי:.י 1:עונ.ןנ,
 1969( באוקטובר )23 הש"ל בחשיןי"א שמרהב פקומית ועדה מהנדם וכן התכניה, שינוי ידי על ננגעעצמו
 1,נ:יה ,תנן,ן המן,זית היעיך יאש.1שנ ,הגני; ,שיני. ו":;ן,ת ,ך;'ש נרשיתי", .ו ,וזען קי !יניהכינס חירןא/ חושיים תוך רשאי, אותו גובל או התכניה בתחום כליל שיההתמנון
 ךלינ,מצו ך"יורה. "ן,.יית ך.ען"מורוי

 5(,1( נאוקיינר )"2 הש-, נן17ןי-א
 המינו י,ימ, תני,מיד; ח'וןא'

 היצגו ייענה.; יתש'ישג
.,,,,,,,.,,י מפורטת הכתת הפקדת ידברהודעה ייגנ'" יתיני,

 יךננ.ך, דרתני, ,"יק "" ,נעיף ג"ת"ס "יזעך, גי";לניה
tl~ss-".ך"ין ייגעך, ,הדיו "ן".י.ת "יעיה גי:יד גית"נ 

 י,1;" - לן,151 מנ' ההידסת -תנ:.ת פליאת מתרסהת:;,ת ממורטה הכמה הפקדת בדברהודעה הילוז" ךירנן, "שיה, ,תעין "י,,מ.ת ונין, .:ושרז. ,_רג., נ"ר-ינא ירמי, הפוןהיך:
 אליה. המצירף התשריט עם ביהד נטייבה', מגורזם רא,ורחדשהי

. והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בההאם הודפה, סגהנמסרת
ן

 . .. . . . בכמת: הכלולים היזהים הסוצלה מהו, ולסגיה, להבנון המחוזית הועדה במשרדי בי"17ב-ה-1955,

. .. 59. דלקה 7511גוש הועקמה כער-כבא, ולגניה, להכע1 המקימיה היעלק ובמערייהמרכו,
. 

 .י ' .

 י,י.יי.1, ה7.י. כ:ן.1 ;' יינו. "ןינין,ן.",? ,'158



 תשכ"ה-1eCG והבניה, התכנוןחוק

 ךהנ;.ת 1ש.:יי והציית י"י.ש ני17ג.ת, י1 17זעה ש, יידין" מ.יס ינ,:;.ת נ.ך,ס תשלים ,,א נ" ין-ו ישרי נת::'ת ו,;י;יו7,
 ,י!1( נ"ו;:.ני (ZG ה__ן י__.ן ,.ו %ת ור.," א"ר ה:11:' סיס גג, א. ינ:'1 נקיקן, I':T?aנ. האמלרה. המקומיה היערהבמשרדי לכהל. פ,והים התמירישהמשרדים

 "לרומי גשיון מקשי, ענוןמרה: !ויו( ג"1,סו:ר (Ez הש-יפי'נלשין
 הזיןן

 מפורטת תכנית שפוי הפקדת בדביהידעה וימיה ,תגנון ימךו"ת יעזן %1ש.1שנ
 ו::;'", "תנין יהדק י, ,:ן'ף ניחד הוזן", נוהנירית ישה ועזת ויינן,מתו

 מחון ולדצ'ה, להכנון המהוזיח הירדה בךשרדי כיהשכ-ה-מ195,

 הדרומי, השרון ולכניה, לתכניו היקומית הועדה ובמשרדיהתרכז,
 ינ' יאורית האית -שיאי תקין מפורסת השית 7':וי יופז דמעי מ,.מי, האוןמיינ

 אליו. ך:1.יף התשריט ען ניתז ;ו-"-ס.,שי'1"!,! מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהלדעה

 התלגית:  בשינוי הכלולים הנטשים הםואלה והבניה, התכון להוק 89 לספיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת

 7332. ככ75,ניקז מהוו ולבניה, להכגון המהדית הועדה במשרדי כיהשב-ה.953ג,

 נ.מיס תעליס ,,א בי ,עיין רשיי התמית נשווי ד.?.;.ןנ, ימין ומוו, ענניה, ית:;ון ומקייה דועכה ונמשרויהמדו,
 יקה,. מתוהי! יאך,ריס והזהירים1נ_ל.ת קו שינוי ממ'2,711 ך!' מפורסת תשית -שינני וקרא השיתשיעי
 אי נ2.ן נ_י,ע, מ..:,ןי, %,ין. ומיגרף ךתשריט ע" ניסן ארויי.,בנין

 %ת ךרואה %יי הנתני סרס 1:,

 שירהב מק:סית ועדה מהנדס וכן התבגיה, שינוי ידי לל נ"עעצמי ההבניה: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה
 הישיים הוך רשאי, איחו גובל אד התכנית בחתים כלזל ?להההיו.!בפר-ברא.

 ::ש1ךית 'י :ן :: , ,:: וקמ מרס תשלום ,,א נו רשאדיךין והמית נשירי ה:יו:ין :, - ---
 י;,,. פתויים ו"יוייב שימשרזיסונשיות
 9"קנ( באוקטובר )22 הש"ל בהנ:.ןי' את הרואה אחר הגנוני D-C בכל אי בבנין בקרקפן, מפוגיזכ%

 חיווא' שמר,נ מריית יחיה ל"י: ונ1 "הדצ'ה, שינקי יזי ע, שנעע"י.
 ולבניה לחבטן הלהוית הועדה ראשיישב הדשייך תוך רשאי, אוהו גובל אי ההכגית בתהום כלול שלההתכנון

 המרכזמ"י, ההכניח לשתוי המגדיה להגיש ברשימיה, וו הודעה של פרסומהמיום

 התמורה. המקומית הועדהבמשרדי

 יוייגים מהומי, הכרןמרהב 959,( באדקטומר )22 הש-ל בחשוןי.
 מפורטת תכנית הפקדת בדבר הידעה ח'וזא'

, וינ:.ן ,ה::.ן ךןך,וית גמזה רעש.ושב
 והריה, הת::.ן להוך 89 לסעיף בההרגם הודעה, ב"הנמסרת משנה ועדה הכרנו,מהוז

 מהוי ולבנייז, לתכנק המהווית הועדה במשרדי ביהש:"ה-1901,
 ק,!,ן: שזזמנ, ונמה, ,ת::,ן 7ן;.ן'ת מעזה 1:משיזיההימ.

 נית הבת - ון,ו! יס' ייורסת .המית שלראת משיסתהמית ךיר:ו מגומי, התוןמרה:

 אליך. דמצזרף התשריט ?ם ביהד באבן-יהודה", הלקה עלשם rD~1Dn תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 בהכנית: הכלולים השטחים דם ימה והבניה, ההבנין לחוק 89 לסעיף בההאם הידעה, בזהגימרת
 55, הלקה 13"8גיש מהוז ילבניה, לתכנון המהוזית מוערה במשרדי כיחשן"ה-1965,

 משעות נניס ת7,ונ יקא גה ,;יין ישא. נקנית יעייןנ, 1,!קי שרנו, קנני", ,המון י:;.:ית השוה 21משיזיהמקו,

 י,ך,. !תויים ממוריס-._שיזינ ,ה,, ממ,1,772 מן' לנורית המיה .שיני סקי" הגניתק.:וי
 שיך ימנישי"שסח

 את ורויה אחי ה:נומ ערס נכי ים נמיו נקרקע. יע,נ.ןגן ךהשי.ס ;ס נינן נמייה-, צ'נוי נני1י 771"

המנורי
 דת:יון וייינ מ;.:ית ועל" יך:וס זנן ות:;,ת, ירי ן, נטע?ריו %,יו.

 מיום הדשיים היך רשאי, אוהו גובל "ו התכנית כתמום בלולשלה דתכנית: בשינוי לכלולים השטהים הםואלה

 במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברעימית, זו הודעה שלפרסימה 39. חלקה 7751טש

 ת :~Tr ו ההיע' גיייס ה:,ונ יקא נו ,עיין ישא, והנ:ית נשווי "יענין:,

 ושן( נ%.ק:ונר 1!2 הש-, נעשון.." ,;ך,. !הוך'ס "איורים שימשיייסונועצת
 היוןא' את "רואה %דר ה!נ.;י !יי נ:, "ו ננגין ג!רקן, מעוניןג,
 ולצגיה לתכטן המהוזיה הולדה ראשיושב ונמרחב מקימית ופדה מהנדס ובן דחכגית, שינוי ידי של נפגעשצמו

 "מזםמתזו "זשייס היך רשפי, אנתו ;1:, "ו "הנכית נהן.ס ני., שיההמנון

469 1,,1.1ן.נ; תשי, ננ:.1 ;' !ו,1. ויי7.מ'(.),ין



 הרכז כתיהומ:מ1י

 בירושלים המחוזי הטשפגובית1
הזמנות

1
 גס:", ננ:?, "' עז-1 ,יתו, יו וייהן "י.2."2 מחס ך:-ייזך," Gg):CO עו2.:ותהצק1
 נ, נוה מזמין ון::י.;ן:';", ץ, וו 1ורנ' ומרך מיחונ שטיל שטפריה ":;וה" כונוןנמין1

 נע~נון זח" ס.2ח יו שיש נפוין אוי

וךרוצ" נסררז,ד )"2 השב-ט באדר י-א ביום בירושלים שנפטרה ירישייל,ן
T::rT5 חייעה הוך ליגיע, עדכון ינהל זמיטי הקיום לצו 

 שאם המבדקתם, הצו למתן התננדוה זו, הזבנה פרכום מיום יוםעשר 1569(,ן
 גביניו. נ:ונ ?ו גוש!: ניח יהן גן," ירו7,ינ. %, יזינו 7,יה ייסוג קורנהאוזר ינדה,"יג,שתן
 רשם י"ס,י' צוהבת ק11ס צו לכתן בקיה המשפט לכיח יגעה בי 'יזעעריי1

 בהץ-אביב-יפו הכההי הכשפםבית
הנמנות

 ש, צווחח. "יוס נ,7ה הרשיי ,נים ".וש" גי '7.! ,ן.,י ר",י1:% עונ,:והת'7

י
 צו לכתן להתנגד הרוצי אדם גל בזה מזמין ורריני ה%-ל,ירוה 1013,69 בקיית היק

 זו, הזמנה כרכום מיום יוס עשר המישה תוך להגיש, הצויאהקיום 30 ביום ךנפטר גולדברג, אברהם המוח עזבוןבענין

 כאמור. צו המשפט בית יהן כן לא שאם הכבוקש, לצו ןהנגדוהכהב , 21987יצךבר

 ךמיפן ,גסת ו;,ש ר:72ש נ, עי.ןף
 2קש"

 ישם ילך'ד י:", ,ן';ו.

 t~rrs (, נ?;,:ח מ: בן-פורת מים י..,ן ..ץ,,ן עתר הועשן תוך המש"ט ג2,ת ל..תה?נ אים גל נוה מוכיןייני'הי.ף

 אור-,הוון. ,1,נ', י.ייא מקיית בן-פורת מרדכי.".._ז נן ,א ש"ח הדך", ש, רגושו נ, ע, עונון הנמת צו י,:הן ,איזוע
 ?ייאת ~'CT 3ו "תן יקעה ":7:ן ,נ.ה ך.;7ה ג. 'ידוע,...י נ,::ור. ה;-, הסו את ומשפט ביה'תן

 השוח, ישון כמנהל המבקש ומינוי 1953 בינואר C1'C 3 נ"ל. )ם , , ן ע ן ,י

 :י סש"::ך:יןןנ גונ:ג:י:ןיו";,%יןן י",י1יו עייייית"יו
ו

 , מ:ו:;. מ:ע'ן.עה.ן:י: ך ,, נן-?'ץ משובסת שאב' שלום 'צחק הפי" עו112 מוו
ת,-א"נ,

ו יוד, ניאי זן נעם גה,-וג,נ ש;;:י
 רי[ ולר,ד'

 ףמ""י 'י.יזיוף1
 P11rli ג' עיין ג'ע",י"'נ" 7מ7!ט 'ן'ת

 ךי"1:יג קכפריוס)ב:'מ.ן(
 קספריוס. ורות קטפריזס .נ,ת ש.זן ,_,דית,ן.נ__,ת הת;;17ה., לעמי את וו, הורה ירי,ס מינם יחס עשי המיש"תסך
 צו "הן יקשה הנ., נתוק הישף ירית "11ע" ני,"11,',17ע ניעור. ?ז ששפט נית יהן נן ,אראם

 מיין והני עזבון, מנהל ומינוי ..יה יל י י" קיים ?ל.רי, בם , ,,,ן
 לה להתנגד והרוצה בעזבון הואה טובת לו שיש הטוען חרם כלבזה

 י.ן ילך'ד אעול. )שולמית( מלאמה1"י:;ות
 עשי חמישה תוך המשפט בציה להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני

 1י,"17" ע.נו;,התיק תקוי.; ,א קנח, ," מנוע ??ס פיהן .1, יון, !יננם מיו:יחם
 ש, יאהרונה י?.ו%ק הייחס1,א

 ", "הינ. ע:;,ן בר".נ סיס 1.1מונד ין:.ן :,.חת נ-:'ן, וו ייתן ,ן מזיע ה;.י, הן:י"
 ה "ע':י;' נכפי "מנהקת התשה ,א ,יזרע ,מרקעת 3ה%,,יזם

 ת,-"גי2. %, הריני שבינן כייינ וייס פלהייז:77, נ%:.י. צ. י.הן יושמט נצת ירש נן ,אשאס !"
 2ן" מ::י1"ית' ישן ולך,ד'1

 עקר המנקה ה,7 "משטס בנית ,"ת'.נ2 "ום נ,
 הזמנ" כרכום סייסיוס

 תקויים לא תלכת, לא גווע כעם וייתן וו,
 ממות יהרי 1..ן !,ה הן::ה ,ן יווע ך%יר.:", ך?ו.%ה תירש[ וגא "י,;11ן עוגינותתזק

 1":, ,5,ה ?וי%" ".ב תבוית הינתן ." 1מ17ע ונ., ידי., עויין 2י-נצננו מי7יr-'D 2 מרדכי אברהם קן:1"נן:'1צ11את

 :' יאוץן ,"1%, ניו. זaT'1 2 שגער ה,-אמי.21,
 ניציו. נ?ינ ס ייי ת' י "-שקט ת י יגן

 י"ס ייך,ד' מתי-א:.נ. פירון מיכאל.ה::;ש
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-- בתי-:!ביב-יפו הכחוזי הבטפםבית הוממת ---

 א. ע..ו ימקו ,א וינוע "מרת ש, "אחרונה ?ווסת. את"מרייס %,7171 ע"מ"ן,
 גן ,ח שנס ?..אתו, ויגעי נן:1:ו :מון,. ;רוין ויוענןאיססין י1;1,1, ""פיס גנית שעזר ברנר, משה ויניה ע,נ.1נענ,:

 ::גולש. ההייים "וסיס "ת הישנס ג'היתן "י,1, נ".;.יס י1 נינםי!1,
 רשם ילך,ד' ;געת 2, ציה ירק.ג קליין יאת בתך מך'ם.המנקעת

ר!נ.ם.
 צוואת לקיום צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 69',3190 עזבונות תיק לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמין והנני 11965 ביתי 27 מיוםהמוח

- יחזקאל בשם גם הידוע כגדולה, (1ויגן המצח צ11א,ביין הלישה הוך להגיש, הצו,אח לקיום להתנגד והרוצה בעדכון הנאהסיגה
 כ-א ביום בתל-אביב-יסו  כגביר הילין, מ הליסר  מיהוב וסנדולה השואה, לגיא צ. למת, דהנגיות ,ו, "זמנה פרסום מיום י,םעשר
 1959(, ביוני )ע תשכ"ט בסיון בעיניו. כטוב צו רמשפט בית יחן  כן לאשאם

 חולון. ה, קלישת מרחיב מגדולה קטריגה יהמכקשת רשם ולך,ז4'
 צוואת קיום צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגשת כי ידועלהויי
 %",177ן ע,נ1;ותתי, מזמין והנני 1954(, באיגוסט )9נ השכ"ד באלול א' מיום הנ-להמנוה
 ,"תמד 1"ר.?" "ינות נעגון "ר"ה סננת ,1 ש.ש הסיען כום גי גו"

 :עשיו. 1TU1 ?1 הישעט ניח יחן נן ,ח שאס _!נילאה,לנר.. """1, גע:יואי 2 גאון גתך-אנ'נ-יע1 שנפרריפ,, ךת;;17ת. וו, "ומה !ין,ס מירס יום עשי יששה חוך )ך.,ש,ן.ין, י1, מנ' ,"1 מי".נ סעיד אחמד בלחה "ינוח ירואתנעתן
- המגות. צוואת לקיום בקשה המשפט לכיח רוגשה כי ידועלהיוי  רשס ולך.ך, !ימס י..ס ,.ס עשר "!ישה הזך .ניש, ";.י יתש""מה:;1נ,
 כאמור. צו המשפט בית יהן בן לא שאם התנגדותו, טעמי את זו,ה,מגה

 ,",2"31 ע:גי:יתה.ק רש! ולך,ד'
 ,ין מ;.ש, מער )קירש( דיך ח.ה ענויה עינין2עי,[

-,ן,ך[:::ג:ע:-ץ:"יאישיד,ן%נ:ך[בין:י
ךת

 איש'ה'גי:.עהב :: הגיזי מ ין שןך"ל;;:.ןןי17;ען:"::
 ,הנרו" ,"ה::7 לזיויה ומלנוה נע"ןן הנתוי שנת ,י שיש עז": ", ק:7ייס ?1 ,יתן ניקה ומשפס ת

?ושת"
 lnfie~ נאו:.נס 4 מיקס ךנ-, "מ:.,, ש,

 נו" מו!.ן וך:נ.
 פיוס יזם "ער "משו ת.ך והיש, "יייע "עיני, מין' י,יין

סיתם "מישה תוך "משן ננית ל"היי?ג י,יומ" יךת::ו "יו?" "לסג)
 וין:-

 'תן :ן ,ן שקם הנ-,, ו,ן':1' ת,-אבי התגיידת גי'

 נעין1. נס.נ ?י ":קרס תי ה,1- ." הזנה, ,א מן,ע מען 1,י"ן 11, היו" !ר!.ס מין יגביקי

 "ם ' ' ן ק '' הצוואה, קיים צו יינתן לא ומדוע הנ-ל הצוואה  ונירשם ולאיים
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לאשאם

-~
 - 1,11י1ן עי.י,ית ת,. ישן ולך, ד'

 ש:פטרה קיליסקי*קוצי, בנימינה המניא  ירושתגמנין
 פ5מ1, באוגוסט 22 ביים 3"',3188 עובו:יתהיק

 בדרק. שוטה י::,שת :יע7יז ממי-שפי.סי, מלדשטיין נחום ה::,ה עינון:יגיז
 המנורה צ,ואת לקיום בקשה המשפט לכיח הוגשה כי ידועלהווי בספטמבר 8 ברם כפר-סבאי מאיר, ההלים בבית שנפטרנוהיאביב1

 בע;בון הנאה טובת לו שיש הטוען  ארם  בל  בוה מזמין והנני הנ"ל,1959,
 סיים יוט עשר התישה תוך להגיש, להברה להתנגד והרוע"המזוהה רוקב!. זאבוהמבקש
 בעיניו. כטיב צוהי':פט לצוואה תוקף ייגתן לא מדוע טעם וליחן זל, המנה פרסום מיוםיום- - כיח יין כן לא שחם היביקשת, להכרזה התנגדות זו, הזיהפרטום עשר המיעה תוך המשפט בבים להתייצב אדם כל בזה מומיןהריני
 רשם דלך,[-' במנהל הג-ל רותם זאב ימונה לא ומדוע חג-ל הדוח ילז:אהרונה
 הגרלה וצו צוואה קיום צו הישפט בית יחן כן לא שאם המנור,עזבון
 כמבוקרי.עזבון

 ת,-ןנ,ג, ,1, ננ,: יי".נ לר1ר םנ יש! ולך,ד'
 י,,1, נ%.1.ט ,2 מוסעסיסי

 ה,-"גי:. "1, סקס מיהונ לרנר ברכה 1":נ,שת "",,,31 עונ.:.תתיק
 צווא,בענין

 של צוואתו לקיים זה המשפט לביה בקשה היגעה כי ירוצלייוי  באוק- 8 גיזם שיפטר ברבקוב, יתנקב המנו"
 המישך תוך להגישי המבוקש לצו לההב:ד והרוצה הנ"ל המגותבון הל- 20, ברטמרר מיהוב ברבקיב יפה-שיינהוהמבקשת בעו- הנאה טיבת לו שיש הטוען אדם כל בזה יזמיו הני הנ"ל. המזוה 59פ1,טובת
 בן לא שאם המבוקש, לצו התנגדות ,ו, הזמנה פרסים מיום יוםטשראביב.

 ------ בעיניו. כטוב צו ט המשם ביתהן עשר המישה הוך הישפט בבית להתייצב אדם בל בנח מזמיןהריי-
 רשם נלך7י, צי ימכקיה "נחן לא מדוע טעם ולישן ויו וממנד מרסוס מיוםיום
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 בחל-אביב-יפו ה2!הה. המשמטכיח
הזמנות

 ?%11תו ,יינ ?1 ,יתן נקשה יישמט ,נ,ת ".זעה מ יוון,היוי ,",)ו!! ע,נ1ו,תת.ק
 !ייים מיונ .ים עשר המיש" הנך ,"ו.ש, ךיייקש "?י ,יחן"תזון י!!1,:".:.7ט "רויה אזם נ, נוה מ~מ.ן 1";ני מינני, %,יה. שווה ש. ד,"רו1ה "! גיונ נח,-"ניג שמסי לוין, דו'ון ":נו, rSTT3נען1

 ומשיט נ.ה יתן גן ,% וצם המנקש, 7?1 .מתן "התוות 17,11:וך לוון. טריה יזןטוהזועת
 נייחו. :סוג?1 ע, יך:ייו צו ,יתן נקשן "רעי ,ג,ת יעשה גי 'יקע,ךוו'

 י"ס ילד,ד' גגג::ה :::1;יס:1 :וג;:;עסה;:ךה :ג:גורג
 ,הנרו" ייהווז 1"רו!ההמוח

 מיון .וי עשר המישן תוך ימיש,

 נ, י" "ס עי-~:rfii "בינה יוו,.רו ?1::סונמשיט
 'קי

 מת

יעני
rSTT7 "ין' 4 מייונ סקיו'הון מחמוד השן השו 

י י",ן' יןםןני !" נ'ינ ש-:??1 !י' !ינ' י';ן ולרד'
 יןךםקה%%שןיםננ,תהןשמתוךד:יש"ןשי

 ן ת,,.'ם ,% הין", יץ מדוע יפן וצתן וו, הווך :ינינ ייון'ים os:en?? עונומתהיק
 ושגון נמרן, ננד לפנסיה .,בוק ,ן .בן,ע ךן,ו"ן תידעויין ת,- "!, 11,י7ין יר"ונ קל'נמן צרני "יוונה !11"תגטין
 נסמור תעוןה ,.הן המש:: נ,ת ינק נן ,א קרן ךיו.ןן,יננתן ניר: )ן" תע:.ט נינן י,נ נ'וס נת,-"עומר ש:(:רהאביג,

 ישם ולך,ד' שרמן. וצכ,רה קלינמן אשר ולינמן, n'ra!"!יין:7ש'ס

 ,יון תעוזת חיותן יא ומצע הכדווה "?יוא" הירעעוקן )ן,!!!" ע,:יוותתי, ת,,..ס ,ן ת"כ", ," מן,ע ידב וכיתן 11, ".מג, ניסכם מ..ןיום

-%1,? 

 'הודה נשם ;ס היזוע טליתמן, 'הודה דן:.ה ;ונוןגן:'ן
 ת.-1ב.נ, !4, נזי. מיהינ כליחמן לייב נחמני. 11 תעני, ייתן הישפט נ,ת ,:ש נן י% שאם,ךנק;,ם,

 ק:5?י
 בה,-"מנ

 ה,-%ג.נ. ,4, נ"י. מי"ינ טליתמן קלרה ה.היין";ת יש: ולך,ד'
 ע, היניין ?1 י.הן נקש" היוני ,נית "ווק" די יונע.ן,,י

 ין,1"!" ;וגינתת',
 ,ונ- ,"קנז ,קרוי" הךנ.ח נעונין ישך סוגת יו קיש יסיע,"ין %ך?ות :.רני, ניו מי.ו,נן, ליזר ליאון "מנו" עונדןנאין כי ג," מון.ן 1הננ. ,עינונו, מעה, מידיי ועי ינ,י קוויןייישת

 ךת:;זוח וי, השוך בר17ס מיום .וו חקר המיק, חיך ,ךו'ק'ייהה:ר.ת,
 נעיניו. נסונ גו ימעין נית יהן גן ." שץס "ייו,קת,יקיי'ן %רה.נ. ;'רני, ניו מוינ,ון, ליזר בטיוה::7שת
 בל בוה מ;מין והרזי לידר, ליאון המות של 1955, בינואר 23מיום ישם ולך,ד, ויואוו ".ינ יו ייתן 72'.;ן "ןל!ס ינית ".וק" נ. יזוע,הוי
 ,מש:: גנית ,ךת'י?נ יידוה נשנון "ורה מונת ,1 ש.ש מוען"ים
 יון1" ורפוס י.1ב יון עשר המש"היך

 ,א :וו7 סעס יניתן יו,
1

 ת,
 אלעזר. הוק.ה. ה:11" ומןניג'ז תיוהן ,ץ ושווע ך,ן,ר,נה ה?וואן תירשם 1," תטוייב ,ץתונה.
 )רוקה( שומה אלעזר ונטורה. אלעורן::,7'ם נסו: ?1 "ימס :'ת 'תן נן ,א קרס ,מנושת, ?.ורה 7יינהע1זת
 אלעור %1!יסר1?:" "מ" גומעות 7ן.י" אסתר, יו,לעזרנשויו.

עטורה.ד'ולך,ישנ
 ע. יינריו וי ,.תן נקשך ימן5ט ,נית ".;שן נ. יזון,הווי
 י:י1"'יוקת

 העונין, נך:", %,ינט ".'מפן את וציוות י;-,

ן
 דווח געונון קו," טונת ,1 קיע ,מוען אזם נ, נ"ך בביןיי:נ' יי,11!" יו:וו,ת תי,

ך:,י ניון חייך הלניב, מריות נבל 1'1פריד דמע" ?יואתנמין
 יייס יום עשר "ייקה תוך "ויש, .נחה ,"תזוז ייישן

 נית יתן נן ,א ערס "מנ71שת, ,נחה התעזות ו., הוןוךלינים ~lson, נ:!לינר!1
 נעיניו. נ:ינ ?1ין'ח? נבל. ר1'והמנקשת
הרים

'eI,e 
 רשם ילך.ד' עתי ימיש: תון היקרן שיה ,הת,,ןנ אזם ;, גון

 !רנוס סייסיום
 הום;"

 י!.1, ג.וו. י! נינם ת,-ישויר ךךי,.ם נ:.ת שמסי"יי7, ן י" ולך,ד, נני- 1, וורז,1 יי"ינ נילדברנר אטל ך_נ.יה י,,"תג.;,1 גן.:.,. נטונ ?ו ,יתן ":ש"ס נית י;ש :ן י% ע"נ ך:-,, יךנ,ח7, י",1!!2 עונונותתיק עשון נךנך,ת וב, יוי תמונן ,א ומזו; !5"1 נשרי, "1 מיוםהנ-, ה::1ה צווית תכייס ,א יזוע סענ כיתן וו,
 הל-אביב. 3, יהואש מרחוב ולטרק ,2ךשבך;והמבקזת ' ''

 של הצוואה לקיום בקשה המשמט לבית הוגשה כי ירוטלהווי
 ן מיום יום פשר הןישה תוך 'גיש, הנ"ל לבקשה המתנגד כל המנוחה, 69י,3221 עזבונותתיק

 צו המיכפט בית יתן כן לא שאס התנגדות., טעמי את זו, הזמנהפרסום ניוד בירושליב שנסטר מרכוס, אליהו המנוח צווצתבעין
בזומוי. 1509, באוגוסט26

 ישם ולך,ד' מרכוס. ועידו מרכוס אליעזר מרכוס, הנהיךמנ,שיס

 )ן )!,ן.ין ה;.י. נ"נ., י' !יין. "!ינון,ן,יעין472
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 בתי-אביה-'סו המחווי המשפטבית
הרנות

ן %ו,,24! עעיןית"'ו
 ,,,,!2י 11יןת הצר

 כ-א ביום שנפטרה וטלר, שרה זללהה המנוחה עזבוןבענין ניוט בתל-אביב שנפסד פלימר, יעקב המנוח עזבוןבעניז

 1959ג באיקטובר )3 הש"ל בתשרי 1969(, באוגוסט )20 תשב"ט באלולי'
 ין"-"ו. 27, א,:ננייינ. מי"ינ ועצמן קלמנטינהוויגקשת ת,זאנ.נ. ל!, ושי(ן'ם מי"ינ פליסר אדלה.הלנושת
 עשר המישה הוך  המשפט בבית לההי'צכ אדם בל כזה מזמיןהנני על ירוטה צו ליחן בקשה המשפט לבית הינשה כי ידועלהווי

 הש"ס ,א תיגי, ," מ11ן טעם 1,'"ן וו, "שנה !ינוס י.וס יום "קוה, ש, ,tillru נן;ן,ת ימ:,שת "ת ויממת ו:-, המתהייונת

 המנו" יעשון השה מינת ,ו קיש "סורן אזם נ, נוה מייןוונ:י
 תן,ות תמתן ,א .יזיע המתיה ק, הוהיו:ה ין.1," תיישםולא

 תעייה "תן "משרי בית יכש גן ," ?cs ,::7עת, ?ויסה?-tT !רנה :'וס .וט עשי המשה הין ";'ש, ,נתש" ,"העיועיירה
נאמוד. כטיב צו הרשפט בית יחן כן לא שאם לבקשה, התנגדות זו,הזמנה
 ישם ולך,ד'געשי..

דוולך,ישס
 ,",1"!ן עומנ.תתיק

TJS3תק- 4, הריר מיהינ רעך ליאומולד השוח יווסת 
 %"!1, נאסי', 11 ניונ ן:!:י %נ.:, %",,;!: ע,נ1;1תהיל

 ההנוכ., מנשה המנות צואתנעמן
-DC)W 

 -~ רעך. מך'םוהמגבעת נו.)ט.ני 2 גרב
י"1%,

 עשר ומיש" תזך ימשש גנית יהתייינ %ים :, נון מוצןור.נ. החנוכי. מריםוומנקשת

 ולא הקויים לא הוכחי לא מווצ טים ולחה וו, הומנה פרסום מיום,ים עשר חמישה תוך המשיט בכית להתייצב אדם כל בוה מזמיןהריני

 עזבון למנהלת רייך מרים תמונה לא ומדוצ למבקרות צוואהקיום המונה עא ומדוע הנ"ל המנוח של האחרונה הצוואה הירשםולא
 הנהלה יצו צוואה קיום צו המשפט בית יתן בן לא ש"כהמנוה, יתן כן לא שאם המגוה, על עיכדבו ולמנחית צוואה למבצעתהמבקשת

כמנוקש. בעיניו. כטוב צורם את המשפסבית
 ישם ולך,ד'

, 
 ישס ולך, ד'

ץ גה, שניסרו ה,-"נ"נ,אדינה דק בן-ציין ,",ן, 7:נא,;ט.נןנ.וס
;

 ך:.שה תנך התשנס ננית יי?נ לי":ן:נ:נו
 עש-

 ין-צבי. '.צחקיידיתן
 ן -. נ יזין .:יי' , תקורם ,ן ת.:,, יא מזע סיס ועתן וו, "ושה סינוס מיום..ם

 [ה'1111-ע--
 וץ -'.יץ

- 
 נ,

 ש, ך,,יי;ה ייופה תירמסונא
 הרנו"

 :: ו:::":ן נן:י:י ;:ן,ן: )1 י א תיימ! שום ?1 "והן י" ומזין
 ' ו.ן:ה סרוס מ'ים ')ס עיי ::':ה הן: ';'ש' ":.י ידוןrra::1 הקויה ייהן יישרט גית ,:ש נן ," שום ,.י, "נתר ,מנקשתצמאה

 נפתור. וו ןןשןן פית 'הן נ, ,ן שאם ההיעיזה., סע:' אתסי' "' ' '' נ"יור.'יו

 יון ולך,ד' ישס ולך,ד'

 - - "זס גל נו" משין ו";:. ירושה, ?, הי:ייויס :..ים יימן נקשות ,ן,ן, ד:י.רשיס נהי,יס המשנט, ינית התש. י. יייע,ויו.--

 ימיש, חיך ,שיש, '(rr י"תננז וירייה אליו מתקהית ה:נ.,ש.ת דה:ך;ות ששת נרנין המה מונת י. ש.שהסיען
 סיוגם ייגס "CT עשי

 בעיניו. בטוב צו המשפט בית יתן בן לא שאם הנרזה, לאיתה המגדות וו,הזלנה

 4!,%4" עו:ונ.התיק
 %ן,1!1, עינ.:יתתיק

 כיום ברמה-גן הנפטר כירן, מתתיהך המניה ירושתכענין 58',192 עזבונותהזק
 1059, נסמטיבר 30 59;1956 בקשהתיק

 בידן. יהודה והמבקש  ו' ביום בבני-ברק שנפטר אדקון, משה המטח ערבוןבענין
 3138159 ע,בדנותתיק 1954(, בפברואר )9 היי-ד א'באדר

 בגביהיים, שנפטרה )הרמן(, דודזון כולי המנ.הה עזבוןבענין המקי- בתוקף בויאר ויהודה קורלבדטקי רדדוהמבקשים
 מירושלים. דודזון ועובדיה י"יבקש אוקון, כ,שה המגנח עזבון כמנהלידם

 69',2222 עובונותחיט
 3141,69 עזבונות תיק 1077,69 בקשההיק

 תק- ;1, "ן משזרות בורשט'ין היה ושוה" עונגןג'נין %!1, יוטשי,1 משזרות ;וימקי אליעזר "מיי" ייישתגבין
 1969, במטי 5 ביום בפתח-תקוה שנפטרהאביב, 1969, ביולי 8 ביום בהל-אביב שופטוהל-אביב,

 בורשטיין. ברוך וימנקש ת,-הגיג. י, יססינק מי"ינ :ויסקי אריאלהמנקש

 --473', !"1%.[11.1 האי, ננסי. ;' יין, "!וו1:,נ יתורי_.



-י  בתי-אביב-'פו הר'הוזי המשפםביתןי
 )המצך(הזמנותן
 ,47, היויחי "!.ע, כשינון ר'יטך צבי ימנו, .רושתנזנין א,ו',י.ה, נרייג,, שפטר עקיבא, אמיל דינו" עיגוןנענ.ןן %י,,;1י עונונ.תת., %",:14ן עיני:יתתיו,ןן
 "ימיה. 479, המורחי ינת, מש.נ,ן רייטר אסתריך:נ7ש, עקיבא. 'צחק דניאלובמנחשן י",1(, נ.1,י ), תשנ,ט נתמון נ,נ גירס גה,-ץ:ינ קייטיהר?,,", !ויו, גיורי 2 גיוסן

 ין,"11ן ין:ונוהתי,
 ,7, 1.ף-.1 מזיגית רבה פוליה די:.קי 'רוש,נ?:.1 י,11, ג"ווונטן י",ן;31 יוי,נו,הי, "! גרס ברמת-ין שנסטר יוסף, פריץ דשון ירושתניניןן
 ,י"1, נדן::ר 19 ג,.ן שיתרה"י?..ה, יוסף. הנהוהזנבות1

 הראיה. "1, נוף-.ס יתבית רבה ציוןוי-f;:r %ו,;%14 עזנווותת',
 ימה, שפרה "מריין ;ןמ1ימין
 ה,-מין. 17, של.רא גגי מי"ונ יפה עמנואליימנ,[

ין,",1י  %,1%, ני:.,ר 1 נ'וס ץמנ ין,"14; עו:י:ותתי, נהק- שנוסר" פורכה'ימך, ריישה גן:י," ע,:.ו1?ןן
והן:ק:'[ נצר-ן:, שומר ממי-ננס, 1'ס אאכן הממח ע1נ1ןנענ.ן

~TND 
 נ.1-י.י7, נייי"י, מ-!" פורכה'ימר ל'

 נ'1-.וי,. "יזיז,, "י, ר71ינ' מי"ינ מירמח"מרואינ.ן י"1%(, נ,ווונט ),! תשניא נציצי ט-1גבס
 מנגר-ננט. וים שרהיךמנ7שת

 י....1....1 חג' אדראפ'ל עבדולרהמן 'וסף וכזוח ענוןיענ.ן
 פס._ ..._

 ויס ,י.ר
 יפת-ו,. "1%, הי(%-" (יונ שירקובסק' ז אהיויולחש יטרנ". יח.א הג' עוסמאן יוסף פתהייהיומנאית

 בדפקט ל" פריטם שולמית הכנווו ורשתנ':-..) ין:,.ן, שיר 7ייש' ייהוו צפייי עין ג,1מ ןנ.,סימשעטי

 קמל. ,נגה פיק רווהיי::ן':ה "11,1' ", איר ,זושי מי"ינ צפורי משהי"ן:7ש

 '"- י-גג::.:'ן',וי
" ך  "" '" נ. '"ן,י'ע"4,'ךן" י',ז.יי':ן " יי 
 %",1;31 עייינ.ה",,

 כזהריה, נודל ראובן "כנוח ענוןנעכן
 י",4"41 עונדותה', מנהיה. נודל שרהוךינ,שת

 י::י-גטי. פולק בצלאלוהינקש
 י""י21 ע1:י:יהת.7

 ניסעי תש"ם:,!1 2 נח[: ש:ן:ך"ען נע?ו,":ן?,טו,. ש:?:רה ברג, קטה ומשה" ;לגןנעמן
 ;יי"' "1%1"1'

 נזין. "י, ן,ג.ס.;ס7' יי"יג כהן רחלי":"עת"""1,
 ייי". מאיייך ברג אביתר1"מנ7ש

 %"י1, ג.וי,ר 1! נ.ון ת,-"ג.נ. "1, הוויוי אתעור מי"ינ טחן שולמית1"מי7;ת עובטי פביאן, פרידמן )אגדל( אמל דרנו" ז::.ן נעין ,"11, נידי נו גיום ש:?:ר טחן, צדוק ימנוח עונוןיידין "",7"1" עמומתת.ק יי,ונ1" עסיינותתי,
 "י"-ג. ימ1-.1ר7, פרידמן עדהויי:;7,

 9",";~% עונדותתיק
 יי,,י1ן ?וישותתי, שנריה יגעי-1.ת,'ן, קרוק צפורה הינוהן 'רושתיינין

 נ.ניום
 דן:.ח עזתןנ?:.ן 4"1%(, ננין:גר )1% השי-ן נרוי

 1'אקומי
 גת-י2, 14, "ר?, מרה:נ ישראל

 ית-'ם. 14, "יי, מי"ינ ישראל יא.:יהין::;:ת קרוק. משה1יינ7ש

 י, )ו)1. וויני:,[');י"474
 %"1ן.י1,1ן גש.). גנניי



י
 בתי-אביב-יפו הקיזי המ'טפטבית

 המשח",משת

1
 "",%1%1 ע,מ;זהתיק "",171י ען:י:ית תיק

 כיום שנפטר מתל-אביב, בובקיס שלומ המוח ירושתבענין בתל- שנמטר מקרית-אונו, דניאל לזו* המנוח עזבוןבענין-
 1989(, בייני )17 תשב-ט בתמויא' 969!, ביולי 17 ביוםהשומר

 מתל-אביב. בחובקים לובציה מלכהוהמבקשה מקרית-אונו. דניאל רבהוהמבקשת
 3172,09 עזבונותתיק

 "",!%17 ע.נ.נ.תתי, --
ן נח,- שמסר מתי-אניס, :לס אהרן ושוח ייישנוגע;.ו

 %",יי31 עיניותחי,
 21 ביום שנפטרה ב"ננשטוק, סלי הבה המנוהה עזבוןיענין 1969, בטטטמבר 19 בייםהשומר

 ביננשטוק. אסתר יךמנ,שת  "",";31  ע1י,י.הת., 68י1'בדצמבי גלס. יהלוה"כקשת

 ,",""ן3 עונתיתת', נשי- ש:;;ר מת,-אניב, מדני 'וסף "מוח ירושת נעיין,
 נ'ום ימת,-תמה שתסי מירנדה, ~twTn היננה עינוןנענין %",1, נייקסובר !ו 1 נ.. ",-"נסג,שקם,

 "ותו, ניעי14 'ס. ,"ווו נ' ניו וי מ; כיוו,;,נ,ש'ם

 יתו-המן. אסנין, נ,ן.ת ,",17%" ע,נו:,התי,
--ןו ק,רק, מוך "תוה עונוןנעיין

 ""'י31% עוגוויהתיק ק.רק. קילהו"מנ,שת

ו
 ת,-אייי, %, הצנוע :י"ינ שנער שמעון היתה .ייזפתמין "",",1" עו12:ית תיק

 1969, באוגוסט 17 ביום בתי-השומרשנימר בהל- עגפטר מתל-אביב, גיטמול נחום המנוח עזבוןבענין

 ה,-"נ"נ. ", היצניע ירן,נ שועך 'רדנהזין:קקת %"1%(, יאו;ויס )1" תק:.ס גהו, ,-ו גיחםאנינ
 מגיי-ייא. אלהר בלהוהנקשת

 לע. ק אל יטה ננ!נע:ןקן" ן(,,","יעבנוקמני
 %י,2,2ן ע1נ.;.תח.;

 ", ;ינ. מנצע מייונ משולם אורסה המויה Tt;D;נמין "",!,וי עונדותתיק
 ---- יעיו, גמ?מן:ר ין גיוס גיהה-הקוה שו(סר, נת-ים, ני!ן:גר  4 ניזם שמסר שפיואיזן, אלתן הצמח כונכןנעין
rles~בה-ימ. 6, סיני יבצן מרחוב מעילם אלברט  והמבקש 

 מרידלנדר. גיאטהוהמבקטת
 היכ- ירטה(  )מיירטה, שבצ בת היוותה עזגוןבשין י-, ביום גיח-ים שיפיר צלי, מטה  המנוח ירוע,יגן:ין י",ן"2י עזךוויתהיו  %"י1"~ן ?יבו:וההיק

 מרוונ'קזס,י יבקנ~כענן:הל וחז- ת,-אנ.נ 4,, :יג ך:ג עלי מתילדהו"ן,נ~שים
 1זא',

 יר,ש,.ס."ו,1'

11 
 %",2%4" עונו:,תהיק "ו'",~ן ע,נייית ת',

 1"!ן, מעךם:ימום ק"ן, ישמ"ו
 ף

 ימי-:יק' 'וסף פהימהוימקשת נת-.ס %, מס' "41 מי"יג אלמיזלי:ו טיב יוםשיקש
);י"א(.

 %",!"32 ע1נ.:'תהיק ,",11,7 !זני:וההיק
 ה,-חגיג, %, ברט מר"וג כהן י11ה "מזו"נ עוננןנע;.ן ניוי נת,-"נינ שמסי שובר:, בלה יעזה עינוןנעמן

 ק;ע-
 1968, בדצמבר QT'1 16 בהל-אביבטרה 1959) כאנוסה2נ

 מת,-"נינ. פר'מל )כהן( חוהו"ינ,"ה ת,-"גינ. "2, ךיייב1.,, וולדמן )ר:יוה( רבקהי"ןגושה

475 %ו,ו.1ו.ון תשיי, נמיו 1' !ורז, "יי;.:'נ'י;.:



ן
 ;!ביב-יכו בתל המהווי המשפםבית

 )המשר( ת ו נ מ זהן

י
 י!,%?:! יונקותתיל !",,!?ו, עוגו:.תתיק

 בשם נם הידועה רגינה, עבודי אצלאן המניחה עזבוןבענין 47, הטבעת כביש מיהוב טדלכנן דין- המנוח עזבוןבעניןן
 :!!ן(. גיין)י2 ילין. 7!' נ1-?י' ,ת"ק "ייינ טולפן פלידריךוו---וי תש:." ג' נאי ..ו ניסם שתזי" י::-ן.י!ן, רפהעובדיה ,"1%, נו.:יני ן נסס נרם," קנ:-ר רן,ן,1

 "",2224 ;ונוות"י,
 13, ממחרי מרב, מיהוב דליותיה כ:איאס המניחה עובוזבענין 69,כ"בו עזבו:ותה.ק

 תשיט בחשון ייב ביום בפתה-תקוה ההולים בבית פיטרההל-וחיב, 47, הטבעת בביש מרחוב מבינה זיננו- המניחה עובוןבענין
 1948(, בנובמבר)14 3"19', באוקטובר 0 ביום הרופא אסף החולים בבית שבפטרהרמלה,

 תל-אביב. 144, בנימין נחלת מרחוב כיא.אם יך::ףוהךבקש מרהוב יינגר וציטה וינגר מבית טילפן נקרהוההבקעות
 רמלה, 27, בן-גבייצחק

 %ו,%!?2 ;.גינותתי, ין,וו1ע ע.נו;.תתיק
 ן ""ריס גג.ת אחר הלפנבוים, :חמן ניו." יומןגחן מרזן 11, "רנון רנ' יר"1נ אמיתי זאב ימו" כונוןיינ.ן
 הלפ- לברה המנוהה יעזבון 1953, בדצמבר 24 ביובתל-הננומר 1959ן גמרם 18 כיוס שנפטר נתניה,הגדוד,

 ימו, נימי וו גייס ת,-יקמר ך"י,יס גג'ת שו:יין ;בוים, "וייי, !יין 11, טיפי, יני יי"ינ אמ'ת' אליעזריךי:7"
 רית-וו. ", 2'",.7 :י"ינ הלמבוים נחמהי"גי,שתיתד".

 ין,ן,ע ;.נהותת.,
 ממנעלם, שדלצקי 'עקב ךממ" ידועתנעין

~rrJY 
 %!,,!32 עינון.,תי, גתן

 ק, .%יג מ;נ!ת'.ס.ל:בע:ג:דלציך
 ד,שמצך. מלוך:ס,"לנעשק

 י!,2ו2ו ע.נוווהתיק
 !(,,!2! ;ונמותתיל נ! נימס ק;!?ר מן.1-ייר,, מךנק הך' "ינוה ען:,ןנצין
 אמיתי, אברהם המנוה ירושתבעוין 1988,באוטיסט

 1%, ין-ינני מי"ינ )א'דלמן( אמיתי .רוניהייינ,שת י;.י-.יי,. פרנק הימןייי:לש

 :יי-גי;. י",י21! עוגונותתיק

 מויל. אוואלוס שלום,יתלש י!,וו!ן עשונותתי,
 ,מת לאוטרבך )עדית( יהודית "מיי"" ;,נ11נעך,
 %י,?27" עונדותהחק 2נ::זגי ),1 חק., נך;ך, 1' 2.יס נח,-אנינ עתני"מאותר.

9
 %!י1, נ:!::ני י :'1נ ת,-ץ:':. 2!, ע,.נס D1~W "י"ינ לאוטרבך אהרן ויאוש

י ק ז ז
 ברקאי-שד';, דקלהו":נ,ש"

 %!,22%% יונ,ו,הת." %ן,%217 עוג,;וחתי,
 נת-ים, מיעיית שרוה ;תן "מוח ירושתשנין נ.י.' aT'3 1% ";!!ר מדון, קלמנט ":;ו" עיגוןנ?ן,1

 ?ריי
,2,4 

,1%,%1C?:T1%(, יך"י ),ן משניס ג"ייר :.ן ניון!% 
 2,1. צייף נת-יס, בנענית שרוה 1'קיין:,ש מעוי-יחיי". ודון הייםויירש

 י%,יו%2 עונשותתיק

 י:ון- ר"ונ %נ"נ, מעוי ושינון בהט דוד "ר:1" ,יישתמתן ב :: ג:ןנוי:נג;ג, 117 ::בגינג"י.:::נ
 )י% תש:.ט נ%: טעו נ.וס ננסי-ן:ן ע:!?ר ת,-%:'נ, י7,2יש %י,1,י,ו.%ר

 %"!1(,ניודי ת,-א:יג. ,, .עלנ ינרון ןי"ינ רוכל יצחקוןןנ,ש
 20, מבצע-קדש רהוב אביב, rTtn משיבון בהט איהיהמבלשתי

 %",יסע עושנותתי,
 גני- 18, אני,ניז מיזוג לובלימ משה "מנות .יושתנענין

 %(,נ2%! עוגונותתי,
 20 ביום ממטי מטו, סמן-טוב  שולם המנוה עורוןבענין כספטמבר )%ג תשכ"מ כאליל כ"ז ביום בפתח-הקוה שגפטרברק,

 כ?15,בפברואר196%(,
 שולם. אמהרויוקשת מ:נ.-ברק. לובל.נ; פולה1":נקשת

 ו!!ן.י!.נן תש.י. נמיו ;' יי!1. "!ייימיןיי:,!476



 בתל-1,ביג-יפו הפחוזי המשפטבית
 )המשך(ההמגות

 יו,ו"!ו ימיני,העק !"-"21! ע.נו;ותהיק
 9(19,באוגיגט 1958, בנובמבר 23 ביום בה4-אביב שעטרההל-חביב, י גיוס ש;!(ך 1.נרב, )אריה( לאין "ימן עונוןנינ'ן "1, ?ור.שזי ךך"יג בודנ.ט רבקה "דני"" ייישת :ע;.1,

 ת,-":':. י1, נצון מיתונ ו'נרב אילנה י"ן:;שת י11,1. 9, ;ייזין מיעי: בודמט שמשוןי"ינקש

 "",4;!י ןן:1;1תתיק ,,,",,ן!ו עונונ.תה',
 ימת- ,1, חייו יי"י: 1רינשטיין אליעזר ויניח ?1נ.ןנענ.ן !תן-תקו", ;2, טנינ ירוו: ארו מרדכי וקו" 'רושתנעתן
 "י!1, נ!יממ:י ן גייס נח,-אייג שימר הי-אנינ, המיון, "",1(, נ"1:1נס ),e'trn 2 נ"יוי ,.י ניחס נעתן-תן1"ק;י!ר

 ילת-,ל"נ'נ, ,1. י71י מי"1נ ;רינשט.ין בתיה ,"::7שת !תן-ת;1". 21, סנינ יי"ונ ארו וידהוייגקשת

 י",;;!ן עןני:יתתי,
 ימו, נ,1;ונס ,2 ויעילות, )מיליונר( ספיר פלט.אל "ת." עינוןנעמן
י' יינית. י2, ניני מין.נ ספיר שרהי":נושה ",-אנ.נ. 14, גויר" ע'1 רי"': בוכבעדר לאה1הי:77ת !",11, ננ!סי:י )!1 הד-, נהירי ,' aT'1שנשר

1
 ,,,'"2" ?עניניתותזק

1
 ?מוכרה שיפזר הלזנר, צבי ישראל המנוה עביןבעניןק

 1"19(, בספטמגר )4 חשי"ד באלול ו' ביוםבהיה פנתם, נפתלי המגיר יזבוןבעזיז
 בתיה. ממזכית הלזנר שדניאלושבקש בת-ים. 28, ירישלים שרחוב פנהם גיזלהוהמבדות

 T:T?rn"ת.ק ,",44!2 עו:ון,תתיק
 ,י,י,2ן

 .רושתנמין , סיים נת,-"נ.ג ש;!?י תמר, 'צחק "ן:י" עשיונעיז
---שנ!?י"ןיו;1נ,נ'"נשנת41"1, :נ!סינר,""1,- בישיצק', ינ.ת ביכ.ולד צ'טה ךן;ון"  1;רכ, י, מנזלין'ינ" מרתינ בישיצקי טורקהזה--:,שת ת,-אניב. ו?, ;אילה מיךינ חו'ר רפאלייייוש

 לייז' יי", ניידבינ משה הון~ןס"יןגגד:ן :ךי4מ גג שעג( מיייי' ייד טעי" בע%ב
 "שחייו. י, אעיר" גיוס ישויות נולדברו מרדכיין:י,ש מוצר'. 'פה ;מילהיגמנ,קת

 ונ'ריי א:1 מייינ החם רחל ה.ן,יה י:נ.1ניי.1 רחים, עבדאל חסן רחים עבדאל השי" עיניו:ע;י1
 יייניה: 192,

-~DH 

 ""יי'ר 4'צקייין: ת7ן" נ!"'ש:(-'י" ס'י", מטי הי עבדאל רחים עבדאל

 ,ן,1,!ן ע,נומ,ת., !י,י124 עיניותת"ק
 ק.; מיזוג י"71ע נת דודומה רבקה "מנון" עונוןנעמן נ,.,111יף, שן?ר פרוינדלייך, ורשץ ךןמח ע~ן,ןנמין
 17 ניום שפערה רן,ה, 3,ין. ,5!1, בדינר 11 גיוסשיפת,

 גאפר,י
 ""י1,

 מרמלה, 7'ודוב יהושצוהמבקש %ן4ע, %1 29 טע ינ2 מ-ל"י פרוינדלייך לאהוהמבקשת
צרמת.

 69;266נ עזבונותהיק

 :1 בג:::גנ נל, נ'1 נתש ש;ג%"ע'נ-'!' עגי:;יגי! יי"י:::'ת בגגבךט"יי:וגו:נ:נ
 רשם ולך,ד' ה,-אנינ. נ, :נימ.ן יאת מיסוי ברכס מתילדה1"ינקשת

477 1"11.י1.נ1 חש.ץ. ינויי ;' "י1. "!יזין,!,יזין



 מהיפה הכהיני המשפנוביתןיי
הזמנות

 נו" יומן וחייגי הו.י,הישח ין,!,, עשון "1ן,תת.,ן
 כיח יחן בן לא שאם המבוקשי לצו דהנג7ות וו, דופנה פרט.םמעם  1999, בגוגוסט 29  ביופ בחיטה וכנפטרן יום עשר חמישה הוך להגישי הג-ל הצו למחן להתנגד והיורהבעזבון ריפה, 2, פבזנר מיהוב ספיר אוסקר המנוח עזבוןבעניןן "תה טונת ,ו שיש ילין %זם ג,

 בעיניו. כטיב צוהמשמט חיפה. 2, פבער "רהוב טמיר סיגיוהמבקשתן
 נ, יזועיך.ו.!

 ישם רן.,ש' יויף עז-ן ש, ימינויו נקש" י:שעס ,בית התש"
 כל בזה מזמין והריני בפיר, אוסקר המנוח וגל ע~בוגו כתהל ישוריןש

1 ,:עף ן:ןענ,ענעת :עע ב:1:ןגןןנ :גגבץןו
 '11"1 ין ע1ני:ית תי,

 1%, '"יי" נו מתיג פלנבאום אהרן "ינון 'יימן 1יז- נעימו. נ"ונ ?ו ימוען מה יתן נן ,א עאמ ינ.,,ן

 נ"'!'ג ש:::יד'::ג ישס רוי,ש''ן
 "",1(' אנייתי 'ין תנג'ס גשם "'

 ! על המכריז צו למחן בקשה הישפט לבית הוגשה בי יגוע(Tr-וי
 לו "יש המוען תדם כל בזד מזמין ותני דג-ל, דלוח זרועת לעם 9,53"פ1 ע,נוטתתיק

 להגיש, הנ-ל להכרזה להתנגד והרוצה המניח בירושת הנאתתובת כ-ד ביום בתל-הנן שנפטר מטלר, ירפף המנוח ירושת,בענין
 בעיניו. כטוב צו המשסט בית יחן בן לא שאםקשת, מתל-הנן. מילר פנינהוהמבק,2ת המבו- להכרזה התנגוות יו' הזמה פרסום מיום יום טשר רמישהונ.ך 1969(, בספטמבר )7 תשכ"טבאליל

 רשם זיוי,ש' של צוואתו לקיום בקשה המשפט לביה רוגשה כי יריעלהווי

 נו" מ~ן,ן וינמ .רוש", ע, הר:ריוינ %יו.ס י.,ן נקש., ,יפן, המ?וישיס גתי,י" המשנס, ינית ה1;ש1 נ, ירע,"וף
 אזם נ,

 פרסום מיום יום עשר המישה תוך לרגיש, לה, לההנגו ודרוצה מ,ייהסת"ליו המבוקשות ההכרזוה שאחת בעזבון הנאה טובת לו שישהטוען

"ומז"
 נ;.:יו. נטן: צ. המשב ביה יתן נן יא שאם הגרזה, ישתה התחזית זו,

 שנב וריפל, סימה "יזין" עיצונמין מיינ' ין 4'נד ארנולד אריה הביה ייבשתנ?1.ן
 9ח19ז במרס ב?כ- ;21 תקכ"ט בחדר ג' ביום בקרית-חיים שפטרמקנית-הי-ם,

 1ריפל. יהודהיינקש י"ס(,יופי
 יי,1""ו ?1:1:ותתי, "י:". נ."-ששן, %, יננ.ן יי"ינ בייליס יהודהי"מנוש

 1 נ.וס נן.מ שערה 1בעונ', צפורה יקו"" ל.:.ןנכין

 "'"". "1, ך~מימוי, ךי"1נ כרמלי 'יסףין:נ,ש ס גי נופן, י"ין",ע!יי אליאב דן ":;1" ירויתנינין
!COT:T~1 ,1""% 

 שננסך" פישמן,מרים אליאב. רינה1"מנ,7ה
 נעם ב,ר,ש,ין

 י,י1, נ:?:מ:ר , יאזון ירושותתיק
 מיד, קולומק רבקה הדוהה ;,נוןנינ.ן

 מנזיה. 1t'a'D גדעוןו"::,ש נן:1 שניזר"

 ב ימישנ בור' מזל הן:,ה" ?ונ.ןנידן יענו. קולו1יק זאבגיי,גנני'י,ש
 שנן- יוניון-יהב, שורץ מ.סע( וכריה הי" "יי,הייו

 ראור. ייישנ בורי ידידייך:יף

 %(,!""1 ירושותתי, ייי1, גשי 4! גיוס '?7נ 12נר11סי
 ג.:%1ר 21 ג.ום שכסי לוי, אלפרד דן:.ח 7::וןשדן יינרון-.ע,:. שירץ אסתרויינתשו

7"נ1,1
 נזירה שולסר רבינוב'ץ, .וק: נן מנהם דלוח י;:.ןנ?ןן גניוס- שם?ר חי.נ, מביית ברוס יוסף ישוח .רוקתנ?;.ן 1 %",1""1 י.:.נותתי,' %","זן ירושותתיק! לוי. יהודיתיי.:;שת!

 נרום מרדכי קרוס, ,נ.ת אפש'טיין צילה:נהי"ייוש'ם
 הימה. אייתה, מי"ינ ץג"פן"ירןב'ינוביץ נ

 %",,ו"1 יייינותהיק %",77י 'רושותתי,
 חנה טרדם 13, אשר מה משיכון גל היים הנוח ע:ביןבעין 13 ביוב בעכו שנפטר פישמן, יונקב המנוח עביןבענין
 1969(, בספטמבר )1ג השב-ט באלול כ-ח ביום בהדרהשספיר 1969,בספטמבר

 עיזם-ינ". 13, אזר ני" כ7.נין גל רכקהיה:קנת ציפורה. פישמןושנדשת

 "1.11.11[ ת7.י. נפנין וי יי1,. "יינותייייויי"47



 ן-

 בחיפה הכהוזי הטשפטבית
 )המשו(הזמנות

 %ן,15"1 עונינתתי, ,",11"1 עוגמותתיק
 ין.!", וינשטוק יעקב השוח עגנוןגעתן

 ני"ייק, מסיית שמעגן בן מרץ סעך'ה השוח ע.ג.ןגדין eT'a ג".!" שתסי
 1987, באפריל 1 ביום בתיפהשנפטר 1989ז בפברואר23

 ני",,,. קי'ת ו", וייצמן ישדרית ממץ :וטהוין"שת רוטפדר. )פמנה( 1n~TD"ינקשת

 י",י2"1 עונו:,תת', %",11"1 עונשותהי,
 שיו, ני:.אי "%ביום ""1%, נמרס 1%גיוס 2חי5" שיטי רייס, מקי'ת קורן שלמה ון;~ח עיגוןנעתן נח.!, שתיי" י".5ן, ופנירסקי זלדה המעונה ;ונוןנתין
 קורן. שושנהי"מנ,שת ופ:ירסקי. ואב1יינ7ש

 %ן,22"1 'ייניתתיו

 %ן ס נ. גומרה עגם נשליו, חזה "ן:1"ה עונגןגעתן
גרץ; נ,1

 ש:!?ר" רייך, אטל-אלטה "מביקה ת י,
 בחיפה

 מג'לה, ילדנר מרתהיימנ,שת קי'ת-".'ם. "4, מ;, .." מייינ נשלית דב ו"מנקשג"

 %",21"1 ירושותתיק
 ביום בחיפה שנפטרה ויינטראוב, רבקה הננוחה עביןבענין

 ,""1, ניווצר וו %","1"1 עיניותת'1
 %,.עור. קר.ת 21, צרור מייונ רוטשילד קלרה~המנקשת ביאי 17 גיוס נתיפה ש:5?ר מראך, ששון המוח עוניןנעיין
,15"%

%",..י~., ".!ה. %1נ', התורן יר"ינ מראד דיך1"יג,ש  ביום ככיפה שנפטר לדמוביצי, ולאובן המנוח עזבוןכענין
 1969, במאי 1 1018,69 ירושותהיק

 נמרי ו ניוח ני.!ה שמסי" כהן, מרים "ישחה עונוןיעין
 "יפ". :1ה-ששן, ,%, התוין יי"ונ לופוביץ יעקב יימנקש

,1""9
 ימס ריי,ט' י.!ה. %, ~~ייון מי"ינ כהן ישראל.יינקש

------
 בבאר-שבע הפחוזי הפשקבית

הזמנות
 - ארס נ, נוה מחמין 1"::י ייושה, עי המני.ויס Q'ny ,יתן נקשות ידן, "מ!יישיס בתירם המשפט, ,נ.ת "עשו ני ."ועיהוף
 פרסום מיום יום ישר תפישה תוך להגישן לה, לההנגד והרוצה אליו מתייחסת המבוקשות ההכרזות מאחת בעזבון הנאה טובת לו שישהטיסן
 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן בן לא שאם הכרוה, לאותה התנגדות 111הנמנה

 %",1%7 עונו:,התיק 5",""1 עונו:יחתי,
 ,,2,", מ".,ת בכך נסים-יהודה השוח .רישתנעין

 "1, טשי:י".גיק, מי"ינ פריך אלוה היוותה ירושתנתין ק:5-
--באר-שבע, 1069, כמאי 22 גיזםסר

a פריד ברוך בלה ברנרדו"מגקש אית-:ן. 1,, י.נוט,:ן,. יי"ינ בכר שולמיתי"מנ,ית T n l ~ '  "1, סשרן.",גן,' 
נ"ר-ונע.

 רשם לוין,"

 בנצרת המחווי המשפטבית
הזמנות

 נו" מזמין ו,::' י:.,, "ן:~ה עגנון מנן, ,משוי 1צ1ירושה %",111 עונותיהתי,
 %ום נ,

 ,נק- ,"ת:;1 ~ירו?" ה:.1 "ן:ו" געונון השה טונת ין שיש "טוען כת,- ש:!?ר אלימלך, שלמה קלע "מתח עונוןכעטין
 התנגדות וי, הזמנה פרסום מיום יום עשר המיצה תוך להגיפו,שה 1981(, בינואר )19 השכ"א בשבט ב' ביוםאביב

 געי:יו. נ"נ ?. המש"ס גית יתן נן ,א שנס ימנו,ש, ייי ק:יג. :רינה שרהויינ,שת
 11 ,ית; ג,ק" גוצית "מחחי "משנס ,גית "קשה נ. ישע,"11.

 ישם KD1t,א,

DI~Y'479 11.11.1%1 ת;.י, ננן)1 :' 5ן11, "יו;ון,י



הזמנותן ננצרת המהצי הסשממביתןן
 אזם בל נוה מזמין ויחי 'יושה, עי ייניח'ם צ.יינ י.ת1 נישבח יחן, ה:!זרשיס נתיקים ייכמס, ,נית הונחו גי ,זיע,".1,
 עיבש ביום יזם עשר ":,ש" תוך ,בויש, ,", ,הת::1 וךרוצה ד,'ז כתייי:ת המנו,7ית ה"נר,.ת שקהת נע;:.ן ד:א" טונה ,T'T 1ך".ען
 בעיניו. ככזב צו המליפט בית יחן  כן לא שעם הכרזה,  לעותה התגגיוה ,ו,הזמנה

  י(,יי1  עזבונותחין  יי,?1ן יר,שוחהין
 שייל, מ,ינוץ כלר ד:יאל הימת ע,נ.ןלוין  יו CV1 עיטר דראיימי, סעד רמזי ךימן  י~נ.ןאדן

 קייט קזוזי
 1963(ן  ביוני )4  תךכ-מ  בסין י"ל  9ף1%,ב:,.

 רופאים שיכון תל-השומר, החולים מבית אורן מריםיההבקשה ג'ראייסי, סעד אמיןוהמבקט

 1'71' ?י'י '-1slie~ '1 עוגיויהתיק

 יו,י!1 'יושנתתיק נו?- י! ג,," שחטר ווו1קראט, שלמה חנון עיניןנענק
 ו!ון,7!, ןי"ינ רמדאן נסר מדיל "חוח 'יושתשנין "!1,מני

 ?ויו,  באוןיובר י. גיוס  נותרת לפטר)דרת,  מחית-ע.,.ת. וואקראט מריםייןנלשת
 ;צית. י,"3,1ן, ייתוג  רמרחן  מריל פחיויתחלש

 !י'1"1 'רוקותה',
  י[,י[1  ייייוית".ו 1ני, ברוך הינון  יייקתנ7:.1

 ש::ןר" ,(,ונ1 ירושותהי, נ."-ו"1' ,וו, א,.הו ישינ.1 הכס זלי "::וו, .ייקתנינ.ן ;:י. ניזליוךיןלן
 גת,-אגיב-ין.,

 מנ.ת-7"ן. הכס סלזמ,ן.,יק" מןיהי, :ntas "ינוי" שנוןנצין
 !ו,1"1 ע,ני;ותתי, 2'517. 200, מטבריה* מורהי לגיח נחום מרגליתיהמבקשה

 מרד, מדיימ "ימן יונותניניי
 מנית-שדן. )סלח( מדד )סהךיה( מך'ם זן::קשה י",7;1 יי.שותתיק

 ","1, גי.,י 7 ניו" שתיר רחמו, בבא המנ.ח ירגוןגערן
 ישם אסא.א' לוי. יעקבו,::לש

 הרעיים הריו בתיהזעות

 בירושלים האזורי הרבני הדיןביונ
הזמנות

 שכה נעונון ימיו;.ן אז שאן יונת התונ! נ, ירושת. ?1.י ייהן כשות יהדן, המשיטיס נתיל'ס "דין, ינית ה.נשז נ' יזוע,הוזי
 יתן כן לא ואס ,ו, הומנה סרסום מידם יום עשר הייעה חיך כפנותיו וימרור דיין לבית יבוא לה, לההגגד ורוצה אליו מתייהסההבקשו,

 בעיניו. כטוב גו הדיןביה

 205,תש"לתיק 98',חעו"לתיק
 בירושלים י:פטרה גרוסברגר, אסתר המנוחה ירושתבענין ה' ביוב בירושלים שנפטרה גיבגס, והיזון המנוחה עזבוןבענין
 1163(. באוגוסט )8 המכ"ט ב"ב ב"יבימ חשכ"מ.גרסין

 ;רוסבר;ר. אליעזרן:י,ש; מיבנם. יןךמיתנקש:
 ,!!,תש-, חי, !י?1(. :נ!סמנר )4 תשג-ט נרו, נ-א גיוסש"ם ביר.- שנפטר מזרחי, אברהמדף חיים המגוה עזבוןבענין

 שתטי וינשטיין, )מרסלו( מאיך וכנרן יירקתנע:ין מזרחי. אברהמוב מדיםיןנ;שת;
 י(,1(. בןפ?:גר ,!! תש.י גהקני ,.א ניון י'רוק,'נ 1"(,תש-,תיק

 דינ,2ט'ין. ברטההניקטת: כיוס בירושלים ינפטרה דלל, כתון המנוהה ירישתבענין
 1959(, באוקטובר )6 הש-ל בהשדיכ-ה

 י"ש' מעיזי מולה, ו' מ' דלל. טבחהיקש;

 %י.יונן מץ, י:ןו ;' ,יפן. "יאיישלו"4%



 בתל-אביב-יפו האוירי הרבני הדיןג'ת
הזמנות

 ש"ת נעונן "יעונין או הנאה טונת יהונע גי ,יוע". י11. ייתן קשות ,הלן, ייע.י:'ם נת.7'ם ויין, ינ.ת התשו גי .יזע,",1'

 והן גן יא עגם יי, וין:" אינוס סייס 'ים עשי דיש" "ין "דיי )שניי "דן ימת עי" יה, י"נ;ו :מגיי" ::מ:ן?ב:-
-- -  

 ביום בהדרה שנפסל ורנר, זאב שלמה המנוח ירושתבענין כ"ס ביום ברעננה עגסטר קרפ, מאיר המגיח ירושתבענין ",1[,תש-יתיק "4"1ן,תש:-סהיק
 1959(. באפריל )9 תשב-ט בגיסן ב-א קום, ליפשה המתהה וירושת 1987(, כאפייל )8 תשב"ע ב'בארר

 נתניה, 0נ, סמיל:סקי כרהוב די-גוי אמרהם המבקש: 1988(, בפברואר )6 תשכ-ח בשבט ז' ביום באשקלוןשנפטרה
 32,2ן, מס' יובל-גר ישיכין קיפ יוסףומבקש:

אפרידר. אשקלין-
 1280',תש"לתיק

 )41"1(. תי-ר נשיי,נ,.שיו.ז נ.ן ג'ום נח,-":': שם:ר סידי, יצחק "מצת .רגשתנענין ששטיי אשכנזי, ושרה אליהו "י;)"ים יירשת געשן !"רתע-יהיק
 'אניב. ';1. י, ןנרנ,נ נהךן ר' לי"ינ איעקר שרה"ןנ,שת: ת,- ווי י.י,;; יה,נ יין"-ץ:ינ, רוס טיבהשגווה: "",1(. ג.י,. )12 חק:-טגתן,ו

1[ "2",הש-יהיק
 ([14'תש.. 7ח

 גת,-יניב שניטר" ינקלביז, נולדה "י:1"ה יירשתנ;;,ן ג-) ניוח בה,-אני: קיטי אסא, אליהו ו:;.ח ירושתנענין
 9ו"[(. נחונויט )ו2 הש:-ט נאר, י'ג'יפ ,",1(. גירן )"1 תש:."נתווה

 חיהוייקש,: 4111. שית מנוה קיסמט NaK"ינקש;

-nDK 

 ירוסלבסקי.

 "",,הע-,הי,
ן

 נת,-ישיר שנסר פלברבאום, ייסף "ירח ייןשתימיי נמס בב,-שבע: ששטיה מסיאט, לאה ה:;1"ה ירושתנמין ושייתש-יתיק
 """1(. )11,בא,קייני נתשר'יש-י י,טנ'יס ,",[(. נמ"' )י2 תק:.ט גנ'ון1.

 פלברבאום. אליןיןה"ונקשת: "21,2, יצרני שינון מרמת-";קיא, מטיאס איז'דיךהמ"ק:
 4;15,תש.,תי7נת-ים.

 :ת,-"שמר שנשר בורנשסיין, שלמה ויתק ירשתנענן """,תש.,תיק
 "יון(. ג".),סס )"1 חק:-ס נ"נ נזו גזום נת,-"ג'ג שנשי המדעי, יחזקאל "מיי" ייישתנענ.1

 כורנשטיין. טובהיינקעת: "",1(. נ:סימנר )"1 תש-, נהשרי ו'ניום
 19, לסידות רחוב התקוה, משכ' המדיני יוסף"מבקש:

 ראשי מזכיר סנן קובך, יןאכיב. תל-

 בחיפה האזורי הרגני הדיןבית
הזמנות

 שאחה בעזבון המעונין או הנאה טובת התובע כל ירישה. צרי למתן בקשות להלן, המפורטים בתיקים הדין) לבית הוגשו כי ידועלהווי
 יתן בן לא שאם זון הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישה הוך טעעהיו וימסור הדין לביה יבוא לה, להתנגד ורוצה אליו מ,ייתסתהבקשות
 בעיניו. כטוב צו הדיןבית

 14295תשכ"ט תיק ד13%2השכ-טהיק
 בקנטרה, שנפטר אשכמי, שמשון המנוח ירושתבענין כ-ת ביום בצפת שמטרה נדרמנד, ולגינה המנוהה ירושתבעגין

 איס-
 1967(ז בספטמבר )27 ת"כ-1 באלול ב"ב ניום מעליה, 9"8ן(, באפריל ו14 השכ"טבניסן

 אשכנזי. ואליהו אשכמי פילצההמבקשים: נדרמנד.. אביגדורהמבקש:

 נפי,הוה:נ.נסיס,ו
 השנ.טה)י"

 . שלסטי יגמי'
 י מרן סייס- האני(

 "וו4,ן:ג,סתק

 הרץ. וטוביה נננגש("רץ )"נ'ין"נביננג ה'ימוב'ץ. ומ'רזה היים דבורה"לנקעים:
 ב436,חשכ"טהיק 4291,תשכ-סתיק

 י-2 גיוס נקיעה שניטי ןייס, מיכאל המנח ירושתנצין ביום ננסי," שנער מסמן, פרדייך ומנו" יינשהנענין
 1969(, במאי ג29 תשכ-טבסיון 1967(. באוקטובר )13 השכ"ח בתשריט'

 ויט. ודיך דפם צבי ךיס, שרההינקשים: ויסמן. וטוב-ה ויסמן אסתר ךי0מן, אנוצההמנקשים:

481 13.11.1969 חש-ל, בפסלו ג' 1575, דפרס.מ'ם'לקוט



 בחיכח האזירי הרנני הדיןביתיי
 )המשו(הזמנותן
 1,2והע',הי, "(י4,הש:-סהיקןן
 ג-1 נייס ההריה שם?י באיך, זבה המזן .רושתנצנין ייי[ ג:י:ין ג,ר.ת 1L'Dit ובאי, שלמה המזזן 'יושתיעניןן

 7"י1(. ג?נר,אר )" הו:מזנ"נ? "ו!~(. נדוייר )י2 תשיט מנת"'
 נהרי. ולאה וא;; היה באיר, וילמהיזנ77.ת: ובאי. לימיהמגישת:

 l:'ca י' נזה יצין ומתי ייץ'"::ם:.כלחים 7,!1,ת7:-?הי,
 נעס נהרו וונילין לוצו, לאה אמק, י..ן"" .יתש[ ןנ...

 כראונשטיין. לאופולד"ןק7: !ו41,תש:-סהי,
 ניול נ"'!ה שעיי" אטרגי, זוהרה המנזקה ירושתנעצן

 ""ו,תש.תיק ' ינו[(. נ,וי' ),2 תש:-ט נ"ני-י
 ננוס נג'זה ע"י" הופלר, מלכה יו7ת,הן.וו" ינן' אטדנ'. זאי0"מנפש:

 נע!למני )21 הש-, גהור,י-7
 הופלר. ומשה הופלר אברהםהןנ,'ד:: 1י41,תש:.ןהי, 1,,1(.

 נהייה שנמי ברור, )אריה( ליאון המנח .יישחנעריו
o,,a11(. נ?:רו"ר )1 ה"נ-ס נשנס ס-ו", 

 211,תש-.חי, ומשה );רעי( ברנר ברוריה ברנר, תמרהימיועת:
 ניוט נ"י!" שיצירה רוו;צוי;, מריה ועי"" ייינן,נן:.וברנר.

 """1(. נ!גיזאי )י1 תעגם י7מנ-"
 ן זלוציה ר11נצזיינ הל' ר11נצ1"1, אורעל דייקו-;: 41,4,תש:-סהזק

 ל.טמן. יעי נ.וס נ"י5" קנטר" אטמיר, שרה השו" ירושת נענין1
 )1" הש:.סנאנ

 י""~(. ניוי.
 ו!2,הש-יתסק אטמור. זיבלה"הנקשת:

 י: י" ""' 5::.4'שוןן,ן"4"י'י'.

 ירי '"
 "ר ."ק .7' -י .יייי: " 'ין.'.יו,י'. .ו

 ס ני נוינו שנימי חיסטרימר, :ירע ךךי:" ין)ן:נילי ס ג. גיסי" שמן אלקב0, מבלוף הינ" יייעתנעיין

י
 אוס- ואהובה פרידה חוסטריכר, פאילהיר:7:."' שלום, 'עקב, מסעוד ~4)בס, עלי(":

 נ' גוום גריעה שניכר שיימן, תלי המנוח 'יונתיעניז י-ס כיום נ",!" ש;5?ר ליבה, סטרול המזוח ייושתנענ.ן

 נלבנד. והנה שיינמו נחליאל שינמן, סלהשניסיר-.: בלומופלד. ורחלליבהב1

תיק 4447,ה7:.?תיל
 שנסר" וקטבה, מרים "ן;.וק ידויהנענין rnrtis~-י

 נקרית ש;!?י" נילדשמידט, חנה נמך" ייונתנ:;.ן ניו[ נהי!,
 )' נייסנ:'ן.1 !י!1(. ביאי )8 תש:.ס באייי:'

 "11ן. נאנוס? )זן ת;נ-ס נרזי
 וולדשמידט. ונחמן נולדשמידט דודהזנקש'ס: קופרוס. יטה"קלעת:

 !!44,הש:-ןהי,
 2,1,תש.,תיק גי.ס נח.5ה שנן?י פינקהוף, מנחם המץ" ייושתנענין

 נחג ?' גיוס נ".!ה שניסי 1.נקלר, סרן "ינו" ירועתנע:.ן יי,1(. ביזתי )!1 "שנ-ס גתמוןנ-ט
 יעין(. נ.י,י )24 השי-? יהירה טינקהוף, יכין ט.נקהוף, מתםהמנאמיב:
 1,נקלר. נורעהמקש: פינקהוף. וחנהפיוקהוף

1
 2,1,הש-,היק, י 114'השהיק

 ג.ופ נג'סה שחסי" לאופר, סאובה "יעי"" ייי7,נענן גייס נ".5" יעיי" רוזנבלט, ריטה ומנוה" ירועהיענין
 1"!1(. נ7?מבי )!1 ת;;-ט בבסונ,ג ,"יען. נז?ינר )4נ השג-ט גונחונ-ו

 שבת. וברטה הרס שרה מאיר, יצחקדן:;שי:: שורץ. ומוחם רוונבלט מרטץהמנקשינ:

 1.11,1[.11 ת"י, גנוין 1. !1!1, "!י!ימ,ןייקש432



 בהיפח האזורי הרכני הדיןבית
 להמשח ת 1 נ מ זה

ת', 255,תש-,ת.,
 1' ביום בחיפה שנפטרה זליקמן, צילי הרוחה ירושתבענין י"ת כיוס בחיפה שנפטרה כץ, רבקה המנוחה ירושתבענין 21",תש-י

 1969(. באפריל )24 תשכ-טבאייר 1969(. ביוני )4 תשב-טבסתן

 בריגר. וקלרה גליגדף דני זלינמן, היגריך"מבקשים: סולומון. ואסתר כץ נטיילההמבקשים:

 25נ,תש-לתיק
 נאמי נ-" ניים נקש" שנסי זימר, מקס ":!.ה ירושתבענין ו"ייהש.1תיק

 7",1(. נח1,סונר )! תשג-ו י-נ נינם נח.5ה ש;5!יה קפון, שרה "ינשה ירושתנענין
נתשני

1 ויש(! ניפטיגי )25 תש-,
 ופרלה ויתר וליאק פרידריך 1יננר, טאיבההןנ,ש'ס'

1
 נולרטטיין. ויורה איכילייז  אולגה קיכמו, לאה  שאסף דבורה מלמר, מול קפון, בנימז  הינ,שיס:

 רישי מפיר שרמן,א' הג'ואל.ולאה

 בבבריה השויי הרבני הדיןבית
הזמנות

 טיחת  גשגון  המעונין או  הזאה  טובת  התוסט כל ירושה. חווי ליחן בקשות להלן, המפורטים בתיקים הדין,  לבית הוגשו כי ירועלהיוי
 יחן כן לא שאם זו, הזמנה סרטום מיום יום עשר חמישה הוך טעמתיו יייסור  הרין לבית יברח לה, להתנגד ורותה אליי מחייהמההבקטות
 בעיניו. בטוב צו הדיןבית

]
 !זרי ריקה במהדקה, יעקב בוהדנה, רחל"ינ,ש.ס: 554,תשנ-סתיק

 מלכה. דיבבה ה' ביום שנפטר ווקנין, יצחק בן אליהו המנוה ירושתכענין
 נ.ומ )24 ה"נ-םנתמו

 24",תשנ-טחיק "("1"

 ""15(. נעבן1אי )"1 השנ.ט נקנט כ-ת נ,1סשנפטר

 המניה ירושתנעו.ן
~Tg 

ר ס נ. שצעיר בוהדנה, שגעון גן  ם.יב. נ ייחל ץ שט 
 ראשי מון,י שטרית, מ''יסף ו(,1(. גאו;.וט )24 תשג-טנאר,

 תשכרי-=19a האחידים, החוזיםהיק
 בהווה מתילים הלאים לאישורבקשה

 לכאורה כמחייבת פיתות הוצאות סכום בדבר אישור קביעתד. פ5,8 מספרבקשה

 "וייש'"ת עולים לשיכון הלאומיה החברה .עמ'דר.היירקת:
 ש, י"ויימיס 2",,יפ שתויים :ינוע נזני וראשו;:,1תה. 5ו, "ן,ן ש"1, נשויות הר"ש' שמשית" בע-מ,בישראל
אבית. מיכאל ברל, שמואל צדוק, י' ההם עוה-ד ב-כ ידי עלתל-אביב,
 ואברהם אדליסי אריה פורת, בל עמיהור י' שטייקם, ה,יםדעואל,
 "רוגש. "שנון 1, הן'יה יגיסו" ":נקשתתות1. 3". ,י,יננ,.ם רהוב מת,-אנין, נוגסק,י1וגיץ

 יא"ייס. גיירה "ענש עויות )הענית נקמרשניות1. המ:ני,יס התי".ם גזיר". וגויות ימנירת הוה הוא ""חיוי"1,ה
, נז,,מן: "ס שקשהנשוא

 21 תון ר"ת לעשות ע,י1 נמשינ ,"?מרף כעונין ונ,אניב-י!1 "וייה. ,מ?נ נקשי המנקשת איר.ות":נצתא. בחל- מרווי משפס פגית הציבור לעיון פתוחה כאמורהבקשהי

 וו. בקשה פרסום מיום יום בלחי כוח ויפוי חכירה הסכמי על לחתום הרוכשהתחייבותב.
 צלטנרואב"י'י.

 האחידים ההוזים חוק לפי המועצה ראשיושב בלבד. למגורים בדירה השימושהגבלתג.

 =.ן-.ן

 1(11.[[.11 הו.י, ננחלה ר 75!1, ""ורסיס.ירי
,(%1' , 483



 החכרותכקודונ
 הברורו ר"צום בדברהודעות

 : אוה עטים מצינים בהווצתהממפרים
 המי,152175. התיקרכב1,

 מיובל בערבון עק כ-מם!' "ךהש[י.

4. החנהמסוות3.
"!( 
 %הת. גי יעי [ נות רני,ית מניות 9! י-ם," :ה.,7 ,-. ":

',
 "ונוה "מןת,ן'1

 1",[(. נ'1,. 171 השנעיט ניס נ'נ'

 הם,152177, פרטיותהברות

 אתת. כל ל"י 1 נגוח רגילות מניות 119-לLimitcd.Shmucly Ozmit 99 א"ת נ, י.. [ אית ינוי מניית י-ם מ"1.; ,.י )! י"מ4. מוגבל בערבון שמואליעצמ.ת2. מרבי בעיביז יימק ;ץןבצו,השקע":) %,";[יי1.

 %""' ני י., ן נזית יריית רבת גנן:ייג'-יץ' :ו::::' 1909(. ביילי ]17 תשכ"ט בזפ כ'5, ושירותימ. תעשיה במחר,לעסוק3.
.1Isirn 521 
 ימיעיו:יב. מכעסות דיסקוטקים, לנהל3. המ,153171. מוגבל בערבון פאכ2.

 אחת, כל ל"י 1 בית הנהלה מניות ל-100 מ"ילק למי 0ן 4009. מתבל בערבון נוע גליל2,
 ולשפרכ. מנועיםלייצר3.

5, 1959(. ביולי )17 תשכ"ט באבב'5. אחת, פל ל"י 1 בנות ד' רגילות בניות 5 י_900חתה א"ת, כל ל-י ! בנות הנהלה מניות ו-3 ל-י 1 בת נידהה מניה1 כל ל"י 1 בנוה ג' רגילוה מגתת 8003 אצח, כל ל-י 1 ב..תב, התת, :ל ל"י 1 בנות רגילות מניוח ל-3999 מהולק ל-י44003. רגילות מניות 4 000 אחת, כל ל-י 1 בנות א' רגילות מזיוה 9034
 1969(. ביולי ]17 תש:-ם בצב ב-

הפ,152172.

 הפ'152179' מוגבל בערבון המחלץגדיך2.
Limitcd,Hamchalez Grar .2'מוגבל בערבת וברו טירצין מ 

 והפתחם. קרקעות לרכיש3. רכב. בגרירת ולעסיק כוסךלנהל3.

 אחת כל ל"י 1 בנות רגילות מניוה פו ל-900 מחולק ל-י 20 0(40. אחה. כל ל"י 1 בנות רנילוה מניות 20 ל-000 מחולק ל-י 20  0י40.

 אחת. כל ל"י 1 כנות הנהלה חייתי-100 1959(. ביולי )17 תשכ"ט באב ב'5.
 1959(. ביולי )17 תשב-ט באב ב'5.

הפ,ב15217,
 הן,",י2,ן. מוקבל בערבון ושות' עדוןש'2.

Llmited.Partners 4 Agnon 5. .!חברת r:*_'u מוקבל בערבון 1959 בירושלים לפיד 
 "יקף. ו",,י ן:.ניות ק.,. .,תלן ,"ור!. הנוני. .ן.,," תגנון י'ןיז,יןנ.;3.
 כל ל"י 1 בנוה רגילות מניות ל-99984 מחולק ל"י 100 4009. צתת בל ל"י 1 בנות הנהלה מניוח ל-100 מחולק ל-י420000,

 אהת. כל ל-י ! בנות יסוד מניוח 16-1מהת אחת. כל ל"י 10 בנוח רגילית מביות 9ו90-1ע
 1959(. גיולי )18 השכ"ט באב ג'5. 1959(. ביילי ]17 ה;נכ"ס באבב'5.

 הם',181ב11.הפ,152174.

 ב1לי1-נLimited. ]11 מוגבל בערבון ליטראיחה2. מוגבל בערבדן ?יזךא.2.

 יחשמל. אלקטרוניקה במוצרי מהור3. שימושית. גרפיקה בעכורותלעסוק3.

 ל"י 1 בנות רגילות מניוח  ל-z~oono כחולק ל"י 4250030. אחתו-159% כל ל"י 1 בנות מ:יותהנהלה ל-2 מחולק ל"י 40002.
 צהב.כל אחה. כל ל-י 1 בנות רגילוהכויות

 1""[ן. ניעי ),1 תשנ,ט ג%נן.י. 1""[(. ג.ויי )7[ תש:.ט נ,:נ.נ.

 הפ',?"1521.חפ,152175.

 מתבל בערבון כרמלידיעות!. בערבון ר.ש.פ. - ופרספקס שלוט רשתיצריי2.
 וספרים. עת כתבי עתונים, בהפצת לעסוק3.מוגבק'

 אחת, כל ל-י 1 כות בכורה מייוח  10 ל-000 מהילק ל*י  ב2 4000. ופרסום. שילוט ביבודותלעסוק3.

 ציוח 4 900-1 אהת כל ל"י 1 בנות א' רגילות מניות 1035 כל ל"י 1 ביות רגילות מניות 97 ל-033 מחולק ל"י 4000100.
 אחת. כל ל"י 1 בנות ב'רגילות אחת. כל ל"י 1 009 בנות יסוד מגיות ו-3אהת

 1969(.  )18-ביולי ,;ככ"ט  באב ר5.  1969(. ביולי )17 השב-ט נאנכ'5.

 3.11.1969ן הש"ל, ככסלו ג'  5ו5י,  הפרסרמיםילקים484



י
 חברות רישום בדברהידעך

 "1EZIQl~c. יפ,ר,[!11.

 מתבל בערבון ימיני מלדות2. מתבל בערבון קצו יוסף2.

 בפלדות. לסתוי3. ומתווכים. כורים 7:ל מסק לנהל3.

 "",1(. ניעי ),1 הש:-ס נ"נ ;'5. חקת.נ, א"ת. נ, ,.י 1 נסת מןות ,"1 י-""ן מחו,, י., ""1 ",ן4. נ, ,-י 1 גנות ר:,,.ת מניות ין ל-""" ידוי, י-. "!"ן"4.

 מהבל בערבון המרכיבים - יכו את ארו ?ה1'2. בערבון וקרמיקה זכוכית תעשיות -אורנ;לס2.
 ---~ ו,ינןןיוקצ'". ימיות יע;יןית יקיי:'ם יעיקי.מוקבל

Limited.Edustry Ccramics 4י G~ass -  ""ת, נ, ,., 1 שות ך;ן," מניית ,-",1 מין,, ,-, "! ",ן4. ,י].ו"נל( 
 ר;י,)ת ימות ,1 1."," א"ת נ, ,.י ) נות א' י:ן,ה מנית"2 1,ןייק,. [גונית מוצרי 1,יי:א יייין"י',,3.
 %,ה. נ, ,-י 1נתת א"ת. ג, י-י 1 נות רזייית מניות "2 י-"," מ"1., י-. "2"""4.
 !"!1(. ניו,, ),1 השנ,ט נ":נ!. ין,1(. גי),, ),1 הש:-ס aNaנ'5.

1s2losirn."פ,1,[!!1.

 מובל בערבון והשקעות לפיתיה חברהישכל2. מחבל בערבון אלירםמסעדות2.
 CompanyInl.estmcntsI "0" .Ilenlopment; Isbel1 "ית נ, י-י "[ נ;.ת רמסת מנעת ן ,-"!! מהילק ,-י יי וי!4)

 חרת. נ, יעי י1 ננה יניקות riT~Ja 5 י-"", מעי,, י-. ,5,""4. י"![(. ניסי )"1 תשג-ט נ"ננ'3. ,עין. קנסות ש, עג,,._ן! אית. ני י-י י כנוה עניה מנעתו-",1
 יין(. ניויי ),1 תשג-ס נ"נ;'!.

"פ,4"[!15. נייזנתאנ.ותוהעשיה. ,וניוי. מאבל בערבון והעשיה rT'JIN הנדסת2.

2. ארת על ל"י 10 בנות יטרד מניות ל-10 מחולק ל"י 400020.
 מוגבל בערבון אויר נתיבי "אקסקיוטיב-

 Execiltive 5טסו.1.ז[linlited./1 "הת. כל ל-י 10 בנית וגילית מ:יות 993-11
י..:ון. ,י,1(. ניו,. ),1 תשנ-ס נאננ'5.

~cr 
 מתוניס. ווועדת ,:יה),

 אחת כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 19 ל-900 מהולק ל-י 20 4000,
 אחת. כל ל"י 1 בנות הנהלה מניותו-100 הפ,152187.
 7969(. גדילי )18 חיב-ם נאם ג'5. מתבל בערבון אלפית2.
 מכדנות וייצור מתכת לציבור מפעל להקים3.
 39 ו-999 ל-י 1 בת תעשיות ממיץ מניית ל-1 מהולק ל"י 43 4000.

.5
 %.:,.נריינבתבל!] ך::ןט1:1:ענ:1.

 -- אחת. כל ל"י 1 בנות רגילית מניית 20 ל-00ט מהילק ל-י 20 4000,
 יןי1(. נדיי ),[ חשנ.ט _אב ;,. "פ,,,21ן1.
 מוגבע נערבון כידור מכשירי2.
 שנניב. מן)ןי! ושעש.עיס ניזור נןן,י ייי,,3.
 הפ,152196. אחת. כל ל"י 1 בכוח רגילות מניות 20 ל-000 מחולק י"י 20 4000.
 מבבל בערבון אורינטליות-יפו מסעדות2. ייו1(. ניויי ),1 תשנ-ט נאנ נ'5.

limited.Ja(Ta -  Restaurants Oriental~ 
 יחלן"י יי,,,1521.

 ממעוות. ש,
 בל לעי 1 נחית א. רניייה מניות ן י-"!י מתייק י-, "! ""ן4. מהבל בערבץ 1969 - נחמה2.
 מניות ו-2 אהת כל ל-י 1 בנות ב' רגילות מניות 9 999אהה1 בנין. קבלני שי עסקלנהל3.
 א"ת. ני ,-. 1 ננוהמיורדות א"ת נ, ,.י 1 תוה ה;",ה מניות י-""ן מתיקו ,.י ,2"""4.

noo-1(. גיורי ),1 תשנ-ס נאנ;'י. %י1%(. כילי )"1 תש:-ס נאננ.י א"ת. ני י.. 1 שות רעילות מזיה !ןו,", 

י!,:י1!י1.חפ,"!21!1.  מסבל בערבון אחימכו2. מעבל בערבון מקלברוך2.

 רכב. לבלי דיליף בחלקי למהור3. שתבת. בענף קבלנוה עסקילנהל3.

 אהת, כל ל-י 1 בנית רגילות מניות 20 ל-000 ממולק ל-י 20 4000. אחת. כל ל"י 1 בנות מניות 20 ל-033 מחולק ל"י 400020.

 1969(. ביולי ]18 תשב-ט באב ג'6. 1969(. ביולי נ18 תשכ"ט באבג'5.

483 959נ1ב3ו תש"לי בכסלו ג' 1575, הפרסומיםייקוט
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י
 הברות רישום בדברהודעות

.1St?l~lD" .1szzzl~n" 

 מהבל בערבון מצלמות :יל-דניאל2. מתבל בערבון אניות( )בעלי רוז:פלד דל.ה!.
Limite~.(Shipog'ncrs) Roscnield Dhalit Limite~.Cameras Da~iclI בם 

 הצילום. בענף הקשורים מפעלים להקים 3. אניות. בעלי ולהיות ימי עסק כל לנהל3.

 אחה, כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-000 מחולק ל"י 23 4000. ל"י 1 תות רגילות מניוה 999 ל-פ99 מחולק ל"י 1 4000039.
 1989(. ביולי )20 תשכ"ט באב ח'3. ל"י. 1 בת מיוחדת מניה ו-1 אחתכל
 1969(, ביולי )22 תשב-ט באבז'5.

 מיבל בערבון אמדו ?נ'מ;1!."פ,,152215.

 "ית בי ,.. "1 נתת ר:.,זת מגיזת 1 ,-וי% יחי,; י.. "2 """4. ז "משנוה. שי י:,יענק:.

 אחת. נ, י-: "י נכי, ינקו" יניית י-"1 ""ת. נ, ,., 1 בנות רזיייה מניית 2% י-"," מתויק י-י "! """4.

 1'נןנתשנ.ס)2!ני1,י!"![(.!.
. '' ' ' 

 ה'נאנתשנ-ס)"2ניי,י""ו1(.5'

 מונכל בערבון לבנין קבלמת חברה לניבי מ2. "פ,."11221. ה!.!!!!"1.
 קנונית. יענויות נ;." 2ען,י )עריק3. מכבל בערבון ארכימדס!.
 א"ת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-033 מחולק ל-י 20 4000. אנציקלופדיות של לאור הוצאה בהוראה. המחשה אמצעילמתח3.

 1959(. ביולי )23 השב-ט גנב ה'5. אמנותייה.ויצירות
 אחת. כל ל"י 1 בנות רגילות מגיות 20 ל-000 מחולק ל"י 400020.
 חפ,152224. 1989(. ביולי )22 תסב-ט באבז'5.

 בערבן משורינת פלסטיקה אמיר. ושיווק מחקר2.
מובל"!,17!!!1.
 Reinforccd Amir Distribution and P;esearch-ירץ מובל בערבון 1969 :וף( )'פהה.ב.י.ת.2.

Limited. 1969 (Ye[e-ו0א( ן, .ז.1.ת.1.א, ,Limited.וי)! 
 4. נ, ,.י 1 גן,ה א' רחיקות מניות ,..:"ימין-%%," %%%"42)

 אהת, נ, ,.' נ נגזת הנה,הא' ממיה "7 י,י,י,י 'ו""21י

 ר:י,.ת מ:.יה 14 %,4 א"ת, ן, ,.י 1 ננה ב' ה;ך!ה ינ'י,,7 היה ו-1 ""ת נ, ,.י 1 גנות ג' ר)י,זת מניות י "%"יה,
 ,.י:,א"ה. 1 שית רווך.ם י:י",הו-444"מייוה י 1גזית ,... 2 י!7יוןגהנגזרה

z הקערם :"ג~'נ. z ) i  י",ן(. ג.י,. 1!2 חק:-י יפיי'!. U~se. ניי,, 

 מטבלזג!. מטבל בעזבון פרחים לנידגל חברה טללים:.
 י-"", מ,1,ק ,-י %;!"""4. שונים. ו?יךיס !רה.ם נ:.17,, לעשק3

 הוה נ' עיזה ו-"1 "דה ג, י.. 1 מות ה:ך,ה יןות "1"דת, אית נ, י-. 1 גנות הניה מזיוה י."1 ן"1,, י.. "2 .,"4 ני ,-' 1 גנזת י:י,.ה איית 1%"

 אלת. נ, ,.י1 אמק. ;, ).י 1 ננסת רס"מ היות "11-"""
 י,י1(. גיורי )24 תש:.ס ג":ס'3. יוק(. ביז,. )!! השג-ט ג"ג 1'!.

 "!,1%!!י1.
"ל.וע!15.

 מוגבל בערבון D'lSN 1969 מופע2. מט0(ה5910 'נסתמו[ מוגבל בערבון סיטתטורס2.

 Linlite~.1959 Onlanim hfofa לגמיעות. סוכנות ולנהללימד3.

 שעשועים. ועסקי בידור דיפעות ילנהל לנירגז3. אהת, כל ל"י 1 בנות הנדלה מגיזה ל-מ1 טהולק ל"י 400059.
 אהת כל ל"י 1 גגות יסוד מניוה ל-09ג מהולק ל-י 20 4000. 39990-1 אתת כל ל"י 1 מנות לפדיון בכדרה מניות10030
 אהת. כל ל-י 1 כנות רגילות מנידת 19י-903 אחה. כל ל"י 1 בנות רמלותמניות

 ,",1(. ניו,, )1! תש:-ס נ"2ס'5. %",1(. ניו,, ,!2 הש:-ס נ"2"'5.

"פ,;!!!15.ה!,,!2!!1.

 מחבל בערבון מכונות הנדסת אלטבק,ח'!. מתבל בערבון חיפה מפרץ מובילי!.

 והעשיה. ייצור השקערת, מסהר, עסקי לנהל3. מזי. מעל וחפצים סחורות של הובלה עסקי בכללעסוק3.

 ל"י 0,10 בזות רגילות מגתת 199 ל-00ל מהילק ל-י 20 4300. 19 אחת995-1 כל ל-י 1 במת מניותיסוו ל-4 מחולק ל-י 400020.
 אחת. כל ל"י 0,10 במח הנהלה מניות ו-100 אההכל אחת. כל ל"י 1 בנות רגילוהמגרת

 1969(. ביולי )24 תשב-ט באב ס'5. 1959(. ביולי )23 השכ-ט בטלהה'5.

487 13.11.1969 תש-ל, ככסלו ג' 1575, דפרסומיםילקוט



---י
 הברזת רישום בדברהידעתת

 מוגבל בערבון ץרטדן ציון בן נכסי2. מוגבל בערבון נהריה ים גדף מלדן2.

 קרטון. ציון בן נכסי את ולנחל ליכיש3. מלין. יית ילהמייל לייסד3.

 אחה, בל ל"י 1 תות הנהלה מגיות לי13 מהדלק ל"י 20 000*, אחת, כל ל"י 10 בנות מניות 0! ל-000 מחולק ל-י 108 4000.

 מניות 9 ו-991 אתת י9 ל"י 1 בנדת א' רגילדת מניות 9959 1969(. ביולי )24 השס"ט באס ט'5.
 אחת. כל ל"י 1 בנוח ב'רגילזה

 1959(, בילי )24 ת,2כ-ם באב ט'5.
 "!,י11222.
 גשיויק, ,עסו,י. מוגבל בערבון קרט'1 :צ:;;מהנ ::בנב:מ::]?ביי.

 ומשןןתו. ,רסוק שייה ק, שישו יה ,גי.נ. שייותינ. ומתן ה?:"
 %ית, נ, ,-י 1 נוות יודחה מ;,,ת ,."1 ייון, ,_. ,2 יין4 %"ת נ, ,.י 1 שות דלילות מ;.,ת 15 ,-,!" מחו,, ,.' י2""ו4.

 אנת. נ, ,-י 1 נות ינוו ינייתו-"5
 שיות " 1-!," א"ת גי ,-, 1 נתת א' רצינית .;,,ת "ו!"

 אנה. נ, .-י 1 נאת ן.רזיאלה ושן(. 1.2,י )24 השג-ט נ":כ'5.
 ,!י1(. גיירי )21 תק:.ס נ"נס'!.

ין.",!!15.

"!,;!::![' מובל בערבוז מתכת עבודות לוריאמ.2.
Limitcd.5וי0'וו hl~lerial Luria מבבל בערבון תויות ובצוע תמוןארט.ק2' .זן 

 ~Shop~ Artic "הי"חג[ע Ltd.Comi~yI ConstructionI 1 מנס". מגני." עג, 1,;",ייגוש3.

 דיי'ית. גךיני1יןןי,ן. %"ה. נ, ,-י 1 בנות ינ',וה מנטת "י ,-""" ן"1,; ,-י י2""ן4.

 %,ת. נ, ,.י 1 נתת מ;.ות "2 ,-!,ן מדו,, .., ,2יין4. ין,1(. ג'1,' )ו2 תשג-ס נ"נט'י.
 ין"1ן. ג'.,' )24 תש:.ט נ,:ס'!.

1, "'תך ני '" י געת י'" י: מזעת י-3 '" שנ 2:נ:] -י נגניז" 11ןהנם: "היייי ,ג:-.ןש'ן:,י:ןן,
'1'ט

 ""ת. ני יעי י שית '"ין(יי'י" "ןן5לן17ת.י,ו'יןיי,!

י!,,!!!!1.י!;2ו2!15.

 מזובל בערבון 0158 בווש 00ןהלקה2. מונבל בערבון תעשיותע.מ.ר.2.
I]fnited.Ifidilstrics ,,1". חוש ,,ר ך.,ה,ינגש!. .".וי!, 

 אסח, סל ל-י 1 בניה רגילות מגיות 19 ל-997 מחולק ליי 20 4000. פרסום. באברי ומכחה שיווק בייצור,לעכ,ק3.

 ו-1 ל"י ג בת ב' הנהלה מניית 1 ל"י, 1 בת א' הנהלה מניית1 אחת. כל ל-י 1 בנות רגילית מניות ל-20033 מחולץ ל"י420033.
 ל"י. 1 בת הכרעהמנייה 1959(. ביולי )24 תשכ"ס באבט'5,

 1969(. ביזלי ו24 חשת-ט באב ט'3.

ין,!1!2י1. מוגבל בערבון פרנק יש'ר'אל נכסי2.

.E~cctro-PikuahLimitc(f ",ה, נ, ,., 1 ננחת הנעה מנ.וח י-"[ מ"1,ק ,-י ""ן"42.
 ואלקטרוניקה. השמל במוצרי יל:חור לבצר3 דגיי מניוח 9 95-1פ אחת בל ל"י 1 חוה א' רגילות מניות 9939
 אהד כל ל-י 100 קות קהלה מניית ל-2 מחולק ל-י 23 4003. אחת. כל ל"י 1 בנוח ב'לות

 אחת. כל ל"י 1 בנות רגילוה מניות 19י-0"8 1959(. ביולי )24 השכ"ט באב ט'3.
 !ו!1(. גיורי )!2 תקג.ט ג%גי'5.

 ה!,4!22י1.

 מוגבל בערבון שחףבני2. ומש! 7תין ע7נ מנה ושקינהכ.

 ן, עק,נ"י!. "ין, נ, ,-י ן גנות ד:",ה שיות ,-"1 מחו,, ,-, "2"ין4.
 1,ן:די. ,גש,עית דנך"

ooe~ן, נ, ,.י 1 גנות %' יון מתות י-"1 מחוה ,-י","42. שיות ו-!551 %חת נ, ,-י 1 שות א' י1ייות מפיות" 
 אחת. כל ל"י 1 בגוה ב' טת ממותי-1993 אחת, סל ל"י 1 בנוהרגילוהבז

 ""י[(. 1!2נע,י תשג-ס נאנר1. נע,י!"ו". )24 תשנ.ט נאנ ס.נ.

 שון.[[.נ1 תךי. ב:י1 1' !ונ[. ג!ה.נשיירט455



 חברית רישום כדברהוך;וה

 מטבל בערבון )ישראל( אומכיס.2. מזובל בערבון קו נכס.ן.

 ",ת. נ, ,-, 1 עות מניות "! י-""ן ירייק י.. Iso~ .4Eoeon). ניו,, );2 תש:-ט נ%: י';. ות:שיסיס. שינים נימי '?נו;י אות. נ, ,-י 1 נסת מזיוה "! ,-ono מרו,, ,., "2 """4. 0,ןישלו :Limited.~asraeD מקרקן'1. מימש ,,)ות%.
 ה?,ן21!15. י",1(. ניודי );? השךט נ"נ י'נ.

 מסבל בצרבון פ' אנד ב'2.
 Linited. Adpec 1"גמק!יי :) "ית ל י.. 1 :בפן:ן::ית י:ג':כ :::::)

 -: ,, ך י' ,-יג,א"ה. יני.תי;.,ותג'ג;ות1,-,ון1

, 1.:יי,י1י1 י1ייןיי,!111ה"1ן,
- 

מ-.ת
 מ, ם.' ::ן: :::מ11ן:% : ו',,נ: אות נ, ,-. 7'ן1 מנ'.ן1.נן7 ען ךמקת'

 יחיו(. ביולי )נ2 תכניס נץג"5.

 מתבל. בערבון ושות' מנדל -דיר2.ה;,;4!!15.
 ממכל קיב,ז ,ערגרף3)

 אחת. נ, ,.. 1 נמת רו..ןה מנעת oao~-. 1 מזן, ,-. "ויו4) :שרן.. 11.11 .נח
 1("1(. גיירי )27 הש:.ט י": '-ננ. "ק,. נ, ,., "1 נזות ר),,)ת יניית 2 ,-"," מירק ,-. "2 ,",4.
 !ן,1(. ניצי )21 השג-ט נ"נ ,'5.

ז: מוובל בערבון 10774 בןוש 94 חלקת חברת2. "!,"זית1.
 אית גי י., "1 הך,הננותת

 "ית. גי י.. 1 נמת ופייות מזת 1% י-"," ני י-י 1 תות רגילות חיית 1!" י-""ו מקוי, ל-י ורן"":4.
 !",1(. ניעי ,27 תש;-ס נץ: י-נ5.אקת.

 %י"1(. ניו.. zi)V השנ.ן גץג י'ג.1
 .?,יי.ק. ייי סקי;.י, נמנהי יייי,3. מתבל בערבון טקס - פרלן.1 מוובל בערבוז בלוי משה2. ק!.7,!!ןןו ה?,נן?2;1.1

 א"ת :. י.י י"1 ינוה ה"," יו.ית י-2 ירי.; ל.. י2 ",ו4. י"יסים. סל:?'י.ס יייינ.

 אהת, בל לגי ו בנות רגילות מניית 19ו-0"8 אהב כל ל-י 1 בנות דנהלה מניות ל-0"1 מהולק ל"י 20 4900.
J~eoo-1069(. ביולי )27 תשג"ט באב י-ב3. אהת. בל ל"י 1 בנות רגילות מביותי 

 9"19(. ביולי )25 תשכ"ט באב י,3,

 מינבל. בערבוזנ.הרבד מוובל בערבון קולרדו מלבושי:)
Limited.Clo(hing Kolorado .י ,.. 1 ננוס א' רכילות מניות וו י-"," מקוי, י-י "2""ן4. נז.ב. והנירת ע.נוי נ.יצור, יצנו,". שוממן. יני נ.וג ת';1,, ש, ענקיםימןי; 

 ,,,ן(. גיויי )7? ה::-ס נא:..נ;. """1(. ניול. )"2 הש:-י נץ: י'5.

ון.7;ן?ן1. י!,!4!?;1.

 מוובל בערבוןגל-אל2. מתבל בערבון הציוד מקור2.

 קפה. ובהי העדות מ:גוגיס, בעסק לעסוק3. וחשמלי. מבגי ציור להמעיל3.

 אחת. כל ל"י 10 חוה מגיות 2 לל900 מחולק ל"י 20 4900. אהד. בל ל"י 19 בנות רגילות שגיות 2 ל-000 מחולק ל-י 20 4000.

 1559(. ביולי ל27 תשב-מ ביב י"כש. 9(19(. ביולי )25 השב-ט ב"ב י'5.

459 1,1[.1[.י1 תחי, ננ:.י ;' ניל. "ני:י:י:יידין



ן
 חברות ר'שזם בדברהודעותן

 ו"וג,ה. "נ).ן ייזמי ענ;'ס יייניש יוי.תי. "י,,,י1522.ן
1.!Limited. (Israel) Associates Adam .4"", !" .-אסה. נ, י-י 1 גגות רזייית מטית "ן י-,," מ,1,1 י 
 !י!1(. נ'וי. ),י הש:-ט נ"נ י-ם5. וממון. ינני עגלי יוד,1.3
 מל ל"י 1 טות רגילות מגיות 433 ל-000 מחולק ל"י 400 4000.ן

 בערבון ,הוך נומ, מוצר, תעשיה ~leo %:) יין(. גיויי )21 הש:.ט גאג יינ!.ן

 "ן"4. מתבל- בערבץ ללול -הכל?.ן י!י:ס.לה' יימ, מיציי ני.%יי ימיו7. "!,,!!!5!.1
 "הת, ג, י-' ו נוות רחיקות מזינת ין ,-,י5 מתוי, ,., י;

 1 שות נורר מניות ו-! אחת כ, ,-' 1 נאת "וחיה מחיית% יעת. ייעיי מ:ן,יס ולנן, יכייס7.

 אהת. כלל"י כל ל"י 1 בנות רכילות מגיות 350 ל-ל03 מחולק ל-י ס0ט 4300.
 1959(. ביולי )28 הברב"ט ברב י"ג". אח". כל ל-י נ בנות יסוד מניוח ו-300אחת

 "IDe). גיולי נ28 השבס באב י"ג5,

 מותבל בערבון ויסלר אריה נבכי!'ה!,""?152.

 ו,;ן,ן. י:יעיית 7:ק גתי ייגוש7. מוסבל בערבון ר.א.מ.סרכי2.
 אתת נ, ,-, 1 ציה יגוז מ;.ית ,-""ן ואי., ... Fila~ R_A.hf. .4""" 27."(,;שן[

 אדה. ג, י,י 1 ננוה יניקות יו..ת 1%י-י!, יסי1י'1יה. קיי;יע ייסי וישי,י..%רי.

 ""!1(. ניו,. )!2 השרן נוו: י.57. נ, ,-, 1 נ:וה ינ.,,ה מויזת ,? ,-יי" מהו., ,-י ,2"[!4.
 אסה. כל ל"י 1 בנוה יכזד מניות ו-13אהת

 ך(,%(!?!1. ,"!1(. ניו,. ),2 תן:-ט יאנ .-ו!.
 מוגבל בערבון כלזנות ע.דמםן.

.1Se2Gl~rn '7ייי;. נת' יי"ןע'י יינוש 

 א,, גי י-' 1 שית 'ייי מסית י-""2 מעיין י.' י! י"א4' הספנות לחקר הישראלי המכוןן.

 2;, 'עז, ההת מן,ייס יעיוןן.
 ",ת. נ, י-' 1 שות רן.,ות יויות !["!, ,::נוה. ",שוי

 t(1~ce ביולי )29 השנ"ט בחב י"ר5. אהת. כל ל"י 1 בנוח מניוה 19 לי033 מהולק ל"י 13 4000.

 1989(. ביולי )"2 תשב"ט באב י"ג5.
 הפ',9~22ש1.

.15??Gtrtn ':מיובל בצ,-וז צ-ך;ת מדין 

 %,ת, נ, ,., ן נן,ת ::::1:72גה:ןיםג:,,.תב מיוכי י:נ:עישןש.כעימז ישעי,ס)

 ,.י 1 נות ג' הנהזה מזירת 2-1 ,.י 1 גת %' הייי" ,מלית 1 אות. נ, ,.י 1 נות רני,," סויות "? יעיין מהויק י-י "? ","4.

 !,!1(. נ,1,, ),ן הש:.ס מוג רוך5. !"!1(. ניודי )!2 השנירט נ"נ י-ם!.

 י!.";!52ו "ע',7"1722.

 א,,. נ, ,-י 1 נכות יגיעות :נ7:"מוהג:מב:מ.ת:) ~lec). ניויי ),2 השגיס נ,: .-ני. ~Tsr~e? ,.Dahoי!;ומגץ ח"ה. גי ,.. 1 יוות,ות ,." יי,.: מו,כל בערבק 'שראל דיסק? מוגבל בערבון לוינור אופנה, אריס2.
 ו !י!1(. ניעי )!2 התג-ט גן: .-ן!.

 ה:,4ן!?י1.1
 ן

 י?,,1;??!י בערבון 1959( והמצה )שווק מיכלין אתועיוקן.

 2 "!י אית, נ, ,-י 1 נ11ת ז' רני,וה איית 2 יי! אנת,נ. ""!1(. נ,ו,' ),2 הענ'ס נ"נ..וי. ,.' 1 תות ו' רוייות י:יות 2 ""י rr:l, י, ,.י 1 נצהג, אחת. נ, ,.י י1 גרית נוילמניוח

 ו' רגילות מניית 2 599 א"ת, יל ל-י 1 בנית ה' רגילותלניוח

 ץהת נ, ,.י 1 נוות ו' יויי,ת מניות ""!,? %ות, נ, ,.י 1נוית ך!,נ!?!11.

 ימת. נ, ,-, 1 ננה "' יו.,,ה ממי" 2)-""" עכו- לפיתוח קבלמת חברה ,לוד- את.מלברברו2.
 יי!1(. נ'יי' ),2 "':נ.ס ג":'.י5. מיובל fla~r1 מכנ' וציוד עפרדות

1' 
 יי ,,'ג'ין תן.י' יעיי ;' ייין' "!ינ'ך'ן'יניס490



ן

 חברות רישום בדברהודעות

.[
 "ל,,7!!ון "ע,!227"

 כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 133 ל-000 יחולק ל.י 100 4333. אחת כל ל"י 1 בנות יסוד מניות ל-15 מחולק ל"י 400026. מסחר. קשרי ופיתית השקעית לעודד3. מים. והספקת השקייה שיטות ותכנון התקנהייצור,3. מוגבל בערבון להשקעות ח.צ. חכרת2. מתבל בערבון השקייה ציוד יעני, יעקב2.
r,rt. אחת. כל ל-י 1 בנית רגילות מניות 19ו-983

 1969(. ביולי )29 תשכ-ט באב י-ד5. 1969(. ביולי )29 תשב-ט גנבי*ד5.

"נ.",22י1. "פ,ז27!ו1.  מובל בערבון הנדסי ציודס.ניי. מובל בערבון ואמרגנות ראיונות ערבי -צמרת.2.
ע %ן4)  ,., 1 נדת רווק,ס 1-"%יות :1, יי 

 "ות, גי
 Sinai ים,(((תןיה;ן Equimcnt1; נןיין,,

 ינתז מ:..ת ו-"%2,1 חדת ן, ,., "1 שות הדויה שיות"1
4

 "הת. נ, ,-. 1שות י , ין","'
ן %""1(. נ.1,, ,,2 תש:-ס נסגי-ז5.

"פ)274!ו1.
2

 מטבל בערבון ושראם פי""ןפ,קה:)ז מתבל
Limited,Israel Of. f~orporation  Shoe  In~crnatiolliil 'וגרפיקה. רפוס במבררות לפסוקי 

 אהב בל  ל"י 500 בבות רוילח, מביהר ל-סף? המילק  ל"י  4lezooo. ןמלייס. 'KT1'f  מל מפל  ליהלב.

 . אהת. כל ל-י 500 בנוח יסוד מגיזהי-4 ל"י 35 בנות רגילות מניות  ל-10000 מחולק ל-י 30000ן4.

 1969(. ביולי )30 תשכ"ט באב ט-ו5. אהת.בל
 1969(. ביולי )29 השכ"ט באבי"ר5.

 חם,152282.
 מוגבל בצרבוןירושלים מוגבל בערבון השקעות ר.י," -א.י.2. - הנדסי iTntlT תאום - וינד ד. ארגן ז. רהט (ן.2.חפ',75?152.

Lilnited.Investments  יי.1..ע  -  הכניה. בענפי שירותיט ומתן בייעוץ לעטיק 3. (ע"  ן 
 אתת נ. ,., 1 גפת המיה מ;.ות י-"1 מ"י, י-. "2"""4. יןע17ית. "נך" שי ין" יעי%.
 אית. נ, ,.י 1 נמת ר:.,ית מיינת ,1י-,,, ,.י ] שוה "' ר:י,ות י:..ת "1 י-"וו מ,1,1 ,-. "2 ""ן4.
 ?"1%(. גיייי )%! תשג-ס :אנ י-ז5.

י!י,,2!15.
.1

 ש. ?ן,יכה,%. מתבל בערבון דברייכמן2. מוגבל בערבוןטל:ליחפ,"227"
 השיי. ומנשירי ס:ן.ם שיי,ה'ס ומהן אי171

Linlited.Dov Reichman .4"""!" .-, תחת, נ, ,.י 1 צות ר:,,.ת מגינת 1% ,-""י מ,),ק 
 נמת ו;ן,ק מנ..ת 1-"1 ארת נ, ,.י ] עות נגורה מ;',ת"י" ;קיון. עייוה' .,הת נהים ו,:יו.ק יין,!.
 "ן,. נ, ,..1 איה. נ, 1.י 1 נות ר:.,,ה שיות "2 ,-""ו מביק ,.י "! """4.
 ,",1(. ניויי )וו ה;:-ס נ,:סעו!. %"1%(. ניוי, ),! הש:-ס נ"נ י-ז!.

י
 "":י'הישם מסבל בערבון )שווק(אייטרקוסמא2.

Intcrcosma 7 (Marketing).נ((עהון

 "ןה. נ, י.י 1 ננכה riTIJn ,2 י-,," מה,,7 ל.. "2 """4.ל שם שעזיי עלהורעוה ק,ניס,קן. מימיי וחן,, ,שוק".

 גאהין,בע",,ב::"1:י::ו:ןג!עב:ן"י:ו %",1(. ג,יי. ):2 תש:.ס נ"נ .-ז5.

.1s?2?ai~n ,שוה חח שתתהארן-נ Corporation-ה,"[. י, 

ןי ימיי נעינו ,ישקעיתי.ה.נ.2.
 ל"י , בבות רגילות מגיות ל-650000 מחולק ל"י 4000630. ןן1. י-~Corparaliofiשןה מנ"ר. ,שי. 1ע.ת.ח ןש7:ית נע.ז.ז ,עז11ן. "ת שיתה איה-נ, נז,ו1"י, שחיווה "ביה '''"ן'",י,",נ,ם ך 11 ין ,ין("וי(ן:ן.ג(ין"וימ
 י,1%(. גיולי )2% תשנ-ס נאנ'.י5. לוי ב' ,"ן1( נ".,?.ני )"! תש., ן"ק,ן ,., אתת.כי

 הרניות .רקבעתי

491 1"").1).נ1 ה;.י, גנויו נ' וזע[. ויי;,ל'ס'יען



- -

 ההברןועפקידך;
 .," ... ;,,,,,,;,, ,.., ,-..... ..(י.ל.,4

 שמן: T7'V להלן הרשומית החכמיה כי הודעה גזהניתנת

 ההיקמס' ההדשהשם היודםהשם הסימיהאריך

"!,"!4" יח)חזוה ת נ!: .ות;)נ; נ)ינין את נ"טחן'ב %"1%( נילי. )2 השג-ס והלזוט-ו

הפ,!ו!4% אלקיים את עתי-נינך, ,;נ,;,ה, וניוך;,-מנענק,, ""1( בל. )7 הוךסגנןה-ה

Q')1UTינני געך:ין סיימיים 
הן,1[י,4 ,נטית "גרה ,ךג,ג,ץקיי;,.נ ,גין ,:,ן'ת סגרןשסי;,ינ ,ן.1( גיירי )7 תשנ,ט נהיןנ-א

רפ,47516 מתבל בערבון שדרותמתפרת מוגבל בערבון ובדגר וייכאחים 1959( בילי )7 השכ"ט בהמווכ"א

-ןית- 1!!1( ,א.;סי:שיוו",-והת. %"1%( גי1,. )1 תקניט נהב1ונין
יפ,4"!41 הון(, )ןעסרנשיעא,

,,,,,ו מ,;:, נ':רג,ן ומוניתכםאיר,נ,.ס
 היקערו,(""

Zeyet"( 

hlargali~h)3. יג ,ולוש(((ו. 
 .נ 00ו"יי Architoctsהע"

Lirniled.Cempa~yi Engaers~ 

דן,"1!"! י,,% ש נ; %ווילקה "!!" נמש ,;,1SS 1, ",,יתהגרת יי,[( גי1,. )1 תשנ,ט נתמיןנ-א

נ!,ו!ו4% מו"נ, נעינוןמ.נ..... ד?ז,::וה, י:ע,ית. י.ר.נ"נ %"1%( נ'1,' ); תש:.ט נת:11ג-ן

 מיגבלבערבון

תם,37512 מוגבל בערבון כהר"-הערוכות ישראל אוליממיהתערוכית 1959( ביולי )7 השכ"ט בהמתכ"א

 י,,,י ,י_"0 י,::י"1[נ2נינמי,
ר"

ד",%"1ן" יוננ,- געזגון ,1;;ז-אדים י"ג, נערגתן יועז א".בפגני "",1( מולי ); השגיס נהוי, limited.8גיסו01ן 
-YugcadI 

 BrolhcrsI "JugeadI 1סי"7ט.1 .' 010לץ

הפ,51291 מוגבל- בערבון אלקטרוניקה-מנקם מוגבל בערבון פרליןצבי 1959( ביולי )ן ת"כ-ס בתמהכ"א
 י21 "!שו[סע5סו,1סון

 מ.;2, נעיגוןא,-בזו מוטי נערנון %",1ח,-באזר %"%[( גידיי ), השג-ט נתן),נ.2
"ן,נ:"וי

 ין:שי,1;;רנים::ן: י"י1 נלאי"
ה(,י!"41 מריעים ,א"ת ונר"-נ:נ:

הצ,173 מוגבל בערמון לקרקעות גב-יםהברת"טין[ןן.וע0",[0ק[0ן(נם51%נ!1ץגת 1959( ביולי )11 תשב-ט בהמיזב"ה
 Corpnraaoa1 Land( BaysideIהנ"ל[

הנ,ווו!4 נ:זנן ושיותי הגנון %"!1תושרה דגנן ישרותי תננותושרה י",1( נ.1,י )14 השנ-ט גת:11ג-"

 13.11.1959 הס-י, בכסלי ג' 1575, הפרסומ'םילקוטב,4



ן

 ן---- ------
 ן "תיק לן' ויוש ךשנ יקוזב ךקב ושקויהיייך

 מ.:נ, ביינון"נייוסה %,"1( נילי )14 השג-ט נהמןג-ה
 ןה!,,1211 מ.:נ, בעינון עוית"גי"

 /AscrctLi:nilcaOaiy~h ,ן,וו,,0הין-י[

5ooss'rn מפנל נערנון הליריןש' יוני נערנון שיןהשקעת ",ין( גסיי )"1 הש:.י נ"נא'

 יו;נ, ניינון,וס"י!.אי ,י,1( ג.ו,י )"2 השנ,ט נ"נ"'
ח!,17וו1 ממנ, געינ.ן.:.!%י!1"י-

ח!,11411 :1;:, נערנין Q,,U -יאיר מ,:נ, נעיכן ס.רן -יאיר י",1( גיורי )2 תש:,ס נ"נט-ו

 מונני געיגון רונינשס.ין"יים "",1( ניודי )21 תשג,ט נ"נט'
ח!,נ%ו;1 ינסע סצנות ונ;. רוני;שטייןהיים

 מענ,נעינון

הן,1%1"4 ל.;נ, כעיגון עינית חברהי.א.זו. :1;:, :עינין ק:,;ית הניהי.א.ז.ו. %""1( ניציי )2% השנ-ט נחני,ו

דפ,22י"4 מענ, נעינון ונימ.ק,יםיפייס מ.;2, 2ער:.ןניעו, ""1%( נ'1,י )"" תשג-ט גאנט-ו

 י,,1( גילי )"2 תשג-ט נאץט.1
ה!,%1,21 "ורי:,יס )ת,-"גינ(~nTTS" מין,.ת, י. ירמי?7', י. --11%ת-
 מוגבל בערבוןויהנדמיב ומהנרםימ אדריכלים מרקוי.

 'י!סזם5נ, /[AYIV~-ועז(~ArchileCt מוגבלבערבון

 Lirni~ andE~gineersIט"ו

 מונני :ערנ.ןאימו מ.;נ, נתינכן סריה מנידות י"ו1( נאו;ויט )1 תש:-ס נחני.1
ה!,;:"17

י!,"2"41 יינינה ~נ:1 י.יאן י),;ןחנית מ.;נ, ניינן י-:י:, יו,,1ינרת "",1( נ"י;י!ס )2 הש:-ס ג":י,ט

EngineeriniCornpanyLim~od

 1.ן.ר.ת ,תעשות קיןעק,ע ח!1( מ.וע )4 תש:.ט מ:נ'
-'TCTH-

ד!,24נ4% מ.:נ, נערנון

limifcdCc[tDany1 Invest~.ctt( 

 מתני גערג.ן נ,.,י ילדםמצין מ.:" נערנון ;,י,.מאז ""11( נאינ.סט )4 השנ-ט נ"ננ'
ה!,1,,"נ

"פ,21,!" סעי ר. אח יי; ן. - !נינע.?1נ לעיפו: ;,רי, ס.ני ר. "ת !',ן. 9",1( נ"ויי:ס )4 הש:-ס גאגנ'  מו::,ניישן מז::, נעיניןשים
GaUcryToby( ו). " בז 1(ןע- Pickנו- - Design- IntoriorI 

 " .(1 ומטזLimi~ca ולו 1104Desi~ni Inlcr~or1=ן[
חפ163111 מוגבל* בערגון לביטוח סוכנות"כהר לבטוח שרות *כתר"הברת 1969( באוגוסט )6 השכ"ט באבכ-ב

 מוגבלבערכתן

ין,1,,42 ון:וו.ת יננ.ן דנרה יחוזה-,.:ישי וענודית יאין הני" עשי "ת!ישי י!"1( נ,1;,!ט )" הש:-ט מ:נ-נ
 .. . . ... מו.;בל בערבדןציבוריות מבפנל בערביןציגוריוה

_ 
]0]'Cempa~y( )םןל~ 

 ;I:i~chcr הה"

חמ',פ135פ להשקעות הברהקינים אנדמטרים מטל אמריקןאיכס 1969( UCT:TS1 )6 תשב-ט באבכ-ב
 מוגבלבערבון מאבלבערבון

חפ,43919 מוגבל בערבוןפאטנה מוגבל בעדכון פאטנהנכסי 1959( באוגוסט )6 תשכ-ט באבכ-ב
נ15ועל81םבןם0ע

493 .,11.י11.1 הן,י, נהוו :' ו!י!.לינ~נוין..)וין
--- 



- -

- - -  

 התיקמט- ההרשהשם הקודםהשם השינויהאייך

חפ',25625 לתעשיה לבניה ציוד --מסקי" והקלא'ח תועיה ביה, גיורמסקו 969!( באתוסט )ד תשב-ס באבכ-ז
 מוגבל בערבוןולחקלאות, כוגבלבערבון
- ,"סו4ענTnduitrial8 30י(51 יקוט[;.Industrial: 8טס"  hfCSCO~ 

LimitedEquipmentI Atci~1taralI ])ט.EquipmentI ,Ag,,cultural and. 

 ד!,,"ו1ו :ישרא, ו:.ה וירד יעזי ,:,יזיזו :![י- במש י[.ן,,ה י"י1( :"1;1:? )7 הש:-ט :א::,ו

וימנתם"
הם,3573 מוגבל בערבון ט.ת.ק. מוופל כערבון קרפון העשיתכופרה 1959( באוגוכט )7 השב-ט באבכיף

הפ,12836 מיגיל בערבין ושית' אולמןב, 24 בן-רטר חיים רהובהכרח 1939( באו:וטט )7 תל:כ"ט באגכ-ז
 ,מ 0שדמ1ט5פ[ [4 ,0כ(Limited מוגבלבערבון

ד:,,,ו1ו מרי חין" ,ו,ן.סכ!;, ,, )י,ע;,ר לז.:.:ינ'% יניס( :אעלט )14 תש:-ט :":י'

"soc22ir מהפנל. 2עינ1ן ק.ז "ה.כישא, ן,;:, :;ד:.ו ,?י 7דזl"~rlu 7",1( גא.מיט )4[ ה7:.ס :א:,'

 ן"sar:2ir מיבל בערבון דולפיןמרטי מוגבל בערבון גלברטי 1959( באדגוסט )14 השכ"ט באבל'
 כ';:י ::רנון ",הר גרשון.המקצף- י",[( :אותסס )1[ הש:-ט :חגי'

ד!,";,44 1",,סרו- ע::י להבוז כ!;,איהר

י!,1ן,4נ מן;:,- :ורען )"יז( "ודמין-כ!ן,י ,דיך( ותר ".וסיןמחייי "!י1( גאונ1:ס )11 תש:,ס :":,'
 מוגבלנערבון

 זיויןי(ק ו:יוז י;- ,ן:וז,ת דגר""י.ו. יי,1( :"1:ו?ט )י1 הד:-ס :א,1,ד'
י!,2,"1י החייית מ:נ,

הפ,38908 מוגבל בערבון בגדים העשיתפחנטי מפנל בערכין להב ההאלקלעי 1969( באוגוסט )19 הלרב"ט באלולה'

הם,23772 מוגבל בערבון אירהולי מוובל גערבלן-הולי-איר" 1909( באוגוסט )20 תשמ"ט באלדלו'
 "Iloly-0" Limitc~0; 1[0-~"יימוך

 מוגבל- בערבון בסטורות מכלת-דברי כתכל ניצחון מזול -ממתק 1959( באוגוכט )23 השכ-ט באיולי-א
הפ'27313

המ,21871 מוגבל בערבון ותיו קיולרקרל מזבל בערבון קיולרקרל 1959( באו:וכט (zs תטכ"ט באלולי-א
LimitedKiesler1 Karll Limilcd&Sons1 Kitsler~ Karl1 

דן,1";21 מו;:, גערנון יש.ת' א:-ן.7י. מו;:, גלילון ~ש'ה' א:-?,וקמ. ווי[( :או;.:? ,27 הש:-ס :",,1י-;
li~ilEfico.l " 4ל-Cak "] Limited)5 1 .פ-Cuk נ" , ג 

הפ;50794 מוגבל בערבוןסיליאק כורבל בערבוןסיליאק 1969( באוגוסט )27 השכ"ט באלילי"ג
Liti(ed5ן"מי LimitedSiliacI 

חמ',33947 מובל בערבון לשווק הברה-לזור" 1."ממ, החזקה להשקעות,החברה 1969( בספטמבר )1 תשכ"ט באלולי-ח
0. h(Limilea כובל בערכין)א.ח.י,א.( f a r k e t i ~ g (  "(סהס!" 

Trui~ו llolding~ Inves~meni. -

Lieited],( )4.]]; ).,;,,.שון 

 לויב' יוי[( :ס!?::ר )י! הע:.ט גאיול:,ז

 1969.]1_י1 צד"ל, בבסיו ג' 575[, הפרסומיםילקום494



ן

 השוה?ויותכקורת
 בשוהפויות שינויים עלהודעות

 ושות'מירין-פינבורן : "י" וידן'ס ושת)-ס את מצ-]'ס ]")ועזת"הסבר'ס
 ה,-אנינ. ,5, גנימין חקת רהונ3. "ש)ת5)ת שןו.
 ,"ן1(. ביוני )27 תש;-ס נתמוו ,-א7. הניק מ.נ2.

 אשדוד חוף הובלהמשרד "התקשן)ת תושתי.

,עיהניה הש']1' ת"ן'1,. יעטוף אנטי, חוף נע יואר ניס, מניר חקלאי, שאוג, חיים4. ]שמה 1יחת)ס הש)תן)ת את י]ה1 "מייש'ס,.  התיק מסיר,.
 "שוהדות את ינהל רששם שמר ושרגא אינ, ,ייסע שיונת"נ5

 חותמת בצירוף השותפות בשם לחתום רשאי מהם אהדוכל1
השוחפוה. לבנשטרק י. אעג' "אורה" חרושתבית

 1969(. ביוני )י3 משכ"ט בהמוז י-ד7. השותפות. מן יצא לבנשטרק יוסףאי:ג'4.
 שי,86389. הצטרף הל-אביב, מ, המלך דוד מרחוב תעשיין, לאורר,דן

לשוהדות.
 י, י"י!י יו %י י,יעי ח"ן".

 חשמל מוצר' לשווק שתפות-אלקטרו-הספקה. ",תמת נ!יך,ף יחיי, י"ס א"י
 מהשית!'ם "חז גי איים ייוגית, גלתי ,הקייה תריה "ק.תו.ת, השנתעות. נסס יחתום רשאיםהשיתבית,

 רשום בדואר כך על הודעה מתן ידי על לקיצת להביא,כול 1969(. באוגוסט )1 תשב-ט באבי-ז7,
 בהו- שינקוב המועד יפני לפחות חודשים שלושה שנילשוחף 83343.

 השיתבית. ו'יס :ייני יצתי ירושלים קפילסק',האה'ם
 וי"1(' ג'ינ' )"י " "שנ נימיי ,'7' השיתבית. י1 יצא ק5ו,י,ימנשה4.
 "14"7"' ,!),- ייינ אר.ה "י ק5וי;לי ישרץ, מבשוהדים אחן נ,פתייה5.

 רבינואחים הש.הי,ת. "ת ""..נסקי
 מרחוב ניח, עקרת ינינו, ינית נהרי תמי .שות!יתה!טרוה ר!42". :5סי. רגמופיהו4. ,",1(. נשרי, ),2 תש:.ס נא..ר.'7.

 י.ן". "ו,ייני! חשמלית מאפיה-עתיד-
 רנ.נו שמי", "אגייס השיתחים ""י עם '"ו ג;.מ יי'יייצג"' ית- 17, רמג-ס מי"יג אוה, זיינין, ~אב ישיהיית:"וטיש4.

 ינינו. ,גיח נירי תמר1%ים.
 ו""1(. י"יוטייי )14 הו:-ס יתשי'י-י7. תי-"ג.י. !1, יחי-טיי,ה יר"ינ "יין, .ש,ג,ץ,.שר",
 ש';88422. יפו. 8, האומות חסידי מרחיב אופה, קנר,יהישע

 ק'ראוןמאפית השוהייס. אקז ש, ניחת התימה נציר,ף ורושן, ואב רתימת".

 הקוהלות. מ, יצא !ייי,יז אבידב4. ,4,4:.

 השותמים סיחר אחד של חתימתו בצירוף הוממן שלום של רתימתו6.י
 ישיתן,ת. את מהיינת "שוהןות, ש, "מוזמן שמה או הןיהמתמ"י ב1בסט טוב ויום לבאחים

 )1 השג-ט נני!ן..נ7. לב. אחים1.
 גא5ר,י

.)1""" 
ש,"4,,י ,;וימה. רהיס.ם ושירת ?ציית!'
 את ההיים יב והיים לב משה מהשיתפים אתך בל של חתימתו5.

 רחובות ארוסול" לחץ -אריזותהשותפות.
. "שיתקת. מן .1%% ונריחיוג ווינה 1:ר.%,ונ ין,זה4. ויש(. נן?ינר )24 תש:-ט נסנת נ'7.

_____ 
 ש,4("1 5.--

הסרי
 1", רולשייי מרקוב טגנתי, !'נסי, יונף ,ש,ת5,ת

גת-יט. יכו-תל-אביב המעושן,.הדו

 ' הנאים י1ית!.נ מתיך שמים ני יחתים רשוים יש'ת!'תנשם". ישית!ות. הצסיף עק "1' ייי את מינ יהי%ףיטנן שפגים:)

 שילווו5)
 'י וי,1(' יץיי תו השג,ט ין

 יו"ד(. ני),, )11 השירט נהמת2.ה7.
 ת.

 ושותפיו חוןש.
 ישית' רכיילדדיר "שיפי". מז יצ" ",1ש,מ"4.

 השיתפת. מן יצא קיש! וראין4. ירוש,יס, 24, ימן שיה מרהוג טננאי-אורסו!ה, חניז,ישה
 עסקיה, את ולנהל השותפות בשם לחתום רשאי לבדו רכגולד דוד6. לשותפות.הצטרף

 1989(. במרס )14 תשכ"ט באדר כ-דד. 1989(. כאוגוסט )14 תשכ-ט באבל'7.

 ש,89244.ש,83911.

495 י(11.י11.1 ושיי, גנני, 1' 1,71. "יינ.מ'!יידוי



-ן
 ב'כותןו'ות ':.גזיים ;:הורגותן

 "יין, יר, ך,.ן,.ג ;ת.ב ר"ג !וין-וין, קיי'!ר, מקא,4. וגג.שיג. ע'תוה גתן קג,;, נ,.!ן את ;1.ן1.ן ושות' קומיסרל.ד. וכבישים פיתוח ב1'1, קבלנ' -תלפיותן
 ,ק.ת!.ת.ויטיף י".1(. נ"1)ונס );2 תשג-ס נ",1, יין1.7
 ש,2;?",.י

 יחיו(. נן:סיני )1 תשנ.ט נמיל..י7.
ש'"ן"7"' והפצה שווקנבסידן
 עפולה .יזרעאי.טחנת %י,1(. גיויי ),2 השנת נאנ י-;7.ן ן; סיד. משווקי1.ן
 ושות'. -ITDrr-:l. צבי1. ש,"1,%י.ן

 ש,,,?7,. רשומה קום'טו-שותפות ו'. מנחמרר.ן
 מיטלים את ויז'נסקי-פרימה- חו,ון; "", קראווה מר"ונ סוהר, מהמר,צנ.ן ישותיות: החסירי4.ן
 ,"1%(. גמא, )1 השניה נ".יר נ'7. השיהית ,"ודית נ1ירוף השיה!ות את תהי.נ;ה הנאותה"תימית".ן תי-%גינ. ן, שב" י"ינ1 דית-,קרין. ,, יגיה ירתונ גיח, ענית 7"י::1,ייי"ן

ע חובט::מי1  'הי 
.tuftt~l 

 ש""7"'

 השוהדת. מן י"א ך1שך ,]",4. נקני. קורנסו יונףש, %בן. המי מ ההן:,ן

 השותפות, חותמה בצירוף יחר, )חורי( יה,ק"ל ומשה נקש עזרא6. 1959(. באוגוסט )1  השכ"ט באבי"ג7.

 השוהפוה. בין לחתים םדשאש893941.

 ייי"' י"ת"ס ,;ן תן:.ן כבאטי:)נויד'אם
 רמח-גן. 3, ו'בוטינסקי רחוב 14, קומה היהלומים בורמה בנין3.
 )!!י. שיי, מייני4. ש,ו"597. פ.נה- ראש דלק.תשת %"י1(. ניו;. )"2 תשג.ט ןהךוו י.7.

 "ליה. 1", ה;ניי.ג י"ינמ:ינן'ת'ו, צילום ;רפיקה פרסום. -ניב
 סיגה. ראש סיח, עקרת צופיה,ריבינשטיין השותפוה. מן יצח אותיון אלברט4,
 היפה. 6, בלום ליאון רחוג בית, עקרת אילנה,מצנר השוהם.ם. מוני אחד כל לתהרם רשאי ל"י 50 של סך עד6.

 בייר. השוחפים 27ני לחתום חייבים ל"י 50 טל סךמעל
~:iTV

 היפה. 3, קלר רחוב ביה, עקרת עוזיאל,
 . הגליל. בוסתן מושב בית, עקרת יטראלי,בחיה 1959(, במאי )1 השב-ט באייר י-ג7,

 1963(. באינוסט )23 תשכ"ה באלול ט'7. ש,89724.

 ש'1ס887'1י
 ספנית לוחות לשווק מוגבלת שותפות"שלף"

 פיה. ראש דלק-תחנת "7י1. גייס וי "1" עי".

 י.נ' "לי"', צניכביי' 'ששני "שיתפיח. מ, .צא נפקי צן.4. ש,מי;,7.1,3.

 ישות[ית. היסיף נוין.!, "גי ה.ייי,משיי %"יי(. נ"יי'י )ן תש:-ס יניפו י,;8.
 )"" תוניס נ".יי,-ג7.

 יוון(. נמי,,
ש,1;7"". בלפוריהקפה  ,שזהפות:"?טיש4.

ל1נ"
 ת.-%:.נ. ,"ו, .מרא, רחוב ,מה, נ.ת נע, נ,יינר,הרמן פינה- ראש דלק-תחנת ת,-אמנ. ""1, .שרא,. ריזנ נ.ת, עירת ניייגי,

 השהתזות. מן ,],ה ,_רני. נתין4

 %ינ', י"(וים ,4 נניךס:) ןנ:ב:ךי:::קי:נ::ב:::יגו"ית.".

1 "נ"54.  מסרי את אוליסקר.שחר.
 'ייוי'!. ר71ייי' מזו.און י,-יי נ..ו ", ייי.". ובניו מטרודאפרים

 נפטר. מסרי יצחק4. .ואל ט?רוד יעקב השותפים: שלושה מנין שניים שלחתימותיהם6.
 ירוש,.ם, ו, העזן עיון וגן, ניח ניח, עלית יסרי,א,,;, "ת תייינ;ה "שוה!ות, יותמת בצירוף נסרון, ועז.נסרזז

 . בבל.השוחפית
 '-. לשותפות.הצטרכה: '

-"בא"רתשכ"ח)8במאי1968(.7. . - 1939(,, )19באמוסט תיכיט ב"ובאב7.

-ש'89174. ש,83017.
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ן

 בשוהפויות שינוחם עיהידסת --
 ן -- --

 ן מוגבלת בשותפות שי1.י'ם עלהודעה מסרי את א.ליסקר-שחר.
 'רוש,.ב. 14, שרן ירו: נירי, שיך,, ציין ישי"5י":"היייי4.

_שלף_
 ירושלים. 14, ירא רהוב כיס, עקרת מזרחי,ילל ן מפגית לוחות לשווק מסבלת שן-פות

 וש."?ות: נמ,עזשיתי גונז. מורהיציוןן.

 ו1,7. גירן 1" ,ייםיז "1%(. נאי)ונס ),1 הש:-ס נ"יויה'7.

 !(,1(. נ%!י.י )1 תש:.ט ין!1.-: מסרי את אוליסקר-שחר. ן7י:וי:הקיז ש,174",.

 ןש.ה!ות. רן .ן%ו מפר. ',,י.!,רסל:ה ע,,ןה:)
 דשוה-ות. מי ין י !י ע,:א' י"מ(. נ:!?לנר )1 הש:.ס גרוי י-ן7.

 הל-אביב, 33, בארי רהוב פרטיה, חברה בע"מ, פריך היקבב. ש,89174.

 ישיתו.". ויזין" האור'הלומי
 ושתוי:תאר.ך ידוו, מחס %,ן גי ישעל, רוגמן יוןף, איזיןךן %ררן, דירשןן".

 ן---- ".1(. ג'וני )ו2 הש:.י י,:י' כשוהדות. גשנ יהת.נרעא'
 י,!1(. ניייי )1 הש:.ט יהד.,י-ו7.

 לוייעקב' ש,,,,!". _,_,:,י"1 דת...ןן!י
 נתור דברות רשם 1oGe) נן!ןמנר )ו2 הש., נתשר.'.א לוייעקב ~IOGO) נא71טונר )7 הש-, נהעךינ-ה

 מזנבלות השותפוייתרשם השוהסויותרשם

 מתבלן; שותפות רישום בדברהודעוה

 דו,ה5ית: שם1. דע,ה5ות: שן1.
- השוטט. עין - דשמל אביזריתעודית הגילן. שער פלסטיק מיצרי-גילן-

 rlrr:??n:כהונת2. העוה!וח:מין2.

 ממזו. ":, זעי-:ע דשו!!, עין?:rt יירגן. 7:, נע ווכי ו:1,ן קער"נון

 שוס. יי יהרי". הר.קוס:המריןי.
 הל-, י".י1 ח' ""17(. נ".,ט.:י )וו הש-, נושפןה.

 l~GO). נ,.,טו:ר 1""

 ה7)ח:.ת:ממרת4.
 יאנ,ייס יוני משרי ייעור דש!,, "נפר, ק, ,שיופק,._,ר וו1תי1ת: דירת4.

 1ד!צהס. מ.,רהס",., !,!?י,. ::ורדי ייי?יר ~VVT77בית
 ן:,,ייב: דש."5ינשויה5. ונ,,יינ: דש.ה!.םשוית5.

 אהיה נע-ס, שיהיפית ,מתיישנות ס,ע,יס ,נוות דד,!?,ע.ן ";וו" ש.ת.!ית, יות.יןנות יימיר ישומר ק'נ.ץ דייקןשזז
 מ;.ז.. ינ, זרי-נעע.הי!'ה, וירון. עם, ;ן זוארשיהו5.ת,

 נק)ת!ות: ךינמס1 1"נ:.ס דמ.:ל.ס י17ה!'סעמה". ג17ה;ית: נעמנו ,ינ,! "נולים יע:ה!ים 7:,ה".

 דרוש" ניתיינית ו" ,י"י)יז1 רך,: 1.3.ייה, הני" נע-מ, וכעיר ךע,יר7ר1
 קני, פירית, הנרה נ2-ן, ע, געי "וש.ת

 אחת יעין,יח ,ירה "נ:.ן, מג'יפ. "נ, ירי-נו ייי5?'ע'1 נקיון. ישר",..ת ייי,ת 7cu ושינה ת,-חנינ, "),י.)!.י
נן:,::'ם.

 1,"ת.ס העו"!.ת ענקי את ,)ן, "מ,ר7.ס הנ,,..ןד11ה!.ס 7. י,"תים "עיתית ען,, %ת י)", ו:ייק,נ ינ,,,,;::ננ7.
. ל.מ. ומרוני ,יבשי, פייס זעך" וזיקן שער"ני,

 ויי:יד או נ;-מ שית,פ.ת יית,,שנות יגשת ,גשת ,.ט
 גקן:. ,ךהוסדזיין.ס דשיה!.ה: חקורת".

 השוחפות: תקיפת 8. בלתי לתקיפה 1969(, בספטמבר )1 תשכ"ט באלול י"ח aT'nההל
 בלתי לתקופה 1969( באוקכובר )1 הש"ל בנשרי י-ט מיום ההלמוגבלה.

 הודעה מתן על-ירי השותפות את לניים רשאי שזהף כלמיגבלת.
 - -- - - מיאש. "ןשיס ךש,)ש" !דות יא ש, דהי;: מנתר !.--

ש,יו::"7;.

ש.ת'יי:'7"1 ליי'עקכ י,"1( נ,וק:ונך )דו תש-, נךעו;ן'

 ייגררורוס כ,:נ,ות שיה!ועת ישםגת.ר
 מ1:ג,1ת שוה?1יות רשםנתיר
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 כשיתופיות החג'ריהפקודת

 לניש.ם והודעה פירוקצוויהודעה
 7שיתו:'ית ה,:.י.ת ,!קוות )1(, "4 יע.ף .!' סי:.ת'נ,.7ף ויש.ןה י711%ה ש[ שון מ,יונ נ".שורי גי הונע, נוהנמנרת

 'מנה באיור כורמים נויהן: י%:.ן" !.י., עי ניה ישן ועי נן,,מן:לס"
 ".".גריי", "מזוה שין:1: עי-י, יייסש, יזם %ת:,יגיל בע-מ1חצם וי::" "וננ(, דת., )מ, בע,מ ש.תופית חקלאיתאודה בדה תנופה עובדי קואופרטיב -1יפ1יף. גקייס:"שב
 .ייש,ין. 7י:ייה'יוניי עמר לעבודות קואופרטיב -תנופה. היזש:דש[
 היך ישך, נ:תנ תנ.עתו %ת .,ן,ש ",וווי ין תגי;,נ?,ן, :ורש 74!ו, הש.הו;יות ך":יוית ,תדית )7( ין .ת,:":ךת,ן 1י"1(. יגעיי": ):ן:י בע-מ בחדרהוכביש.ם

 ך:.י. ךןע1 ,:י 11 ,.זעק יריין י.וס ימ.ן,ווש יקיר'א.ר 3!ו1( נ%ו7זיני )"1 הש., נ,ש.ןד'
 נייעי השיהוייות  גאוווותיגס

 1ה ?. .ו. ן. r:i;T 3ז גל רשאי .(7וי" זן לצעיףנןה,ן
 י-יום מירס תדטים  סני תוך הךנזדי כר בטי ךייזל?רךר

גרשויות.
 )ד( )1( ל5 סעיף לפיהודעות
 יתשי.נ." החברות לפקודת )3( 243וסעיף

 יק.ר יאיר ,"יו( נ%י7ייגי )"י תשעי
 הודלה פרקים מיזם רדשיס שלישה שלאחר ב1ה, מודיעהנני

 י:):וזו, ריסון :s~(?r יסה יו):ר,ה הן1ויו" טל  ךמיח ,.יה;.וו,
 השרון, חוף -מפעלי :Ttri~t: יעייך !.רי7 ;, נ,ן :גתי, ,ועי %יית. האחייניתייננה ,שיתו:.ות יצווות ,ס;,זה )1( ו4 י;.ף ,ן. נמיית. גת.7ף קיל ייויך תוך לי יריו ןם חלא ינוצלו, ון,וודוה,שיחודיות

 יייוה  "4ו4ן "ת., )מן, בע-מ הקלא.ת ש,תופ.ת1::ודה
 ,,,או!ין'", ":ה,77 ש:ענ.: עו.ן, זוייש, מיס י:ת:ייני, רשיםיתן "ריקוןתקרין ךא:.והשב

 .רוש,'ב. יללן",יעין
 נורש 74!1, וש.ת.!..ת גא;.ז,ת ית,:.ת )"( 11 יתעהנ,ה,נת,-ץ:ינ %,י1 נוניגי" עונן. ש, הוממיי[קשת

נ?,יי ש.ת51ית %)ווונור:"
 הוך יחי, נ:תנ המעתו %ת ,ותש 7ן:ון" מן הל'?"

 ונ.,. למען ,!. 11 וזעה הייים יין[ 'מיםה.זש נע,מנח,-אנ'נ
 1ה 12 ,וי י, r:r:r ?ו נ, רען' ,מקוי" וו יןע.ףגסה%[ ""11( מנ"ר)תיק

 סינומו מיון הזשיס שעי תיך ";נור" ;י נ"ך :,.1,עיער

ניי.ן'". טשי,-ITISi :ן2וגנ( ;;: :י::גי.:!'נ.,.:ת'וע:ןג
י, נ;.מ י?.,1גראש.1 (, )

 ךו)ו"וווי
 בפהח- המורחי הפועל טל ת ב ק,"'פרט הכנפ יקיריאירס-ונךש.ןתש-,)וננא.לסונר!",ו( חמודות- -לחם נז,ק:1: ",:.זה !.רוק ע, נוך

 מנם עז-ן %,: ,:!יק ו:ן:ן ",14(, דתי, )מר. בע-מ ,יהת ננ.ן, ןשית.!יות הן:1זותישס
 ירושלים. העבודה, מייד לקיאיפרציה, המחלקה כיענו:רוימש,

 נדרס 1934, השיתופית האגודות לתלית )ה( 11 להקהבההאם
 הוך ייני, נזה: תזיזת. א, ,מיש וויזה יו הג'" דלי :י )ם( )1( פ5 סעיף לפ.הודעה

"יאי
 )5( :ץ2 יבן,ף

 ית%..ו שע::ן:" לפקיג
 יייויןהי!, ::ג:;:ןג:"ישיג:

!יסייד ;' ית.ו  ,וזן, שמרסונן,.ס
 שן:" ונוע"

:יק.:,ת. שפשה תנך :%ס יין"7,
 :ין.;, די.;. :ן, ,ןש.ת שקא !.נות ,. יראו ," ךירנ,נ כיוןהזשיס

 ךץ:.זה ק, שב, ::ך, ג,ייי, ;ינות ;, נ"מ וצננו שי% יעירג'
 ,שיהון'1, %7ן.וות ,ן,.זת ,1( "4 סן.ף ,(י נמותיית,,, שנה- גהצתי ךשיהו!י.ת, "%:ויזת מ!-ן יוי1 הנפי""שיהו!.ת
 נ(::ון" וצני מזן,-עניין מנה,, נ, ש,חיינ.הו

 נימס ונ-,
"~rTi 

 1 הדדית אנודה .העולה. nT~a קופת סיר., עי ירי,יייי
 עו,ז, %.נקר, ירק: את: ,יורקים וייצר 7""( "תיק ):נ'בע,מ נ.:,ה. ,א ויוזה יא',1 היקף ," ,היות .יוניי תתמוק..מת,

 איריס ו-ר .את ירותני:, ";נוזה, משרז "ון'!י2'ה,7:ך,,ה
 ת,-אנ.נ. נו, ינה רי.נ ישנין, ר.," 7.:י, ך(ייין.ן,,,וט

 תוך ישיק בנהג ת:יע,1 את ,שיש היוזה מן הג'נה 1?,נ, נורש 1,14, הש.ה,5'ות האזורות ,ת,:.ת 11)ין ,הן:" נךת,ס, 1a:c?;a'.ס השווןשב
 הנוי. ך:י1 ין' יי ",יען לרייס מען [ ן"ייש,,111 ת,-%נינ נויום נ, משזהרי[נהיט
11 ני,מ ישתין ק'ן!'תהין"

חיי יחיי נזי"
 י.,יי"ן. :י ,;י'י יי~יבי'ני-.-ית מ',ם "יש'ס י:.

 'קיר 'איך ,(ר1( נ"ו,ט,רר )?1 תש., :תעי." יקיריא.ר ין"1( נא.,סוגר )וו השיי ןיש.ןא'
 גביע, "ש.הין.ו, ין:.ז.תרשס נ!.ן, ךשיתו!יות הן:וו.הישס

 ו,,ן.ון.נו ג;... נם., ו' י1נ1. 7יי;):,ן,ישן493
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 הש'תימיית ה(!נ.דותפקודת
 ל;ישים והודעה פירוקצוו'

 את: ,ן!ר,'ס וצינה 1ו4ו( ממי )תי, בע,מ לשיכתןהתהית ך;י;.!'1, ו";.וות ,ן,.זת "4)1( ועיף ין. ייניהיגתי,י
 ירושלים, העבידה, משרר לקיחיפרציה, המהלקה עי-ד, דייכ,:,מזפ לממעלימ שיהופית אגירה -ינתיצו- פירוק מל מצווההנני

 הל-אביב. 136, רוטשילד עדרות עו"ד, פיץ, דודיאה בע-מ והסביבה בחיפה הצרכנים אגודות שלכ:לכלייב
 - נדרש 34)1, השיתופיות האגודות לתקנות )ה( 11 לחקנהבה,תקב יצרד עו"ד, איכלר, יעקב אה: לחרקים וימנה 2553( התיק)מס'

 תוך לממרק כמחב הביעתו אה להגיש הסגודה מן תבוע" בעל כל ברות הדש, מאיר ואת יררשלים, לקואופרציה, המהלקההעבודה,
 ה:-ל. דמען לפי זד הודעה פסיס מיום ימיםהודש הל-אריב. 18, שלרה דרך צרכנית, לקואופרציהפיקוח

u נו נ, :ויש ו11, 1 "שית.:'י, ""יייית יתמי" )" 11 ית;:"גךה"ן : r : ? ~  "ענ.ן, שי נשי עלי, ,נירי רשאי ;ה 1% 'ז' ן, 
 ,!,יזף. ]ן )!!יף נרשומית !יידמו מחס ".די! שםהיך חיך ,טייק ננתב תניעי. ות ,י).ש הותזה דן תנינה נו,:,

 ך:... ימען ,!י ;ו יוזעף ירסוס ךיוס יניס"וזש
יסיך. 1959( באוקטובר )19 הש-ל בחשון7. העבודה שר בפני עליו לערער רשאי זה צו ירי על שנפגע צדכל

 יקיו-
 בפועל השיתומיות האגודותרשם לפקידה(. 51 )סעיף ברשומית פיכומי מיום הדשים שניתור

 יקיר יאיר ,"ו]( נ",ןןונר )וו תש., נחשון:'
 נמן, ךק.ה,!יית ד":יזותרקס

 "שיתופיות "")יזית ,!;וות )1( "4 !עיף ,!, ליניה.נת,.ף
 שיתופית אמודה לצרכן- .המשביר לירוק ן, ין.."יני

 את; ,:!רק'ס ,ין;" ,]וו( יהר )ה', בע.מ בראנה ךו'תי!'ות י,:יו.ת .!,,ות )ו( ,4 ין.ף יפי ו:ן,ת.נתקף

 יזץ",:;י
 ,תווה, יצין י,.,.!ך!'ן, ורך,,, יו.1, זי.יש, י"סן. חקלאית אגודה הגליל. מעלה -ישובי !ירוק ז,
 'ייש,'ס; "ו, '!יי".נ ייריק ירי:; ss~si) ולי; ):,;' בע-מ אזורי לפיתוחשיתופית

 שקמו זיך !רנ;.;, ".א.!ר?': ל"ו, ניית ], "יןי ""' היך ,:יוק ::הנ הניע-: את )י:.ש "שויה :ן,אג:::.נןנ,

 , , .. ועי' ך:,ן. יןי ,. ן.ןןן ןר!יב מיי יי,!ך.וש
 גדרש 193.1, השיתופ'ות האוודות לת[נזת )ה( נו יתקגהבהר"מ העכורה שר במוי עהיו לערער רשאי זה צו ירי על  קךנפנפ צדכל
 תוך למפרק בכתב תביעתי אח להגיש האגודה מן הביעה בעלכל למקודך(. 31 )סעיף ברשימות מרמונע מיום הרשים שניתיך

 ן";ע,ת ,",]ישג י"י,סינך );1 הש.י ידשין;, הנ"ל. הלען למי זו הידעה פיסוח מיום ימיםהודש
 ךענ.וה :::: ןן: רקןךיעי ן" !י ן:ג:7,.ן ע , אשק

 יקיריאיד 1960( באיקסיבר )19 חט-ל גהשיז 1' השיתיפירת הינודו, לפקודת )1( 45 מטיף למי סמכותיבתוכף
 בפועל השיתומיות האגודזה ישם שי- אגודה בנתניה א' הברים שינבןן פירוק על מצווההנני

 הרשמי שכטים כדנם כ"תהודעות
 החברותפקודנו

 י",]ן. נ:.נינר ),2 חק-, נננ,1 י,ח ה.:י.ת; ,;נות ו",י,ןסיס דיבידנד על להכריז כוונה בדברהידעה
 1 2", נ,!.י יזו: עי,י' י';י;יי' "יעי ימאי: ת'ון'י, י:ני,'שם נליי.,. נע-מ ית:.ת דהירת;קם
__ ב- "ג"7 תל-אביב. נודלנ,ן, עו-ד עגי 2, לבךנכין רהיב הרשום: המשרדמען _  

 ך'נונויד,2' 1969( בנובמבר )0 תש-ל בה'בי1כ-ה 1903,05. א)רהי תיק הל-אביב-יפו, של: הכהוזי המשפטב,ה --
 הישי הנניסגי:! %""](. נ:,ניגי ),! הש., ינ!,1 יעה ד.:ךות: ייננת "",יוןיימס
 הל- 43, רוישילד שדרוע קרני, יהודה ומטנו: היאורי רמפרק,שם

 דיבידנד על להכריז כדןנךן ברבך 1קדדעהאביב.

 בלבד ם 'למקיע 1'נ11רדש' י"%]( נ:ונןנר )ן תש., נזקיןנ,"
 נ(.ר]ק. נע-מ נונם ךקניה;7ס יישם. "::!יננוזן

 "",17!1. אזיקי תי, ה,-"נינ-ינו, ק,; דן,ז;י הישוןניח
 ""1(. נ:ונ:נר )21 הע-, גנן,1 י-י יו::.ת: ינני, ואור.)הירס דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה

 וו, ךעס ",ז ריו: ?ו-ן, דרסן, ית'", .ך::1: ה','יו pTc~n)ש! גיירו,. נע-מ "זנו VT)1 ין ך,;י ך,:דן;שנ
 ----תל-אביב, 03, בנימין נחלת רהוג רווובטקי, ז' יז-ד משרד הרשום: המשרדמען ---

 הרשמי מיכסיםבסט 05',2035. א)רהי היק הל-אביב-'tTT של: המחוזי המשפטבית ךינוגרן-ש' 1969( בנובמבר )5 הש"ל כחשוןכ-התל-אביב.
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 הרשפי הבכ:.ם כונם האתהודעות
 1936 הרגל, פריטתפקודת

ב:ובמבי ראשינה אטימה רגל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
 הנכסיב כונס במשרד בבוקר, 11.00 בשען 1909(,

 היפה. 13 לוין שמריהו רחוב הישמי, פומביתוהקירה
 )2 קע., ננ!,1 :,נ י,ןליב: "עיף ת' י,: ל! יה ו", תפייך 1, ע,.ן ר,וג גיר, :,רת ?'רמ, !יני" ויערן: היקיר, ווינה,שם

 בחימה. המתהי המשפט בבית בבוקר, 8.30 בשעה 1969(,בדצמברזכרון-יעקב.

 דינינרך,ם' 193%( במבמבר )5 תש"ל בחשוןכ-ה י6'1185. אזרחי תיק היפה, של: המחרזי המשפטבית
 הרשמי הזכריםכוגט 2 )1 תש"4 בהנגרי י"ב רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קמלת צותאריך

 1959(.בטמטמבר
 החייבת. בקשת חייב: או נ.7:דבקעת
 ראשונה ואסיפה רגל בפשיטת עזבון הנחתלתנלך )ןן תש-ל בכסלו י-ר והסקוס: השעה הראשינה, האסיפהתאריך

 ורומנית, "",ירההיייך ה,-"נינ. ;ו, ןי,ן וזן וויזתש1יןי, "'!ן' %' ,וי) שיןי~ו ר",:"רשמי, ,יקי ;,י אירוס, 'ns? ומי" ע,נ,1 ,קיני. .י;;1 ון,.נ;ס ,ן:;ין :,;ן גיציו ננצר, %%.11 נקעה ,"1%ן,נך:יגר
 ר"ג .;,ר.ן. ימצר. נע! ,י:!,%'ה ,שענר: יי!, ון,יןת.א,ר 1! ת;-, ג:ן,1 :.נ וסיקוס: ושע"

נשמני
 ת,-"גינ. ו,,,.?1; נדיתן. "י,.,י ימק!! גנ.ת ננדר, "ן., נקיי יוק(,

 תש., ג"17ן;-ה
תערק- 1':,':רדrc %""1( ננ21זגר )"

 %:,ה. ככלימתי  לנו  תש.ל נתשי. ך כרטיה)

 )ן תש-ל נך;.ן ג.נ רעל: נפשיות  ועגנון להנהלת התוהתריך

11
 1959(.בנובמבר

 "ר"ע,;ן, י,;.!ןה,י.ן רא'?ו:ה אפכה רחל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
 ),! תש., ננחתו .' .ורוס: וקע"

 ה:כמים כינס במשרד אהה-צ, 13,00 בשעה 1959(,בנובמבר בצלאל רהוב רדיו, טכנאי שקולניק, אליהו ומעם: היאורו ההחב,שם
 תל-אביב, 39, בנימין :הלת רהובהרשמי,  ראשון-לציון.9,
 תש., י,,ש11..ן ,","2ו%. אפייי תיל ת,-אניב-י!1, קי: "יקירי ולש!(נין

 וי:ו:רדש' ,"1%( נן,ניגי )"
 הרשמי הנססיםכונט השכ"ט באלול ג-ה רכל: פשיעת והכרות הנמסים קטלת צותאריך
 1959(. בכפטמגר)11
 ההינן. בקוהת חייב: או גופנהבקשח

11 11 
 רנל ומשיטת הנכסים קבלת צו ביטול 7נלהד[-7בךין )"2 הש"ל בכסלו י-ת והמקום: השעה הראשונה, דאסיסההאריך

 הייגה היינייך ככר מתווך, מלסטי, יוסף ומעש: תיאורו הח"י,שם התככים כינס במשרד בבוקר, 0.00 בשיה 1959(,במבמכר
 ה.פה. 1,1 תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחוב תל-אביג(, )מניףהרשמי

 1982,51. אורחי תיק חל-אביג-יפו, של: הניתוזיבית-המנפט וינן:רךש' 1061( בנובמבר ;6 תש-ל בישיןב"ה
 ו195(. ביולי )4 תשכ"א בתמוז כ' הנכסים: קבלת צוח:1ריך הרשיי הנכסיםכונם

 lOGl~. :ג:גיננ:גגע:::::ג:ג:גך::)ן

 ראשונה אסיפה ר1ל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצו
 תש-, נ"':1):."

 1'נו:רדש' %"%ן( ג;.נ:ני )"
 "רקמ' ןי:;'סייינ )ן,;;י,(, ואן,י" ואן ):!,י( י,1,ה )מע:. המאויו מו"נ,שם

 %,"1, יתו שינין נסר, !תקו, אקניט ולענו: ת."ייו __.,נ,ק; %",!",ו. "ורני ת., ת,-%נינ-ין., ע,: ויווני ו:ן!טנית
ע.. וק., :הקי' '.ס ר:,: משיסת .ן:יות ":נניס ,יקה ?והציין
 ~TGBie. מיהי תיק ".!", ש,: "ן".ן' המענט.,ת %ן1%(. נן.,טונר)1
 הנכסים קילח צי""י,ך ההייי. בקשת תתב: או נושהבקשת

"U~VS1i 
 בחוגיטט )29 תש-ך באלול ו' רגל:

5,1ס1( ]23  חע'"י בכסלו י' והמקום: השעה הרששונה, ה:1סימההאריך
' 

 ו:::': גי;! ::מיי ,נ. קנס.. תעיתי"גגנןיג11ג:גגע:ו
תחייי

 ימן(. נ"י)ינס ,גי תשמט :"ייי .." ניסייי:

1 1':ו:רדש' י",1( נ:ונמנר ," תש., נחשוןג-"
 הרשמי הכסיםכגט וישיי ,;יי.!;,;ן

 עפולה. ב',47, צייף ברילן, ביטון, עמיה ומעי: תיאורו החייב,שם
 1"',,עה אורו. תיק ".ן,, על: קלוחי ולשםנסת פימב.ת וחקירה ראשיה אסיפה נכשם, קבלתצו

,,,1( ענוין. נ"ר נשאני, "נינ איניהים חבא 1מע:1: "חיינשם

 נ-" "ננהים: שית ?1ת"ר.ך
 ת- נכוייי י סייי' י ית"י י"!1(. מןלטינר ): הש', נתשי.

 1 נ ן ), ט

 וזביגרז.;ט' 1959( גגובמסף )5 תש"ל בעשוןכיה נושה. בקשת חייב: או נושהבקשת
 הרשמי הנבטיםכוום )25 הש-ל בכבלו ט"ו והמקום: השעה הראשונה, האטימהתצריך

 969ן,11,י1 תש"ל. בנמלו ר 1575, דמרס,מ'מייקיט500



1
 הרשמי הנכפים כנס מאתוגידעות

 6ה19 הרגל, פשיטתפקידת
 רגל ופשיטת נכסים קבלת צו ביטול עלהודעות

-- , 
 1',876, עיכו7ג' דייג, עבדן, אברהם ומפנו: תיא,רו החייב,עט טיהר, )מיודריגו(, מינדיריי'ו א,-יה-ליב ומענו: תיאורו דרייב,שם

מבריה. תל-צביב. 131, ז'בוטי::קירהוב
 נ1545,5. אזרחי תיק מימה, על: המהחי התסמםבית 5611,97. אורחי היק הל-אביב-ימו, של: המחוזי המשפטבית

 בדצמבר )14 תשכ"1 בכסלו כ' ום'טיטתהרגל: רנכסים קבלת צותאריך )25 השכ"ח בחעין ב"ג רגל: ומשיטת הנכסים קבלת צוהאריך
1955(. 967ג(.בנובמבר

 1969(. באוגוסט (ZG הכמכ"ט באלול י"ב ביטולו:האריך 1959(. באוקטובר )2 תש-ל בהע-די כ' סימולו:האריך

 הש-, נישכןנ"ך
 ויומרדש' יוי~( נמנינר )ו הע-י 1 נתק ןנ וימ;רךש' ירין( נ;1ומ:ר )"

 "ישמ' clcrlnניגס הישן. ה;:ן,סנען

~-- 1 
 ועהי,ה. ענו !!11,2, ?!גן, ירו;., נ,:, ויעם.: היזורו הייינ,שט

 %,י1(. נינן:נר )י הען-ט נאר, ג., נ.ן,,ס:אריך1%1%(. 4י,1(. נחירי, )!1 תש:.ז נאי.ר א' הי;,: !שיההצריך נן"י ), העי,ץ נניסן ,' ר:,: ומקירת ";נניס שית ג.הצריך %,"ו(. ננ!סמני )" חק:-נ נאק, י_, ו..נ.נ. ,ימת .1ה"_.ך ינ,1"4. אוררי תי, חייה, ש,: גזך.~יניה-ייקרס ין,,4!1. "~ר,, הי, הירך, ע,: ךז,1;י ימעיןניח ישך. !1, ;,יןנ', יהינ ה"נ, יזי,ה, ..;" ויימ: היסורו ך,.ינ,קט
 1995(. באוגוסט )נ2 תשם-ט באלול י-א ביטילו:תאריך

 תע., נןן.ןנ."
 ועירדש' ין!1( נץג:יר )י

 הרשמי הנכסיםכונס וינוגרדש' 1989( בגוביבר )6 תש-ל בהמוןכ-ה
 הרשמי ה:כטיםכונם

 חסריו, נעל ךמז, י,.ס נן נ,ימאן יני[ וךן:1: תימוייו ",..נ,ים
 ;?דת. 114,ירי: מעז, יהיניו, 7יי) ירו,ש, יינף ורו.ש ומן;1: תיאורו ו"יינ,שס

 "",1%7. ,ויה' תיל דינה, ק,: י:ק.וי "מע"סדיתנרוי.
 )20 תשג"ה באדרב' כ"א רגל: ופשיטת ה:כטים קבלה צד"אריך 52,,1318. אירהי היק של:"יפה, המהרוי המשפטבית

 1905(,באפריל כבוכיבר לנ תשכ"ג בחשון ד' רגלנ ופיםיטת הנכסים קבלת צותאריך

 1969(. באוגוסט )25 השכ"ט כאלול י"ב ביטולו: האריך1982(.

 ו.1ו;רדש' ין,1( ננ.ן:נר )" השיי נימיןנ-ה ,""1(. נ"י;יסס );2 ",::.ס באייי ,:א י,סייי:ת"י.ו
 ""1%( ג:)יךיר ,ו ת;.י נדשין:.;

 ואשמי הננצץי"ס
 דיבידנד על להכריז כורה בדברהודעה

 נינן וי,י1,ר(, )מקון[ והרסן ינקנ .י;נ.; ת','י, ין":'':ן ה,- ן!, "שקם זיך פיז, "יצנר, .וצף זה;.; ה.אייו ך,י.נ.שס

 7";,7"1. "~רפי ה', ת,-אנ'נ-'!1, ע,; דיה:ץ רזן!?נית 4",;4%. ,ויה' ה., ה,?ה, ש,; ייזון, "מששמת
 %י!1(. ננ,נינר ),2 תע-, נגן,, י-ן י.:ךית: ,קננת p~ranהיו[ נססיי, )"1 ייין שיין נין ר;,: וסעידת ";נסים 7נ,ת ?1האר.ך

 ;נייו, אנן רה,ג ע.-ז, אני;וור, מסי 1:1;1: ת',.רו המין,שם4",1(.
 ת,-":.:.4י. ין,1(. נאי;ויס )י2 תש:-ט נאוי, .-נ גיס.יו:ת,י.1

 הע., נדשיןנ."
 1'נו;רדש' ,"י1( נמנןנר )י

נ.נ%;שי 1eGe) י:יי:נך )ו הש.י יהשיןי."
 ש"י

 בדין לנושים דיבידנד על להכריז כותה בדברהידעה
 בלבדקדימה שערי רהיב עזמות, סותר פלדמן, דוד יספנו: תיארו החייב,שם

 ת,-"י.נ. "1,השינה
 י",!,,. אדיי ת., ת,-"ןנ-.!., ע,: "ןהיוי ך:ע!סג,ת

( ) , ,י ., . ,. ג.יס גייס )4 הש:.ן גיזר י-ז ר;,: ויש,זת ה::ס.ס ,ן,ת ?והסיין

 %"!1(. נ,ו,סינר )"ו תע-, נלשין ז' ניסעו;ה"ר.ך

 ו'נונרדש' "י1%( נ:ינמנר )ו הש., נשיו נ.ה שע% %("1( נ;ינן:ר )" תש.י נגעיו:-"

501 1,,ן.ון.נ, הן,י, ינן., י, יייי, וייייז.!,.;ין
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 ;Cr-lT' הנכמיה כ'נס מאתהודעות

 55עג הך'בל, פ'!.מתפקודת

 הל- 52, פרישנ,ן רהוב עו-ד, שרי, יצחק ייענו: תי".יי הלייז' שם השלום בדבר והודעה נאמנים, ומינוי פשרה אישורצו
 חבינ,דיבידנד

 !(י~(. נ,ין,נס '21 י תעי כהייי י ' '. יד ך היי ו,,ן'ע,ין, ר"ונ נ;'1' עין ,ויתן, מקן ,מנת: "'TITH ךקי'נ,שם

 יינךגרז.ע:' 9ש?1( בנוגמכר )6 תע-ל ששוןכ-ך פחח-תקוה. גנים,כפר
 הרעמי הנכסיםכונם 2193,67. אירהי תיק תל-אביב-יפו, של: המחיזי המשפטבית

 1אןן מי:וי על הודעה "",ן(.יי". )13 היכ-ח באייר ט"ו נזמנים: ומימי הפשרה אישור צותבריך
 "' יגיייי %נ1 יך,ג ";י;., ,.נזמן, ומן 1;ן:1: ת,;(1ד1 ך,ינ7; וך,י: ,;וקף 1-%"" ,ז"ל נוין ,נוקיס ,.,וו דנדנו:ט.:

ו. אגורות. 15 לירה: לכלהככום

 ד?,מ-" יךןנ ית' י::::רנ: :מ :גע י"!1ן. ::::נר בנליו'ל; עגמיגן
,"" 

 !"!1(. נ:ן::ני )17 חק., נתשר. "' יל.נוי:ת"ר.ן ":,:מס: גמקרו סיעוףמקס

 תש-י יךשיזי.י יתי-תצן. ", ין ריף עי.י, יי,;,, י"מי.
 ו'נו:רדש' !(!1( ננ,נ:נך ,,

 ךינךגךל'ש' 1959( במבמנר )6 תש"ל במשוןכ-ה
 מפרק שחרור על הודעה "ושדי "שיןנונס

 בהסדר. בע-מ )1955( בלקן שרורי ההברה:עם

 פת"-ת-יה. מגילי' "יעים: המשיי מיז נתמן מינוי על והודעה רגל, ופשיטת נכסים קבלתצו
 62',1017. אזרחי תיק הל-חביב-ימו, על: המחיוי הי7וןטביתן

 יך., 1, ךךור יחרג נפר. שסר, עמוס ומש,: תי"1ך1 יייינ,שס
 ייוש,יב. 4, יויכין ר"ת "רעפי, ":נניס ג.;נ ו_ן,1: _.._,ןס

 ,"!1(. נו;,"וגר 1?2 תש.ז נפשכן י' ושערור:תרייך ראשן-,!יון.יתיון,
 1517,53. אזרהי תיק תל-אביב-יפו, של: המחוזיבית-המשפט

 וינוגרז-עי' ע5"1( בנובמבר )6 תש"ל בהוןכ-ה בראי )11 תשכ"ט באייר כ-ו רגל: ופשיטת הנכטימ קבלת צוהאריך

 י,יינ. נמת "יינ: ". נ=הנ,שת
 דיש-' ם ,ייןיינן

 ההלמי שהרוךצו ,"1, רוסקי,ז קל' 7,-ז, מוץ, וין ושנו: תיחור. ימין,שם
 יך,ז" 1מ1:7: תי"ויו י,י.נ.27ה,-":'נ.

 ",17!, 1' קינון ?נ?, משייננך,
אילת, 1909(. בנ,במנר )נ תש-ל כחשון כ"כ המינוי:תאריך

 !"!~(. נווקלונר )!2 י:., נך':.ן רבא "שחרור: יון;;ר.ך 1'נ':רדש' !"!1( נ:.ג:ני ," תש-, נושתןנ-ה

ן
 יינוגרדש, 1959( בנובמבר )8 הש-ל בהיווןנ-ה

 רןץנהןההבר"2ס
 יצי נאמז'

"; 
 ;,יי,ונ רוונ גזת, יערת יקז,

 אישיי י;-ניסנינן

 ן' ",:,,
 שחרורצוו'

 ו.:ו:י. ין,?"2, ":.גי, ",הינן, 'ך'א ,ישו: השוך, דן..:,ךס ls~SOs. א:י,' ת', "'נ,, ע,: ימצו. דגש:;ג.נ
 51,65. אזרהי תיק בו,ר-שבע, על; המחוזי ישכ"טבית ביולי )7 השכ"ט נהמו, כ4א רגל: כם.שט החייג הכרזת צותאריך

 1989(. ביולי )14 תשב-ט בהמוז כ-ה השחרור: צותאריו-1989(.

 וסופי. החלטי שחרור הצ.:מהות 5, לוק שמריהו רחוב עו"ד, גלזר, היים ומשנו: תיאורו תאמן,וצם

 1'11:רדש' !""וו נ;.נ:נר )ן הש.,1 !ן,1( נ,.;.נס )" תשג.? נאנ ג-א ד:'נוי:תנייך

 תש., גיעוןנ,"
 1':י:רדש' ,!!1( נ:ונ:נר )"

 של' נ'ת' יקית '":י'""' ייי י:":":-":" ת"ץי" ו""נה'עג "יעי' "יפניןייצן

 ;","נ2. "ורפי תי, ק,;'ג"ר-קיד, ךך"ו;. ומועןנ,ת
 1509(. ביילי )14 ת"כ-ט בתמי; כ-ה השחרור: צותעיד נאמן מינוי עלהודעה

 וסומי, ההלמי שהרר הצו:מנוה 19, תל-יי רהוב :גר, מומר, אברהם ומענו: תיעורו החייב,שם

 ך':ךגרן-,ך' 1959( בנובמבר )6 תש-ל בחשוןכ-הרן':ון-לציין.
 הרשמי הנכסיםכונס 764,69. אורחי תיק הל-אביב-יפו, על: המהוזי המשפטרית

 ין ין 1,!ן "ק.י. יעיי י, ייין. וייייייןיידין502



.. תשיט-1048 אוצר, שטריתעות תשי"ד-1931 ישראל, בנקחוי
 איצר שטרי של הכוללהסכים תן,.-,,,י. 'שם.. י:; "ה שי ~,וו נרו י!. י,יי'וי'י

 .י-י,.י ";ייי" ין'יס י;ין"י "יי",ן,ן י"יי;,ן "ן;" :"ן,י;י

--  !,,ן, יי,ני:י ,]י "ס.., ייגיי י,י,יי
 שן

 - יזין( נ"5י,י)1
 . . . . . . . . . ג;",ון",.'ננ,

ע,;'ןעיףוי()ו(4ק-ת יעי-,
 ,, ,יי ידי.,, . . גזעיי 7::'גן י;:ן,ת ,.ין,תיפת
!י",יי4,!( תש-ן-,4!1 אוצר,שטרי י,ו.ו,;,2]ךו,, . . . . . . . . נן",,י "יי:; ג,יז

,י.]"וו;1],ןן . . . . . . . . . ייז נייי;,תירת
-  ')()('י --ן . . . . . קינייני".שיי'ך,י7;'1

 ן,ע, - ן- . "למשיה קי ותענית ,ןלי' "יןרקייי

 סע,י
"" 1)נ()2( עין,!ע,ח1)נ()1(11,ע2.1,.,]1],י . . . . . . . . . . ");ן,ס ;ייז ,י. --, . . . . . . . 1שייי")ין.1 "ינשיי,

!ן",!"נ" ""ן,""!,"2 )2( )נ( 1 "עיף 5.ע,
 ":דוי. ;ינץ ,י ,וי" ,ו לי," ;,; ;יי,, ק,"; ק";,,תי., - 9י!1ן ימגר י: )12תש.ן -."",.(1,,2 שי ;,יי :ויי הוו ,ין"י( ידיין ין.;ית י,יי,,. בכסלו ב' גיוס במתזות נמצאים4.

 )1( ( ) 1 -ע.ף !יעי

 )2( )ין 1 !עיף 5'עי
""",!"9,4י

נה,נ

 גלרמומו ואיו הטודיצ.ם אח-יות על מחפר~תוח אלוהוזעות
 נכונותן סי תתודה חתןמשום

 -אל-עת. לעצמאים תמוליםקופת )"ן,;14( בע,מ המורהי הפועלבזק
 בע,מ אלרן בזקליד שמעוה הי:.ן י1 עלא ה:,,ית נ"!י!ה נ. הומה, מה:יתרת
 וצ ב'וס בריןונתכנסה

 באוקטוב-

' לסרק מיוהדת ההלט,: נתקבלה 9"19
 4, י,

 לניעותיו "ת מיש "נעי ךך:יה :וו הנייות ,ו שיש :וקהג, ההברקתלפקודת ",נרה. ניערל ת,-אנ.נ,"4, 105 לסעיף בהתאם הסים.ת האסיפה על הודעה ,י,י:ג,,ס מי"ג ?:יני, ןי:א, י..ז את )ישות מרעין ךךנרהאת

 ש, "הני.ס ש, דיירותה ה:1,יתשך,:י;ה דייעה נוהי'ת:ת ו:.,, ,יייק 11 דווית יי!יס מיאס י"ס 21 תון הו:"ותי"ןנ%,ר.י
 In.oo נשיה %"!1, גז?מגך !1 ג.,נעם תתסס ה;-יךך:רך ה,- ,4, יי,י::,יס רצון גי-מ, "י,והז "ךוייי נ:; ך:ןן:,!י

 תל-אביב, 9, רוטשילד שדרות בע"מ, אלרן בנק במשיריבבדקר,אביב.
 ייך,יס י.ר,7 ךת:ה, ניץד "ייפה היפרק שי יויי די,ץ  השית7שס ןי,ןז הוך ;"לון תן;,ה'1 יןש ,א "קי אסי "זס "1:,שה
 העירן מסת נויפיס ניןורים ישנון ובדי התירה, גוכךי עשתזן, י.עון. ייג:.ל

 יספי,. ,ק, ותגיה ק, ונ:י.רות ננקריס יית;יו  ניוןוליייימ מברק ?גיורייינעל
 יני, :מראי,עי:וא,

 .אל-עוז. פיטורין לפיצוייהקרן
 בע-מ אלרן בוקליד

 )"ע,11117( בע,מ משימריקת ח"2 לסעיף בהתאם הסופ.ת האמפה עלהודעה
 מיפיי( )=.יו, החברותלפקודת

 ין:רה ש. הב.. ין ..?חת :י.," ענ"ן'לה גבין", ננה:'תלת ש. ךךגרין ש. ה,ייר.:ך ר:.,.ת שך,ן.וה ה.1עת ינהניעת
 )ע, מריין י.ר,ק ;, ".ך,ן %""1 ג"ו,ל)נר " נ.וס שיתחייל" י!."1 גריה  ,ינן, גדימבר  י1 ג'. ג-וט התגם הנ-לךתגרך
 ונירה. יי5י,י 7!י, וירי 5.,ון,ף ויד ייזי, עמ'", ש,יגויס ת,-"ניג, ", רולש.,ן שורות ני,מ, ",רן נק נמשיזינ:.,ר,
 ז,-" ששת,שם

 ..ס ש,1ש.ם ת71 ,ככרק.ס "גיעותיהפ יךו'ש ו:ון'ם ג,ען ד;נקיס י'י), ךת:ך, נסן הדיצה הכפלק ש, סוכ.
 הל-אניג, גן-מ, ישי ~ריקת היון: יקי 1., 7.דעך יריים ייוס ייפר; ת"ת יוין.ס גי,וריס  לשוו? ונזי התגרן, נקני ע71ולה

 ר!. ות"ד הזיר;. ושל הןגרן של י:;"רין גפו7ן'ס להתוהו  ייהדולהןלין
מפר;יס הפרן פמליא.,?מ:.ח. יוא.7פלן וודפילייוףיי:וחיה.פר

3הל יוי1.,1.י1 תי.ל. רזיי  ,' ,1,י. דייייי'י'.זין



- -

 ייויג ;ן,י, !,י, ש. ז-י "ת ידני" ולן-7 נקי ,:;לת1. )ן;,",,,1( בע-מ בת-יםעטרת
 בדבר מיוהדת החלטה דבר עלהודעה

 "ת "-י י:'ץ:י שוי גה: "י מתו שיי' """ :יו' מפרק ומי:ו' מרצוןפירוק

 ך(ך, ן, "תיךתו נויר,ף י:ת1נ 1% "ייבמי"מונע, נ%ן,גן ך'1ןות ץ,ן" ,יגעי ן:., ""גון גי ן,ןען, נ,הנ.תח
,חבר;. בפירוק ההברה אח לפרק %9,27,13 מתאייך הסלל מן יוראתטללית
 חין %נרמס י..ן %ת ו,ן:.תמיוון

 נירי"
 גון מזומן מן"ניה "גן; טינית ותונע פוס ו;ן,"1;.:":, היייה.

 :ך; ::ןם.ך::ב:ן ן:::::::::בן:: 7 מיי"
 עזיי,. נעת י"שני1 'יי"י י% יקיז";'ייי 5553 ביוש 578 חלקההברת

 עו"ד פלד, ש'ד"ר. מרענ'ן()בפירוק

 החגרה של החסרים וגל הכלליה שהאסיפה הירעה בזהניהגת
 בע"מ צנות" הכלים"ב:וני לשם הביה במשרד זאת הודעה פרסום לאחר יום שלושיםתתבנם
 מרצון()בפירוק העסקים פירוק ההנהל כיצד המראה המפרק של נופי ד1"ההגשת

 נו,.,ת., "י"ר,. :%ה ווגיינ גיאוייס ,:מ1עמזי
 יעין שי קמ;,1 י1 קן" _.,ן.ת נ,ן.ן. _. ו,___

 :::הי::מי::::.::::.:ין:::ב: :גבצז: י:י' י.ייי'י"י'
 ,ןויש "ןןר" מתה %.111:ותק,י% ךיקת1גע :, 1% ןו,ו,ס :,ע, בע,מ e10G ב:וש 90חלקה ""יי". דיי; ,ןייי ""גי" :יפי; "יעי.,"ן,

 ק, מ":,, יינחת געלית נ%נ.!ה ג' הוה,, גוהניתנת
 ""גר"

 תרן וגן, ינ.,, זגתוגת ,!. ,ן;ר, "נאת נ?יר,ףהנ.;".ום ",
 הידעהוי. מרמום מ'ים 21'יט המייסרות הההלטוח נהקבלו 959נ בבפטמבר 23 ביוםשהתקיימה
 הנ"ל. המיעד לאחר שיוגשו מתביעות ידינ לא המפיקהמאית:

 לפיל שיוי?ר,אביעזר ",גייס. ע-י מילין נ!.רו7 ""נרה את ליי,1.

 ,",11.1.,1 תן.י, :ין.1 ו' נן,ן, "!יוי:':'יצן504

 ירושלים הממשלה., המדפיס ע"יהוונם אג,רות 144המחיר


