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 1969 בנובמבר157920 תש"ל בכסלוי'

עשו,:)י
ורזן, "נ"י ;נ,", יתמני" "ן,ןן, ",)ית "117 :זעווווין

 ון'תי !נפו :ועי
. תשנ."- "תתנוון. תנית י!. . . . . . . . . . ת י ו נ , : . 1,י) ],,: . . . . . . . . .  ציי 

 לפי מקומן יקל לחשמלא.ס הבחינות מועדי עלה-יעה תפיפת  להרר.  ןין לפי  רוזבכית רשומת מי:1, עיהודעה
605... תיכיד---1963 )רש'1:זה(, החשייתקמח602 .... תש"י--י194 בקעת-תיוחם,מןרקע.מ

 ..._____ הקרקעות_ מקודה לטי וכויות יו",ח הצנת ברבךהכרעות הו" לפי ההשקעות מרכז במ'נהית הנר מ'נו' על הודעה-
. 

605..,..,. הקיזן זכות)ט'דור602 .,.. תשי";-ק195 הון, ךשקעותלעידוד

 שירותחוק לפי המרינה עובד של שירות תק,פתהישוב המטפס בחי פקודת לפי להיפה :וסף עיי שופטמירוי
605..,, . חשט"ה-1955 )נימלאוח(,דבדי:ה602 ..... - . ..עידוניי:

506.,. , צינור יצרכי אדמות רכישת ברבןהודעות602 ...,, . ;,סדינן רשתו ביט,י עלהכדעה
 !;יצת.!' זן,! בה' ין,ו,ת ו7.)1)ת י"1 נזנווויזת ))ין(. ),.וי;)( ,"";הות ו:י":)ת "1;י" ין.ך,)י,

 650.... . . . ,. ת ו תונ עה602...., , . . ..1114

606. . נתבלו שלי מביאות נ);ירח ברבר המשכרההודעת והתפקיריט דסמלועת בלונים יהיי להם צימור ז,בריקביעת

 ים רם תקננת לפי למתיכים סנקסים ניך,ל בדגרהודעה603. )גב'ה( היטיס מקוית לצורך המהת, על כמונה7:ל
607.,., . . , ה:זי"ג-1953)ס"ורוח(, חוגה(, )תשלומי הינוה-שעת-הירום לא' טמכוי.תאצילת

 1"ף י". יק ך;;י~י יוו."1 יי הייי" וי ",ת"ו%. . . . . . . . .ת;,.,"-,י.1
608 . תשי"ב-1952 1שירות'מ(, )טחורוח קניה מס דוקלפי603.. . דאמ.רוה התקות לפי ממכרות אצילתביטול

608.,.. , סי.יזת הצרמת בדבר המכסדודעת ופ,נף בינוי דוק לפי מיקדמות הודעות ביטול עלהודעה

608.' תקי בהו מצרכים לסמן היתרים כתן עלה,רצ.,ץ603-... . ה':מ'ה-965נ כניקום, א..רישל

 _._..609.. . הימ"ה--1165 והגגיה. ההכנוע הו; יפ-הזדעוה החוק לפי בניה להיתרי הטכסה ל'הז הסךכה בדבר הודעה-

615.,..... ט ט ש חץ בתי נות ן זד603.,...... . . ר . ר יה

625.,,,,, הרעיים הדיו בתיהומנ,ת -:ל יפ'ניי לבינוי הרעפות בדרכג שינויים בדגרהודעות

627...,.. . חגרו,ת לפירוקבקשיתנ60,..,.... שיקוע.אזורי

 ביוראי היין לנפן ומנעצה בהרכב ותינני עלהנועה
628..... . מקרקע'ז מב-דת בדברהודעות

629..,... הלגהות מזודת לפיהודפות1ה6.,...... וכניתן)מושצה

533..... . השותפויות פקודת לפיה!וע.ת מצרכ'ס על הפיקיח הזק לס' סמכו'ות אציית עלהודעה

 _--634,,.., החטמי ה:;ס'ס בלס מחתהודעות604....,. . ת:יי"ה-1957 ושירוה.מ,--
638..... . הכולי היפיטרופוס באתהודיה04(,.... . ניקוד הכנית הנה, עלהודעה

638.,..... . . הגרלהייעד ההמה הקנות לסי דיתריט ;:ל תקם; הארכת גדבדדודתה

639.,.. . המטגע החוור על ישראל בנקדי"ח504.....,.. 1941)כספים(,

 הארכת בדברהודעות
 תזקי

639,.,.. . דאוצר שכרי ןל הכזללהסכום דפס, חוק למי רש'ונות

539....... הציבור, מאתה,דע.ת604........תשי"ב-952ן,
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 המ.נהלה חבר מיניי עלהודעה להכ.ר המועצה ההלטת אישור בדברהודעה
 );יי11 ,"," 9 נע'ו יר' סמלית" מסיוף ג' מ",מ,יין'סבמוסדות

 פייס שיה "ת הן:ש,ה יפת" תש'.ס-י11%, יון,"ש".ת
 והשיות. מינו ניי:ן,ה הנר ,ן.1ת ,י.1 "1 יקיף ,סי י::.תה נתווף הממש,", גי גוהמוזיע,ם

 ,",ה המ15רס'נ נלונים יונקי ובו"" יי,::,"":.ע2ה
 היייי nTir"_'ri.-יי"" גג,כד"ב;ב ייין'ת

 ה,-אנינ; אימנרסיסת)1(
 ארנוןמיכאל י"!1( נ:ונמני )ו תש., גושיךנ-1 נר-אינן. אונינרניית)2(

 ן:מש,המי:.י 1%י:7()יי
- ארנוןמ'טאל %!י1( ננונינר ,7 תש-, נחשוןנ-1
 הרן?,"מהניר 7%מ7()"מ

 2%4. עמ' תשי-ס, "!2, כ."1

 העירוניים הכצטט בתיפ-ירה
 לחיפה נוסף עיר Dnt'Pמינוי

 י, "ע.יימיס הישעו 2ת, ,.,יז" 2 נטף ,;, נ..,ת,ג"..ף חיטוט, בשעת מקיקעיט ורטיטת להטרףחוק
 %"יי( גין:יי )ין "ש-י ג"ח ג-ג 'י" עי יתיידה יז:" "ןהש"י--י1%4

ף י" "1 י ן " יךני:יי מוסמטית רשויות מ'גו' עלהודעה

 ,חזי ,"1, )א( 2 נעיף ,פ. נינ1תה נזוקף ני, גוהמוזיעיס
 שפירא ש'יעקב יוק( ננונן:ר 1 )ו הש-, נ:נ,.א' ,ותוי(, הרו, - )יען ן תש.,-1%4% הירע, נשע, מקיקעיסתדינה
 - דמן:,"מרנתה

 "משפריסשר 11".1()הם

 5!ן. עמ' ?-ו, סר, ג', נין ".י, יו,.1 ,12רד מוסתת רשות ,היות 'Q11Dfi לשרו ש, הנקי. הלנ,,"ת)1(
 ""מור;"חוק

ו רש1.1ת יהיות א' נתור ,הין נקונ.נ שלותיהנ "שי האנשיםאת)2(
 הש"4_0טפ1 יוצאי-חיץ, לטרסטטים ניטיי,נים ק ח' שוות.ים אקר הששים וחת העיור החו, יצורומוימנות
 נוטריון רשיון ביטול על הודעה נה'עזיב: 1,!עו, מקיים ממרי יהיות כ' נתויתוניס

 יולייוניס ,ה11 ))( 5 נעיף ירי נינותי נת71ף יי יוטריאני נ'טור א'לוי
 זוז שי הישירן "ת ניטיתי תש..-"נ!11, '1ן".-יי,,,מזמם--

 איינשייין,'שדא, ,סיג,,שיא,
 נקשחו. י5' נ:וליי11, ,:ון ש,1::רומש"

 "1152 מיה ע, "מונהנגן "?!ון מיון ;,המלתה
 שפ'רא ש'יעקב %"1%( נן,קל1נ. )24 הש-י נעשין'.נ נ"נא,מיוני איית.,נסת,,

 הישי?יסשר י1ו";()ים ה.5ה מהוו עי המ:.1היון יסה מחו, עיוממוג"

 141. עם. יש.י, !1, נ.ה) נ"נא,מיזגו "יון,אכריס
 "יינו מצוו ע, הממונהנין המינו מ,11 י,המלונה
 ומנק,עכזת, רוניק,זוז

 ן י , ת.ןנןהמן1נהע,מןו,ה,-אזי:ה::1;הע,ןןו,הל-א"נ

 י_
 )הטי*זנן( ן ג"ף...

 1934):-ט(1 יי1ש,ין מוז ע,גע"ממעה

מ.מי 1יוימון,יסה,
 נעיי ,!י ימנויותינתקף הזי1ס מהון ע,הממתה

 הללטת יתל:ית נ, י",7 )1( 4)א(

 ,ת;ךת ן' ,ן,ק ,א( 1 נע.ף אפי ן. %4י1 )נצל, נזיתי(םכ שהיו סכור גהוק י12יו מוסמנוה זשויוה ק, "מ,מ,,סג,

 יאמוריס. מהנ;ין.ם "ן7 נ,יע:,1 נן,יס. - היום עזגתו,ף

 תשיי נן_,ן,.ן ארטןמיטאל %ן!1( נ:ונמנר )7 הש-י נישעןנ-1
 דתןמטה ,"1%( ג"ו,?וני )21

'' ""41:()ימ ן::ש,ןמינ.י 1י7,4(מם

 ותהוןשי

 7"21. עמ' השג.", 1." ,י4: ;מ' 442, מן' 2 תון' 1וי1, ע.רן 1. עמ' הש.,, 27, נעה1

 ",ו.1,ע הק.), מל, .' ;1מ. ";תוכש,ינ602



 ח,גד(, )תשלומיתקנות-שעת-חירום כהוזות על )ככינים מבעויות דעצרתדוק
 תשי"ח-1058 תשג"ד-1004 כחוז(,וקציני
 סמכויות אצילתב.טול גתתים יהיו להם ציבור עובדיקביעת
 המחוו על ממונה של והתפקידיםהסמכויות

גתתי
 "וזן(, )תשלומי ,תנות-שעת-"'רופ י1 תקן" יפי נמנוה,

 !עיי )ן' ימנוה'גת71ף
 יפי !לנ יבוזה סינו.ות "?יית את מנטל %ך ן,השי-ה-l~ss יל )ייונים ין:ויית "ענית ייוק )"( ?

 הפריומיב גיי,וס פורימה יליה שהודעה מן, ו-"1 7 ",תעות הצינור ייוגזי גי קיבע אני ן, תשג-ן-4",1 מצוו(, וקצינייצווות
 ו!. עמ'השג-;, ויתיקייים ה!מ;וי.ת נתווים 'היו ,ן,1 ויפויטות במשרותהמ:ינ.ס

 שרףואב !"!1( ג'וני )27 תש:.ט נתמו,.א המסים פנוית לטורך לצרם, המכיירים ויאוווה מהוו, ע, ממעהשי
-"מנוונת "יפיהשט ו"תעשי" וש"ישר 44"74()"י . י..-  21. עמ' השכ"ל, 175; עמ' משכ"דן ס"ת1

 :::ותו::ז 2נ ::::;ך::
"ממץ"

 שיקום, אוותי של זפיגיי כקוידוק ימ".ו.תנ, ייוקיים 1"נ,1, המנן ע,
י:שי11ה_1905 יי?!.ןח.!ה "יפה :rip~ מי אגוריהמויה
 קניה, ים אעריממוגה

 תל-%אבי
 והמרבוהל-אביב

וונ"
 מוקדמות הודעות ביטול עלהודעה ונמרנוה,-"גיג ת,-אניג-י!1 ימנן,

נוב"
 היריימים נ.ל,וט שייינמה המיוימח הרוייה ני 11המוי,עים יי"ווותנ, ,וו "תעופה נו, "סני,

 נטע, אהרן ש,מינוים
 ?ררי

 ירושלים, סייפית, שיגויס אווי יוני ",", עמ' השנ-ט,"""1, פ,ןמן, יפי, וירי,, י1%נ1 1'י7ינס,
 ,1נ?,., ופיז אונלרוף יין. :),זינגיו,מישי

 . הש:.ט, 1%7, "ירנ.ן,ם, נ.,,.ט שיויסיה המו,זמת.שוועה !ור"מ" עפיו קן,זע"
-  

 ,זג, 122!,עי' אונטר.ף, .1!ף ש, 1מ'נ1'1 1973, עמ' תשג-ו, "פינ.מיםג',,וט
 גט,וה, - יר.ש,יס )הי"נ"(, נ",אוה שיקום %ווי

 י"שץ "lSld - 2 עמ' תש;."' "יינימים 1""י" ייינן" ע"יש:ן
 תשעי

 יען( 3"וקטוגר )4?

 תש-, כקוןנ-ה
 וקינוןשר שרףזאב !ו!1( ננונמנר )"

 ש.,וס אןורי ש, וקינוי ,גינוי ןןשות ראש,ושג ואופישי ",4"7()"מ
 "". עמ' השנ-ו, !."!
 ן בניה להיתרי הסכמה ליחו הסמכה ברבךהידעה 1374. עמ' ק,.ו, סי, ג' נרך א-י, "1,,!

 ופ.ו., ניון. ירו, " סי.ף ל"י י1:.תה נתוקף ני גן, מהזיעאני
 השק(, - ),",ן ת"נ."-!""11 ש.,י;, "ויי'שי חוכה(, )תשלומיתקעת-שעת-חייום

 יישות "סן,נ"
'תשי"ח--05%ג

 וישו" ,,"יal~'P 1 יי "' שי תזו"ינזרו
 י'"י' יעית "ת

 נויה ,י.חי. יינסה לכהן ייי1. ים, הדניס, ~ןו1,"יי7ין,ס סמכועתאצילת

 יציק. "2 ג;ע'ףנאמן "1נה, )השחייי יה,)וה-עצת-חייום 19 תינה יפי נמנמי2ת1,י
 ענ,"וה היתיי ,ועות יהץ נכמסי ,"החקין ג'?יעיציייהשי-ן-,!י1ן-

 לחוק. 23 סעיף לפי לרשות המתותהסמכויות
( ), האבחן ,וב, יתק)ות, ")%( תקנה יפי נמררות, %ת אורל%מ)1(

 ניטיבמרדכ' 9!'"7( )יי יי.י !"!ו "!!,, 4!!9עז 43!9, עו ו4ר9 2!!", 21!","1!י,
_:צ:97:ך:ב:י:יןיי-::::'יץ:::וכ;.ךג  ש,"יס "הייי שי בנייהינ!י,יי "ישית יגש יהב 

 2,7. ;מ' השנ-ה, י-ה1 י"אנשיס איו .נ, יי השנ-ן-4"!1 חיגו(, תשיופ)ק.עוי
 יעיו: נ7ינין ה!,'זס "וששים

 1 של ופינוי לבינוי הרשות בהרכב שינוי בדברהודעה יפז"ע,נ
 שיקוםאיורי הטה "מנן;ונן
 7:'ן' מס %ווי.ממונה תל- עירית ראש נן.ו להיות נהמנה ,:טור טרוא ני מיייפאס ת,-אנינ-ינו המ:נ;וגה

 ",י1י הפרנוסים ניי7יס ש!.רימה ירשה, יעי עלה,.ר2ה "יעה; קניה, מי 711%,ממונה פרבר. אירון נמאס ן, תשנ-ה-!"י1 שיקים' זרי ש, יפגעו. .יוק,יס 1נ,י, מננ ח11ך,ממונה ( ,", , ., ,,ג.נ %ניג ה,
 -- זה. ,!י תהוקן 74"2, עמ'תשנ-ו, עצה שמז;" מינ7' ינויא ימנו,וה איילת את מנט, אזי)ל

 9"9ו( גאו,טינר )י! הש.י ין_ץ,.ת נ!7. עמ' תתגעה, "111, י!רנומיס ניטוס!.רנמק
 בקטובמרדכי "י!"7()ימ שרףSKt ""19( גיתי )ו2 השנ-ט נהמווי-א
 "ש,ג11שי ו""עע'" "ן"ישי 44"74()"י
 ופעוי ינינ.י הרשוה ראשיישנ 21. עמ' השנ.1, !11; עמ' תשנע, ס-ת1

 שי7ינ אוייי ש,
 279. עמ' השב-ה, ס"ת1 ד1%7, עמ' תשס"ז, 54ן עמ' השב"הי ק"ת2

 יו11.י1."2 ת;.י. ננגין י' !;,1. ושנימיןייוון
"03



 שטכונ,ת, מכני והחתה ה:יקוזהיק שיקום, חוורי של וכינוי כתויחוקןיי
תש."ה-1957תשכ"ה-1955ן  מן:, ון,נ;, הניק.1 יציל 1% י:ן'ף גיי"ס יייען' !:"וכיה ניציה יאוצי שר ננציח נתינה ני..בי יונף י, מוי'ע,"נ. שיקוםאזורין תכנית הנחת עלהודעה על ופינוי לבינו. הרשות בהרכב ש.נוי בדבר הודעהן

 ,נ' שיקום אחור, ש, ול'צ,,נינו,
~'ra 
 ;1"-!ו-4, מס' ווספת וי;.ן שתבית 1' ןיןן-וו!) ג:ין:ית' 7, וךנוי ביזוי ,יז, "

 ען ייי.:'ת מיפעלן ,.מ ו!".! ש. 7?ע יי?'-נין יפי:פעיית ביי[ ,יששה סיון, כיר[ נמ,ום הש:."!"11%, שימס,אוויי
 - ה !,ן; ' י!!1(. נסןטמנר ),1 'הו.י גהשריו'

 נהוו ישית 1,'ה ןי'ט, ש ןןנ"נ7' ריי, שי ישי, ',

 ";ידו. ישות נתקון 7:ני,ות י:,.ן,1,יישויות %"1%( נאוקסונר )ין תש., נעשוןי."
(

aT1'תיקיייהשי :י,!ן:7() ן.,.[ אחור,י "רשות יאש 
.

 4. ?מ ה' ה" ן",-'נ יד!. עמ' ה"נ-ה, ןס-ה

 בדביהידעה
 יפעי, לביניי גחךת,ךות ש"נ..

 1941 )ככפים(, החגנהתקנות ש.י
 מ.נן, נייח יקיות נהמנה סאון מינה גי מ71יעאני

 היתרים של תקפם האךכת בדבךהלדעה מותעי

ינר,ן
,

 שר מסעם ש;.הן ונגער ין:;' נ:-ו יעונין י!ת'הת;'.יריי י,17, יפרנומימ בי,,)ן שקיסמה הרשות, היגב עי הה71עהי ש, הכו את "1%7( נחנך., )7 תש., בג'ין זך ים עי י,-.י,ו'
)נ..תשנ.ו,ען'74"2,תת171י!'זה.

,"  ן.ן,, 1 

)
7

 כץיוסף %"י~( נךג:נר )" הש-י נצדורב מטככי
 הזז ישע ע,ה:!,ח י"!!ו()-ן הקינוןשר

 ",!1. עמ' ,דוו, מס' 1 הוצ' ין?1, עירן ו.,וס אווי. ש, וחיזוי ינינוי "רשות ראשיושנ
 7!11. ע:, תש:.ס, "ווו, י.!ו %ו2. עם. ת"נ-ה, י.חן

 תשי"כ-נ1952 חנכט,חוק היין לגפן המועצה גהרכג שינוי עלהורעה
 רשיון תוקף הארכת בדבר הידעה ומגית( )מועצהבישראל

 נישרא, ה..ן יונן גמויצה חנייק'יה הן..נ- ~CEt/ .",, "1 ין.ף ,:, נמתק, שמהיקף מוזימ"ץ מאות-ייוני, אני, נ?,א, "ת מיוינו נ. מ11,ע.ס,":1
:גך::צ"1::יי:מן ע,.1 ש:71;ה ).ןזנ,(, 1"111,1 היש.11 הכף את י,,ינת. ן, !י!1 זממה(. ):ייצ"

 )!ן הש:-ל יתייר ך-י מ.ינעעגג וידה(. נ,שין:ו?ן" דייו :מי,:!1

 אטעורמשה l~GO) נחי,לונר 71! הש-, נלשיןסעי ינ' הת171 י!,1, עי' תשניא, 4",, הפר?ומין נ.יקיסשנזריי,
 הנפט ע"נ,מנן,)ימי!,?7('1יו".
 י"!1( נחו,טונר )14 הש-י נעשיןנ'
 תש..נ- מיל, ,ין, 1% נעיף ,לי ןינ.הי שלתוקף מוזיי,אף שרףואב רבתיחיים "ירו()הם

 עליו שיוקען -המר-, lllllOO הרש.ון תכף את הרינתי ן,?1si ויבשיה הן?,ר שי "ן,,א.תשי
 ש, ,שייפה ",,1, ען' =:-ו, 12,7, "!יסו:.ס 1',;'י].י:ךה
שם

ם;%יני"ייס leog) 2"י;ייני ,27 :גגנה7.יג הפיקוג!י7,גצ_יגי9ם1ישיייתיםי"." יין(. נלד, )"1 הש;-ט נאיר נ-ו ר'ונ נוננ"
 סמכויות אצילת עלהודעה

 ומנאר..(, 1",11 רישיון תוכף %ת 7(!ינהי ן, !נוו וקוק ,ן. ממנויותי את אננתי ן, הש,.ה-7ני1 ושירותים,מיינ.ם הש.-נ- "נ"ל, יהו, ,1 נן.ף ין. נעות. ש:ה71ף מור,:,אזי ;. הפירע יהו, י4 סעיף יפי סמנ,,ות' שנה71ף מוסעאנ.
פ.ר::ןנ.,7י:ג!י:ומ.םוי"1,הש:.ו,יי'!,י1,1-!,ן1,השנ-ט, ה;;.ת ,:הקין יסב:ות פיט הי;,אוה, משיו ישראיי,יאיהן ע,.1 שמזויע"

 7"1%(.71:?:':ר יהו7' ו-12 11 "1, י,%, )" הש:.ט ניכוי נ," C1'b נזנקת שזה ש, ,:קו!, 7?1,עמ' )ו(, );ן ו סן'פ.[ יפ' ,ימ:ו'וה' שיט הי'קת' נני-פ;, צוויםויתת
 ~TTiJס.1 כבתיהים %""1( ננונמני )4 תש-י ?חשוןכ,1

 אטיותך משה יי!1( נא.ן:ונר )7! הד.,
 "מס ען.;.מזה, ו!,!7()די הה,,ח1תשר "7411()קם
 ס-"1

 !!!. ימ' הלי.נ, ס.,ן 24. עמ' תשי.", "24,

 7,.ו.11.י? השי. ינני. .' ירין, ו!י;י_.ן,י.,ס604
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 ן תשכ"ר-1933 )רשיונות(, ההשכלתי:.ת תשכ"א-1ך19 התעבורה,תקנות
 - -- )רוי.;ותן,-תש:.י- ,"דלי י",1,ת )י "י ית,;; avrJ - יקצת )-ויו, )%( ,"2 %"1, 4, תלמת ,ן, :ירית. גת,,,-- מקומן ועל הבחינות מועדי עלהודעה והיתר פטור בדברהודעה

 האמירות ההקנוח למי לחשמלאים הכהינ,ת כי מודיע אני 1, 1963 דנם בזה פוטר חני התקנה(, - )להלן 1 השכיא-1961התעבורה,
 כביש סינגלוכסקי, יר - -אורס" המקצועי הספר בביתיתקיימו הרכב( - )להלן יוהד או ק"ג 13,500 המיהד הכולל ומשקלומשא

 להלן: המעורסים במועדים הל-אציג, 28,הטייכים בתקויח בישראל, לנמלים או ארינה לבתי במשטרים הדר פריהמיביל
 )?(, )1(, ולן( תלות יה.י%.ת ";"1(, גיא. )1 הש., נ-"נצייךעז

ר%_.:. דן,:; והמאיס נ, ש;ת,יימו 1נ,:ז ,הלנכת, 1-ולו% )ל)ו(, ו--"קי,"י- -ישן,"'-מנינך- מ:;1:ים ר7י);.ת לנסת י_נ)1(
 ""!)( נז?יגר )4 תק-, נ:?.ו נ-aT'11 וימען ייינ,ת מתריס שנוייו ",,י. נ, ע, דר:נמג;"1.

 בכתב; החשמל תורת - 3ל.21 שעה עד 16.00משעהבבטיחות;
 נז!:ני )נ תש., נ:נ,1 נ-הcTta ורכב 7, המשלח קי,ע'ת ע, שנוזיו נ%ר:דב, מן:,הייין.

 ,יתן(
 מיתקנים: הכמן - 13.39 ונעה עד 8.30משעה המטען של ביזהר הבילטות הנקוד,ת בין הכולל רחבםכ"שר
 ו""1( נזומנך )"1 הש., נן.ת %....נ יעי גו,ט %ינ. מהמטען ולק ו:. מטר "".2 ע, עולהאש

 ובית משבדה פה, בעל בהעה -- 18.00 עעה טד 00"משעה וי"הב
ב,";,ן נשפי% וך::, ש, ו%".ר.ת הן,ת מטויך ה.ינ %עו "שין)ץ(ן.

 נז?ינר"ו"0נץסנ'נ?נתהש.,)1;מ,;,מ,נמ,חףעתימ-""נ-ממענר"והך""יייש,קי,;'ת
 ובית מעבדה בעל-פה, ותעה .- 18.00 שעה עד 00!משעה , כ.
 דע,יסעיי:יןה%י.י,%וע,ד?רףנה%ק,ריפ%עועו,ה)נ(

י,%נ"  הרכב; יוייצרן על שנקבע כפי שלחס העומם כושרעל
 ישנק:יתישדמתמ7ך;."עמ,"רנניי-; )!(ג%שיוזנמת7?וותתש,"מי:ג?תו".ת,נ;,,,.ע:נ:מיתה4.

 "ן,0 נן?מנר )4 תש-י נמיי ז-ינץם או יהרולן ולץ ישממו שלא שולן וקשורוה מימותהדמות
 נץ ש:ר."נ ביקי; ימלען; ננ,, %ו ע,נ'7נן'עה,תמוז.

 ננ,נ;יועה"""יעישעה"".21-ת.רתך,שן,
 1969( בדצמבר )10 הש"ל בטבת א'בקם לקרקעית מצב במצב הדממת מהמטעה רהב התר היאהדפסת

 מיתקמס; --תממן 15,00 שעה 3ל'9ידמשעה בולטין; ?rlls יההץ של% כךהרכב

 ,",3 נונינר )11 הש-, נצנת ג'נדן "( )ן( ו% גת,): נץ:.ר 7ילנ ומבהלים קשויים גילען%ימי".
 בעל-מה. בהה -- 1,00 שעה עד 00'9מיעהלתקרת:

א'מ'רק,בר נ-חנייץהש-,,יגמנמ:ר%""0 %נ,חהיר%היוק.תחייץייוי:נתנוז"%ן.ר.ע,וי:ג),(5.
 ",קד, ;דנירון, ),מrl~nlu )7,"",2 ו"מ נמה קנ7נע ::י ילידת מ"ר "2 ש,י:י"7
 31. עמ' תשכ"ד, 1495, ק"ת1 הים יאיר לעץ ה-יאה אשר המטען בקצה מספת זיההלוחית

 הרבב על הזיהוי לוה,ת ההשיגה ובשעית ע15; בתקה שנקבעכפי
 343; גתק:ה שנקבע כפי ונראיתמיאות

-- הקניכן זכות )כירוי הקרקעותכקוית1(%שתחייה.ךמן",ייייךן'2ייי:ין;ניס ---
1 ":וק, עי ע, נן"סש  33)2( יסעיףן %י 7""[ ניי נ7יית'וס "י"ס "י ני'סגג7גס"ג;עם כהתאם וכרוה לוחות הצות בדברה,דע.ת ךתמ מ"זש ממך, ע, ע, 

 757א, 8733, גושים עבור הזכייות לנהית כי לקהל בורמודיעים ההשקה בקשית מציייד הרככ מרוחב ההורג מטען הנגמילרכב7.

 הוצגו הדרה, בנפת אל-ע'רבייה, באקה 8782-1 8767 02י8, 5701' לבן אור מראים מלפנים אשר 340, לתקנה כמהאם רוחבבפנה,

 קצין בלשכת בחיפה, הצפון לאצור המכדר הפקיד בלשכתלעיין ומיתקתם למחית, סטר 130 של ממרתק נאה אויר במזגהנראה
 אל-ע'רבייה. באקה המקימית יבמיעצה הדרההמחי, אוומיס רוחב פשי שני ומותקנים דמטעה של הצדדייםכקצית
 השכל ישך'אל 1959( בנובמבר )19 הש"ל גהיוןכ"ט קרקעית של התחתון מהצד המהוברים הרכב של האחורימצדו

 "-י יעיי יתש היה7י ג:נ"1:; שךך:ג:ג.ג:גגב;:
, .ן;ן "ח נ, גין המירק נקשר יי::, %ו ומטן, 7,הלווזת ,%
 י"""; לכ' ר.שוס ;וש עגור ;מינת ,,ן גי "ן, נזקמ,ן'עים , ן

 נצרת. ובעירית :צרת היהוו על הממיה יל__ת יה._., העין בולן אהד במקיט אי המטען ארגזי על היככ, של האתורימצדו8. לקיוי המכדר הפקיד גלשכה לעיון הדצג יווטאל, בההנצרת,
 383אן בתקנה כאמור אוי מחוירות טבלאות rr' מיתקנותלעין,

1 1 
 השכל י'ןי.אל 9(19( בנובמבר )10 הש"ל כהשיןכ"ט הממען 7:ל החיצוני הקו הוא הטבלאות של ההיווני שכקצהכך

 היקרקטין והסדר  רישום אגף מנהל הארג,; של הקרקסית יטל ס-מ מ-ן2 יותר לא - ההמקוןוהקצה
 מצויין, שגה משלות תעודת ההובלה בשעת עמי משא ברכבנוהג9.

ביי
 בועיה, 17540 מס' גוש של הזכויות לוה כי לקהל בזה נ,יריע'ם דגסיעה. יעד היהר,

 דצפון לא,זרי המסדר הפקיד בלביבת לעיון הוצג יזרעאל,בנפתי
 ששו,ס'

 נ.;י:ן. דאר יסתר 1,?, שית ירו; ?s'1 :,שיהנעיי", שלוחש' י"!1( נ"71יי:י )ן2 תש-י
 .ן ההסבירה עלהמרח 735125()הס
 השכל ישראל 1959( הבמבר )10 הש"ל בהש.ןכ-ט --------
 המקרקעץ והפרר ריסיםרנהואגף 214. כן' תשכ"ה 1785; עמ' תטכ"ר, 1425; עמ' תשכ"א, ק-ח1

605 9"19.וונ2 תש"י, בכסלו מ 1519. בפרסומיםילקום



ן
 כנסק כיסור(, לצרכי )רכישה הקרקעית כיורת תשט"ו-35וו )גיכלאות(, הכריגה שירות הזקן

 19 סעיף לפי הודעה שירוה הקופת חישוב בדברהודעה
 !4"11 ?יגור(, יצרני )רנ.שה ה7י7עות י!117ת )!( 2! :;.ף 1 ), הש.. נלשון ,' מיונ וממשיה יךה,?ת ונהת%ם ן,תשס.1-!ויו ,!י נע,מ יעתיקו יסו .!יהוה יעניה שנימה ותישאה::.ח );ייפויה(, היוינה ש.ר,ת יין, !( נעיף יפי ימנותינת71ף

גאי,ס)ני
 !"!1, דירסו:יס גי,7וס !ורננה עליה שהרעה שקויה(, -),ך,ן גנז י)נ. נ. ,"ו,. 17 נע.ד ,;נין מבי" אני """1(,

 בע-מ, העתיקה יפו לפיהוד החברה בבה מצהירה 713, עמ'השכ"ט, שירותו תקומת תיחשב ההחבורה, כשרד בר-ואב, שאולדמדינה
 גיהס ואשר ב,דטפת המתוארת הקרקע בי לפקודה, 19 לעיףבהתאם לרצצה מ;זהיהת כגדולה תדשיטי 8-1 שנים ב-11 המטתבמחבמדיה,
 דערסומיט כילקיט לפקידה ו-ע 5 טכיפים פי כל הודעה פורסיםאליה שניט. 19 עלותועמד
 וךיוך,י הימכר י7:':ה תה'. ! יי!1 עמן ת--.,'ן.ו' פצןיעקב !""1( 1:.נמנר )! הש., :,:.ןג'ז

 גמרה ש,
 נישומות. 11 גויעה פייות מיים יע,מ יען'7, ירי חת-'א המזימ שירות1?.נ 4"י"!7(,"מ

הוספת !!1. ית' תשוי, "11, ס-חי
 קיבע דדנ",

-CK: 

 "4"7, חוש 174 ",7ה "מייפה י-י ;1SS שמה

 יס' נהמר,? אז.כ נמנע מסיית ""ן,י" ת':ןהי:,יקע תשכ"ה-1915 והחיה, הכבכנוןהוק
 י",?ר. קר גיז וג"תוס גחת ב.זה כ,ן;ה הערודז:'א,,ו),,)", 1913 סיכור(, לצרכי )רכישה הקרקעותכקורת

 ת,-"ג.נ-ישו ולה, עי ולונה ונ:ירזך -ולי:, :חיי.י'"ן 19 סעיף לפיהודעה
 ןרמ,.ת. דענוז" גק;1ת גךס ,;יין ונאי גזני ךיע.;י;,ל הש:-"- 1"נ:,ן, T?t:nn ,"ו, ",ן נעיף י!. נ::.תהגה.,ף

tlDGSנדגר שהוועד ות,י22, מן,רסת ,תאית ונךת"ס rsr~n' ,יה 
 ""!1( נ.1ני:ר ,! תש.. 1__.ןנ.ז

 ןייי' קיפ'ליט כאיעזז וזעמך יה:;ון ךמן,מ,ה וועדה גוה מעוטיה יה:נ',(,),ך,ן
 נתו- ומהחנית הליין כ' ה!יןזך" ),הלן !4!) 2'בי(,י?רנ'

(~Tr-32. עמ' !,ן1, מן' ו 

 י!17, עמ' הש:-מ, !-י1, '.י! ,סמון 7-1 ! יעי!'ס .סי הוזעה !וריי" אליה גידן ואשרס"ת
 העתונות פקודת נרשייות. 11 "וזען DTD-9i מיום )ת;.ה עיריתש, והמשלט הנמור לקגי:ה תהיה 4, עמ' הש"ל, 1531, החרטומיםבילקוט

 דפוס בתי להחזקת רשיונות מתן בדברהודעותתוספת
;_.רת י21ן. חוש 4 מ",,ה הנק י:ךייה קרקערציעת

 ג-

tr?1-" .י1(, ני;וץך )7 הש:-ן נינת .-ו ביום ג"" 

 מיח ע, היכוסה נין יתום ,'1 ין ץ יש ס' ' קץ הנצי,' 1,נ:ין ,תכון בכיגוייד:הנת נ"יענ ייןו:ב:ע2:ן-י

 לרן.. .ה1,',נז נכס ויויניע ".ן'-

 1943 ציכור(, לצרכי  )רכישה הקרקעותכקקדוו
 כ-נ'גע נעיעה' עיןנ._

 נכמן
 "י."ו"י( נ"נ " תשנ'"

 יר)ש,ין, י"11 ע, הממונן ניו "הופ !!1, מס' רשיון .ייש,'ס,יעיי, 19 סעיף לפיהודעה
 נקם דפין נית ייוש,,ס, ":ווקה, גיח אי-יי,, ?'א, יייי:וין.1' ,!,.ות )2( 22 נעיף ,!י ":מרם ירקות שן.ת:ה יורשתהנוח

 1רי ל' !%ל הי. , נ:וה:"ש יככב;צ:ג11ב14כ'כנעניין,'צ.ס,

 5 נעי!יס סי ע, הוזעה פורימן "יי" נימס ואשר נתוניתבמתופרת
 כציאה(, )ההזרת הכשטרהוו-ניון י,:-:ה ההיה 4, עמ' תש-י, 1ו!1, הפיגומים גיטין י!קוזהו-ו

מעשיתן-6_19 נרשוז.ת. זו גווע" ירנוס מ.וס תמ"ס רשות ש, וך:1,,ס"נמור
 43 מהלקה הלק המהווה בפרך, מ"ר 22 שטחה אשר קרקסהטיבת 1תכעו שלא מציאות מכירת בדברהודעהתוספת

 הנמצא להלזן המפורט המנועי הרבב כלי בי הזדעהן ביה נמסרת חימה. 19822בגוש
 יתהה נסתים !ון:ית, ימ:יר" .1?ע ר:,-זן, נמש?רת תתעיןי," ינ' נהשר.ס אזום געגע מסומנת הפיכרה יקיקענסיגת

 ו גרשומוה: ;ו גוועה סימום מיום '1ס ,ו ה.ך וון?רה,7n?:T?1) יץ.ןר. שר נ.ו ווהתיס ,י1:12 י'יה נין הערוךי!,",,",2,2,
 המנוע מספר 29-529, הלוח מטפר טורד, תוצרה פויה,ממוניה והסדר רישום אגף ראש במשרד מופקדים האמור התשריטהעתקי
 בהיר. אפור בצבע ידוצ, לא חיפה. המהזז, על מממונה ובמשרדי ירושלים,הקיקעות,

 קרוע הריפוד הקין, בלתי המטע צבירות, העמודת כןהעי":ן
 ",,ים. הינ" הייים,;יין";ן, למקוב מטם י(!1( ני.נמנר )! הש., נעשיןנ-נ
 פקו בן-שלוב,א, הזיוים ישות ש, הליריהש"י !1!!7()הס
ו

 עתי
 מז-פב,יאש !". עם, !ונק, מן, 1 תו!, 43!1,

 ן !2 )י ,~ן ה;.י. ינייי ., !יין. "!יייי,ן.י,יס595



ן

 השי"ג-1933 )ככירות(, קניה מבתקנות
 מסויימים תקסים ניהול בדברהודעה

 לאמור: מזריע אני 1, חשי-ג-1953 )קורות(, מס-קניה להקנות 3 תקנה לפי סמכותיבתוקף

 - זזבהרדעה1.

 זן השג-,-,",1 ושיע,רה, ינ )יסלת וק.י.הינ( )נן,יות מי-קניה ?ו --וו-

 ש, התאמת. את יבזוק י, השי-;-"ווו "תריס, pTn עי ע, שאושיה וניו מנן החנת - %ימת--החגת
 -- "ישמי יען משי

 4. תשב-ז-1986 זהב(, מוצרי )גדיקת התקנים הוראותלפי

 וירשום ד' בטור כאמור פנקם ינהל א' בטור לצדה המפורטת סחורה לגבי ב' בטור להלן המפורטרת הפעולות אחת העושהמותר2.
 גהקי. שדינמו "נרטים נ, "ת נ' נטור ה:קונ גמ.עזגו

דנגא
 ן?נקנשם מיישוםיועז יסי,נן"יע.,",מתהיער

 סבל טריקו שרם,; משי לעגיבות;משי
 נר.;'ם; נזיב אע"י,ז,; nel~e;"נתינן

 וריפתות בדים פלסטיים; בדים7:עיוגיות;
 גינויי ינן; נוי רימוז; גי' יי;;,וילונות;

 סרוג סרט גלמי; בד שמיכות; ומיטות;ספות
 ייווי ירנן; שריהן יגו; "שנ. נ",,נמשןע.תו

 היישירימנית רשה נ.נו. רהיט; נ.יו,עיין; ס,נס.י ומוריי גזיי ייסיר לסקורה ",רזת יב קנחני,
~DID)

 מי,;",(
 קסי- רגישת ש, חושיז.." ויחויה רניקתעם ש," ן".ר"רגישה ניווי רסיס; נינו, 7'י'ס; מרנו;שט.ת;
 המס עליהם שדלם שלאחים לפגי המב עליהשולטרצפה

 מנ,וו,()טיפסירנ.שה

 שנתיניו שסיהיסיש.מת הנחויה 7נ,תעם שאינ" נשרה7נ,ת נ"נ,. רהיט; נינ., קייב; הינד;עטיה;
nas1-,יקאינם יה,117 %י,;'7י'נאךוי"נ.ן)תננ.לן;י"ו 

 )טיפס היהוי בטיסןמטומנים לתיקון אולניקוי
מב',597(

 )ס.ןס פרוות יריש.ס פנקס - מרווה עש.. ייוש;. "סקורהי,י.ר ןרו.ה עשויים ו.%-ון או,בוש
מב,,532( הספורה הורדתעם

 - סייי":ן:ן:, ולפגי המתיחהמשולחן

 ן ישן'רה או ית,17;קניו:%מזר ,שמייהיו שית- נרזות יר,ק.סנצי הנשיה קנסת עס ,תיקרן כנחוי",נסת יירו" עש..,ם ?ועיון אויבוש
 מנ;"%ו()סנפן

 )טופס הצורףפנקס יקרה מתבת מציפה או עשוימוצר
מנ,"יו,יי( - משזנן יא אומשונן
 ;ין.. גסיכן ינתנו ניתן שיא1.

 הסתורה ליטדשלפגי הסחורהייציר ליטושולפני

 עסקו שמקום אזם ידי על מיוצר2.
 הסחורה ליטיש לפני הסחורה ייצור אימית מתחנתמרותק

 . 1416 עמ' תשב-ט, 2385, ק"ת 1364; עמ' השי"ג, 385, ק"ה1
 401. עמ' תש-ל, 1717; עמ' תשכ-טן 2411, ק"ת 1018; עמ' תשכ-ח, מ9ו2, ק"ת2
 47. עמ' ההב"ו, 478, ס"ת 30; עמ' תשי-ג, 116, ס-ח3
 1078. עמ' השב-וו 1975/ ק*ה4

607 %7ן.י;1 תש.י. ניניי ,, ,ועי. וייפויין.י,ין



1"  )יינו( מסוימים כנקס'מ 1'הי,ל בדברהודעהי

ר'ש.ס "מו, "י7ייי1 "[71ישן יר.ש.םך.ע1 י:ז.מ7נע1., ך.ש,מה נ'1 ינהוי"היארי
 אים 'י' עי "ו[מ1 גי "ין,ת הפנתע, "מן.1" ש. יפתו ,ן:ית ".גה "ם?.
 גלוין י'?.ש,ן:' ונן.י,"!.ר 'צני.ישם

 "צרן י."ן ו-% 2 י:,,ת שגיורך.נגנז
 ומוןנ" יצת %יקי מראשךניידה

 ע,
 ונחררנה ינ.נ. ,.הר א. ""1 אימ.תהך)ת

ו":.רוה
 פלדד' יוון( נ:וג::ר )! הו-, נלשוןגיח
 ויני. יינימ:", %!!72()ןמ

1' 
 תשט"ו-1935 )הו-תקן(, ההקג.1תקנית ושירותיב(, )פתורות שיה מםחוק

 בתו-תקן מצרך לסמן היתר מתן על הודעותהשי"כ-1952
 י, תשי--!!!) )תו-ה.7ן(, והכניס ,הטית % ,חק:"יחצ"ן להם כנקבעו חלקיהן או סחורות עלהודעה

 )ו תע:.ט נהי., נ. נסוס נהו ה.שיא,י י"7י'ס ;נסן גי מנייע "מ זיהויטמני

 תעי-י התלמן, ירוק )נ( 1] נעיף יכ' גינית, נתכף י!יי('נ.ן'י 1קירות.י(, )נצורות מג-7נ.ה ,הו, וו נן.ף ,ני נ::.תינתו,,
 ךיתר עירות, ישי%,. נגפי נע-י, שזרות י:עי' ':צי1 ו'7ו'1 "מור: "נע ":' ן,השי,נ-נ!%[

נקז;"
 1."1., ייךנ, י"ג שנבלעי הצקיי, סךורות,"ו ע,

 שקין:"
 ,ורישות "יהן.ס מטה, הייי ייזיי את ,נען-ה17 ;,,!לן.

 יעצן "ו ייזון נע,,'ננ,.ן ,,,::ת, "הויקי גן,7 !ווט:, עך' תןנ-ן, !ן14, הניניייבני,,יס
 ".[ ""וי:,, י11ןו: ?!!! ,ןיס נ 3נ,"אחי. -"DiU" טייינ נ,וי' מ5ו,'11'נ,י

_ 
 מס-י. ן "

ן י,ין.ע ,ע1. ולנע נ.ן,1ם עמויז [ה שרט קנורל.-ן.?י.נ
 נעי ייוז7ך יורשה י;נ.וס ותיפלי %ם יי.ן,ר גויר ,::נםמיהר

 תקפי נישי1".
 כנוןשיי ",7,]()זך ' ך17ייןיסו". ~::ataנ."., 1'4תא' !!,1( נ71%סינר )י2

 תשפי ניש.ןג-ח
 פלדד' !!1%( ננ.נכני )%

 י, השם-י-נביי )ה1-ת17(. "תכין .תשיה 9 ,ת,)"נ"הןס ייי,י 7::נמוך, ויי!!12ן)ין
 1 השנפט ג:,,ן ג-נ גיס נתו "'שי"י' "תכל'ס י:י1 :י ייז'ן":' י4. עמ' תוג,נ, 4,ן, ס." 11") ען, תשי-ג, ינו, נ."ן

 ]2]. על. תש:.ס, ?!14, ..ר 1!,]: עמ' תשג-", ((4ן. ,-ןן1
 ן "ה7:.ס, ,היו 11)ג( נעיף ין' שניתי נתידו !(,ן(' נ'יו'),

 1 ירכיו ""זי, ין:ש'י' כ"יייי'ס .;י-"ין- י'צי1 :'תו'."?י,ן וי". ען, תש-,, .-5ו1
 ךמ:"'ם מס", "נקינ ;STt-1 את יחי-תק, ,י:1 4%! מי' "'חיי.-א.1,1
 "'"י"י-ס: "תקניןייי'שית1
 ". יין שו,ן1י,.,יי והבבכ היצוא היבוא, בענין חממכויוון פקודת1

 מלתא' %,%[( י"י7:יני ,27 תש., נ"_.1". פ"פ1)הגגה(,
 ין:י1י:",)ימ",י1]( סחורות החרמת בדברהודעה

 ויג,", גענ.ן "גיריות ,;,.ית י ,נעיף נהת%ס י.ז.עאיי
 ן, תקן..-!נ,1 )",-ת17,' ךת,:ים .תשות , .תרוהנךה,ן עיזן ,ז,1' "מתקין ":ן,י" גי ן, 73!1 )וווי, .:ן:נהיצוא

 יוון, איו.ני,."
 הוררמ"

 הש:.ט ניינן י-ץ נמן והן ".קיא,י ,תעובם מנון גי יוויע "ו. ,נוירון "וא,, ,ן7ויי, )[ן ! נן.ף ס' ן,
 "תוניס, י"1, )נ( 1[ נעיף .5. יי:1ת1 גה.,, 7ן!1(, גד-ן)י! רק',1 ,,% "1"ן ומן צעקן י, י%1[ ירוא, רשיונות מהן,11

 הנתר ך'!ך, קש:,, "יצקת ק"ננ.ס ו.מ. "צרן :,"7'.וינ![ ך,:,ין: ךר,וזן ,יויך י,נ::ה רקות ימי ע, ", ייי ע,שמהן

 ,וריעית דית"ב מסך, דן"נ משרו "ת תי1 י:י1,יה) נו!:נ :ך,ה""רי,ות ון(ר,והל'מ,
"הקנ'נ"'שי"י"ס: קסךש.." היא.ריניידך ,."יאויןוניסרך

 , ) ן ,,(
מזיי"(ייוו,!". י:,"ניו- 71.יע"י'ות1ךנ',"שנ.עןהנ!!?

 וזלתא,!יין( )י[, סיימה ,ורסניך,י?1"
 ךךן,ן::ה, !,!11()7; פלדד' !"!ן( נ;.נמןי )4 הצן., ןןק.,נפו
 .וגנו הלננמוך, י"!4ו()ים

_
.

 וי". ען' השטפו, ק.הן ]17. ןך' [, ח.נ' ,!ן, מס' ,!ן[ ע-י,
 "?. עמ' תשי.), ן.ךי 33]. עם. 2, תוס' :," ןס' !1!] ע.ר1

 !,,ן.וו.!1 תשג.. ייי.1 י' !ווי. ו;ינ::'ןזיו,!יס6



 תשכ"ה-5:ס1 זהכ:יה, התכנוןחוק

 ת,-אגיג-י!., ו,ננין, ,תננ.ן ומק.ן'ת "יעזה יניור7יה,-%ניב, יייקי'ס סלי:י' ת:;.ןמי"ג
:ךג:::ךב:נ:ךע.:ך,גךנ::;ך:י:ג מפורטה תכנית הפקדת בדברהודעה

 אליו. המצורף התשריט עםביחד והמיה, התכנון להוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמטרת
 rTn- יריו,יס, וקלני", יתננון ין,.:ית ליעזה ונמשרויייבשתי!, י,ן מחוו ולבניה, לתכנון המהווית הועדה במשרדי כיתשכ-מ-1965,

 ג ס "נייי ן ושטן :ם .יא

 %'קוו - 1141 מנ' r~1:ra -"שית "נוראת יעידסת המית,זה
 7". וי,- 11,"ייש

 כימים השלום ללא סו לעיין  רשאי התכנית בקוינץ מעיניןכל הל-ארזה", שכ' והנה, הכהן עלי הרהובות בפינת הלקותופיתוח
 ילק,. !הטיס ה"יוי.ס שיישרויןונטעות ",י". המשרף והשריט ע!נין

 נתעית: ":,וטס "ש!ן'סו",,
 ג:, או ננתן נ,י,ע, יעייןנ,

 !די
 את ירשה א"ר הכנ"נ.

 שמיחנ מ,.ן'ת יעזה ןה;זן ין; ת' הת-. ש'ני' ייני.ץ "11. 1, ",,יה ";",ו:יש
 חדשיים תוך רשאי, אתו הגובל או ההכניח בגחים כליל שנההחכגון

 התכנית לשיניי התנגדת לתיש ברשומותי זו הודעה של מרסוס"מיום ובשעית בימים תשלום ללח בה לעי.ן רשאי בתכנית מעוניןכל
 האמורה, היק'מית הועדהבמשרדי לקהל. פתדהים האמוריםומהמשרדים

 את הרואה אהה תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 69"1( ב:יבמבר )5 הש"ל בחשון כ-ד הכגון שירהב מקויית ועדה מהגרם וכן התבגית1 ידי על נפגעעצמו

-- ר1מקד' ייחס "ןש"נ תנך רע"', ןתו עב, או התנסה כתפ"ס נ,1,שקת-

 ה:,קומ,ת".עיה
 1,ג;יק ,תאון המגיהת רעיו ירשי.שנ גישיזי יהננית "תאיית י,.'ש ו%מ,רהןשימיה'

ו,  ,""1( נ%.,ל1ני )"! הש., ג,שיןי.ד
 לויר'

 תל-אביב-ימו מקומי, הכנוןמרחב ולבניה לתכנוז המחוזית היעדה ראש יושב מקוםממלא

 מפרטת תכנית שינוי אישיר בדבר ההדעות 'יישי'םעיי
 והבניה, התכנון יהוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בנהנמסית

 ת,-"גיג, מסו 1,ננין, יהננין "ן,,:'ת "ועזה נ, חק:-ן-1",1, ה,-%נ'נ-י!1 מריי. הנתןיר"נ

 ";קיא מסייסת תירת שפיז ,ששי "!;'ן' וי גושיי""י'ס"' מפורטת תכנית אישור בדברהודעה
 401. מס' מפורטת לתכנית 1965 לסת 1 מס' שינוי DCl 069)-תכנית

--- - 
 -- על שהידעה 89-, מהלקה וחלק 8פ 34-32, 33, חלקות 5;75 גיזם והבניה, ההבין לחוק 117 לצעיף בהתאם ה,דעה, בזה נמסרת

 הבריומים בילקוט פורטמה אליו, המצורף התשריט עם ביהד הפקותי, הל-אביב, מחוז ילבניה, להכנון המחוויה הועדה כיהשכ-ה-1951,
 826. עמ' השם-ה,48"1, הרחבת - 08פ מא' מכ,יטת "תכנית הנקראת מפורטת תכנ.תאישרה
 ביחד אותו, אישרה המחווית הועדה שבה בצורה האמור,השיניי 5901י 5955, 5)09, 6907, נושים והלקי a'?T1 הירקון.רחוב
 %,,"., 4",", 1"%", "(י",!",",

 וכמסרה "ן"ו,ית ה,ןזה נ:שרוי קווקז ",יו, ונצורף הממרין עם עג יגד וטליה:, יי ושזן"
 וכל תל-"ביב-יפי, ולבניה, להכנון הבקומית תעדה במשרדייכן תשב-ה, 1407, הפרכוסים בילקוט פורסיה אליה, היצורףהתשריט

 הנ"ל שהמשרדים ובשיעית בימים השלדם ללא בו לעיין רשאימעונין 228.עמ'
 לקהל.פתוחים ביהד איתה, אישרה המהוויה הועדה שבה בצורה האמורה,התכנית

 האמורה המחווית הועדה במשרדי הופקדה אליה, המצויף התשריטעס
 רכל הל-אביב-יפו, ולכניה, לתכנון המקומית הועצי במשרדיוכן

 1,::י", והעין יהד, 117 יזעיף נותש נוזלן, נזה נמנרת שיןשין'ס ינשעית גיתי! המוס ירא ג" ,;יין רקתי"ייונין
 ה,-"גין, מרז יונייה, ,המין האיוויה הזרו" גי השב-ינ""1, "ה,. ית.ן'םוסמויים
 ידשיא מן,רסת ה:;.ת שיני, ,אקר יניס, שי גישורו,ן.ס", ""1 נעיף ,!, שישייע, מ. 1נן נזיח" ,תינית ש,ת:;זזתומי

 ,"ו,,__
 ית:ניתמ!יריהמס'""7---- ,שנת7,,1 1 שינ.ימנ'.".;,תמ?'11,7 ה.עז, גרש,ת רקקי, ש:ת,נ,ה הת;;ז1ת ,זניחה סעו"
 שהזעה עיזיי., נהשריס ניו, נ,1 שקוי; נלי ינ,1,ין;הש?"ינ ,ת:נ11 וארצית וי.!?" נשי ותבנית 1TT'S ע, ,ערור"מ,1;ית,
 ני,,,ס !.רנןה ",ין, ":?ורף "השיים עס ניקז וו-ותו,ען1,ננין.
 1461. עי.  חיכ"ח,  1448,הפרומים 1969( בנובמבר )2 תש-ל בחשוןכ-"

 ביחד "יתי' אישי" המהיית "יעד" שמ בציי" ה"מיי'מעיי ריסקדן
 האמורה הץהו~ית דועוה במשרדי היפקד אליו, המצורף התשריט עם ולכניה לתמנון המהוזית הועדה ראשיישב

 וכל הל-אביב-יפ11 ולמיה, לתכנון המקימיי הועדה כשרדי  ומן תל-אביבמהזז
 הניל שהמשרדים ובשעוה בימים השלום ללא בו לעין רשאימעונין

 ת,-%נינ-י:1 מ,1:י, הננוןמריב
 "'"י( ג;ינמ:י '2 תש-י נחשילנ-" מפירטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 רזן' ד'
ן

 ו, גן ן 1 ין
 ולגניה לתכנון המהווית הוער רעשיושב והבניה, ההכנון היק 89 לכעיף בההאם הודעה, ביהנכמרת

 הל-אביבמהו פהו1 ולבניה, להכנון  המהיזיה יועצה במשרדי 3יהשכ-ת-1965,

609 11.1959;20 תא"ל, בכבלו " 1579, הפרמוכיםילקוט



-י ן
 תלכ"ה--3_-!ו והאניה, התכנוןחוקן

 ה,-"נ.נ-.!ו זרויי, תיוןמרהנ

 מפורטת תכן-ת שינו. אישיר בדברהודעות

 ד:., שך:שיז.ם ונשענת Q'C'1i תש,יס ,,א נו י?.ין רד,,ר;'1'ן ה,-אביי, מהון ,יניה. ית::'ן הן"ו,ית "ועזה נ.חק;-ה-;(,1, וכי ה,-אנ,נ-,י., ו,ננ,", ,ת:;.ן וז,1:ית nirr נישיז'1נן 1ן:מד, התצנין ,הזק ;ין (q're נהמתן ךוזעך, נוהניסית
ה",י;י,

 ,;י,.יתוה'ן המי, ממרטת הכמה שידי ,אחר היניס, שי נאישוי
 ",7. יר' מערלת ,המ.ת מין ישות 1 גס' שינוי יי'%,11.ת;ו.ת
 נקיי נלו שמסוין כרי נהיית י:,1,"שסה

 ",11( נ:1:ינר )2 תש., גרעוןג-א י, קווותה נתחיי:.,
 ר1ניקד' ן!רי.:'ן ני,ק.ט ןיר!ןה א,י1, ןןצורף "השייט עט פיחזהרית.,
 וגנניה .הנמן ":ז.ן.ת "שוה יאשיושב ,;11. ?מ. תקנ-ח,144%,

 ג'ךי אית., איקיה ":קווית הוווה שנה נשי" ""מזי,ךקי:וי
 ת,-אג':מתוו

 האחור; המהווית הועדה במשרדי הופקד אלי, המצורף ההשריטעם
 .נ, ת,-"ניב-ירי, "גניה, ,הנון יך;.יית ישן" נישיזי,גן

 רמת-זן מן,:', ה::.ןמרי: י:-, קי:שין'ס 1נ7עות נ'ך'י הש,.ן י," נו יערן ישן.ךעווין
 ,;ג,.סתוך.ס
 מפורטה הכנ.ת הפקדהברבך עיתה.' י,,1( נ:ינזני ,2 ת7-, גיידןתל

 יזרק, V:?rn ,וי, ,, ,:י.ף נדל"ן "ייע,, ג,"קוית

ה-- וךנ:ין, הת:::ן יחו, 117 יצעיף נההאן הווי", נוהומסרת
 ין,ו 1.נ:יה, יהוון הכיופית היעזהנמשרז' נ -:tl?Q ן

 '- י-- ג' א-הי ת,-ןנ'נ, מן,ו ויתיך, ,תננ.ן הירויית ",עיר גיתק:.ה-,(י1,
 הועקיה ילת-;ן, ו,ננ'", ,התון ת י-קיץהיעיה ז

 עס ג'הי רו,14,., מן' סייי?ה תנחת ד.,יאת מחיך-תה-.'ת גהרן לגירסת תתי" שתוי יאשר ה?:'ב, וי גא.וירהן,יסך,

 ". "י ך-זייף טהתש מא' ריר?, ,שנית les7 ,שנת 1 לן' ק.11' ]יו1 ךנ'-תשית
 נענית: ו:,1,ים "7?,ין הן"ן: נזי,-, נ,1 נה7ו,ט 7:7ן:ן נ(, גת::ית י:.1,'ס "ען.ס1,,.

ק,ייע"
 "41. ],-ו!. )הקל. "1 )ן,,(, 7( 54-ונ, י,;.ת 1c?n7.ש עיי:יק א,'1, "זרזוף הקשוין עס 2."ז וחזהו, 7,

 351,. כמ' תשכיח, 1448, הפרסומיםבילקוט
 ונבעתת נימים ה;,.ם יצא נ" ין.ין רואי ית::'ת rl~rn י, מ". ".ט, ",די" """ומה עכז" ק:" עיי" "אדיי,"",;י.

 אליו, הישרף יחשיייעס
 ךו[לי

 ךא:!.ר" "י"11ית "ינו" נךשרי.
 ,,,,. סת:הים ד,:וייס ש::7רן.ן

 נב, א. נננ.ן נ;יקע, י;י:יןנ, 1:, ה,-"נינ-.ן., 1.נניה, ,תמון דן,.ךית הנעוה נמקרויינ1
 את היואח א"י הגנוני סרי

 יהנהן עריה: יקומית ועזה מךנזס וגן יתדית, יז, נ, וקן T::rtr גג-, שן:שרוים ונשפות נימים השרון .)א גי ,עיין רד".ילחין
 מירס דישיים היך רשאי, אותו נוני ח1 "תמית גתךון נ,.,שקך י;ג,.פתקים

 נמ7רוי יתביית "":;ו1ת יתיש נר;.יית, יו ".ולה ש,לי17:ה
 האמורה. הןל.מית " ע'ה,ן

 והבניה, התכנון להוק 117 לפעיף בהתאם הודעה, בזהנספית
 ה,-":'נ, לקו ולגהה, יתמן המהוית ".עז" נ,ה'(נ-ה-;""1,

י, זקר" מן,רלת תכנ.ה שיוי. ,"די השית, שי נ".7.רךן,י?ך,  י"::'ן' "ת:י:1 יחי, ו, י-יזף נךתאם היתך' גי"י-:ית ין. י(יילת ,הנוית 1(י1 ישית ] מס' שתוי 11,1 מן'-תשית
 מדוו .ינמן, ,הקון ":".צית הועו" נסוייי ג'הן:.'-:tlOG נהו,-. נ17 נה7י'ט שימין נ"י נתמית ה:,י,יס ד7?ךיס7,,.

 גוילו" ריח-)ן, 1,נ;.ן, ,התון ת י.,ימ היעין .נ--יז,:יי'ה' !יוניי ח,'1, ךך12יף דת7ריט עס גירז ו:,זהו, ע,קזוזי,
 ים גמז ר1',7((-, מס' ך?.יבת -הכנית ו'.יואת ילו י-ה:ןת 1(17. עמ' הש:.ן, 144%, המיסיריםגי,,וט

 ביהד אותו, אישרה המהוזיה הועדה שבה מצורה האמור,השינוי
 בהנגית: הגלולים השמחים הי ואלה הארירה הכהויית הועדה במשרדי הדפקך אליו, ממצורף התשריטעם
 302. הלקה 6207גזט וכל הל-אביב-יפו, ולבניה' לתכנון המקומית הוערה במשרדיוכן

 ה:-ל שהכשרדים ובשיות בימים השלום ללא בו לעייף רשאימעוניך
 משעית נ,ןע תשיט יי" מ ,ק יש"ו ב=ך" יפיח " י,",.יתיאש

 עניו את הרוצה א"ר תכווני פרט בכל lSp111i בקרקע, מעוניןבלן
 שלן דת:נ., קירהנ מלימית ועזה ךך;ז! וזן ןת:מה, ייי ע,נקע .דמיה, יהבתן קוו 111 ,נע., גגת"ן "ייעה, י1":::ית

 ניס'ין מים הז7ייס תיך ר7,', אוהו ;.נ, ", ד,::'ת נכדכןנ.,, ת,-":'ן, קוו ייגנ'", ,ה:נ11 יזייוית הקזה ניהש:."-(ולו,
 ,שיק גי7.:1ה, יו "יי?,ש.ךך,.?",נ".ש1רשרדן:ין,,ח?רק.:.יה;:יתןןירטתדקר".ה:)ית

 ין-,ר".ו_.._ית המית 41 מס' י!.רסת יה::.ת ,(,] ישות 4 מן' שתוי ,2!1סי' הועז" י:7יוי ,השית התווו"
 גוש 1941( )תיקון איורים לקניעתמאיהרה

 טהודכר 23", חלקה 335"

 ל(!1( נמנךנר )! תש., נךץ.)נבא נימוס סיימה אייי, ":ציין ""שייט ים י'"י ורויתי,עי
 ר1ן.כך, ו"21. יר' השג-ן, "147,ךלין.:יס
 אישר" ":,ימיה ".עי" שנה נצורה יזמני,"שינוי

 ת,-":,נבחוו ""::זה ה:".וית הלעזה נישרו. "1:,ז אמי., ה:צירף התשריטעס יינ:'" ,ה:::1 המזוית הועזה רחש,71: ניחן ".הו,

 9(ה11.1.ס2 הש"ל, בכסלי י' 9זנ1, הס-פוכיםילקיט)(]6



ן
 תשכ"ה-1065 והבניה, התכנוןחיק

 רמת-גן מקומי, תכנוןמרהב

 ממורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעות

 התכמת: בשינוי הסלולים השטחים הםואלי והבניהי התכנתן לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמטרת
 91. הלקה 6181גוש מתזז ולבניה, לתכנון דמהוזית הועדה במשרדי כיהשכ-ה-965!,

 נימים תעלוס ,יא נו יציין רשת, "חננית נשינו. יסניןנ, ".סלי ראת-זן, יונייה, יתנגן הן,.מ.ת הועזה ,במשרן.ת,-אניב,
 את הישה ",י הקוני תרס נב, "1 גננין נקר,;, ךן.1יןבי אייו. ישורף "תשרים עם גייד -וס-, מן'י!.יסת לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדיםובעעות לתכנית שיגע רג;481 מס' -תכניה מנקרא מפדרטת תכניהשינוי

 שמרדו מקומית ועדה מהנדם ובז התכנית, שינוי ידי על נטנעעצמי דתכנית: בשינוי הכלולים השטחים דםךאלה
 7,""הננס "1. ",קה 4"2"1.ש

 "זקי'ס הגן וש"" אתו ןנ,נ, "1 "חננית נהסס נ,1,
 התכנית לשינוי התגגדוה להגיש ברשומית, וו הודעה של פרסומהמייד בימים תשלום ללא בו לעיין רשאי דתכנית בשיווי מעוניןכל
 האמורה. המק.מית הועדהבמשרדי לקהל, מהוהים האמורים שהמשרדיםובשעות
 נ1,נ:ני )2 חק., נישעןנ,א "ת "יו"" איי הנ;11י פיס ננ, "ו נדין תלוהי. מיינין:,

 ולבניה לתכנין המהיזית הועדה ראש,ושב חושיים היך רשאי, אתו הגובל או דתכנית בתחום כלול שלההתכנון- רן1'קד, קמר"ב ללימ.ת ועזה מךויס .:ן ענניה, שיג.. ין. ע, שועעימ. ,יום(
 תל-אנינמהוו החכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומותי וו המעה של פרכוסהסיים

 האמורה. דמקומית הועדהכמשרוי

 נו"1מנרת
 ייה-זן מ,.:י' ת-נין:יני ויתיך, "הג;11 ,זיק ", ,;עיף נפת"! התועק

 מםררטת תכךת שתוי אישיך ברבךוקודדות מחוז ולבניה, לתכנון דמהוית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1983,
 ודנני,, ךת:;.ן ,"1, 117 ,!עיף ניתני rulln~ נו" גינית "יקי ימת-;1' ענניה, ,תנתן יך,.מית הקזה וגיקרזיה,-"נ.ג,
 ת,-"ניב, ישו קנני", ,הנתן "ן"11ית ".עזה :י תק;.ך_;ן,1, ,ת:נ'ת ק.נ.י יו,7"4 מס' .תנכית "קרא כשויסת תמיתק.;.י

 הנקרא מפורטת תכנית שינוי לאשר נפנים, שר באישורההליטה, אליו. המצורף ההשריט עם ביחד -[)[-, מכ'מפורטת
 6204 גוש "1)7" מס' מפורטת להכ:ית שינוי רג',226 מס'"הכנית התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםלאלה

-
 4מ13 303, 302, 238ז 237, 220, 218, 217, 102, 191,הלקות 145. חלקה 6135גוש

. 

 אליו, המצורף התשריט עם ביהד הפקדת" על שהודעה 440-,309, בימים תשלים ללא בו לעיין רשאי התכנית כשינץ מעונץכל
 1442. צמ' תשב-ה 1270, המכימים בילקוטפורסמה לקהל. פמוהים האמורים שהמשרדיםובשעיה
 ביחד אותה אישרה המחתית הועדה שבה נצורה הצמיר,השימי את הריאה אחר תכמני פרם בבל או בבנק בקרקע, מעומןכל
 האמורה המתחיח היעדה במשרדי היפקד אלי" המצורף התשייט עם שמרהב מקומית ועדה מהנדם ומן התכמת, שעזי ידי על נפגעעצמו
 מעונץ וכל רמת-גח ולצמח, לתסנץ המקומית הועדה במשרדיוכן חדשיים תוך רשאים אתו גובל או התכמת בתחום :לול שלההתכנץ
 ""יףם שמשרדם תששה נשים תשים ,," מ ,;"ןרקן "עמת ,רעץ "תמחה ינו נרשש", ץ הןעה ;Se עתרהמץס

 "י,.סת,ה'ם ךאמ.דה. קמימ'ת ".וזהנמשרז'
 כעיף לפי שהשמיע, מי וכן נדהתה התכנית לשעץ שהתנגדותומי

 )ת.,,",1 הנמה, "הנמן ,הנק ", ירעיף נוהתן יזעה, נוהושית
 דמעות נרשמת רשנה ק:ת,נ," ההתוית ,ז,"ת סעו"

 הצרציח הייעצה כפני התכךת עיןי אישור ע' יעירהמחחית' מהוו ולבמה1 לתכנץ המהרית הועדה במשרדי כיחשכ-ה-ח1196

 ----לתכני1ילב:יה. רמת-ג"הוסקל להבנו1ולבמה, המקומיתתל-אביב,ובמשרדיהועדה

 לחכמה עינה רג,502 מס' -הכנית מנקרא מפורטת הכניהשימי
 .ך:נ.,, יממן ,".ק 117 ,שיי ניתץס ".דעך. נוהוימית א,.ו. ":שיף "הקי.ס עם ייני rpsjlzl11-, :ס'ססודסת
 תל-אביב, מהוז ולכניה )תכנון המהווית הנעדה כיחשכ-ה-1965, התכנית: בשינוי הגלולים השטחים הםואלה

CT;6182 הנקרא ממורטה תכנית שיבוי לאשר הפכים, שר באישורההליטה, 117. הלקה 

 "1!6 ויש רנ,נ. מנ' מ;.ר?ת י"נ:'ת שינו. רו'274 ין ת תננ נימיס תשנס ייא י. יעיין רה"י "תנית בשינוי מ;1;יןנ,
 ",קפת o~es חוש "4: "' "יקית "י, 1י!ו ג'ק ",2' :וי," "יק "ן,. ;שיים "":.יים ש"משיז'ס.גמע.,
 שזווע" : !17111' את היואה א"ר הננ.מ r-D ג:, א, שמן גקן,?, זע.נ'ן:,

 ",י., ד:י.רף ךהשי.ט עם גי"ז "!,זהו, ;,
1~SUר. עמ' הש:.?, ",11' ס !ין ון ייי,יטפייסיך שמי:: מומית שוה ינון 1:ן יה:;ית, קיוי ין. ע, ;!)ע," 
 ניען ,יה., אישיה "ךק.וית יון.ה ונ" נוויה יאייי'"שאיי ךזשייס תוך ירי, אתו ו;.נ, א. "תננית נתפס נ,1, שרהךת::.ן

 "אמור" "זיוית מעוה י:שיז' "יולי י' אי ומעייף י,שי'ס עם נתיניה ,1';.י "הנכונת יך:'ש גיש,מ,ה, ,י דמועה ש, !ינייהמ,יס
 מ;1;ין .נ, רזת-גן, ענניה, ,הננון "ן,ומית היו" :שזיזיי:1 יאשר". ומ,.ך'ת יעזהנ:שרז'

 פתיחים הנ-ל שהמשרדים ובשעות בימים תשלום )לא בו )עייןרשאי
לקהל.י1 ' והבניה, ההבנין להוק 89 למעיף בהתאם הודעה, בנהנמסרת

 1969( בגוביבר )2 תש-ל בחשוןכ"א מהוי ולבניהן לתכ:ון המהווית הנעדה במשרדי כיהשכ-ה-1951,

 רזגיקו" הופקד רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקדמית הוידה ובמשרדיתל-אביב,
 ולבניה לתכנון המהווית הועדה ראשיושב להצניח שעוי רג',505 מס' "תכגית הנקרא ממורטת תמגיתשינוי

 3,12,11?1,, מס'מפורטת
  הל-"נינטהור אלת. המצורף התפריט עם בסחי

 969ן.20.11 תש"ל, בכסלו יי 1579, הפרומיםייק,ט
-611.



-י ן
 תשכ"ה-"(19 ניח, ות: התכניוחוקן

 רות-:1 מ;'!י, ה:נ'1מיד:ן
 ן מפורטת תכ:.ת ש'ך' א'ש.ר בדברהודעותן1

,ןי  פוש PSiltlil. מנ' מתורסת יהנ!ית שינוי ינ,4!4 רן.-תשית ת,-afsn~ לן.1 "ננין, ,הנ;,1 י:".,ית ה.;1" גיתשג-ה-ו,,1,ן ותרץ י!.רלת תעית שינוי "ור יכניס, שר נן:יקורילידה, וך:ניה, "תננו ,יזק 117 ,:עיף נ"האס ".יעק, נוךויריתן

 המצורף התשריט עם ניחד הפקדתו, על שהודעה 36", הלקה0י61 הברא למורטה הכניה שינוי לאשר המנים, סר בכשור"חייטה'1

 733. עמ' תשב-ט, 1"13, הפרכוסים בילקוט פירמטהאליו, ביון גוש "וכנ" מס' מפורטת לתטנית שינוי - רג,354 מס'-תכניתן

 ביחד אוחו, אישרה המהווית הועדה ע:בה בצורה יבור,השינוי המקדחו, על שהורעה 93-, 88, 9ש, 264, ?25, 291, 293,הלקיתן

 האמורה המחוזיה הועדה במשרדי הופקד אליו, המצורף התשריטע" י 1451 הפרסומים בילקומ פורסמה אליו, המצורף התשריט עםביהדן

 תל17 וכל רמת-גן, דלבניה, לתכנון המהומית הועדה במשרדיוכן 1785. עמ'השכ"ח,ן

 פתוחים הנ"ל טהמשרדים ובוצעות בימים תשלום ללא בו לעייןרשתי כיח:- %ותו, אישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האגור,הש-:וי

)7יי. גהיררה יי".זית רויון נגשין' ,ון,ז אפו, ":?.רף יתשיי!י!
 י,ע,נין ז"ל רמת-גי, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במשרדיולן
 ין::'ן' "העין ,ק71 117 ,עיף גות,ן יוי;,, מך ::;ית נתוצים ";., ק7משדז'ם וגעשת נ'מ,ס תמום ייא נו יעייןין,.
 חל-אדיב, מחוז ולבניה, להכנון המתחיה הועדה כיתה-כ-ה-tleciלקיל,

ן
 הנקרא מתויכת תכנית שינו' לאשר הכנים/ ,מר ביישור"קלייה,

 elss גוש "1כ1-. מט' מפורטת לתכגית טינוי - רג',423 מס'.חכ.ית והבויה,  החממך  להיי 117  למטיף בההים  הורצה,  בזהנמכרה

 צליו, המצורף התשרוט עם ניחד הפקדתו, על שהידסה 395",חלקה חל-אביב, מחוז ולבניה, לתכנון המהחית הוערה כיתשכ"ה-1963,
 274, עמ' תשכ-ט, 1457, הפרסומים גילקוטפ.יכךה עקרא מפורטת הכנית שינוי לצירך הסנים, שר באישררההליטה,

 ,ו],, וחק ~FS:lz!II מנ' מירסה ,תנחית קירוי רנ,"%7 מן'-קמת
 אישר" "מיינית ך,עוה עגן נזורה ו,:,ר, "(,נזי

tTnTx ניתז 
 "תשר.ן ;ם ויעויף יתקר.ט ;( גידן הן,ותו. ע, שן,זען 1%4., %י1,ךי7ית

 "ויחיי
 מעיין 1ג, ייה-;ן, וענניה, ,תגנון המקויית "1;ו, גיוייי.גן 4,ן. ימ' השג.ס, %,14, .יפוייס ני,קוס !.רשה%ן.1, יסמור" יך,ווית ךויזך נמשרזי יון,ן %,ין,

 1%ת1, %'שרך ךיוווית השן" שגה גנוי" יא:וי,משינוי
 !תוהים ינ., שיך7רוים ונשרת נימ.ס תקלו! ,.ן נו ,עייןרך,י :'ן-

 במשרן. ה,!,ז %,י., י:?ורף התשייםעם
,.ך, "%ך.י" "משוית העז"

 מעונין דבל רמת-גן, ולבניה, לתכיון המקומית הועדה במשרדיומן

 ן . מ_תותים הנ"ל טהמשרדים וכשעוה בימימ שעלוס ללא בו לעייןרשאי

:ף דה' 'הנ--יהלקהל.
ן

 ק
ןג  תל-אביב, מהוו ולבגיה, לתכנון המחוזית הועדה כיתשכ"ך-ג195,

 "., .ף ה ,ן ןק:. .י ; ;: ין' ה,:. ת,-%נין. רוו, י,ינ." ,החין המצחית הועוה ג'תש:."-ג,י1, ,-[" 1 ,ם,1, :: י,,יסה .ךנ;ין, אתנוון .ח., 117 ,:!'ף נ""%ן י,זע", נוי:::רת
 ך"י" לשרית תנית שיעי ,"שר יסאיב, שי נ%.ך1ר;ן,.לה,

,ן.,: , 1"יי,ך  2ן 1] נ' מ,1-מת יהננ.ת יי י. 1י4 ינ' -.:
~PSj 

 י(
 ן ךיגג;:;ג;;::גג,::ןן::;:; אי'י' יתעייף השימן ';ן ?4"ה ;מ' תשנ,ן, 7]4], ג:יסיי.ם :ייקי: :T61se;::"1 י_.י" ..ן "ךו.ין, הנשרין ים -." ין7י"1, יי - קניי "י]., י-" ]:
 יה."'ם "נ.' נך:ייי'ס ינשיית י'"'ם תחייי י'% ני יי.'ן ;7הן אפייי: ,י"י,.ת "יעי" ניניי. ,ייני %י,י, י:יייי ;;שייןיןן

 77'"7' מעונין וכל רמת-גן, דלבניה, לתכנון המקומית הזעוה בטורדיוכן

 ,-ליק ו-' %וין( ננוגיגר )? ן(-) נךטון:-א ן,יך'ס ךנ.) שךן;רן.ס יןןןית  נידין ת"יינ יי% יי יעיי,ינאי
 ן זללניה לתכנון המחו,ית הוערה ראשיוטבלקיל.

 רמת-ין משיי, תננ.,מדוג ת,-ץ:יג, יקו .יחיך, ,הננ.ן ךמ,חית יתז, גיתש:.י-ניח,
 הנקרא מפורטת הכנית שינוי לאשר הפנים, שר כחצורעליטה,

1

 מפורטת לתכנית שיפוי הכגת עלהידעה 6132 גוש רג,,ז'. מט' ממ.רטת  לחכ1יה  טעוי -  רגן415 כב'"הכנית
 וגנזי", ותנ:.1 ,יזק 77 ,נעיף ניהןס יוזמך, נון נ,המ אדי,, ומיורף "תשייט עב ניתז הן,זת., !, שי71עה %1]..ה"ה

 וךייס"' רמת-נ,' כנני,, ,ת:;,ן יך,ימית ההזך ני הץ:.ך-ו!,1, "224. עמ' השנען, נ147 י!רנ,מ.ן נ,,,.טפורשה
 תאיה .":ין 7י!1ן, נ71%?1גר )" ת(-י נתשר' ג-ז י.,םבישינתה גין. %ות., אישיך יייו,יה ".;ן" דנה נפוין "%מור,ישי:וי

 ו9. ךן' ייורסת ,תפית ויו. - ),4רן. יךיורן ייצוגיה יעזך נמשיי' ה.!,י אכו, ":?ויף "משריס?ם
ין מעינין וכל רמת-גן, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה במטרדיוכן

 חלוה המוצע: ההנית שיגוי בההוב הנכללים השטחים הםיאלח מ.קידיש מנ"ל שהמשרדים ובשעוה בימים תשלום ללא בו לעתןר17אי

 6133. בגוש373לקהל.

11
 ב::ימיבי " 1553( באוקטובר )23 תא"ל בחוןד'

 ~לבניה לתכנון המקומית הועדה ראש יךסבמגן  והב:יה,  יתינרן להוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, נוהנמסית
רמה-גן תל-צביר, מהוז  ולבביהי לתכגרן  המחוויה  הועדה כיהיכ-"-3"19,

 959נ.25,11 הב"ל, בכסל. " 1579, הפיכומ'ס'יקוט612



 ת?כ"ה-.lees והבניה, התכנוןהזק

 נימים השלום ללא בו לעיין רשאי ההבניה בשינוי מעדיןכל גבעהיים מקומי, הכנוןמרחב

 סתי"יסייל"י. ""מיייס עו:שיז.סינעעית מפורטת תכנית אישור בדברהודעה

י
 את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןבל

 שירהב מקומיה ועדה מתום וכן התכנית, שינוי ידי על נפני עצמו והכניע התכנון להוק 117 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמסרת
 חדשיים תוך רואי, אותו גובל או דהכניח בתהום כלול שלהמהכנון תל-אביג, מרז ולבניה, )הכנון היהתיה הועדה כיהשכ"ח-בספן,

 לשינוי התיגרות לשיום ברשומית, זו הורעה על לרסוסהמ.ום 6158 גוש -הכניתמפורטתלכ.158, הנקראת מפ,רטת תכנית"יירה
 רוען" נןשיויגה:נית אלי,, ":צויף יתעיין ים יין "ן,זהך, ע, ש11זעה 44י-,ךן,ה

 וכזיויה.
 1,"2. ןמ' השנען, י(11, "!יבמים ני,,.ט!.ר::"

 1959( באוקטובר )21 הזחיל בהשוןי"ס אוהה, אישרה המהיזית הועדה שבה בצורה האמורה,התפנית

 רזב.קי'  המיוזיח הוצדה בממרדי הופקרה אליה,  המצורף ההשריט עםביהד
 - ולכניה להוון המהוזי, ה,ערה ראש יישב וכל גבעהיים, 71בנ'ה, לתכנון המקומית הועדה במשרדי ולןהאמורה

 הל-אביבמהיז שהמשרדים ובשעית בימים תשלום ללא בה לעיין רשאימעונין

 יין,. !ת.ן.סהתכוייס
 הין,'ה י,.:י, הננ.ןמרך: י(,1( נמנמ:ר )2 הש-י :,שן.נ-א

 מפורטת תכנית ש'נ.' אושמך בדברהידעה 1,נ;'ה ,היננן "י,ה,ה האז, ראשיוונן
 נו"וזירה ת,-"ניבמשן

 1,י;,", גה:נין "י, 117 יסעיף ניחמס "ושך,
 תל-אביב, מהוו ולבניה, לתכנון המהווית הועדה כיתשכ"ה-11953

 יקרא מפירטת תכנית שינוי לאשר המנים, 7.ר באישורההליטה,
 ;יש ",4. :ס' יירטת ,הנני, 1 רח' שינוי - "71 י:ת-זית יורן מקימי, תמיןמר"ג

 י"ייג" ממירטת תכנית שינוי הפקדת בדברהלדעה
 קלעייי שניגס .ע,ין' י ג".ע" !ג%-,

 נ;";ינית
 ך%זוי,"שיאי .ינניך, ךהננ.ן ,".ק ,ן יכייף נההחס "וו!",

 :יצן %,ה,, אישי" ייייוית יעז" ש:" נעור"
 "אמורה המהיוית הועדה במוברדי ה,פקד אליו, היצירף התשריטטס מהוז ולבניה, לזכיון המהווית וזיוה במשרדי כיתיכ"ה-1955,

 מעיין וכל הרצליה, ולב:.ה, לתכנון המקומית הועדה במומרדיוכן הופקד הילון, ולבזיה, לתכניו המקוייה הועדה ובמשרדיתל-אביב,
 פת,הים ה:-ל שהמשרדים ובשעות בימים השלום ללא בו לעיי!רשאי להכנ'ת שינוי ח.152 מס' "הכנית הנקרא מפורטת הכניתויינני

לקהל. אליז. המצורף דתשריט עם ביהד 73?,וו", מס'ממורטת

 .י התכנית: בשינוי הכלולים השמהימ הםואלה
 217. יך,,ה 1",, 7!2 וו,,, "eol;וש

 ~lOG) נ;ונזנר )2 הש-, נךו.1י-א

 ה,-א:.נמהוו ,,ך,. ןת,"יס ו"ןויי" שךךקיז.ב.נשית ו,נ;," ,הלנין הך,ו;,ה ך.!יך יתש.1ש2 נימים העלס יקא נו ,ן'ץ רקקי וקנית נדינתי מן,';יןנ,
 י "ת הרואה אהר הכנוני ט-ט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 קמרתה מקימית ועדה מהנדם וכן ההכניה, שינוי ידי על נמנעעצמו

 הרצליה מקימי, תבוןמרהג הרשיים תלמ רעאיז איתו הנובל או ההכגיה בהמים כלול שלההתמון

 מקומית מיתאר הכנית שינוי אישור בדבר הלדעה ןה7;ית ישימי ההנ;ןות ימיש ניעילוה, וי ריווה ;, סיווגהך.יג
 וקנין, והאין יאי, 117 י:;., יך,"נ ",זע", ין"זיוית

 הל-חגך, מהוו ולבניה, לענין המיונית הועדה כי השכ"ה-1953, 1959( בו.בכגר )2 הש"ל בהווןכ"א

 עקרא מיתאר הכניה שינוי לאשר הריס, שר ב-ידורההליט", ומיניק7.'

 מקירית מיהר לתכנית 53קו ליה 25 מס' שינוי 655 מס."הצוית ולבני" לתכנון המהיזיח היעדה ראשיונקב
 היצורף-, בתשרים כהול כק. כמסימן התמיה תה,לת 3ה?1!'.מס' הל-אביבמהוז

 פורסמה "לין, ף רינ.י התשריט עט בהד הפקיחו, עלשהוןעה
 1912. עמ' השכ"ח, 1433/ הפרסומיםבילק.ס

 נ."ן איחו, "'שיה ":רזיית היעזה ש:" נצירה ו":.ר,ו_.;., יומן י,.מ', ה:;.ןמרך:
 1,:.ן, הך".וית ",יזה נךויזי "י!;7 "י'י' וינייף יהיי'ס ען מקומית מיתאר הכות שינוי הפקדת בדברהידעה

 וןייר'ן עי:שי7,ם .נרוית יומים ין7ים::ן :גו ועניי, l?::rn ,הי, !, ,!;'ף נךת,:ס ד,זעך, נוההיית
 יי, מיה ו,::ין, ,ענון וכזרוית י:ןזה ניעיזי גיהשנ'"-נעו,

 י(!1( נממ:י )2 ה_., נך_.ן נ.ן מימי ,ת:נ.ת lsa~"- iT)'Tj מי' .המית הברא ייה,ר תמיתשיןי
 ר1נ'קד, אליו. ה:12רף ןהשייס עם גירז י,1-, מנ'מיוניה
 גנניה ,ה::11 "יאורית שיזה יאשיישן ההשית: נש,נוי ו:,1,'ס ";!"'ס "םו",ה

 הי-א:'נעזיו 2!1,4-1. ה,,.ת !(71רוש

.13
 2031.1969 השיל, בכסלו י' 579ג הפרסומיםילקיט
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 תשכיה-5בסנ יהב,,'ה, התכניןהיקן

 החן,רימ קן:עיי.ן יגש]ית ג,י.ס ה7,)ס ,," ג1 ,:"1ר:',' "יצי'ה כק.ן, "::י1מידנן
 י"י'ל.'"'ם כקומ.ת מיהאר תכ:ית שעו' א'שור בדברהידעהן

 י7ע11 נ,,,י1בר )]! תש., י,ו,ןי-ט
' ךך'יית,-א:ינ; יייך,' ,הימ1 ןי"11.ה וועזה ןהשנ-ה-;י!ו,

rTn1 וקיא ייהאר תננית שי;1י ,חקר ונ:יס, שר 2איש.ך,ה,.ן,, 1,נ;יה ,הננון .ת "ן"ו ה,עיו ר"ק,.שג
 ה,,_

 !ווץ' מ;' מלייית מיה"ר .ה;נית ", יס' שי:1. 714 מנ',הי;'ה
 "ת7ריט עס ניהו 7ס,דת., ע, קהוןעה "!!-, י,;ה ,"",;יש

 "י:ה מהוו יק':י' ה.ני1ייה- !!21. לן' תש:-ה. !141, ךירנ.מיס נ',,.ט :ירן:ך "י,י,ךליייף
 %'7ן" ךן,1ן.ה nrr:a שנ" נצ1יה ,א:יר,וקי;.,

 מפורטת תכמה '?'יי אישיך בדבי דצ"ה' גיךז %:תו,
 נן";זזית ז,ן,י" ק?ךו,.ת "1ען" גךלרי' s?;1 א,,1, ויצ,יף ,ק"י,ןען

 ית::.ן r:ri )%( ו-12 117 ,ןעי?.ם נזה,ן י1זע,,
 ין.רטת י:מה קימ' ,אשר ייךס, שר ג,.ק,ר י-,.לה,י.;ך, ך,:ור'ם קך:שרן.ם 1נ7ע.ת ג'מיס תק,וי ,,א נ. ,ע.'ןרו,. ן".ן 1,:ןה, יה::.ן ויךי1ית יויו" ;. ה.::."-!!י1, ון:וין, ןען:ין ון, הי?,י", ו,נן'", ,ה::.ן הון.ן'ת יועי" :ן7רן',:ן

 לןנ:'ות  ךי:וי היהווה -  הי-ה:ן. לרגו - ]ו ;,ג כ(' .ה;;'תיךי" ,;ך,.!ה,ך'ם

 א,יו, היןויף "תשי'ן עס ג"י ו:קות1, עי לוייןה -",י1SGO 2,1) נ:.נינר )2 הק-, :יש.ןנ-"
 י!1ן. עמ' "7:.", 1411, ":ין.:.ן נ',:.ט נוין:, ר1נ.קד'

 נ,"ז rT~?N ".שי" ך:"י,.ת ה1לי" שנ" יו.י" ו"ךי,ישי:י. יי::'" ,ת::י1 "יי,.ת "יעין יןש,ילנן
 ה":ייה הךיי.ת "יןז" נ:"יי. "ין;י ",.י, וי?.יף ין7ייטלן ה,-"מ:מייי

 שה:שיז,ם יכשיית י.ום השיים יי" ני ,ן.1 רל::י רייייויני

 י!,1( נ,71?יני )1! הש., נישין,.ס נה"-ת,י" כ,יך', ה::11מרד:
 א.לתינמתלי ממורטת תכנית שעוי א'שיר בדברהודעה
 י:ית י, " י"ש=- ון::יה, הת::ין ל,., ו1ו י;:יף גי,"ן "!ו?ה, נוקנ:;יה

 ויי;,, י"1. ..נ;'", ,ה::.ן הי,ו:ית "1ען, גיהל:--!,!1,
 י:;יץ מ:ירטה תינית ש.נו. ,אשר ד!נין. לר נ:.שיר,,,.סך,
 ו:ו,.ן מ,.ךי, הנ;וןמיך: ניהן ך"ות., ע. ק"ווען נת,!ל;,ן-, ין. כנירטת ה::'ה.ק.;יי

 ממורסת הכ:ית ו':ו. ה"קדת בדברהידלה תש:.י, ;2!1. ךוי:ומיס ג.י;וס סודן:ן %,י1, ייגויף יהשייןעס
 וין:'ה, וה:ךו יךו, י, י:ע'ף :ךהץן ך,ועך, נ,היי:-ה נ42ן.!ן,

 מךי, 1.נ:יה, ,ה::י1 ייה.ייה ויןזה נ__ר_, נ, ה....ה-.,,ן ניךן אותו, "ייר" י:ךווית ",עזה ש;ה נ?ורה ו,ן,י,ה7'ו1'
 ד,ן,ד ו:י,.ן, 1,נ;,7, י....ן .._._,ת ה..וך .נ__ין,י..ך וץ:.י" ,ן,וית "1ען: נ:שרז' "1;;ז ",,ו, ":יירף ךתו.'ןעב
- ג' ;נען רנייס - 1נ,!2 ל(' .ה;נ.ה ו:קין י..רס, ת...הש..,, מ?1וין .:, בתי-ה,וך, ו,ננין, ,הנ;,ן "ן,.יית "וערה י:ייז',:1 -זר.ן ד:)דייס ק"מקרז.ס ומןע.ת 2'ייס יש,יס ,,א נ. ,:"ןיש,. 

 וי1.,_
 ייהיה ה::ית - י!1 מ:' ,הנ).ת שיוו. "..1,ה -

 נע.ר נייניך ".",רך נזני ךן,ועי יויזינ, ג?י ,.ןך):ע,ת ;7",. א ,,(.,
 !, :נ:ך רננ.נ הי;'ת - וג,ו מ;' ,תנ;ית ,1,1.%.,2, יי,ן ו2מ:'

 י%י;טינך )י! ה7.י 2"ש.1.-ל
 ,ן!1י

_7 
 עמ. ש.ן 2;; נ.מ ל י ר" א ר

 1,גני" ,ת:מן וועוה'ייךחוה ראשיוונ
 י:'ן'ס, נ;ת 2 ,נגעק ;"?ך ש ינ " 'נ י: ה יייג;י'!:'

 ותוריט עס ניי. - !..1 ען. ת_.ך המינוך,ו1
 ד:?ורי

 ח,'..
 יח:;.ת: נשי:ו. ינ,ו,יס ,7?ה'ס יםו"ה

 ו' ך:,.ג 7י!.1ייו ".יק ך,.ן" ה;:ו1ירןן
! 

 גי:.ס תש,ינ י," יי ,.,,1 י_,. ,ת.נ,ת TZ'r1' י_.;.1., מקומ'ת מיתאר תכנית ש':וי א.סור בדברהודעה
 י,",. בתוך'נ י"ווי.ב ש::ורזין77:1'ת וךג:יי, "תנ:.ן "1, ;11 ,נן.ד :הת,ן יוועך, נוה;י:ית
 %ת יי.,ן א:ר ה:;יני ניט נ:, או נג;י1 גרר;ע' רע.;'ןג, יי;", רךיו ו,נ;י", ,ה:;ו1 ךייווית יוען" ניהש:-ה-!"!1,

י,,יל",
 קזיינ י;.יית ועזן מך:זס ,נן ית:וית, קי;ו. יזי ?, ;:;עילן. ל17לית ייהאר הנ:ית קינוי ,%קר ךנ;יב, שר נאישוי

 וזשיי[ ת,ך ר7ו:ק חוהו )ינ, או הת;;.ת נתז.נ נ,,. ש,ןין:;,ן ש':י. "מהיו" - עחו,. ריה - ה!,!;ונ' ינ' .ה::יתיק-ן
 "ן::ית ,שי:1, הה::זוה ,הויש נישיי1ת, 11 י.וען 7, ביס,יןיי1ס 1(קיתו, ע, ש"וועה - ";יי, הך .רנ,ו- שינין - !נל מן',ה::ית
 ו,)(ויך. י:,,מית יועזהנןלרן. ;41ן. ינרנ1ן'ם נ',,,ס נירןזה א"ו, הן?1יף התשר.ט עננ'ךי

 T10so נ:1נןנר )% ת(., ני7.ןג.ה %!12. 7מ.הש:-ה,
 "'קר" "ן,ון.ת "יעזן ינה גגודך ו,:וי,ד7'נו'

 1,:ניק ,הנ::ן ימ"וו,ה "יעזה rx1יו7ג :":1ר, וךו"ת ך,עז" נןליזי ך,ן,ז א,י., ול?ודף דת7ריטיב א'לתינפתל' ניין "ותו,
 ",נ"מ"1ו מע,:ין 1:, "יין, ו,נ;,ן, ,ה:נ,ן דן,ומיה ך,עזה 2מ7זזי1:ן

י
 !,!ן.י1..! הש.י. 1lcr1 .. ,ו!ן. ":י;::.ןיי"ן614
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 ת?כ"ה--5מ2נ והבניה, התכניןהזק

 ולשיף "הקך.ל עם ג'ךן 4י,1-, לוש ך,, - אק,י.ן,!יצתי וגון, ריף ךלימי, תגרןךי,נ
 -- - -- , .ייי%י'ן., בדברהפקדתתכנ.תמפ,רטתהודעה---

 י:שעות ג.ן,ב העולס ין% גה שיין רשמי נה:;'ת יע,;'ןנ,' ''1
 ילך,. יתקים ו"לירינק7ז7רן'פ וך:נ,ן, ותמין ,ך,, ,, יצעיף ביתרם nui?n) נוהנמרח

 ץת יירה %"י ת::1;י פיט נב, 1% נתין נקרקע. לעטין:, י,11 1,נ;יה, יתנ:ון ייי.וית הועזה גיקרזי גיתקב-ך-!(י1,
 דתג;,ן קלרינ ימיית ועזה למזן 1:ן ותנאיה, יזי ע, :ניע שיו ה וון,1 ונין,, ריף 1,ננ.ך, יתנוון hel~eni השוה .מעין,".יה,
 אי וה::'ת :"ך,ס גלו,שלך 7יסרי1.' ?גי נרי - ה:,י1 מס' .מנית ":,רעת לגירסתהמיה

 י'וב ךוק"ב היך רקעי, %.תו ;י:,
 נישרו. ,השיה דת;:זות ין;'ש ניק.מות. 11 הורעה 7,!רגימה אייה. ין!.רף "תקריס עטמין

 יחמורה. ון,ון'תך.יוה
 בחמנית: הכלולים השטמיםואלה
 ו(,1( נ:ושנר )( הש., נמיןנ.ן "", "2, 24-;2, ",קוה הלק. 4"-"": ,2, ",,ות 3"""1;וש

 ורך.מוןי, "ן.2ן,
 ".עזה רעש,.שנ ",דית ",;. ,2: 27-24, "21-1, !1-"1, ינקית "IO;O:וש

 ךלך.ן.~
 הזיופידי, "4. 44, "ו, 2", "3, ,!, ו!, !!, 11,"-י1, דנני" ,ה::1ן

יי,
ע

 אשקלון מק.מ', 1 נמיהנ ידיעות נייים השנוס ,,% נה יע..ן רקתי ת גהנ: ינצנץ נ,
 מקומית מיתאר תכנית שי:ו'הפקדת ברבךהודעה את ,יינה "יר הג;.:' !רם ננ, "1 נגען ג,ן,ע, לעוניןג,
 1הנ1יי, ההנתן ,ך,ק "" ,נעיף נךת%ס ךייעה נוה.-.ית ות:;,ן קליךג מקילית nrs1i י,יינ וגן התמיה, 'וי !, ;ימעולו
 מך.ן "גין, .תנוון ".",;,ה ך.ע.הנן"ין, נ,תשג.ך-.,,1 יחס יזקיים הוך דשאי, ".תו ;וב, "1 ךתגנ,ת גתך,כ ג.,,שון

 יופכן א7,,1ן, והגוין. ,וננון ךן.,מית ויעור ,ג-קי.,יז_.ס גךקרוי ,תנית ותנגודת ,";'ש גרשומ1ת, 11 "יזיה ש,ירניןה
 .השית ג-ט זוווד לכ' -ש,:1, יתר% מיינית ייתרך "ינ.תש,.,, ך%יייה. ולעמית"ותזה

 ,%ו1ר יתכן זינוי ישיר יי,ז ש.;וי דווין לכ' י,ון,תייתר
 הע., נעונןנעה

 ןןןורף ךהקר,ס ןס ניתז ןןרןתי-, ךנ.!ש נלי היפת - ;' ח,.רות """1( :נונמנר )"
 נימים תענב ,,% נ. ,עיין רשעי התנית נ;,;ו. ;,עי;,.ג, וקנויי ,תנון "ל"ו..ת הנעיה ריש.יש: א"י אילתינפתלי
 "::,:. !יט ג;, או בנמן ג,ן,ע, זע.;יןן, ,ן,,. !תוהינ י%ל,ייס ע,יויייב וג7;.ת ך'ל,יתו

 "ה "דואה אוי
 שיריג :ל,יל.ה ויעזה יר;זס 1:ן "הזיית, עינו' 'ן, ע, נן;עעשו

 "זשייב הון רן"י, ",תו ;ו:, "1 ךהנ;יה נתךוס נ,1, קלהדת::,ן %ע,,.1 יריי, ת:111לר"ג

 ת -ה"נ :" יש יתדיית '""'ש ::ג'::גינגגיניך: מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 וןנ:'ך, ,והעין ,דוק ,, ,נעיף ניהרס יעזיך, נוהנקרת
 ירד'מון " ,(!1( ננן:מ:ר )( הע-, נוש.ןנ-" יזיז י,י;'ה, יהנהן הלגויית דיעוה נלשרזי נ.תקג."-נעו,

 אק,,י1, 1,ננין, ,תמון ולקולית וישה 1נישרו'ךזרונ,
 ך,!קזי

 וקנייה ,ה:;.ן דלךווית היעזן כ"שירש:
 שרוסיהוו ידייש נרי - ז,";ן לן. י!.רךת -תג:.ת ך;,ראת מדוייתתנית

ן

 הכשבט בהיהזמרת

 בירושלים המהווי המשפטבית
הזמנות

 י(,""ן ?ונקיתת., eG.'GD ע:,;.תת.ק
p'fiששסיה כטא.ן, אני,ם גת צפורה "שייה עייי1:ע:'1 "(,,," 'יושות 

 ,",1, נ71%מגר " :'.םניייש,'ס ן, וקמה יי",נ שפירא חיה מלכה יינצה ירושת:ענין
 :!נרותי !? גייב ניר1ש,.ב שזליהיר.קויס,

 ,יוע,יס. 14, ר!%יס עלק יי"ינ רהמני יצחק לויוכלנקש ,",1,
 ן. ו::י'1 !י י'ת1 נ7ש" "לשנס ינ'" "ישן יי 'ייןיזי' 'ייי,'ם. 7' "ע"מ" ייך': שפירא אביעזרעיקש
 אום ן, גזה מלין ועי ה:-,, דך;.ךה ,יושת וו, ?1ן,,ריס ברין ע..ז ע, ,לתויו נקלה הלשים ינית יון" :י יריע,ק..י
 ;(r~ljr ,ך:יוה ייתמו 1"רו?ה 7:נ.יה 1TJISa יננן ,ו ש.שדמען תיש, דג-, ,:ימ, היהנ;ז נ, הו.,. ין;.ח ען:.ן ימך,קיי,נ!ק.

 ,כזיוה ו,;;ז1ת וו, הומנה בייחס ~-CT ,וב ?שר מיעיתיך התעזות,. טוי %ת וו. וזינה פיסים מיום יום עשר דיישההון
 נעיניו. נסוג ?ו י:ש!ס ניח 'תן נ1 ,ן ש"נוממצעת, נתמור. מיעי "למס ביה יתן גן ,%קאם

 ישם ויכ," ישן מיס,"

615 י2 ,(,ן,וי "".י. ינייי ,, ,יעי. ו!.ניל.ק.יצן
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 ב.רושלים הבהוזי המשן:1ביתן
הזמנותן  'י'ת ע,ביייעג::ינן,י:,':גג,עגיב'ן,לש נ,.:י:ן 1"ג בר:דר,ן:נ.: :הלהלל :1ן%,ן י(,4,ו עונשתת., י(,1ן" עי:י:ית"'וין

 מ,יי",יס. ה'מלבלאו מריםוי-י7?ת יר.ש,.ס. ג!, נרצין "רב יי".נ ברנדר ררנה.ייאשתן
 גשי," ".ים ג7ע" "משתי יבית "ישה נ. 'ייעי"יי' גיי"תי .ק',פ נ,"" "י"סט ינ," "יגש" ;. ,y'Tישי.ן

 ע,
 ,נקש" י:ה;:ן:י ידיין" נע.ג,1 "מ:" סשה ,1 שיק "טוען אזם ג, י,ה :ו:י1ועין עזבובו. למבהלי הגיג צבי ועו"ד טובילמקי מהוה את ולינותהמוח, עובון. מ:הל ולמינוי הנ"ל המוחעלן

 ייגוס מיס יונ ישי גך'שן ת'ך .;,ע, ינ.,
 נ.ת ית; ;ן ," קסם "י:י,7, ,יו ךתננחה :::גגג:::ג:ן כאמור, צו הנושטט בית בזיתן לא שאם התנגדותו, טעמי ג, זו,הזינה יום עטר המישה תוך להגיש, עובון מנהל ולמינוי הקיום לצולהתנגדן

 ישפ וייס,י' .ע; וייזם,י'

 "וט :י נוה מ,יין ו"::י .יין", ע, ך:נרי,.ן CiTTs ,.תן נןעיה ,ן,ן. ומיי".ס נת.ק.נ ביעט, ,נ.ת "תש. יי ייטע,ןו1,
 ירנוס כיוס יי; יקר "ייקד היך ,קךק, ,ן, "תזוז וצר.!, ",יו י,,יי:ן ,ךגי,;.ת ך":יוות ששה געיגו1 ון"י סטנת ,ו שישההיין
 בעיניו. כטום צי המו"מ" בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאיתה התידוח 11,הזמנה

 ,(,1,1 ;,נימהת,, ZSS'G9 ;ונמיתהיק
 שיגון מש", מ,י.ת ויש ,ו!, גת קטה "י;.," ;.גוןגע;.ן .ר.;,.ן, ""ו, גרץ, מי"ינ אופרה אשר ים;." עתוןנן:'1
 נהע:רן י-ת ביום באר-יעקב החולים בבית שנסטרה ירושלים,ות.,'ס, 1985, רבובמבר aT'1 22 בירושליםשנפטר

 5~9),/ במברבר )1השכ"7 ירישלימ. 09), נצלל מרחיב איפרה כולוהמכפשה
 ,רית יתי,יס, ,ע':.ן "1 יכר נ1 מי"ינ 1'ם מיריץועג,ש

 יייקי'ס.י-"י' י(,?11 ע,נו;,תהיק
 מי,ק,.ס ,מעוי אקר מש" נו שלזם ":נו" ען:.ןנעתן
 %י'712 ;ייניתג'ק %ומן, ינ!:ינר נ2גי.[

 1 נ.ונ ע;יןךר..ס, .י.- ?, מטיי," ךי"ינ קובלסקי ,אב "::.ן '-יעתימי, י:"י'". זוקר מק" נן 'הושע.יד"[
 נןןךני

 ,ו,1,
 ירושלים, 2, מטודלה מרחוב קובלסקי נכילה.המבקימת

 77,55;: עזבונותחיק

 ניצן ג.ריק,.ס שהיייה פ'1:ט', חכה "ממי"" ;ןני.ין:.1
 ם נ. נ,יוש,.ס ך1!!יו frT~n, פרתה "קון, עונו1נ;:.ן פ'זנטי. בצלאל :::נ,.;17

 9[9ן, בךמטמבר 23 9",,79ה עזבומתתיק

 יי,ש,יס. 1, ;יי'ת מי"ינ הרוש יעקב .יךג,ק י: נ.וי ג.י.ש,.נ ,קיטי יהוד, שלמה ין:י" .יישתנעמו
 1(11,ניבגי

 4o5ieo ע,י.:ותתי, ייי",.ן. (1, ,וו יי"ונ 'הוד נתןיין:7ק
 ניר- שקטר מירישלים, הלר יבמיאל הרוח ירושתבענין

 :.יי"י.ן' הלד ייכבדיו2,"ת י'יי "":י :'יי""1' מעסה "ביהם נגון:ן:יוי"ום
 .ייע,,נ. 1?, ""יי מי"ינ )מיכסה( מירון יוסףיייי7ק

 שנמטרה בולגייה, ממומיה, לזך כ,זל המנוהה ירושהבענין י )(,יין  יייי:י"",ק
 1940, בלנת בפושיה 3"',353 עזבונותהיק

 ינ.. ", י;.חון ירח.ג מריב ניסים ,ן:;,ק נ"נ גירוק,יי שתיר" הטס. מרים "ירו"" ;וניןיע:'1
 7(,ן, נו?יגר31

rrl~n1ירושלים. 4, עפרוט אבן מרחוב היים יהודה 

11
 ק

 מי.ע,'ס עתרי וילבד, כן!'ר 'החזאל ":;., יושהיץ.'HST:~9 1 עויינותהיק

 קביליי אשי "י:י" עיר"מיי"
 יי""ו)

 קרנסי
aT'~ [ו 

 ניניב"יי"' ":':גג הייי נ'י"ג.
 רשם דים,.' מ,י,ק,יב. כהן לאהויינ7עת

ן
"[5

 "1ן.11."2 ת;.י. גציו .' 1177. ויי;ין'ן'יזין



 בתי-:!ביב-יפו המחוזי המרטבית
הזמנות

 מיזע :auu ביהן וו. "~מכה פרנוס י..נ י"ס עשר יעיש, תוךומשנס ,,,!1!" עןנומתתיק
 מנהל מינוי צו יי:הן לא ומדוע הצוואה קידם צו למבקשים ייתןלא בתל- שנפטרה מאוזר, פרבקל מרגית המנוחה צוואתכענין

 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאם למבקע,העזבון 1989, באוגוסט 9 ביוםאביב
 203, ההתה משים פרנקל ונוח פרנקל ידליףוהמבקשים

בןםו,!שיםצש4-4י_
ן -  ישם ולך,ד'וון

_. צוואת קים צו למתן הישפט לביה בקשה הוגשה כי יריעלהווי

'-ך''' פינק,. מיתגיתןן:.ו" 4 4  !",י""3 ען12:יתהי,-.. 
 נו" י.יץהריני

 - מן !וין יי"ינ בילדיר יהןקאל השוה ?..ותנעתן :יונתן ונ," טסת ,ו שיש Irun אום נ,
 ""1, גסיי, 27 ניגס בת,-%נינ שנסר ה,-,נינ, , ""ו1:.ס מי." יגב עדי קן'שה תגו ,";'ש, יצו ,מהן ,התנע ו"י.!ההנ.,
 נייע ,יגד מירי: )בולדור( אלטרסקו ג'ןלה 1.ן:;שת בית יחן נו וא שאס המנטש, הצ. ימהן הודיות זה הומנופרנוס
 חי-":.נ!, ג!י.י,. נן,נ !11,.,;!!

 ש, וריו", י,'1נ נישה "משפס ,:." ימשח ני .ו1עי.11. ישם ולך,ד'
 ":...היננן

ן
 נ~" מויןהי':' "י,1"2" ע;נו;יתהי,

 ,נ7י" ,התקו ודיה "ום נ,
 ,.;'ק, ו:-,

 ההנגרותו, טעמי את זו, המנה פרם,ם מיום יזם עשר חיפשה תוך בפבר,אר 17 בתם שנפטרה קליין, כ,ר'בו המנוהה עזבוןבעמן

 בעיניו. יטוכ צו המשפט ניח יהל ש, לאשאס1989,
 י"ס ולך,ד' ייהמניה ";,ז" בני-ברק, לזקנים מנוחה בית1"ן:,שת

 בני-ברק. קוק, הרבמרהיב
 ----- מנהל למינוי ?ו למחן בקשה המשפט לבית היגשת כי ידוע להורי--

ן,
 יונ,נ"

 נו" יימין ון;;' ו;-,, "ינינה ש,
ו י. שיש מיען "7ס נ,

,
 והרו?" "ן;,ו" נעונ11 יעהטונת

 י,"' . ה: מניינג;.ן התך ,7;'ש, "?1 ,מתן ייהדן
 ניני );1 הש:-ט נתמתן א' נ'וס נרמה-;ן שנטי ;1' ייךת י י יאנ 7"! שרון, שוך, ההמוות וו, nirrn ירן,ס מ.ום יון עשךין.ש"
3 בעיניו. נשג צו המש"ס ניה יהן גןיא

 רית-נן. מימת-הן' טפליצקה צ,סלבה נלשת

 יי.נון. ינ", ומיתי ה::." ירושת ע, המיין?ו
 הנ"ל בעונק הנאה 't:Tb לו שיש הרוען אד" כל בזה מתמיןהריני 69',2295 עזבונותתיק

 נ,,1, נ' י'.ס 7;!!י" נרשי, חיתר הינויה עניונןמ1
 כיום יוס עשי ךן'קה הרן ,"מש, הר', ינקנה ,"העזמיון"

 המשפט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאוהה ההנגרות זו, ה:מ:הפרסום 1969(, באוגוסט )17תשב-ם

 בעציו. בטובצו גרטי. אלברטוהמבקש
 רשם דלך,ז.' על היכריז צו ייתן בקשה המתרפט לבית הושה כי ידועלהווי

 לו שיש הטועז אים כל בזה מזמין והוגי עזבון, מנהל ומינויירושה
 עשר חמישה הוך להגיש, לבקשה להתנגד והרוצה בעוכק הנאהטובת-

 ע " 1 יהן כן לא שאם הכרזה, לאותה התנגדות יי, הזמנה פרסום מיוםיום
 שנפטרה כתל-אביב, יעקבמון לאה המנוהה צוואתבענין בעדיו. כטוב צו המשפטבית

 1953, בטפט:,בר 13 ביים ישם ולך,ד'

 הקייים לא הוכה, לא מדוע טעפ וליחן וו, הוכנה פרכים נ;יומייס עשי המישה תוך המשפט בבית ,ההייצב אדם בל בור מומיוהריני
 צויאה, ~'DT תעודה תינתן לא ומריע האחרונה הצווא" ת,ר.טם ילא 3295:59 עזכו:ותהיק

 נאיבי. n1Ttfi' 11 "הן המחט נית יבק נן ,א שמס ךיהומ", טרבס מרדכי-מרצ'לו "מנו" ?11"תנענין

-DSi~

 רשם ולך,ד' י",1. ניונ, ,QT'1 1 נ%יט,יה

 12 ,מתן הן,;!ם ,נית נקש" י.ניןת!י"1

 ק, ?..א"ק..ם
 י",17,ן--- י.ג.:.תתיק ,נו, מזיין ון;;י סרנן, מי?',1 ירטני ד-ר "מנו"

 יתרוסס עולי כרהוב לוי )אסתר( אללה הזכן" ?..אתנעדן ,נקע" ,:,;נו וירויה גע~:ין ישה טונת ,1 שיש וטיען ארס,
 1958, במאי 22 ביום שנמטרה ראשון-לציון, 23, שאם ההנגדית, זו, הזמנה פרסום מיום יום עער חמישה תוךלהגיש,

 ר%ן,ן-,!'זן. !2, ה;רזיס עולי מריונ לוי גדעוןוע"ש נעימית. נ"נ ?ו יישרי נית יתן נן,"
 לקיום צו למתן המשפט לביה בקשה הגיש המבקש כי ידועלהווי ישם ולך,ד'

 9(19. בפברואר 23 מיום המנוחה?ויאת

 עשר המישה תוך המשפט בכיח להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 ת,1..ס ין תשן, יא מזוע מעם תיתן וו, ינינה !רננם מיום ,.ס "",!"י" עוניייתהיק

 "?11," ה'רשסוקא וורדין, מרי המניי" ?11אתנענין
 "?%11"ריס ממכנ7מויטממ'ת. 5ך7ן 7:ין:י"ג העוצה הינהן ,א ומזוע יירה" ש, "אחי.נ,

 . נתיניו. נ!ונ ?1 המשיט נ.ת י"ר נן י" שמס ":-,,

 ישס ילד'ד' נגית )המניצב אזם כ, נוה סוס., ו"נמ "ממסה, ש, "עונון1";",ת

617 !!27.11.11 הש.י, ננעיר " 1;!1. ו!י:.מ'ן'ישן



-י
 בהו-אביב-יפו המחיז. המשפטביתן
הזמנותן

ת.,ע:מ:.ת)(,ין%נתי7ייניוית,ן,ונוש,ן  ,גיח צלכר( יווה )ל;.זס אך'ה ררה יךניתג .יופתצוין ,ו, "ינסיך ייני: הרשמן משה אליהו הוו" עתוןנ?;.ןן
 %(!1(, נין, )1 תש:.ס נן.ון י' ניון יורטיך ביית-נ1'ברוקרהי-":':.!

 אריה. הרמןיגונכן הלמר. לאה שרהיך::;שן!
 ן, .זין,דיו. 7, ךןני,ן צ. ,יהל נישה משכן יג,ת הנוה גי יגוע,ה.1'ן

 ויון"
 ,נלשן .ן":ון ,הרויה גוונתן י:", טוגת י. שיש ייון (וזן נ.נזך ,דגרו" ,"הוון ו,יוצ" ופו" נעוג,ן המה סננת ין ך,שהשעןן ווך.ן 1ך1ני עומם, ,ן:ה, 7זנ7[ ות ,ך:יך' דךנ.,ן,.יישתן, "וו :, יגה מון'1 וךו1' עופן, ים, שינוי דו-ל ומחיריותן ",לית י::י,1 :1 יהת "כמן גנית ג,שק

,ךנרו"ן ן י":ר1ן יה:;ז.ת 11. י:ממ יינם מ.ו[ .,ס עור יידה "זך,ך;.ך, ומוזית 1., יון:ה לרי.ס מ..נ ',ס ושר ה:.שה הנך ,ךו'ש,1,:'ני,!
גמרי..גע.נ'ו.ן נ:ינ גו ייערי נ,ת .הן נן ,א שאס "ן:ו7ש, ו.:ינ:.גן:וקון נ"נ ג11יס ך:7לט נ.ת יתן גן ,א שלן הןנו7שין, ו,:.:ו,

 יש[ ולד.ד'
 רשן ולך.ד'

 ,י,י112 עוויתיתתי,י
 צייאתנ]ץ1

"T1en_ י!, עו:י:.תת.7 י.::,1 כי"ונ 'ששכר שיקי נ1 אברהם 
 ימת-ן,, ", נו;לינ מינין פ.פקא רמה ".,י"" ?.."תנ_..1 ת,-"ןי, .שיא,, יי",1, %%1"

 ,(!ן(, י"י7?יני י1 י,1(דלויה """., ימ" 7!, "ו1,1 לי"ונ 'ששכר בן ראובן ומקש,
 יית-;1. ;14, מז.ע.ו מיןיג )?י"י( פורת "T~rיי:".ןחי-":'י.

 ,ן.,. "ין." יזב,ן:י:ו::רנ נ:'::?ו:יית1עי
 י,
 יי יזעי" ?י י,ת1 "יך(י יצת יקש" ייו;" ,:ייוי' 7.,1יי" '

 גן" ין:,ן ,"נקי)-!ן."1.)1, :עוצן "נ"" סננת ,ו ש.ש הייעל סיס נ, נוה כזמיןךרימ
 7:א, na:u ,, 7,ש ":זען "זס נ,

דצי"
 "ךי;ן-עיר הנך ,גו,ש, ,יגיר" ,ההצן 1"י,ג" ךז:1"ךגנויו, יין ייישן-עשי היך ,קויש, ,ן:רן,ת ,ךתמז והירגן י;.,

 נן ,, שח[ הכ:1,שח, ,"נריה יתנון,ת 11, יולוה נינ.ג מוןי.נ נן ,ן ש,: הינתשות, ,ךגרוות ךהנווות ,., ה"מ c:rlaי'וס
 נעינ.,. יס.נ ?1 :ישי מה."ן נעיון. נט,נ צו הבשתן ניחיהן

 cv7 ולד,ד'
 יתם ולך,ד'

 י(,2%נ" עי:יייתת.7
!

 ז גב%":י"י"ק
ן

 תחיי-1י"מ'7יה
 ה,- ,' עקרו, מי"ינ מ:דלסון שרה ,ינ.,, נייעייו.1 ת,-חנינ. נ2, זוגו,ג יי"ינ עוורמן עלימהיין:לית
 ין: ' ניינ :7." ניתן n~rr:c ח:':' ייון ?יוסת, ,קירס געש" .ג.ה-ליש;? קורשה גי ,זוע,ך.1.

 תע-
 ):נו(. נייקי 1(2 ט

 עדי היישן תוך ין7?ן ננ.ת ל"ת'י?נ "זג ג, נוך כו:'1ךי':י ,עמ' ךמ:.ן, עינון כנ,, יימימ' עו,רל1 ימק ה:ץה ע,1117.!.2%
 ,ין,ק נעונון "נ"ל גנת ,. .ש גי "טוען חום נ, נו,יזיין

 האייס י" תמן, ,ן מן,ע ~cr 1,'ת1 11, ימוך ניניו ליין 'ל וירון"
 יבויש, עוננן דון, 1,יינו' ווי"" ,.1[ ,ן.,רתמן

 עשי י:.יה חיי
 משוט גיח VV נן ,א שכס יייייי,' ייין1 ייי"" 'ין ילויי" ג. ,, ~'cx ומ.ווי. ,.ון ,ח1ת1 יהנוז,ת 11, ךן::ה ליגונ מתם..ס ת':ה1 ,ח .מזון ,"1 אשר ווית.7:.ת ךן:יונה יגייא, ת'יעןיי,

 הן1ן"ישן נעיניו. ::.נ ?, הזש?ט נ.תיהן
 נץך1ר. 11

 ישל .לך,ד' יךנ ולך.ד'

 "ים נ, גוה יומין .דוו, יי"ש", ע, ךי:יי,יס יפיס קהו נ77ית ,",,, הך:,דש,ס נק.,.ס יושן:, ,ניח ההש, ג. ,זוע,וווי
 לינור ל,.ם יום עשי יךישה תפך ,עשש, ,י, ,ישון וךי.?ן 1,,י, לתיירית הלג,,ש1ת הימן,ת שץ"ת געונ.ן הגא" ספנה .ו קישדן.ען

הומו"
 גע.ויו. נ"נ )ו ךןש;ן נית 'תן נ1 ,א ש"נ "נרפה, ,"ותן ית:ווות 11,

 )(,,(]נ ייוק.תתי, !(,,::1: עונדותתיק
 ית,-ןנ.: ויני שמ.שקוביץ. יורם "מז," יומןנ::,ן 2 ניון קנ:ייק מיך::שטרן. חיה היוצג עוי11נ?ו.1
 %:י1, ניו,. ,rT'11 ,ן!1,נן,יקליני

 שמושקוביץ. רחלי"זנ,שת הרביץ. בלה.ייקרת

 )י,י(1" ע,גו11תתי, %!,2,7) ע.ניוותת.7
 בר-אילן. טובה הענויה עיגוןנעמן נהניי' ",",2, :ויזא. מקר.ת שפסה ה"מ דמע" עזבוןנערן

 ת,-:::'נ. י!, crn אין לי"ינ בר-אילן 'צחקויינקש נתויך. ),נ,2, נ.רן"ו מקיית שפסה שרה,;זב-,דת

 ),)ן.יו..2 ה;,., ינ:,1 .' )!1, וניניכן.71יס"51
ן



ן
 בתי-אביב-יפו המחוזי המשפטבית

 )המשך( ת 1 נ מ וה

 !י,";!" עונ.נזתתיק
 !ו,2י2! ין:י;יתתי,

 ל'אן'-:'ו" :?.י פר.דמן ברטה ומזויה ?שיןנן:י1 נעי- קרי" מצי-ני,, טפלך רחל "ן),"" עונגןנענין
 %ויו, נ,ו;,יס י1 נייס ע;":יה "ין-י':יוי'ין' ,,,ן, ניין %! נ.)םניו

 אי".1, !ידיי, "!]1, ,:ייי מ"ייית אהרוני טובייךינ;"ת ::'-ני,. 22, ייי5ן,ו ייךינ טפלך שלוםויינקש

 ,ו,וו22 עו:,:,תת., %י,]7!ו עונו;.תתי,
 שגהר ו:, ru:1 יזי": חבושה אליה. ךז;י" עינין;ן:,ן ;,ן', .",יב זי"ינ ברוץ )בהה( רחל "יני"" עניונע;.1
 נ':)"י )22 תשג-ט נשנס :. נסב דיי. "",,יםבנית :"יסנט )2% תקנט נ",)ו ס-ו נ'וס ית,-ישומר ינייהרמת-גן,

 ינן(,
 מש;נ :;,קן הנושה ושמחה המרשה שררה1ן:ק7,ת"""1(,

1נ. ברק. וברוך ברק נהמן1הןנ,שיס

 ,י,2,4! ע~נ,מתהיק
 נמת, :,יען "נ.ת ינית י'למהצחק ץ ז ש. רלה- "!, "ךננ,נ ךרו)נ צלך דבורה ון;.ן" יירקתנעתן

 מותגיה. דוד ,צהקו._נ,ש ,",ו, נן"י', ו! נגוב ק,יברהין,
 !",22,5 !ונ,;.תחי;

 ;תגיי, 1, ליון "ד מררי: שטרן ברטה "ל;.,ק יירקתנעין ,",ווו ע~נונ,תת.,

 ".1, ניעי "2 :',נ מיסי" קויי ירות-זן, מאיך אגרי משה "ל;), ירקתנעגין
 1ת;י,. "5, ";ן'נ עזי", ליה,: שטרן פרידל)ק:נ,ש %,,], נל"' ו נהבנייח-ון

 מאיר. )פרשי( חדוה1,מנ,עת

 שי טיליב' 1 '::'"" 'ך'"קנעץ ,ו, מציון "יצע הרשמן אליהו משה ועי" עוננן נענ.ן,

 מעיין. טולא מנדל אי1 ל'ו::לש ת,-":,י. ,י, ךע:.י, ןי"י: הגדל שרה הרשמן1ןךנ,ית

 י"ס ;" "ייסע טולוב, מרדכי אהרון ןז;.ק 'רשתמ;'1 ,",;;2" יי:י;.תתי, ,",,,!" עסייניתת1ו
 תש:.ח :"יד .-: ניסם ניענה שיני טולוב, מורדכן אהיון ו,,,'ם ננ.ת שילי גללך, ישראל דיוח ?.נסןנענ.ן

 ,"!1(, נזין )!1 !",1, ניז,' 1 ניגס ת,-ךקי:יךייע,תי
 מכי':. טול.ב מנדל ליאון.ומנקש מת,-"נינ. ולר אברהם):ינקש

 ,",,זנו ע,:י)יתה',
י רנה יייה-יור, ונ. נו ה.לברון איתן ידיח ?שוןני;.ן

 %",,,2" ייני:ית תי,
 ינן-ישרגן,11;',

-UC:T 

 15 נ'זב ששטיה ל,,-"נינ, ועד יונה וינן, ייניןנע:'1 ;"!](, י.1:י )" תע:-1 נציי נ-1 נתם

 יריי :"מליני "':". :י"-trJsi 1, ;י,'"י יי"ינ הילברון תמר1"ינ,שת

 %",",!" עונתיתהיק יו,,ז2ו ?ן:1;1,ת.ק
 '.!י נן יי"ינ חזן סמי ין)י" ייישתנען1

 ימנית מתיש י,1,", נן פרסיה יצחק וינוח 'יושתנן:'ן ש;:?י רן,". 12,
 ררה,"leo~I ,1. נמים 7 ניזםנרן,"

-Ur1T 

 נ;.נלנר "1 נים הר.!א. .":ף הייחם חית
 1, פרטיה. )לינדה( ימה.ין:,ש,7",], רם,". !1, ישף נן יר":נ חזן א:טהשמנקשת

 ,",ימן ןןני;.תהיו
 י,!" %", ען:י;יתת.- קמזי י!1, ו5, ך!, 72 יייינ לוי בזקו nTirn .יישחנענ.ן
 !"י1, נ.1,. " ניים נ"י5" שתליה,י., ת,-":':. "], נ"י11 מי"'נ TJ2?S' אסתר)"לקקת ' יין, ינ' י:':ית' מש.:י1 ושאוצר רנה ו:;1"" .יושת.ע:.ן ,",1, י,יי', ,1 ניס:ת,-ישימי

 שפיל. הרשקוי:יקש
ו %י,י"י! עי:י:יתתיו

 , נ"-'ן, ,,, יע?י".ת ייני: מאיר ג'בל די)ין, עוייןין:.ן כיוס גת,-ןש.:י בחיר מ.צג'ק, מנהם ךן:ין עסיןנענין ' %ן,"!2ן עי:יייתת',
 "(11, ניין 4ן cT'aש;11י" ~tlec נ"ו,ן,:ר,2

 נת-ים. ן, !י,;ל"ן ייה.נ מאיר 'צהקוהיקש תו-"ני:. ", קיי:יו מיקי: סרוסי עפרהזהמ:,,'!ת

9]5 ,!,].י1."2 תע... נ:;)) " !,11. "יינון.ן'ינוס



 בהל-,:כ'ב-יפו הךהיז' המשפטבית
 )הכשך(הזמנות

 0,69!33 עזבו:ותתיק פ6ן.ך32 עזבונומתיק
 שנ??ר מי"ש,ן-יניון, פונבאים מ.זם ה::.ן .י.שתנן:ין ת,-אנ,ג, אסושקין, )רינה( רבקה הן:ו"" ע:ניןגע:ין
 %(1%, נ))ו7?וגר 1%גיום %ו1%, נ%.ווין ,ן נייםקניטר"

 וס.לידס. אעניהו"ן:,ש
 מי:ישי1-י%'יו. פ::באום )פיי:ה( פו':חי7:ג77"

 %(,%7נ% ע~גו;.תתי,
 י(,נ%%1 ;יייניתת'7 ח.,,ן, %ן, ,י:!.,.ב יייונ 'עקב נולי ייווחי י~:יןגינין
 נח1,לוגי 7 גיוםש;;;י"

 מינ :ץ:":'נ;ג;ש:עןע:::: י11,1. %%, ""!יי.נ יין.נ A-A' רפאלייי:;7 ה,- "2, %יי.ס יי"יג יוסף נעימה "י:וקן 'יוע,ןג;:'1' ' ,(1%,
 הרושץ, שמריהו ןי:י" עיני1גי:,1 )אלא'וף(, אלון יןסף "י1.ח ש, ען:ו:.נע:.ן %(,יוו% ;ונ1ויתתי7 %י,,)2ן עונ1נותתי,

 ן

 7ט'נ". אלון, ומיכל ?nJID אלון,א,רית ונעתי.ס.71, נן;,נו, מי".נ חרושץ יכהייינ77" ת,-%מג, ש.יס. 7י.ת 7, ג,יי" יי"ונ אלון ח:הון:נוש'ס

 יי,,%%1 עיגייית".ל
 %ו1% ג,1,, ן2 ג,.ס ITJilfVi %27,,)% 7??:Tה', וחזד, 1,17, -יבמן מרחיב בירקי הרי המנזח ע1בוןבע:ין

[ ן

 ."11. 1,17, 1'צמ1 יי"1: מרקו פ_אי".ג,שת גין:ז:י % נייג שתטי שכ"נר, משה הי:י" יייית נעךו,
 יית-:ן, 1,, ,.יון ירחוג :בלך נחום יינו, 1t?r'1ג::,1 יי,2%נ" ע1:.נ,תת., ית-יס. 2ן, "א7, מי"ונ שטינר 'הוד'תוךן:,7ת

 ~UeG, נ7ען:גר ,% תשג,ט ג,.,, :.ג ג'.ם י!הק-ת,," יו;:י %י,י(%% ;וג111תתי,
 ימת-11. 1ן, ".יי1 מי"ונ ובלר ה:ה יןי:,ית ,2 נ..ס נת,-צנ.נ ש:!סר ס,למי, 'וסף הימה ע::11נען,ן

 %י,?2%2 י:נינותתיל סולמי. ח:היןי"שת
 ,יי1, ג,1,. ו נ.וס ש;!?י כץ, חריה י:יי" ע.יי1גי:'1

1
 מוזרן. כץ ה:הין:י77ת ן,%% %ו ע'נוניה ,ת

 ג.'ן ננ!ר-!נ% קו!סי ':ודנ'ק, 'שראל ךיו1ן 'ר1עתנ;:,ן
 י(%ו, ני:."י1%

 ', "' ה,.חג.נ ןת,-ה,.ן. 1%, אי:י.ונ מי"ונ לוסקה אטקהוי::,שת

 רמת-;1. 9, יייון יי"ונ קל.:מן כ:':הי"יכקעת
 %%ן ,(,[ ע,ג,נותתי,

%:'י, "י,י1. 1%, .עיז מי"ינ רוז:בלט משהוך:נןש ",- 7%, ,י.נן,י יי"1נ שלזע:ר יצחק קמ:ו" ;ונ.ןנע).ן %,%ן, נג!טמגר % נ..ס נת,-אמנ".:',ונ יו,%24ן ע~:וניתת,7 י:'ת-יי,ין שייטי" רוו:בלט, בטי ךי:1"ן ירושתנ;:.ן
 שלז.::ר. צב'יייי,ש

 יו,נ2%2 עוגיניתתיו
ו

 ימת-ן1' ו%, '1יס מי"וי בילוסטוצקי שרהיין:7שת "ן. ייית שלוש "בעןעם .הינ,ש י%,1, ג.נו"ר 12 גיוס נ:ת,-ת,ו"ש;??יה וי1%(, ג:רס )ו2 תוג." גוי!1 1' ג..ס ך,.טיו ו.,ג, רית-:ץ, 1%, א,ין,ך ירן.נ סאם קלךה המ:."ה 'י,קתיע;'1 ת,- 1%1, יעס %ון מדק.נ שלוש מך'ם הינ,חן ע~גוןנ;נין %(,(ן%% ;,נונותת',

 %(,ו2ן% עןגינות ת.ון
 ש:ייי 7זיי1, ימ71י שידלוב הרמן ,י:'" עי:י1י;:י1 %(,7,ע יונ,)ותתי,

 %(ין' ג:::' 1[ ג'י! ני:1 נ.1ס גגת-.ס שנ!יר פרובה, יקותיאל י::ו" ע~:וןנע:ין
 7,_נ,.,,ענ,ויון. :', "-ם'"-נו,ן %"1%, ג"יקייני21

 יגת-.ס. פרובה אהרוןוך::,ש
 שם?רן 117, "ך1,ה "רחונ ב"לין חיה ין:ו"" עונוןין:'1 י(,%%%ית'7עונונ,ת

 ין1%ן. :יו%1ר 111 תשנ,ט גטנת :-א :י1ם נות"-ת,יה י:תן- ש:!ירה ח1' מ)געת כרמלי ו'טה ךן:וחן ע1:ו1נענין
 ביילין. 'צהקי"ינ,ש (%יו, י%?רי, 11 ניו!ה7וה

 ישס ולך,ד' ח,. מ1נעת כרמל' ישראל1המנ7ש

 !(ין.11.2% ת;'י, ינ!יי .' %ווי. "!ייי:'ן,.ליי520
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 כחיפה הכהוזי המ'2פטבית
הזמנות

 תוך להגיש, העבין כמנהל המבקש של ולמימיר הצויאהלקיום 963,59 ציואה ים ק ק ת ,1
 מחיפ", מנהם ב1 פרץ )וולף( זאב הממח צויאתבענין

 הצוואה לקיום התגנדות זו, רומנה פרסום מיים יום עשי"מישה שנפטי
 צו המשפט בית יחן כן לא שאם השבון, כמנהל הץןקש שלולמיעץ 1069(, ביולי )13 תשכ"ם בחמו, כ"ד כפםבחיפה

 בעציו.כטיב מחימה. )בורגשטיין( ברץ לולהוהמבקשת
 - - רשם רזי, ש' 12 למתן המשמר לבית בקשה הגישת דמבקשת כי ידועלהווי

 המנוח. צוואהקעת
 976,69 עזבונותהיק עשר המייה תוך המשפט בבית להחייצנ אום גל בנה מ;מיןהריני

 י-ג ביום בחיפה שנפטר אלהנטי, כ,שה המנוח צ,יאתבעגיז מדוע כלשהו, טעם לו יש אם טעם, וליחן ,ו, הזמנה פרכום מיוםיום
 1967(, גיולי )21 השב-ז בתמוז צו דמש"ט בית יתן כן לא שאם הץנות, של צויאתו קיום צו יהנהןלא

 חיפה. 142  תל-אביב מרחיב אלתנטי ייבקה וה:גקשת בעיניו.כטוב
 קיום צו למחן בקשה היטפס לבית הגישה המבקשת כי ידוע להיוי רשם רז.,ש/

 בעוכונו הנאה טובת לו שיש אדם כל בזה מזמין והריני המנוה,צוואת
 ;יסרס ס..ס י"ס עשר שישה הוך הישבס גפת לפקו'%: דן:." שי ,",1"5 צ.1,ה קרסת',

 ,א שאס ה"נ.,, !וואת ק.ום ?, יינתן ,א מונע סענ ייית, סי'"יקה ו.?ין ישוי,ה שכיאסנ' משולם אריך הזימה ?1,",גי;.ן-
 - --~ נע.ניו. ;סונ ?ו ד:שיס נ.ת 'הןגן "",1, נ:!סן!ר 3 נסס נ,י.ת-ניא,.ק קלסר קייה-גיא,,,,14,

 רשם יד,ש' שטיאסנ'. )טרודה( ביההוולנקשת

 מיום צמאתו לקידס בקשה דמשפט לכיח היגעה כי ידועלהווי
 י , שטיאסני )טרודה( גלחה ובינוי הנ-ל המנוח של 19%9 באפריל19

 69',977 ציואה קיים תיק

 22 גיוס בחימה שנפטר קופלר, אךולף המנוח עונוזנעין לו שיש היותן ארם כל ביה מימין והריני הניניה, של ע.בינובמינהלת

 1969, בפכייאי למינוי וואו הצוואת לקיוט להתנגד והרדתה המגות געזנון הגאהטובת

 מזיו-יירק. להינזל שכוואל ירנ.בק:ב זו, הומנה פרסום מיום יום טשר המישה תוך המגדות, להגישהנ"ל
 לקיום בקשה בחיפה המהוני המשפט לבית הינשה כי ידועיה-.י 3ע.גי1. כטוב צו המשפט בית יהן בן לאשאם

 שניגונו. כמנהל דמבקש ולמינוי קיפלר אדולף המנוח שי ציואתי רשם רזי,ש,
 המנוח בעזבון הנאה טיבת לו שיש הטוען ארס כל בנה נוזמיןהנני

 :,-:ן:ן;ן"ן",5"מב .,מןך:ן, ה.", ,,'היי: ןן:,,' מ.,גשר:
 ייןז.."ע,":יי1י:בנ:"גי-."ב"ג;ירי :ך2:ע-

 ישר חי,ש, " יי'.'
 ---- ה.רשס .לא הקויים לא נודיע טעם וליפן זד, הזמנה מרמום מיוםיום

 נזנ",וו תסע, י2ושלנע
 הונו"

 מרוחם פור )יעקב( פרנצ'ס ד:מ, את צ.נעף, ,יהן ון:!ט גיח יכש בן ,ן קסם
 י.ינ,

,'1, 

 רסס רז..ש'
 טור. רות הנהיין:,.,
 עשר המישה תוך המשפט בכית להתייצב 'Q~h כל ב:ה מגיזזריזי

 ת,י..ם יא תתן, יא ~PTi סעס 1,.הן 11, "1~1ה !-ן,ס ייןיום
 ורומם דבורה ין:.הה ?יי"תנעתן

ג":יר. """1, ניויי 17 ניגס שפטדהךןרה,. ץ תעויה ייהן דמש!ט נסת עש י, לא :::ן::נ.".ילשת"'"ו:: יי" .ייי',"'י::: %2:ה.;:'
 י" רוי,ש,::ןבןנ%ללב:::::ג:גו:::ישר

:ג:::::גן;::ג:ג:ןב::י
 :מ:

 :::ג! ה" נ. ב'טוסקי אברהם הויה ר"תהיי
 'אין_נ ישס רו',ש'1 י'י-pllf/ !יחס, ייינ, ס-;117 שו'נפלד רותזן:!לשת באשור. 11חלווה

 ולמנוה צוואה לקיום בקמה דמשפט לבית הוגשה כי יוועלתווי
 עובך. למנהלי להיות הצווחה של לפועל המוצשים את 69'074 עזבוניתתיק

 טשר המישה חיך המשסט בבית להתייצב "דם כל בנה דומיןהריני 7 ביום בהיתה שנפטר יחיאלי, יורחק המנוה ירושתבענין
 תקומם ל8 תוכח, לא מרוע טעם וליתן ע, הומנה פרסום כיום יום 953ן,באוקטובר

 חינחן לא ומדוע הן-ל המבזח  של האחרונה הצוואה חירשתולא יחיאלי. אוריוהמבקש
 ליחן המשפט בית יגש כן לא שאם למבקשת, צויאה קיוםתעודת צוואה קיום צו למתן בקשה דמשפט למית הוגשה כי ידועלהווי

 רשס ר,י,ש' ,התקז וחרוצה ויווה גבנון דמה קונה ,ו שיש ה:1;ן "לםנ, כאמור.תעידה בסה מויין והנני הערבון, כינהל המבקש של ולמינויו דגול המנותשל

1!:6 . .י1 11.1969,מ2 תע'ל, בכסלו י' 5:ל1, הפרסומיםילקק
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 רעה להת' המרטבית
המנות

 עשר ד-'זן הן ך:7זי נףת ,יתיונ יזם נ, מך :ויקירע. )(,).! ?ץ,ן לנןתק
 ת;"יס יא תומ, יא לזוע לע עיתן ", "יל" היניס :ין לב יי"ינ יחיל 'עלג נ1 מושקיביץ צ3' היץ" יץ"תנעץן
 "לנויה ע, "ן,י.;ה המען תירשםוקח השל-ט נננ,ו י,ו נ..ס נקין" שו!סר קיית-את", 44,י!לן,!ת

 ת':ןן יא ויזוי ךנ,י

 ,.הן ך:ש!ן נית יוק ןן ,א שנן ,מגישת, ?.1,י ,,וטה7וןת ,י!1(, נז?ןנר)"
 נו" יומנןהייך ;,זיי. וייריי" מישק.ביץ. שרה.הן:ק7ת

 ,,ן ",ייין ,א תרנך, ,א ין,ע ס?[ 1,.תן ו,, "1ן1ה !רוו[י.ו[ רשם ר1',ש' יינ 71,7.ס תון ון7!י נג.ת ,קץי2נ ארס נ,
 ש, ואנינו, ינוון,תירשם

 העיזת ת.1תן יא ין.י ונ... "מוו"
 !י,נ1,1 %יין קייקת., יויקונ., שיה ":נקשת תךיה ," ומרוע י::;שת ?.ן,ןק.,ס

 יבריח ו:(ןר זלתך. הרברט הים החוק ?ושתנוין ,.הן ששן: נית יגש נC:iT ", 1 ו.. צווה ן, .ן,ן,ייוויןה
 )"!1, נ:::' )ו :..נ:נימ.ן נ,ן.ר. י.תעוזה

 בראואר. ,י.ת ול'נר אלוהיןי:77ת רסס רזי,ש'
 ?ץ%ה דיי[ התוות "י:ת1 ,ן ,לן.! ך,"יינן וכוורה תירתן 1.א )ן,),ן ןן:ו:.תהי, הז.,'ן ," תו:", ,א יזיע נעם "."ן י.. "וו;, נינתן מ.יס.ים ישי ימים" הנך הן?ס נניח ,התייןנ אזר נ, ינה יומיןיי'י'!

 ךוילת, דה-בוטון )סם( ושמואל המו" כונוןנ;1'ן
 העייה ,יחן המו"ס נית יוק מן ,א .~cs גילאי, ,נ.ת י,.ני.",יה ש;(-

 :,:וי.י. י(י1, נ.נ,אר 14 נינם ציית, בויש,, סךן
 %ינץ, "יון נ77ה הישנס ,גיח מיון "מנקשת גי .זועין.1. ישם רוי,ש' ויסת. מייש., דה-בוטון טאזלינה.הןון,שת

ייצח.
 ?",;1,1 ?ווין קלוןתיל וקר ה:.שן תנך י:7!ז גנ.ת ,יתיי?נ %ום נ, נוה מומןוריי
 CT~n שהרי, ועזר י:"ר,ן, ט'יכמן הזם דינוך %.ולןנ?:.ן ?.ויה קיי[ ?ו יינהן ," ין,ע לפס ו,."ן 11, י1ן:ה ירן,ן מיין'.ם

 יאי,". י,![ רזי.ש, ליכט.'ץ .י'ת וין'ולכר( :;נ:7ך:?4ביי)!ל:,י.. '.; 2, "ן'::! ג'ת '"י גן ," 7"ס י"-נ,ס,ן' 'גב'שן:ן:1:ינגיו:.
 ,:- ?..,ך "וס הייפה ת.ות1 ," .מן,ע י,,רו:ן אי"ההייך[ l(ln~ieo י1נ.ויתתי, וי" תפייס ,א הינ", ,א יזוע לגן ו,.הן 1.. ימיך 7רן,ם מיונ'.ן עשר דיש" היך הן7!ן נג.ת יךת..וי "יס :י גו" לויי.ןייוי

 נ(!1,ני.,. ייהן יישרן גית .וש גן ," שקן ?ונון, נןוך,ת וירות,י;':ת י גי,[ נ"ימ שיניר ישראל, הרמן דימו ?11,,נן:'ן
הקון"

 מומר. ן,
 רקס ר1י.ש' "יפן. %), ,"ם נית מר".נ ישראל לאהויןנלשת

 ע, ?11::ת, .,'ון יישן "משנס ,נית הורשה גי .זוע,קיוי
הרו"

 קרך סננת ,ו שיש י17?1 %וב נ, נון מומת ו"ריוי "נ-י,

ן .,ס עקר "מיקו תנך ,הדש, ונ., דד, יןי.ו ,"ת;;7 .קרשהנע1נ11
 י",21"1 ןו:1ויתהיק

 יוניי::"1 נ.ת .תן ;ן ,א ש"ס הכג7,1, ,?1 "מנזפת 11, י"מ כרנתליחס
 ניסרה 7::?ר מנינ.ר, ב.:'מיביץ שלמה ךינ.,

 לי:ןן. יייןלשונימוביץ יי. ניי"ןין': י7נ 1,.ס, נ!.י.י. נןיג וי";,שי!
 I11ru ,7דמית

 וןץ"
 נו" יומן .":מ "נ-.,

 ש'7 ךיו!1 אז[ נ,

 היך ,דיק, ,שרוק יהת:;ז ימיינו ייויח ייי:יrs:~ 1 לינהיי %י,י,יו ?111,ה ריסתי,
 י".!ה, לנדרר לודץ1 ישוח ?ווסתנענין

 שמסי
 יו:ולךת' לעפרון רן:ויוה  זז, יומך עיג.ס מ'וס ייס עדי :,דוי נג'סי,

 נייו... יס.ג ?. הישבס נית יהן נן יא ;?rי "",(, נן!לינר ן:'.ם
 ! יד[ ר1..ש' לנדרר. ורטה1ה:נ77ת
 עזר ממישן תוך המען גניה י"ת'.ונ "יס גי גוה ל,:.1,י.מ

 יי'ייי: יחם ~'aT ה.ר,..ץת;ן דם הן ן, י גג:גןבגגגןג:תןלען7::יייגקלג
 ,! ",, י ה,רול.ץ ,_-_.ן ק. רשך רן'.ון'

 ד:ו'הה tsl?s ,יום נקשת ין7!ן ,:יה ך,ושה ן. יגוע"יוי

 תוך יימן יגיח ,קת..?נ "יב י, נו, P~:D י"י'יי )!','ן!'יזין !ו',"1.ן !.זעה קירסת,,

 ש:!?רד פירמט. ,נית 1בר'ו רוזה קשויה rt:1Tsנע:'1
 הארים ," ייוע סרן וי'תו י.' ה':1] !ינו[ )יי,מיוס ישןיילשך

 נייניו. נסוג י. ךיע(ז י'ת 'תו :1 יא שפם וי'?יין,'י ""!1, נ",מ:ן " גימםנהדוק
 ישס רז.,ש' :?יי-שריב. שורצנברנ ליליוהינ,עת

 1,,ן.ון.ן2 הד... נ::., י !1,1. וזי:ימס',מיי623



ן

 בחיפה המחוזי המרטבית
הזמנות

 "",נ1"1 ןיי"7 7יינ ת'7ן ,,,":"1 י;נ,;,תתיק
 שנפטרה הילר, לביה קרלבך ך4חהליה המניחה ציוחחתבענין ביוני 2 ניחם בג'נבה שנפטרה רואו, קנה היגיהה צוואתבענין

 ע-, ננייין נקרית 7וי,יסננ'ת ""י1, --
 נ"נר."י-ידן, "2 ניס בנר-"ת"

 סמול- מעיב דה-ליאו המכוצה שכשר אניליוהיהמבק"ת רואו. מקסוהמבקש

 תל-אביב. 14,נסקי עשר המיוטה היך המשמט כביה להתייצב אדם כל נזה מזמיןהריני
 עשר הן'שה תוך המשפט בבית לההי'צב אדם גל בזה מ:מיןהרי:' ולא הקליפ לא הוכח, לא מדוע טעם וליחן זו, ה:מנה פרסום מיוביום

 תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם זליהן זו, הזמנת פרסום מיזם יום קי,ם העדת הינהן לא מדוע המנוהה, של האחרונה דצויאהתירים
 הינתן לא ומדוע חג-ל המנוהה של האחרונה הציואה הירשםולא צוואה של לפועל מוציא בתור רואו מקס ימונה לא ומדועציוריה

 וי "ה; ייקרן בית יכש בן יא קרס ,מנישה, rK1~1i ,ץ:תיזת ו!11יס את ,יחן יוקנט יית יחק נ; יא ש"ס ין' נמנ.,ש.ךו:וי'ס
 ישם רז',ש' י"ס ר;',ש'

 %",17"1 ע;:.נ,תתיק

1
 שנפטר ער,, מכפר יתם אחמד דאהבי המנוה צוואת1 ק ,

 1559, ביניאר 30 בים בחס בנימין בקריה ינטר מגדלך, יהן'טע הרוח תבוןבענין

 מיפר.ערה. יונם אחמד ואהבי כ,ווומד דהיבקש 1969, בספטמבר21
 עשר המישה תוך המשפט בכיח להתייצב אדב כל גזה מזמיןהייני מגדלך. מריםוהמנקשת

 הקויים לא תיכן, לא מווע טעם יליתן וו, הזמנה פרסום מיוםיום עשר חמישה תוך המשפט בביח לההייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 העודת הינתן לא מריע הנ"ל, המנוה של האחרונה הצוואה תירשםולא הקויים לא היפה, לא מדוע כעס וליחן ,ו, הימנה פרמים מיוםיום

 צו ייתן לא ומדוע יונס, אהמר ואהבי מיחמד למבקש הצוואהקייב תינתן לא .מדוע לה( אשר ).התוספות החרונה הצויתה חירשסדלאי

 בעינץ. כטוב צו המשפט בית יתן כן לא ומאם העזבון, מנהלמינוי לכהן המשפט בית יגש כן לא שאם סנדלר, למרים צוואה קיוםתע,ות

 רשם רזי,ש' רשם יעיי,,2'

 1038,59 עזבון מנהל מ,נ,יתיק

 השב-ט באג " ביום שנפטר ינאי, כ,רדכי המזיח עזבוןבענין 1933:59 צוואה קיוכתיק

 7969(, ביילי)25 שנפטר בדרתן, חנא אברהים יוסף המנוה צוואתבענין

 מחיפה. ינאי יפהוהמבקשת 1969, בספטמבר 9ביים
 עשר המישה תוך המשמט בבית להתייצב אדם מל בנה מ,מיןהריני בדראן. סופמין בולס אגל?והמבקשת

 צו ינאי ליפה יינהו לא רד.ע טעם זליהן וו, דגמיה מרס,ם Qrgiיים צוואה קיום צו ליחן בקשה המשפט לבית התשה כי ידועלה.וי

 מסוג והמקרקעין והחובוה ה,כויוה דמטלטליןז כל על ערבון הנהלה כיש הרען אדם בל ביה מזמין והנני הנ"ל, הנגוח לענון מנהלומיניי

 המשמט 3ית ינש בן לא ואם ינאי, מרדכי המניח וזל מירי ו:,סיגמילק להכיש, ולמיגעי לקיום לההנגד והרוצה דיוח בעזבון השה טינתלו

 כאמור. הנ"ל דצו אחל,הן להבר:ה הכגדות וו, הזמנה פיכום מ-ום יום עשי חמישהחוך
 רשם רזי,ש' בעירו. בטוב צי המשפט בית יתן בן לא שאםהמבוקשת,

 ]5"]". י"מ רוי,ש'

 :ין,נ כהן ימת במבכך ברטה 7:;,יה ענוןג;;'ן
 בפברו- 15 ביים בנימין בקרית שנחסרה מוצקין, קרית 70, המלךדוו

 :ין,.;. מ7י.ת במבתר ,נית רופה-ם הלה.יירשת ?, "י,ין:יינ יין,: רהל מריי כץ 7:ה"" ?יי"תי:ף;
 צוואת קיום 12 למחן בקשה המשפט לפיה הוגשה כי ידועלהווי 1969, באררטט 13 ביום בעיפה הנפטרהקיפה,-

 ך:-,.ין;.ך" פרד. פר.7ןנ;שת
,,

 נ;" מ;:.ןידיי ?ן ,יתן נקיז נן'" דייתי היקיט .נית ויפשה ג. ייין,די,
 עמי ":ישה היך דישוט בנית ,:ת"1% "לס נ,

 ד;::" בינים ב..ס,ים דיתי "וט נ, נ;: י,.ךין והני ד",, מריי ג, הידין שו"תקאם
 תגייס לא התן, יא שוע cuu ביהן ;1,

 7?11," היישם,,א ייתם ע"נ יום ישי יייש" היך ,ע,ש, 7?..א" 7,-.ס,"הן;ו
 י..%ן ,.ים הנוזת היחן ין 1:ךוע ה"ךר.מ

 נ;דנ:1:וי1
 ירי י; י" שוס ד::י,.ה' וייי": נעע";ס

 ..._ ני,
 ;,:ו-. י. הסין, ייהן ך:ק:ט נית יגש גן ,א עמס רון;ן"ן,

 רשם רזי,ש' רשם רזי,ש'

623 25 11.1969 הש"ל, בכסלו י' 1519, הפרסומיםילקיט



-י  :ה'פה הרווי המשפםבית1י
הזמנות

 ן:ה:ן:ג.:ג::נ:":לעהןמ'עך:ג:והג: ב:יבוב2%ע:ב:::;נ::""ןע::י%
 הומן"1

 נץ';יו. נ?ו2 ט המטיט גית יחן גן יא שאס ה:י,ה, יאוחה יהן;זות וו,

 e3o~6% ,כושיתת,, !י,)!! יונינותתיק1
 ~tlSg נזן:נך,2 7"י1, ניוי, ו נ.ום ,תוה, טרי",,ן ג.,ס נ,.;ן שוחר מ"י:", S:D' יצחק יןו.ן עוגנןנצין ניוו- ש:??ר משאל, .ח[קאי נן נירוק זינו, 'רושתנענין1

יין,, רמת-זן. ,%, היאה תלאל משאל ויולטיימנ;שת
נע:.ן

~la:? "ש:?:רה שילך, יגיח וולורמן יטה יפוח 
 ירו, נ":ו,סט ן2 ג..ננורךןיה SG1~G9 עונונ,תתי,

 חיך, ;(, ה:רמ, שושנת ייחונ וילנרמן חייםיךך:,עין 27 ג..נ שוייר מחויה, מוריץ שמואל המויה עויןננוין
 ".ן". 21, ז.שיא,י מי"ינ פריזר יד'וה "(!1,נ".וי:ס

 רמת-זן. "1, עזה גונשי יי"ינ מוריץ איטהומנדית
 ,!!1, ניוואך 14 ג,.נ ש.ילי ח"ס 3"'.!",ן עונ.נ,הה', ,יית- "7, זוו.ה משויות הנדן אברהם הוו" ,יושתנעמן %(%1,י ירושיהתיק

 י!1%ן, נ.נו"י ,וו תשנ,ס נךןת 3-הגיים קרית-היין. 11, יון." רזייית תרו דיורה,ן_ג,שת ניעך, 7נ?!יה מ",:ה, מלמד ברכה הכע"ה עיגוןנעין
 ,(,1,ן ;ונ1ו1תת,, מלמר. 'עקבוך:נקק

 נס! 2% נ גי שוזיר קי'תץ": תךמ ~':'ס שתי קייין, מנס המיי" ייייונעמו
 קיל

 נח-י(. 7,11, נעיי ך1"1ג ;ילדהבר בלה.7ינ,,ת י(1%, ננ??מגן D7'a 7גןיןה
 קישון. נעמיוך?נ,7ת

 nEGiED ?ייצן ,.יםת., %(,[%1 ייישיתתיק

 ך'!,, ,(, שאן מי"ינ מההין ו11.לאי "מיי" 'יישחימין ו%. ע,.י" מי"ינ אוברלנדר פרימט הענייו !ונוןנעצן
 %(י1, ג::יינר 7 גיונ ניין"ן::יר %(1%, ניוואר 11 ניום שפטרה"ירה,

 "י?". "", מג"( יי".נ אזולאי פרסיהיייי,ש" אוברלנדר. משה יוסףויינגש
 1ן

 וי,!,! יי,שותתי, יריי-ש,יב,::גי:י:ג ארו הוה ישי"" עשיויע:'1
 נור- 1,,ן, י.יב מיחונ ?רה דוד "ינ."" עינון נ;.'1, %"י1(, נא.ו71ט וצו תש:.ס נ"נ נ-טניוט

 יי,);% ירושותה', גיי-",,ם. [;,1,. מא.ר ,.-ccשיינ' ארז. אליהויךל:7ש
7:ש'א:%!א,

 ין,7,ן ירושותתי, %(![, נווגכנר 7 גיוס נת,-"שנמר ה'?ךד7ע:סי
 (1 ג'1נ גהי?" עבדיה מאיר', רבקה היושה עזיז זגי: ,מ', "נש.א ישייית צירין ,ג,ת ויוברו נעמיוכמולשת

גזנ:ני7(1[, 'י.".
 י.!ה. י!, "י.יי.יונ ןיייג מא.רי 'צחקוהינקש

 %(,(1, עוגמתהיק
 7(,%,! ירושותתי, שתיר r~a'na רוז:ברו ומקס( מרדכי ייסוך עונוןגטין
 גזמני י! נתםנג'זה

,1%!, 
 1,2, טר,יי,ז,ר מר".נ ברוך מרדכי ימוח יירקתנעוין

 %(,1, נמנמנר ין ג.,ג' נ;.ן,. ._י ק;נ, ".ן". ,, ךגרמ, שושנת מריונ רוןנברו מרים,ין:77ת
 עם. 4,2, סר,מ?,יור מי"ינ כרוך מקל,הינקרה

 יי,,1, עונונוהת',
 י(,"nlt'drPi 1)2תיק קן:?ר "הן, מ,ר.ת כהן מוש" גן עאל השוה עונוןנענין
 "י?,. %וא', .,.נ מי",נ קלפר דוד ון;1" יי71תנתין %",1, ג.1)י 2 כ.,ענ,ר.ת-אחא
 %"!1, גאוקיייר 1 גתי7::טך ,יית-אחא. 1, רמן מר"1ג כהן אביבהוהמללתה

 ח.לה. %וא', י,.: יר"ונ קלפר שפרה,"יניקת
 3(,57% ע,נוו,תה',

 %(,ינתן ירושותתי, נ.וס בחיבה שנטרה וייסמן, ליפשה המוחה עוגנןנתין
 קפלן, יעקב ,יזוח יוגיןנשיק %,,1, נמסי!1

 כציית-היים. קפלן אהרןיתייבש מקיית-מו71'1. ייסמן יאנקיוה::;ש

 yrn 21]1.]1)1, גננת ., 11![, "!.7ומ.ניימין624



- -

 בהיפר המחוזי המרטביה
 והמשך( ת ו נ מ זה

 69',1043 ירושותתיק 65;1030 שזבוגותהיק
 שמטר וי ד:נעח שלוסת מצפר ההן נכייס המנוח עזבוןנענין י. ביום בחיפה שנמטר בודני. '?ק:: הסיח ירושתבענין

 1569, כעני ע ביוםבחיפה 59פ1(, בפכרראר )23 תשכ"טבאדר
 שכי.;?,. קי.ת ו, דוון עניינת כהן שמריהו.יזנ,ש כעיי. בודם פניה1;:נ,שת

 יו,ווי1 ירושותת"ק
 1044,69 ירושיהתיק 12 ביום בחשה אביב וברידמן, ליאון המנוח ירושתבענין
 בחימה שנפה מנהריה, מוסקוביץ מינקו הממת רכוןבענין 1959,כאיקסס

 1959, בטמטיבר 24בים פרידמן. יוכ:ףוהמבקש
 1032,60 ירועיתתיק נהריה. 5, שאול המלר מינוב מיסקוביץ ב:ך.כולהיהמבלעית

 33 ביום בהיפה שנפטרה דיז'ון, ריח המנוהה ידועתבענין

 %",;4"ן עונומת ת', ' ו""1,ניעי
 17 נ"ב נ:רנוי שמסר מסעו, יעקב התו, ;;:וויע.'1 ידיית-את". ויזמן הרברטויינקש

 יה,-(ו:ינ. מסיו אשרויתנקש ,",1;"1 עונ.ניתה., 'tlSGOג"י:י;ס
 %","1"ן ען:1:.תתיק ?1 נ.ום נהייה שגימר מסעוד, פרטי ":היי ייניקגע:י1

נ
 11 :'.ס נ"י!, ש:??יה שמהע., הנה ייזון, :גו 1 נ".נע: ר"1: שיינן,, מרית כלי ,ניח 1'ול' מהלוף יויקשת

 שמחוני. ואיריאל דבורה1,ן:7ש.ס "י!". ;?,נ'ירס
 "",1""1 עוניינתהיל

 גן,;" שישי" טורק, אליזבט ילגום" ע-ניןנ-..11
"? "",,4"1 ע,נ;.1ת,, ניון

 7 נ'יס יייז" שנגעי היריב.7' עקב ת ה1 ץנ. נן'(,. 7, .עוינן מיה.; שהם מך'ם מך';ה ,ומניי..ת

 ב. " ה 7 ' יי מייינ ץ היריב לוה א" ,",1,17 ע.נ,ןתה',

 "(,ו4י1 'רשיתה', 1""1, מלעוס? ?ניס
 ניחס ני:,ה-;1 שויני י,.!ן, דוד יוסף "יני" ירושתנ;;'1 ,יית- נד, ;-א מין,נ ר11:כלום קריסט'נהיין:לעת

. י.ן,ין, 7-ין ,?: רקן ייןינ ויטיס יצחק מניח ןי:ו1נ;י'1
 מלכ_

 מונחה, רשו, נח ממץ )ך,יה(

ש י4,ן:;ע"י יי;. י,שנעג:4;ז:ין;במג  י"י3, מיק '; ":ץ 

 בבאר-שמע המהיני המשפחבית --
הזמנות

יי.:ן::י"
 גןג::ג.::ג: י!ו"1;:יןיו"י:ן11::::7גנ;:ןי:::ןעך":כ :;יגיעג!7ג:ןנתנג;מיגי:,ן

 נ;.;.1. ;?1: גי ג:ש;ט זית יתן נן י" שגס ערן", י,.," ךהעו.ת 11,ה"נ"

 נ"י-שנע. ?ן, עק.:א מיהינ שורצר כלה.וענושת %ן,;11 ;'נונתה'7
 19 גייס גאשקלון שופם.  עמיך, דרך היגיה עיניןביגין
 59'י14 ע,כונוההיק 1959,באונימט

 "שץ,,ן, וו, הים ייני: למר סופיה שיי"" עטיו נן;.ז עמיר. מיסהויינקש
 1966(, באי )1 תק'?"ו באייר י"א ב-ום עינפלרה 59'.178 עזכיטתהיק

 מי"י-:נע, שוויצר )זאב( וליל קן;.ה עונקןנ;ןן
 למך. יחוס לימיך מיכאליינקש ע;!:י

 רשם לרן,י' 0969, באוקטובר )18 ת?"ל בחשון י, ביוםבבאר-שבע

625 969נ.20.11 תשיל. בכסיו י' 1579, הפרסומים1)ק.ס
--



- -

1r,1tsrr:הו.כ:יים דדיז יפי 
 ג'רושלים השורי הו'ב2י הדיוביתן
הזמנותן  עןךן נעונין מעונין %ו ךמ" סוגת "הונע נ, .ר.?". ויני .יין נ7ץית ין,ן, ים,יט'ם נת.,.ם "י,ו' ינית ,יעי י, ,ייעיריי,ן

 יהי י, י" ש"ס גי' דיי:" פאין כיס 'ין ישי "י'?7 חיי ימית.י ייייי "ח ימת עי" ינ' '"י:י גחגיי" נטונ צו הוין נתתן
 וטרמן. יעקב אברהםד::7?: תש,,,וו2תיק

 ניון נ.ר,ע,.[ שם:י לוין, הלוי יצחק ייליל ט:11תל'
 הש.,,""2חי, %"!1(. נ.י.י )!2 תש:.ט ג":ה'

 נ-1 נ,ינ נ.ייע,.ם ש:!?יך הוממן, סל' nnT:ta 7;:י1יי:'1 ל11ץ. הלו. אהובהי::נ7שת:
 י!!1(. נןא. ),1 תע7.טנאייר

ן
 הומכן. סלמוןיקוש: תש.י'.יי! ו ת

 ן:צ" 'רזנתנימן
~CT' 

 יאשי ייניי מולה, 1'מ' י[י1(. נ"וקסוגר )!2 הש.1 גן;.ן '.א נ'.ם,יוש,,ם נ- עננת זםרמן, שאול נהן
1
1
1

 כרחובות האזירי הרבני הדיןבית
הנמנות

 שפקת IT;;S1 ך:עי:'ן ח1 ך:,ה סוגת ךתונ! ג, ירשי. ?ווי י:"ן נ7ש.ת ,",ן, 7י[ייסי2 נתיקים "ז.1, ינית יפשו נ. ידועי:,.י
 יהן גן יא שרן ו., ך:כ:ה ביס.ס י"ס י,נ 7ru הן.ע" תוך ג;:.תיו ויצוד הן'ן ,ג'ת .יון .ך, ,ךה:ני ורוצ" א,.ו מתייחסתהנישות
 נע.י,1. גסונ נו Prnניח

 !!,תש.,תיל 11,3,תש:.טתי,
 ,ייש,נעיין

 1 נ".יי ,-ג ג,י[ שמיי" יח.א, רומיה יעי"" 'יישתננמך ג.יס שחי דויט?לנד, )וורנר( ואב יזע"
 !קנו(. rta~(i )וותש:.ס !1,1. נמי["2

 מי"ייית. 'היא נתןןןנ,'ן: ,א,..ה'1. א"י7ןנקשיס:
 2ון,הש.,תי, !2,תש-יתיל

 נאיר נ." נ'וס שמסי מעברי, שלמה ון:.ן .יושתנ?:.ן ג,: גיח ג.וס שויר נרן, שמיאל ויון ירושתנצין
 l?GD). מין )נות;:.ס י(!1(. נאקונט ,!1תש;.ט

 ךר".ג,ה. וננ,ה.1 נ"י. ג,ימי,"כילש.ב: אדלר. ועדה פז אורה תורן, הנה7ינ;ש.ס:

 1,5',תש'.ת,7 נכתש-,תי,
 גחיי ג' נ.ום ששור רוז:בר:, ארון ימין 'rTT1י;:'1 ג'ינס ,." ניוט ש:!?רן לחמי, שושנה ין:והן 'יירהנענין
 1,7%ן. ישר,, ,י!תש:.ט !7!1(. נ.נוצר )י!הש:.ס

 מרוי. רוונברנ ומלכה רוונברנ אשתרהין"':יה: לדמי, עלפם לחמ', 'פח לדמי, אהרןה:נ;ש,ס:
 קריטי. יו קטוע, שרה לחמי,וכריה

 "11,הש.,היל

 ניכון נ. נ..ם שחי" רוסו. רהל ין:י"ן 'ייעתי;:'1י
 ,7!1(. גץנזןר ,11 ה_ג,; נ,,הש..תיק

 ביוזמה. ך::צית ונח דאי, תוענ,ת שוהיך שת,ג.._ק,ב. נ::,ו נ,א נייח ש:ן?י שולם, מסקו המו" ,רשתנעמן
 !(י1(. נוצלנר )1תע:.ו

 יבשי יוניי שמואלי,א' מיתינית. הרשקוביץ סיעה שולם, מרטהויתש.[:

 בצמת הא:.ר' הרבני הדין3ית
הזמנות

ת.,
 ",,הש.י

 ג:ץן ךהונן;,
 ן דעי, יננן ,ההזוז [יגד ,ו עיש כ;ונ.ן וגי

 יינק" יז ,:תן נקש" בזין 2,ן נהי"1:ש,
 נינומ ל.,ב יום עסי "ך,ש" הזך ס;:.ת,ו ו.מנזר :,זין ,גיח ,:.א rt:rn עוגזן ע,

 גע'1'.. :יונ צ. ה7'1 י'ת '"1 נ1 ,א ו,[ 11, ה"מ 211 תערן נארי, נ' ניום שונר מנת, שנידר צנ, נושמעץ

 י,ע' מניי שטרית, מ'יוסף מידר. ודניאל 'וסף צבי, שנידר, כריםךיקש.ס:

 !,,ן.וו.י2 חד,. נננ:1 " י1[. ו[ין,כ.ןייניק"62



 בברר-שנע האזורי הרבני הדיןבית
הנמנות

 171,תש-,ת., 1ו1,תע.,ת"ק

 ן, 'רושה וו ):תן :ליה יזין בית נעיגהק" שמת יונון ן, יו.ע" וו ייתן נ,ש" ווין ג,ת נשיקמשך
 הן1.ה ען:11

 תש-ל בחשון ג' ביים בב"ר.שבע ש:כטר אברהם, בן ונהו-ןנך,ום ב"ה ביום בחדרה שנטמר יהיאל, בן ווייצר יוסףאברהם

 1959(. באוקטובר)5ג 1989(. באוקטובר )5 ומש"ל____בהשדי

 - 1:ליהה- אברהם, , וננ.תי אביב :חים, התזן'ךנ;7'ס: לוין. והוה ווי'צר אליה"מי,שינ:

 גס" טית "תשענ,
 1 אזלנה כרמלה, צחלב, לא' ,יי' יאב' נדעיך.משבה' ינה" ,יתמן נ.נה יו עיש מ?1:.ן ונ,

 "' מת 'ש ב:ך:::ג גג::ץב~יגגגהנ::יךנ:לג

 'י
 י..;ן,:נ::: י" י"ר ש'שרע::נע ייינן יני ה"" :: יךק

 בעיניו. כטיב צו הדין בית יהן כן לא שאס ,1, הזמהפרסום
 י"ש' מונ.י קינן,מ' ראשי :ו:'י קנן,מ'

 חברות לכירוק בקטות ברברהגרעות
 5ל,,י "י נ,;ןיי - -- בתל-אביב-יפו המהוו' המשפט -בבית ---

 - -- =- נמן ,ת:11 ,י.?" ""מיי. "נרן ש,
 להתנגי או זו בקשהבענין 3263,59 אורחיתיק

 אם הבירור, בשעת להופיע HS1' לכך,

 לכל יינה: הכקשה מן העתק עלו. עורך-הדין באמצעות א.בעצמו הלברות, פקודהבענין

ן
 תמטית מ:" ""סיס ין ימת ש.יייש ךךני" שי לשאף:ישה,%י מכין הפ.ליטכנית, המכללה דיניו !ייו, 1נ?;'ן

 י1-י בודן,מישה נ?יי' עניןתתגייס בע-מ, וינכנאים אומנ'םלהכ'נ'רת
 ת,-"נ'נ "1, ןניי; גני ,"ים., ,1'ס."ך:יני בע.מ(.ק.ד.מ.

 ח.ינ י,..יה ךן,קה גיירי נקית ,;.ן'; "רשן :ןךעיך: ,נית :,קן וילוו ,"1% נ!!י!ני 4 7'.ס נ, ,.זרה, נמןימיית
 ו". רן,:1 ע, "יוגה ,עי, ,גהצן "יתך, יזי ע, ,1,.ת ,ו ,:ן;ר, נקשת 1:י ,ע.., ,אוזרח ""ניד "ה ,!י; גת,-"גינ "משוי"לקצן
 .ך:עי ולס :!יון"..דון, %י,1 נן?ןני 2 ניון נזין וי,קנ ולשנן :ית :יני הישמע י.י.ר1ק

SL' ו 1ג,תימת! "!'ילך "ו ך"ע" 

לקן"
.",.7, r~t'rna,קחלע נאקן ,:'ע," "1 ,ן'יני ןי':, 7"-נ.,ן ," 

 ךךנך, ש, מעתתף וו נ1ע1;נ,
 נ7!:ני 7 ימס ש, ,".י1 :ען" יעיי ,ץ ,ע',מהין !1 7לה1 "ומגך די.!" ""מגר"

 ,",ו.
 אם הבירור, במעת להיפיע רשאי לכך, להתוגד או הכקטהבטנין
 1 לכל יינתן הבישה מן העתק שלו. הדיז עורך בא:,צעית אובעגמו

 כהל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית המורת ב:כה ההחדם מן ואת שידרוש היכרה של משתתף אומשה
,. מעיו. הקבועהתשלים

 ןךנר.ת, ;קייהנעיי, ?.-י )אר:שטין(. ארןא'
 בע,מ, מקסימיב מ' יךנ.ך !'י1,ו:ע:'ן ח,-,:': ;7, ::'ן'ן :ק"תרח'

 ,יי. א. עי".ז נ-נ 7., בע-מ, תעשיות איי'ן א'י-מתעת ,יינ ך,:,יך יצעה נ.י.י גשעת ,".ניע "י,צ: נ, :ך?י"
 תל-אביב. 16, :דאל ' מקוהמרהיב זה. רצונו על הידעה לעיל להתם הדואר, ידי על לשלוח אולטמור,

 נופקך יו"ד %",1 נ:!טמגר "3 נ.1ס די ךיזנה נמןנלפית "1 ונךת.ךתס "",ך:" ,1 וקש ש, .ויו, וקן ניצן"היייה,

 לעיל, הנ,כרת הגברה את לפרק כהל-אביב-יפו הג"ו;י המשפטלבית אל שתגיע ג(,ומן להקלת או להימר צריכה כוהם, באבחתימה

 מק?" '%.קי ," ,עי,הקת,מ
 2 ניגס נעין "'.שנ ":ש"ס נית :ן:' הקע זה ע'ר1, ניכלת71' !"!1. נןגיני 1 ,וט ש, "".1%

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
ן..ן":וי-ןןי;ן:!

 ו:'ייך,.ון ימאית לודע רדמי ,ד, ייי,נוו
 .נ, .יתן וננשה מן דעה, ק.1. עייך-הנפן א1'נ,ינעיתאייי !יצוו" ,ויניהיק

 ש, משתהף או:11ה י::רוה, !;וזתנונין
 ימרת נטן המהום מן ~ן, ש'וי.ש ודני"

 בעדו. הקבועהתשלים היוצר ירהיב בע"מ, ך'גקד-פולסטרה ההכרה פירוקובעניו

 עו"ד קרני,א' הולוזז18

 ל1

 חק
 וכמדי ,

ימס השוואה וקרן לא7מ* לביטוח
 מקהישראי

 15'תי-אביב

 ייין ד,,ן,רה ונמה נירתי נקעת י_.!.י דיין. גןי.ין. במ'יוא'ם. למשרתים הומוליםלתשיים
 1:. רמנו ע, "1:?ה ,?י, ,חתונ ךז."י, ?,-יני ,שלק ",ין17ר, ג,ש, 7.:ע" "",ו נן!?יני נו ני1ס גי 17ז?ן, נזךניירה

 או ובהתימהס הפירמה או האיט ,(ל והרען השם בציוןההודעה לעיל, מזכרה ההברה את לפרק בתל-אביב-יפו המחווילביה-המשפט

 אל שתגיע באומן להישלח או להימכר צריבה בא-כוחםבההיכת 8 ביום בדין היושב המשפט ביה בפני הישמע וו כירוק בקשהכי

 . . 1969. בוצכבר 1 יום של 3.00, משעה יאוחר לא לעילהחתים ננוקר. 8,29 נשעה 1959בדצמנד

 20.11.1959 תש-ל, גכמל. י' 1579, הפיס,מיםילקוט
627



 :קיקעין מכ.רת :רירהזרעית

 ין,_;ן 1ן ונ י"ינה.;.ן. "",נווון "ושי.!ת', בהל-אביב-יפו המע,פט ביתן
 ז ק ק

 ",4' "יל" ,2ן" ;יש "י'שת)מי:י' מקרקעין מכירת בדברהודעהן
 מ'. 2וו"שם;

 ןממע ,-י """);2נך
 כסה"נ,

 אזן, חיק, גין) cT1'r1i ט,ין ניינ, :;,י7עיו, ,'ית ע:,ה, ",נתן ס,,מ,[י%והנה
 נרמת-

י " ו . ר: : :1 7,יי:'- י..ן ע-י יי'1?; ננגין, וי"ש7עית י:שיוה,ו"יו:.תנ:, לווננ7'.  נטן .ן,יך נשלמות, ןנ..ו.,1, מי." Tsnoiso מנ' קויירמץ-ו1,

י
 מגורים רירת כליוגה יבקומה  נגריה הקיוי  בקמח יזמות; שהי המכיל הוך בבר,נ הצעד ז. ללענה להניק המקרקעי! בקניית המעונין על
 רמת-גן. 14, מס' דב ברחוב חדרים, 5 של רמו שיו, את הפרש ההצעה זו. הומנה מרסוס מיום ידםשלישם

 A.1.SD ייון משמתן .";נעות: ע;נ,ן,ס ערנ,ן .ימך וימודף "לודע, ךםנ,ס .את "בזיע, כ, והותו,ןל!י

 ןזן2 יעי; """,4?1 - !:וי נמ?נ ינך: וימו"ן,י,;.ן י המוצע. מהמחיר מ-1י10 ים,,ת  ע'לאבטכוס

 ' י !!"'"ו -ה:ינ דמקרקעיןפירוט
 1רודשדב

 גת,-%:'נ-י!1 ,(.י,ךיו?'א "2. "שמינץ'ס ישי נ"-~rD":7.ב:

 135י גדם הרישום:מטפרי
 1',41. הלקה

 המשפט בית של לבועל ההוצאהמשרד 47.72.ושי";
 יו',י4!4 יייי,ןה.וכתל-אביב-ימ. ע-ק רק,ס כנס ~cr: ושיייק ס'נם tc:Ta ומ,י7ע'ן,תיריו
 בקומה ד7יצאת חרריס 11 בת דירה ,וחי ציווים. כהלקיבהחייבים
 תותחן"7י7ז

 מי יי ",יי" ימי עתי"יש יזעי"" י".י" מזסייעי י"ס; ! " קחי וי יני מ"" " הוי י" רי """ים מקרקעין מכירת כרכרדודעה ך:, נ717. נן,ק 41 ניקה ;י "לץנ משוחף נ.ת ש,
 , דן , , ג ך, .. שזן, גגנע ונ,ע'ם ו-יי,ם "יסמך נ,י'"' נ".7נ ג?ו;,סתירוה

 מ' 7".1 ני,הנ מרמת ?מייד ייזר ;לרז. ,ני,נ אמס."הור 7ע-
י,
 :עיץ,ה ::ין :)נאי י:ג; ימית ך ., ן: י

 "1, ,ייייי מיחיג יי,י' ".יניי' י. זעי ;.י ז:'יוויסא:יי' וי" ו;[ מ' "1.2 גרו,נ ירל(ה ו,ימנ" ;ע גתיי(ו,"מן,ייזה

קי-%נ':-'פי' "יי-ה היגיש. ,ממס יהבת ומס"ת נזירה נ;. גתרינ.,יי...זת
 היד נ:תנ דועך יי יימן יךניש "ן7י7ע'1 יביית 1 ' עי, :הן. יעניה יעיהתינן

 ~cTia ;יני, יךיע, י'?ייף יי' ,יייה :יני: :';: 'י: ק:)('ן ין,ן4. וששיתף וייבש ש, "משוה "י,ת וךונ,ו":עןנון.ס

 המוצע. מהמהיר מ-10% יפחתשר"
 מלריח דירה -- הקרקע סו: 41,1 חלקה 7135 גוש נוכפימ:פרטים
 המקרקעיןמירוט 4"",,4. "יקוטף; נימש ",,יסגש,:1ת.

 ימת-ן1. 1", ,.מן.;ןק' רתיגהמקי"; ןי7: תקרמוהמ,ילע',
 2!,17?. הרה 1,!", ;וש :ייש.ן;מכי' ן;1י. נמ?נ ,,י "7",121.
ניוך,י7ן:ך'יה. ,.'נמ?ית:ון. 7י",ו!.

 יער. 11השלך: :רנד'םדב
 נשומנה.י:,לין: נח,-ן:ינ-יזו ,!,ע,יל,?.%

 "izs: .21 ה:ן1תף; ךך:.ש ש, "מ(1,ך,7ה
 מ?נ ג.,ז. ,געש ":גסיה "יד nlcc~t) 2 ,ס;. ,., ין77,"י. 71!111 ,,' הין,.! תוק כתל-אבים-'מו המשפטבבית נזי גת ו.י, ננס: 1"(יל1ש ס.ננ י"ס, ךן7.י;.,,"."י- של למנעל ההפצחהמשרד

 ציי. י"'"י,: מקך,.,')'ן ' , , מב יזדמרהודעה

י
 מזל ביותי, מישי מיקומו אשר משותף גנית כמצאתהדירה

 משנמת ש, ימזג מתייג דגיה מעיים ין".;ה א"נ.א,,וינ., נחך ,.: ,ריקק ,ינן המתו"ר.ן "מ,י,ע'ן ,מנוה נו"מ:?ע,ם
 יוני ,וקת מאחוז מעזיך מיייינ ויזיע ,-יי.",2

ע1נ.. ךמ:יך
 ך:ויוה. ,רלי:,.מ: "עינון. מוך, ו.1,מן, ,' עו.ז ע-י עמיו?; יוי,.ןז:

 נה:.ס,ס. ,.י """," גנן :שים.י:,י,;'1 שם, את התיו יותעה ;ה סרסוס,"ויעה ק,הדסניסימ,וםהין

 נך3דשדב ליצעה זיצזדף המוצע, הסכום זחת המציע, של זהותו שספימעץ
 בחל-אביב-יפו לפיע'דמיציא המוצע. מהדהיר מ-1"10 יפחת שלא בסמיםירבין

 9ל19,ון.ס2 ה-כ"ל, בכסי, י  9ך5ן, הסדכ.מ'טילי,ט628



 ההברותכקורת
 שם שצו" עלהודעה

1  שין: יצינו להלן הרשומות החברות כי הודעה ביהניתנה

 .תי,ינ, דקזשישם הקץנלעס "שיריתאייך

"-,
ו?.!וו"5 ,שנענת ניו;, ,:שויהגיה,.ןן,,,,0י,,,.ן,,.,,[ י",1( ג:!סינר )1 הש:.ס ג,,1,

(?orporationLimited11:יו;:יג?ר 
 4corporfi~ioaI(.ן-י[

-- 
- - -

 הפ;;4221 לבטוח( )מוכנויות צהייק שלמהחברת מיגבל בערבון צהיק שלמההברת 59פ1( כספטמבר )1 השכ"ט גאלילי"ח
 מעמלבעיבון

(lnsuraoceScbayek( 5190ל1ל 
 )(~Agencieטט1ן5תן.0.1ע,

 1959( בסיט-נר )1 תעיב-ט באלולי""
"קומטרא-

 "352חפ' מוגבל בערבוןקומטרא והובלה ספית לממכר,

 14,!4"י' מ.;נ, נ:י:11גרז )ו",1( ",.י מ.1:הז'ראן !",1( נ:יעמ:י ,! השג-ט נ%,י,נ-נ
 מ.;:,גוריון

הפ,49151 שט טל באשדוד, אוךט הימי סמרביח סם טל באשוור הימי הטפרכיח 1969( בינואר )27 חעכ"ט גמ"חח'
 מוגבל בירבון רו:וזיןיקראל מיגבל בעדכון רו:ווין-"ישראל

ן?,וון,4 כ,מו,לרו:יק ;ו,הזרת כעדות ע,רוהיןיךויג'יוניק ""ין( נןןמן2ר )" תש:-ט י"יוי -וי

הפי,3918 מוגבל בערכון בש- האהימ"מפעלי מזובל כערבוןאלדא 1959( בספטמבר )פ תשב-ט באלולב"ו
נ([ן."ערנוג

דפ,2054 ו:אמךת לנכסים חכרה -טו"ב מוגבל נעי?ון מקרקעין ננסיחברת 1959( בטטט:בר )5ג הש"ל בהשדיג'
limitcd,]ס. 

 נעןןנן(1"
Nika~ciI מנגבלבערבון 

חמ,6511 בדרכון רתי נוער כפר-הידיות" התזרח עולה לנוער מוסד --הודיות 1969( בס?טמגר )15 הש"ל בחסריג'

 מוגבל- בערבוןבלבי"
מיכל

 י!,!1!,4 )היךונ הך"1,ית ארן --לייי'ת ין.;ג, נזי:.ן איר הזן:קיזזה !,!1( נן?סךגר )!1 הש.1 נהשרי;'
 י.::,-נערנין

Li,nitca'-ין,,א", ", 
ו?,"!!,4 מו;נ, גזרנון "ין'.ת ה,:,.ת מ.;:, געינון "רעיות יךיויותדגיה !",1( ג:!:יני )11 הש-, גהשי':'

 מהשר.נ'
 תשחי

 )!ן
 הזר" - -;,:1- ,,,1( ננל:מני

 G~sosi:cn וק;זנ, גילל, ).עתן שרד - -ים.- 11:ומ ניעי. ).?ו,
 מ.::,גערנין יו;:,נעיגין

- הטיבם]( 5ןר11 מס .[0[  
 "טוהר"
- Economiei 4ח5 -[טםהוןם!1 "  '.ס3["111" 

 Econornic Limi~ed cotifi~fiyI חן1(1 110 ~סם ש ן 4ל_1.
 ןן1וש(ןי

 י ן פ 5=סן(
ך!,21,,2 ,ג:.ן שיה - הי,ערטמשה '3DOS שוק 5 ן1;" ןןיה ,",1( ג:ןלמ:ר 111 תש., נהשריג'

 כדגולבערבון מוגבלבערבין

ה:,11!21 מו"נ, נעיג.ן נירמן געי את גרי ,. ",נשור ,עתיותניו-ר י",1( נ:?ךינר )נו הש., :השיי;'
 מו"נ, נעינון ש?ינ,.גירמן

629 ו",1.1י."2 הק.י. י::.ו ,, 17!1, "!ינין'ק.יו"



---ן
 יתיקמעי ך,וקישם "יזםךקס גשרייתנייך1
י!,1,;ן2 "1[,1 נכש !,1 ינקהשית ;,1 "; נכש 5,[ה"ה ,(1[( נועמני )!1 הש-, יהשוי י'1
 מ.ע,געיתן כ.:נ,נערנון1

י?י,ו",51 נקא'.ה יא,,ק.ת ":יה ג' י'א' כ,נ" נ:י:,ן %.ו.נ.הגרת ~lee) גנפעכנר )17 תש-, נתשי. ה'1
 ייג-לT'2~raק1

 [ )Bnnkha~ding( 8 1ם0"גןסקז0(

limited

ח!,,ז,,! מיננ, נירנ,ן 1-יעיהן אירהירכן, ושי,' .::ירסין אנייימן, 1(?1( גס!סמנר )21 הש-, גהשריס'
 מוגבלבערבון

חפ,1!521 מוגבל בערבון לבגין חברהבירנית לגטין הברה ייו7לים הפ.אדהטה 1969( בסןטמבר 211 הש"ל בהשרזט,
 מוגבלבערבון

 נתשי.ס.
ת;,!;ו)5 כוילי בערבון א.::ותית ומניתrr1 יו;נ, נ;י:.ן "ו:מח.ן י:ינ.תגיס י",1ן ג:!יכנר )[! הש-י

Lin~ilcdo)~ss: Arris~ic( Baha)~ 

הן,"111! כו;נ, נגינתן נ!7?.ר חמסן!ן,. כ.;" מימן ךו:,ןייינן. !"![( בניסינו )21 תש., יישריס'

המ,46050 הרסינה כלי-אוסיף" הרביה צביית-אופיר", 1959( בכפטמבר )21 הש-ל בחשריט,
 כואסלבעיבון כונבלבערבון

Lrdo[Porcrlain. 'faintine~ ~C?hir"- ,lin,itcd.ןלק)(.' ם,8נ(סז0ץ,' 

ר-מגר מערל בערבון יריחוחומת 1969( בססטמגר )29 הש-ל בתשריי"ז  84507הפ' לבנין הברה גע,בורג 
 מוגבליבערבק

ה!,!4,41 ינו:, מינון יירטן -חן:,י,ן כ,;נ, נ?רגון אקנ,ר.ן %.ץ. ?(?1( נ"71:ינר )2 הש-,נ'נהשר.

ן1,ין4,7 א.7:ריניות תושייתן,הץ ",,?ן,נ..ת תעשינהאנה, י(?1( נ"וקסונר )2 תע-, נהקיינ'
 מ,;נ,נגינתן מ.;נ,גירג,ן
ל"1~(ון_1

~GdusiricsI 
ElcctroeicI Ella1 Lin~iledInduslcitSI ElcctronicsI ,1)1 

הפ,31955 מתבל בערבון צבור מבניתבון מוסבל בצרבון הברהר.ז.ט. 1969( בספטמבר )29 תש-ל בתשריי"ז

 לויב' .leCD) נא71:יגי ,;1 תש-, גרשוןנ'

 )3( 242 סע.ף לס-הותעה

 צהרת;י.י:2"נות

נ."פן
ממפר

דתי, הדגרהשם

ה",155,9 בע"מתי:וביץ
 בע"מ קרדם מיעז ~cc1מידלהמ,י2185 בע"מ VT:1 6145 474הלקה
aoo22icn'מ("=;[33ןג(ן5םץ"3[ס11"ען 23316הס' בע"מ ליפסקיצבי
3c?daien בע"מ שןגדוליהם,25335 בע"מ 6 ורבורגנוה

הם,,8627(  בע-מ  ח-א 9 נה:טיטגוס 14כעד7ט,,28759 בע-מע.ל.נ.

2sslGlrn בע-מ תשע כס' עליזהאדמת המ,י3558 בע-מ 7194 בגושדנת
הע,עru1 8954 גיהיןעיןהם;25556 בע-מ 61 הלקה 30117 בגושהנבט
המ)39549 םLi~itea 5");"0 בט"מכלקטררןהט,4כb-Y1 319 חקלאי כשהבית
 32031הס' בע"מ בבה-ים בלפור ברהוב הלקההברת
נ'דן,"!":" גן-מ ושות' .שי",'?,,

~yia 

 לוייעקב ""![( נ,הס.ני )1ן ת';.,
 ההברזהרשםהם,33332 בע"מ בסביון 6723 בגוש 113 הלקהחברת

 9(5ן.20.11 הש"ל, תטל. י' 1579, הירסיכיפילקוט)(63



ןי
 ן, )5( 212 סעיף לם'הודעה

 החברות. מפנקם נמחקו להלן מפורטים שמותיהן אשר החברות כי הודעה בזהנמטרת

 התיקמסרי וצגיהשס והיקןס!י ""ניסשם

lSe~iit חפ,28325 בע"מ 6126 בגוש 464,16 מ17נה הלקתהברתמ',18621חפ',?1437 בע-מ חקלאי ושיווק לגידול חברהבוטון
Iscsstnחפ',28828 בע-ס 7154 בגוש 17 הלקחחברתמ',18622חפ,14451 בע"מ אילןמעון
מ,35"18חפ,29884 בע-מ 3947 בגוש רהלחברתמ,18523הפ,כ1854 בע-מ כ3002 בבוש ו-160 59גחלקות
מ;18857חפ,29881 בע-מ 3947 בגוש הדסהברתמ,,18624חפ';11005 בע-מ והשקעות מסחך הברההמאמין
מ',18658הפ;29992 בע-מ אולגהנוחמ,18623חפ,,11770 בע-מ בת-ים גנעהחברת
מ,18159חפ,0142מ בע-מ 185 בגוש 60חלקהמ,526"1חפ,12148 בע-מ 6158 בגוש 844 חלקהתברח

. מ',18660הפ,,30504 בע-מ 3928 בגוש 164חלקהמ;18527חפ,13366 בע-מ 7168 בגוש 30 מס' חלקה .חברת -_
 ----מ',18651-הם,30309 בע-מ 494תלקהמ,,18628חפ,17945 בע-מ בנתניה פ,לקשיק

מ,;18562חפ,30940 בע*מ 7173 בגוש 77 הלקהחברתמ,18629חפ,18034 בע-מ ליד ביתהווה
מ,18553חמ,ה3102 בע-מ 7149 בגוש 18חלקהמ,18630חפ',18389 בע"מ בסביין 43 מספר רביתחברת
 בע-מ 10036 בגוע. 113 חלקתחברת נ1863מ',חפ',18527 בע"מ 81 הזוהרמעונוה

חפ,;1353"
מ',18554

מ',18665חמ,31334 בע"מ 10036 בגוש 110 חלקהחברהמ,18532חפ'18540 בע-מ ךלםינגפורם זכרוןמעונות
מ,18586תפ',31355 בע-מ 10036 בגוש 114 ח,החברתמ'18633חפ',9961נ בע-מ 73 חלקה 0121נגוש
מ,18557חמ,01508 בע-מ חיפה 78 הגלילרהובמ,18634הפ,20179 בע-מ 7173 בגוש 121חלקה
מ',18558חפ,31729 בע"מ הנרמלפרסומימ';18635חפ,21151 בע-מ 6212 בגוש 181חלקה
מ,aszTG:~n1%459 בע-מ ?610 בגוש 281 חלקהחברחמ;636אוחפ,03(22 בע-מ aol~s בגוס "6חלקה
מ,18670הם,35740 בע-מ 7173 בנוס 127דלקהמי,18637חפ',23312 בע-מ מתכה מפעלי מ, מ,רהיטי
מ',18671חפ,,"ן364 בע-מ 6204 בגוש 247 הלקההברתמ;18638חפ,,23313 בע"מ מ.ת.ו,מ.רהיטי ס,ר7",]ח!,,",,נ נע,מ "";" נמש "ןך,7היחו",["!,וו,24 נע-מ ור"" VT11 ""ו"יקה
מי18673חמ',39793 נע-מ הבושם עדונותאהוזיתמ,18640חפ,24120 בע"מ 6123 בגוש 87חלקה
מ',18674הפ,23156 בע-מ ורוטנברג מילנבך עורותתעשיתמ',18641הפ,,24124 בע"מ 237 חלקה 6624גוש
מ,18675חפ'ש2507 בש-מ ?615 בגוש 1',432הלקהמ,18542חם',24339 בע"י 6214 בגוש 450,1הלקה
מ,18676ח!',27179 בע-מ גילד:ברגח'מ,18643חפ',24558 בע"מ 5668 בג,ש 958 חלקהחברת
מ',18677הפ',11779 בע-מ יה- -"רודמ,.18644הפ';24837 בע-משיג
ס,,laioiii~n1""7 נע-מ יר.ש,יס, "ו, רקעי ןר"יננ.ת:,"1",["",נ24,4 נע,מ וVT:1 ",4 ;;1 ה,7ההנית
מ,,18673הפ',13513 בע-מ 151בן-.הודהמי,18646המ';25357 בע-מ 9637 בגוש 227הלקה
מי18680חפ,13762 בע"מ 22בית-אןסטרדממי,18047חפ,25893 בע"מ 6137 בגוש 127הלקה
מ,,18681חפ,13738 בע-מ 13 אנטיגינוס ברחובהמעוןמ'18648המ;25146 בע.מ 6668 בגוש 572חלקה
מ'.18649הפ,25882 בע-מ 6181  בגיט 250חלקה

"קואור-
מ,,IGZiO;S"18682 בה"מ לבגין קבלנית חברה

מ,ו,",]"!,;4";1 נע.מ ה,רונ יוזר" ניטים .ושתךנרהי,";,,1"!,,ו""2 נע-מ "לת;,ה
מ,18684הפ;18463 בע"מ פונהץדיתא מנתנהרדעהמ,18551חפן27202 בע-מ 3928 בגושקרקע  __ לוייעקב ו",1( נאיק?.נר )י; תש., נהקך, י, :;:::::::;ן::::ךין:::::

 242)5( סעיף לפ.הידעה

 ון:ר.ת. מיקס נלן;1 .ן,1 מ!ורו.ס שמיתייז אשר וןניוה גי וווין נזה):ורה

 ק;.קייצר גרגרהטס התיקייער ההסרהטס

3ZUUi נע-מ ידנונהמפרן 4נז,1"1,"ו4 :ע,מ קי",!'ה -הי,.ל,ן1[;,[

הלק"
55ך511דך43 בעיט 135 הלקה 6374 גושהברת48ן309818כ בע-מ 6188 רגיש 5ן
 מבשירים ולשווק ליצור הברה-דקו"355518749נ בע"מ "619 בגדש 280 חלקהחברת
1STSG,"%ן4 בן-מ ניתרם,;ויו14יונ נע,מ "ו ו,," ;1]]1 ;.שאזורת
7;;,["ו"4 נע,מ נניתך--ונסרןaJTl~11;;1 נע-ן "ן71 שיש "י1 ןנ'ך,,ה

-;:ע-
2;;,["ז"ר נו-ן יעין שרה

 ההנידתימס לוייעקב ,",[( נ"71?1:ר )[2 תש., נעשיןט'ו;;,;5"2," נע-מ "ווו תוש ו4"יקה
1

531 ][א ,%י תו.י. גטין ,, ,יין. ויינון,ס,יזין



 הדן הבדלת ברברהידלות

 ישראליות, לירות )אלפיים( 2 2000, החברהשםו, בע"מ "בנילבב"1, : אלה פרמים מציינים גהוזעותהמספר'מ
 התיקתספר4,- "נ,ו~ינו'4. "",ו "נסיתסג)"נ. ישראליות. לירות )אלף( 1 3000. התברה של הרשוםההון2,

 בע"מ סריגה ממעלי שטי'נמץ אח.ם ו.ד.י.ו' בע-מ ויפטם מנה1.

 ישראליות. לירות אלף( ושנרצה )עשרים 25 9(20. ישראליות. לירות אלף( )לאה 103 2000.
 יעראליות. לירות אלף( ותויים )ארבעיב 42 3000, ישראליוח, לירות אלף( ):אח 100 0(30,
 ol7lrr?44. ה?,459364,

 בע"מ מס.לות כבלים הרושת1. בע"מ אנס ורד של מיסודה ארינה בית1.

 .שי",.ות. .ייות %,י( ,ש:)1.ס יחפת )ן:ש "ן( ,יןנ' ישרא,.ות. ,.ריס ",ף( );שר.ם "! ""ו2.

 ישר%י,ות. י.ר)ת %,ף( ):,ת..נ "ן! ין"נ' .שרעיות. יירות %,י( וש,ושינ )מ%" "נו ,"ןו.

.4soleo~cn .4ZGJSi~S- 

 בע"מ עורות לעבוד הברה -שרון.1. בע"מ הכרמל ה'שולי1.

 ישראליית, לירוה אלמים( )עשרת 10 9(20. ישלאליוה. לירית אלף( ומאה מיליון ),1רכעה 4 409 2000.

.30~0 900 Y?t:) ישראליות. לירות אלף( ותשעה )עשרים 23 ל300. ישראליות. לירות אלף( מאות 

 הס,702ך44. ה?,427415.

 בע"מ המאוהד הקבוץ קרןן. בע"מ היהודים התישבות אוצר1.

 ישראליוח. לירות )מיליון( 1 000 2003. ישראליות. לירות מיליון( )ארבעה 4 090 2000.
 ישראליות. לירות )מיליוה 1 הס( 9ק30. ישראליות. לירות מיליון( )שלושה 3 ללס 9ת30,
 הצ,8ס48.הצ,"4197.

 בע"מ וכימיקלים סיכה מוצרי שטרן1. ש-ט הכנרת חופי לפתוח הנרה השקט""החוף1,
 ישראליות. לירות אלף( מאות )שש 3ס[ 2009. בע-מוקייט

 ישראליות. לירות אלף( ותשעה תשעים מאות )שלוש 9"3 3053. ישראליות. לירות אלף( )ארבעים 209049.

 הפ:427543. ישראליית. ליווה אלף( )סאתים3203000.

הפ,443332.
 בע,מ .תבור. לעורות הרושת בית1.

 ,שיא,.ית. ..יית ,ג.5..ס( נ י""נ. בע,מ פרנקל ב. ומשי צמר העש.ת1.

 ישראליוח. לירות אלף( ושמונה )הצעים 3ס 3000. ישראליות. לירות אלף( )עירים 20 2099.
 הפ,4"4157. ישראליות, לירות אלף( )ארבעים 40 3009,

 ישראליות. לירות אלף( )עשריכ ר2 2000. בע"מ שרדי השהזה לאופני מפעלים גמלג. בע"מ בטיח סוכלות שביט כיכב1. 1 11
 חם',43:949. ישראליות. לירות אלף( )שסעים 370030. ישראליות. לירות אלף( )עשרים 29 3099. יגיראליות. לירות אלף( ועשים )מאה 159 2009.
 הם,0593ג4.

 ן, . י""")נ מתובע-מ1. בע"מ ושית' קינד ום'1.
ן ן ןי 1 41 "",ר ישר%,י)ת. י.רות %,ף( )%"ז ואינ;.נ )מאן 111 "י"2.
 ישר%,י.ת. ,.רות %,ף( והשין "ן.שיב )מתים ינ2 יין3.

 .נ, ן4

 בע,מ אביק1. בע,מ לביטוח הדמת-1נ' המ?ךד -מור-1.

 י:יו441. ןפ,11;41.
 בע-מ לאלקטרוניקה ישראל תעשיות הד'ר::ןן. בע,מ )ישראל( מנפאואר1. 1ו

 'שי"ייית. קליית ימתן מ'י'י1 ו"ן'שה ,;שי.נ נ2 יי, וין2. .שי%,.י". י.יית %,ף( )עשי'ם "ר """נ.

 ישראליות. לירות אלף( ומאתיים מיליון עשר )אהד 11 200 3009. ישראליוח. לירות אלף( )המישים 59 3000.

 oEOirn(4. הפ,459674.

 ייין.י1.י1 גס.י. ינויי .י ן1ין. ו:ויין.ן.יחי:632
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 ישראליית. לירות אלף( ושבעה )שבעים 77 2000. יעראליות. לירות ואהה( אלף מאות )שמונה 833 2007.- בע"מ כימיקלים )'שראל( מ1יפקצ'ורינ) קם1. בע"מ שטראוס נהריה מחלבת1.

 ישראליות. לירוה אלף( )מאה 100 3033. ישראלית. לירה )אהת( 31.

 הפ,451359. הפ,ן98מ4.

.1
~lp'r 

!,~ימ2 ,,,"עי:":ליג בע-מ מיוחדות
 בע,מ טיב עור1. ד!,"נ4"44.

 ישי",יות. ,יי.ת )",!יינ( 2 ""ןן.

ג2)  י',,,ן דן4' .שי",'ות. "יות וש.וש,ס( אקף יערת )שמ ""7 
 ישיאי'ות. י'יית איף n:TCVT) שע'ם

 לייב' ?ווו( 2ח1,ט.נר )11 הש-, נקש,,1' נע-מ ,יי!יייישו קילוי ויעיווי
 ההמרות לישםעהר הפ,450465.

 השותטויותפקודת
 השותפויות לפקודת י6)4( סעיף לפיהודעה

 ישיהיי..ת, מ!"! ין,ן י!.רטים שצותיים אשי הש.ה!:יות יימן,1 וו ויזכה מהארין קזש.ס שליקה י"ר גי "1וע:, גוה;שרת
 אצית. דיןיי:ות !שות ה.;ש:ה אםאלא

ן!!רמשר

יתיק "שומותשםנהי, יש,ת!,תשם
ש',8220 תל-אניב-יפו גלאוראלקטריניקה563 ו-דייש שמטר בולוןמאניית

ע553,1" פליה רירתאחור2300 מסלוןהאהיס ש,8561איט.אתיברסל5759 קרן את דולצמן לבנין ומסנריה מני מלאכהבית
ע:8789 דגני "ת איזנברג -דביר8002 ושות' קמינמקיב.

ש',8818 לילד הבל --הכוכב"סי!4דן ri1T1' שנורמןאברהם

ש,3?89פלדו-קפיץש,629 הרצליה השרון--המאית
ע,5"89 גדעוני" את-יצחקש,977 ובניו קיםבן

ש,9011 השבון רואי קרמר אתדויטשש,1י,.1 לממתקים חרושת גיח-סרסוריה-
ש,5029 רפאל המו ובן דודאויליש,15%3 מינרלים מים לייצור ביה"דהצוגן
ש,9971 ושות' אריהשבנר7:,4144 בני-ברק -המארהץ ומסעדהקמה

 יש,147" ין,ומים י,טשת מחיר "תאתקןק,2":4 הרשלו את מיקימצי"י
ש,1;ו, .שות' לי'):רנמ.נ.ש,12ו4 י,רן",י אתטיני

ש;9185 יהלומים תטרימפו-טננבויםש,5116 באר-שבע להובלה משרדראשונים

ש,9205 ירועלים מוריהאריתי,5441 עפר לעבודות זכריןמפעלי
ש,,ו2י ין,.ןיס ר,לשתוםת,'-ניני-,,"1'2,7,," ןשיןרת ןו,איתש,הןית

 מל-"יהל.ייש,5ה66 העמקקונדיטוריה
ש',9325

 פישלר--אהיס
 וגוץ- מניי אח פיגל-הברתש,6756 פישלר ואליעור יוסף אשר,

ש,9536
ש,9384 הצפין ציודקבוצהשי,9כ68 ושות' מסקימלזני
ש,:,1" "שףיו,1:יק,27וו נתקןנריקת
ש,9513 גרבמקי שיואל א, t;TS'iיוסףימ',7543 והובלות משאנתהצנת

17י,ITrl 9562) ליבוביץ"היועץ- 8: '2'17 ניבן- את -לנים אלקטרו*ממאניים מגשירים"נידל."
7:',מוג,ז',46 טרומיק:חמוטלט,,נ788 ושות' שפיראשלמה

 י.'יעקבש'"1, היה ב:גט..
ד נכףשוהיוה 7,!,!" והיי. 

 מוגבלות שוהפויתרשם :תקי היניקת ירסס tT~?rnTrnישם
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 השותפויות, מ5;לנ ימין :5ורסיס שמותיהן אעי הו,וק!וי,ת "ינק, יו זיוע; מתאייך "זעים עיישה ,אחר גי הודעה :זהגיברת
 ",ית. דמהיינות יינות תוגשנה אןא,"

מיצימייי הח'; היוהבותעםהת.7 השותרהשב

ש,!2!7 ;רך;,-,י.ס,1%! ושות' .להיר.
 הקורעותן,ת

ז4!"
ש,1י"7-ץ.רט7:.

 ונוו מורחיע'
~QIIP

V4G1IT שימושית ,;יפיקה ישר(,.מ:י1
ש,!4!7 גוייישיתש5%41 ופירות יירקית ~a'FiTTtT יגרנים-קדרוב.
ש471"7 .ערוך-t'rs1ש,ז,7 ךי:א,י אה.בישית
ivnaש,,יז7 ר,:ונרנ "ה;יו!ש,;52 רוויך גני 1'!ו.ף
ש,,ו,7 ן,:,לרון,יס,"!11 ערמי ו-יתיר יי7נ יך7ייים עזתןעית
ש,5",7 מימם 7;יונ'ז,ר..:,:11ע,"ז"1 .גי,"וה' מי;ןתןית
ש,5,"ן ".יפ כעלי ,;וו,קו,ןותש,113? עס?רייגר ן. אתא.

ש,,1!7 .מים. ו,.ןהנרש,211% ,רושייס !,ןמןה-סיר.
ש,7"!7 -בורי- ימייה הרוסתגיחס,1!21 נפרוס ע. א. "י:לירוס."11יס1.

7 זינר.ןזוןט,!!,2 מנת צני נו1. ש,!!"ן ןינג חסה, 
ש,!!,5 ן,.:'סקוותס,2,,2 דילה דוי!יו,יה
ין,ן"ש,4713 .-רווןאן,ר

 קית "ת נתן נדל.
"1zllr ש,5117 ן:;'קי:ייךייקש,1"41 וגניו א!ינו.ס?ג.

-דךקר.ש,"4,4יס,ון,:ס
ש,"21" ע,,!2, ממת.-נ, ;בת,. אח.ם .,רטון ניר יןנ11 היושתבית

ש,"24, -ש"י-ךו:ך2,7;!4 ן',נדנר;וזג
 ו7ות' ,וי'ודףש,6:"5 נדט, אתך,1

ש',2"2י ש,,,2ן נ.לאי:י ":ר;:.ס משרן-,.;'נרנ-ס,!!ז! 7יס1;1' ושות' "ימיקרון
ס,י,!ן ישיש מימה נ.ת יויגר 1. נסוךן.

ש,4י2"-!ן:- שן"2"" ןר;יש אתרו!וןי.:ןש,1!1! והורה תי-אניב בנן נור וויעיבקרות עשו"" וישא יינ1א .דור,שוהתהס,4!1! מין ;יי-.ממיה ש,יי"ן בסיד"ה-בש,!!4!יש,הס
p~s1.ש,14!" ונק. אוי

 ין,ין'סע.נון
ש"ז!!" שעז!" רמת-;ן .מין;-דוגרת~SSG7l 7בה 21'ת מנעךה "נינה את".יב ש,"ז4, ושה יודגר7י';תש,"!!5 וריסק.יוו,

ב"5'ת
 .נון:ימתש,ו!י" מנה-נעמי

ש271!5 'וע' 1-שוקר 'הווה 1:'ה ן.ס-
;רע1;1ג',

- 
ע,"4;, ךך:זנים יען-שוד,, נקמ.ע,,5,2 נק,,

ש"י!" נב1זנ', את נר,,ג',א:.סש,נ4!! ,ס נוףך,:, ע,נ1!ן ירזו אתע?.,ש,"!!! וש.ת. ביקרןא,:נ:זר
ש,!,;ן הר?,'ה ,שי"1- -וי"ר,ן'תסי9114 וננו לא,,ש.

 --ור,ש,!"62 יאור והוןא" פרנוס ן5?ה, --ען.ת-
 וןם'ר" הן'נ" ענון,ת ,יועצב,

שי21",
 נמייך 7פי?יב יהוון מוסך וש'ת' י,1?;'%:ריסש,4,!5 מ'ור גן ג. את מזור גן ה.-מר7וי'.

SG~ZICדשהש,613% שי.ילר וקיניאנא

ש,,4"" חיפה -:מיקה-יסוריהש,,"64 ו,ית.ס יריית ,ננושי גיח,ר-עיו- שן,(ין ;'ת-ן:שו,שמ-ףו,ש,",!( שקמן וויןשס..ן א. שזורז "הרןא.ש.ו.ש.
שמזין ישמי יענוןות קנ,;יב - נר;שסיין -עינןשעז!( הניאאוטו
ש,",("א.:1-ך;ש,!ינ( אפריב גן אתר!יח a1C-D.ע,""67 ן;;ןדיגדדע,"",6 ה'5" נ. א

-,1;זיכור,ה
 עוותנב-

שן,נזן ווניןיגלוןש,!7!(
ש,,74" אור יןעתק,ת מ:.1.אירך;'שן"וי" "הנהי,!'ת  ;,'ה.-'ך,וך'ש,!1!י מףשנ.ץ אתדון

ש,!74" 87SSIV .השרת.ימךש,75"7 ננוס יויעוהיות
7.נןי?.ייהש,"2!7 אט,,1 - אטיחןא"ב

 -ממקה-
ש,"77ן

ש,ו,זן ןןסנר"ש,,722 רוננשסיין ואריה י71סלנור;אפרן
ש,4!7"א,-?IT !7ש,!1 יונ; ומשה קנטיר ז.ראייונט  גי--ש.ת!ותש41;72 ,מי אתו.ונונר

ש,4"5,
 נ"י-שנער:.לרשי!ו!7 ימתנות יציקה נית-אהווה.

~e2o!c
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מכפרמספר
"ת.ק משיתביתשב"ת'ו "שיטיתשם

 .שן!2י7 -הטין. לץיץן.תיוטעהש,5,41 ינ'ון ראשון :וישון,מאשה
ש74111 קניית שחתרת השיין, !'תוה -":וןש,,!," איו;.:יר,:;אןטרא,'ה

."ן?!'י-ש,%ו," ושות' ש,וי::יי.
ש,1;77

ש,1781 ירמי אתנשרש,8882 עפר עבודות - ושות' מפקטורצ.
-דייקן

 הובלה-
79SZIT מנדלבומ אתיעקובוביץש,8852

ש,7994 לוי אחיםמנסרחש,8893 בראון ו-צבי שורץרחל
ש,:804 קלים למשקאות בית-ר-אילון-ש,8913 תמרי אתטיסלבאום
ש;8139 חן -אקבריים מזון ושרותי ארוח - מלמד אתרוגוזינסקי
ש,ו!81 שטראו!ןן י. "ת התניםש,נ%1" ון;.מיותימטנן'ס

ש,",82 יזין שות' ייטייל מטל"" ישו,1,ו,גיטי89ZZ:V ג~טיק.גגי-
ש,8313 שמעונוב אתגולשיךש;ן894 צליק את פיירמל פקם" -"יבנה

ש,8331 הירשנביק את דנציג -יהלום"קינדיטוריהש,8973 אהרן ושמואל נפתלי, ימיןשותפות -- 
 ----84SSIV אזחיימסעדהש,8994 מרי נעלי

ש,ג853 הנרמל -מתחש,9032 דמון" מצפה -"ברמת
ש,8538 שפוק אתמונקש,9022 מזרחי אחפנץ
8sslie "אורית-מכבסה5532 דפנה אופסטליפו
שלו,;% פיטן !ייומן "ת י"ס!.ש724י יתיש ושיה נ,קירה
ש,8686 ושות' סרוראליהוש4811 קליימן י. את וקסלר1.

ש,8721 חיפה אומןמוסרש,794 נוי אהשטרן
ש87471 ערכהקרור837,17 ושית'קדפיליביץ
ש,8758 "הן"נגריתש,884 -עדן" מזוןאריגה

,.

877orm פלסטיים מחומרים רפואיים מוצרים -מריקלש;893 פרץ רחוב סיכהההנח
ש,8766 -רמו:-מבלחש;1316 -אשוח" מכניתנגריה ש,וי%7 ומורך !ינה תשת נאר-שנע,",!!רם גחינה, יינש,רי מו"ר בית-ן!יי.

ש,8825 אייתהמסגרש;3107 וספריםצעצועים שלו"" השריורוש,"344 ופרת' אלקל"ן".יר ש,"887 ושות' היון אתדרושש',3180 אננומאפית
ש,44"י ותו יא.ר~ני,י.

ש,4ן,8 מזין אריסת"נם,
אי!7'ם3SZO:W .."לפול- מליות ייינ,וית י?ייי ן,א:הגזת

ש,ן%," קיים משןאוה חושיה - ש;8890 לפחחית מלאכה ביתד.ד.ס.ש,4531 טויסטר - גורפיגקל טכנימשרד
"שמח,1'י4799 וגדור חמרי-בנין -קדם' ---

- ---ש;8928- אילה-  
ש',8933 דרור את ויגפלד י.1.ד.מתנותש60111 ושות/ רודיןי.

שן8934 נייר ומוצרי דפוס-הרצל-ש,5104 חיסה ליד סיגריות להפצתסוכנות
ש,5325טריזורו

ש,8983-הפעום-
ש,8991 בורקובסקי - דויטשמכלתש,5436מטריפו

ש',8999 פפי" את קורקידי"למשרדש;1פ55 ושלנוגים גלידה תעשית-קרלו-

 חמת--תבליני
s7~oiaש,9008 רצון אתופרסי

 פ550ש' יושקוב'ץ את כהן - וירקוהמכלת
ש,9031 ושות' פיין-גרבי-ונוס-

ש,9349 שמונה קרית-צמר-גל"ש;5842 יתוק אתלוי
ש,9054 קפה בית - מבעדה-רזיאל-ש'5932 לובין ולאתשמעון
ש,9051 מתיקה ודברי קונדיטוריה-האגיז*ו0'5985 ישראל המהנותבית

ש,9067 פרופוא.ש,6039 הרצליה "דגן"מאפית
9oe8:w ושות' דיקש!.יןא.ש,44!" ושית' מצאאתים
9o8ele עפר עבודות לבציע שוהפותהגריידר,ש;6512 ברלין אתשפירא
ש,9088 ושא'גלש,6741 ובבישים עפר  עבודותפיתוח,
 _. _.ש,9094 עפר עבודוה לבצוע שותפותהמעמיס,ש,6831 מודלהלוה

ש91021 בשר סיטונאי -ק.ב.א.ש',7032 פרםיהלומי
ש,9107 ופלסטיק גומי מוצרי לייצור מפעלארגום,ש,7348 אקס -דרום
elo~ie. ופרסום להוצאה אלמנארביתש,7138 ברבר אתקולקין
ש,9126 היגיינה ודגרי רפואה אביזרי*דפוסרם'7453121 ושות' הוךנחום

שסיין% כייר "ת!ולסש,,747 וקן "ת בריןמשריה
 הדרום--עשתשן7492 -מל.ט."שות'

ש,9144 ואעסטלייה צגדה כתבת עבודוה

635ל 1(11.11.!? תטי, ניסיי י, ,7!1. "!יעמיסייפויי



יו8  יורשן( );( י5 ס:;'ך לפ'הודעהן

-ן
יתיק גש,ה?יתשןוחי, השו"?.הוטן

ש;9217 - לאור והוצאה ייצור ברשולוהוהש,ו911 נגרה -'ויטו1

ש,5243 ושמואל טיידוףע:לתפותש,9135 און -חריט1
ש,9264 ותיקים לארנקים מלרכהגיחש',9153 ויטברגיהלומין
ש,9267 דעהדטו:ש,9176 יהוד את,נמואלין

ש,9253 לשפות ספר ובית פימולטגים לתודגךגיםמכון ש,9150. שוח'" כהן את "עזרה לפתותמאפיהן

ש,,מוג',75 ושית'איוישו9151 "אדיב- טנדריםתירות8
 1ש,9157 נתניה בנין, לנגרית כשוהקכל:ותן
 לוייעקב 7",ו( נ;:::ני ),2 ת[., בתשייל-יש,"1?" ש:ק ו,.ח.ת השוריה -ךן',1
 ישי"יי,יתיש[י
 הרשכי דנכ"ים כינס מאתהודעותןיי
 ההברותפקידתן
ייי1  ממרק מינוי עלהודעה לעובדים דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעהן

 נן.יי,. נ;,מ תי.י, ךו:ין:ע: בלבד קדימהבדין
 י,;, ר%?.ת ""ניס:ען

 נזו" י",נ "ישיג: "ושייך:ן נ(.יי,. נ",מ ינניי
,11 iYh-~ י-":'נ. נכי, קן;יו" 

 ,ן,11מ. אייני ת'7 תי-%נ'ג-'!י, עי: ימ"ייי ון?יןנ'ת ילת-;1. 11, תיייית י"ינ "ישין: וןשייממז
 ומענט: היאירם הכמרקים,שמות 69,נ81. אורהי תיק תללאכיב-יפו, וטל: המחווי המשפטבית
 תל-אביב. 53, הלוי יהודה רחוב עז-ד, כאירי, אדם1, 1950(. בדצמגר )5 תש"ל בכסלו ב"ה הוכחות: לקבלת האהרוןהיום
 הל-אביב. רומזו, בית פשל"מ, עו"ד, הפץ, חיה 2. תל- 43, רמו רהוט עו"ד, רון, אסליה ומער: חישורו המפרק,שם

 1509(. באוגוסט )10 תשכ"ט באב כ"1 המינוי: התריךאביב.

 דיניגו.ן',ט' 1909( בנובמבר )13 תש-ל בכסלוג' ויגו:רדון' 1959( נניבמבר )12 תש"ל בכסלוב'
 הרשמי הנכסיםכונם הרשמי הנכסיםבוסס

 י153 הרגל, פשיטתפקידת
 ראשונה חשיפה רגל, משיטת והכרזת נכסים קבלתצווי

 ר".: מרין, צני .ממו: יקי.נשם
 ינ-"יי

 ),1 "שיי גשת ". וךמ,ין: ךשען יר"ק,;ה, ",מן:ך,ר.ך י!.. 11,
 הנכסים כונס כמשרד צהה,צ, 13.01 בשעה 1359(,בדצמבך 69,,3595. אזרחי תיק תל-אביב-ופי, של: המהוזי המשפטבית

 תל-אביב. 39, בנימין :חלת רחים הרשמי, )4 תש-ל בחשון כ-ג רגל: פשימח והכרזת הנכסים קבלת 12תאריך
 1559(.בנובמבר

 1':ו;רדש' ין7ו( ניינ-גי )!י תע,י :עייי. ""יי2. גלשת ן.ינ: %. ~HTT1נ;;ת

 יישמי ייגן'סיין ,11 הש., נעה "' 1"מק.נ: "שעה "י""ינק, יעי?"ה"י,7
 הנכסים כונס במשרר אחה"צ, 12.33 נשעה 1959(,בדצכבר
 11,נ .,1,,ן ר ,ר י, ת,-%:י:. ,ר, ננייין :קלת ישב ת,-הגיגן, ):;יףךיע:'

 ג::,1ג'
 תשעי

 :תן.ה. "יע, ודיה -י,ש .':ורדס' 1"11( נוינ::י )12
 יו,וווו. ,,,.ק' ת., ת,-%:ינ-'tTS ש,: ימיו,' יצען: י'ת היען, ועניםגתן

 הש"ל כהשדי כ"ח רגל: פשיטת והכרה הנכסיט קבלה עיהאריך

 ך,יינ. גלשת וש ג::ז:,:
 )4 ת[., נ::,1 נ.1 ."ל,.": ,קוק "ר%;.נה, ":יגה ליין ר,וינ תנשיטין, נען גתן, ענתן' נ',1'%ן 'TISU1: ת'%.רו ין"נ,ען

. גת-ים. 56,רוטשילד

בזצמג-
 ה!טסיט בתר גמשרד אחה-צ, 12.30 בשעה 965ח,

 ת,-"נינ. ,ו, :מיץ :ן,ת רק,נ_רשעי. 7ל1ו,ו. ",רן. תי, ת,-%ג.נ-ין" ש,: ומטחי "ישקטנ.ת
 )2 תש-ל בחשון ב"א רגל: פטיטה והברזת הנבטים קגלת צוהאריך

-

 וינוגרן-ים' ע195( בנובמבר )13 הש"ל בבטל,ו- 1569(.גמבמבר
1;שתמקהא."-בב-תודע.

ן זהטמה-, ש ך  
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 הרעצי הנכמיה כונם כצתהודעות
 1925 הרגל, פשיטהפקידת

 דיבידנד על להכריח כוונה בדברהודעות ראשונה אסיפה נכסים, קבלתצו
 2, "רמת רן.: נמן, "נחן !ני"1' ושה .לענו: הימרו ו,י.נ,שם 'פו. ,' יון11 רנ, רוונ אתעור., יע,2 וימו: ""..נשם
גני-יהירה. 88'י4965. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, י:ל: המחויי המשפטבית

 86',5"31. אורחי תיק תל-אביב-ופו, של: המחיזי המשפט בית 1969(. במאי (zz תשכ"ט בסיון ה' הנבטים; קבלת גוהאריך
 1969(. בדצמבר )5 תש"ל בכסלו כסה הוכחות: לקבלת האהרוןהיים נושח, בקשת חייב: או נושהנקשת
 א', 52 מזא"ה רתוב עו"ד, אלטלף, שמוחל ומעם: היאורו הנאמן,שם )2 הש"ל בפסלו כ-כ והמקום: השעה הראשתה1 האניסהתאריך

תל-אביב. הנססים נונכ במשרד בצהרים, 12.00 בשעה 1989(,בדצמבר
 תל-אביב. 39, בנימין גחלת רחובהרשמי,

 ויגוגרד ש/ 1969( ב:יגמכר )2נ תש"ל בכסלוב'
 "יעמי "נין'נ גין! וינו:רד ש, "",1( ג:.נמני )"1 תש-י נננ,ו;'

 גוש. אבו בנ"י1 איברהים, כהד ומענו: תיאורו החייב,שם

11 
 ,,,י1!. "וי"' תיל יר)ש,ינ, שי: ה:,.ןי ךןקלטי'ת

 1909(. בדצמבר )5 תש"ל בכסלו כ"ה הוכחות: לקבלת האהרוןהיום דיבידנד תשלום עלהררעות
 4' 'י'י'ה ייינ היעל" "ינג'ס נתן ולע.י' םה'אייושם 14, 7,.י ייינ ::1' נ.ינ%ור, אייי,ן ומשו: היחויו י"י.נ,שם

נ"רר.
 ":.יפת. ן "ין: ,ג,הנסס ויתוארךש' ייי1( ג:ינליי )!1 הע', נתקוןג, "",!"י1. אזי,. תי, "ירה, ש,: המ,.:י המקבינ.ת

 יאשכן. זיניתן אקי: א. ריקיןז.נ,7:ו
 י"י1(. ננ,נמגי )נ2 תש-י ננ!,1 ,.; !יערו:וין

;ייןיי1ש,.ס. "4, "ר,1ויר1נ 1,ונ נעי, !),, וינו ונשו: ת',.רו "ה"נ,;ס 4, 'ן'ן., רה,נ הרעמ', ך:נן,ס :ו:י ך;%מן: נמשיו !רע1נ1לעס
 ,",""1. אורח. תי, ".!ן, ש,: ה:ן.ן, "לש"סבית

 תש., גנניו נעה ה.:,וה: "נצת "ניוןיקם ועירדש' %",1( ננ.נמ:י )12 הש-, ננועונ'
 ,",1(. גז1מנר )"

 4, ירידיה רהוב הרשמי, הנכסים כ"ט ומענו: תיאורו הנאמן,שס הרשמי הנבטיםסוגם
ירושלים.

 ויט.ני:ב:ננ,ס ~י" י:יימני '" ".י י"מ"נ' ;ייתעבו ש:::כינג,ביי"ןב' ננ:נ,נ

 ר"".ן. 7ינ'7;7 א"ר: או ך"ש.ןזיניונ7
 "",1(. נז?יני )! תש-, נננ,ו נ-ה וינית: ייננת "צוייןקיום ס''יישל 1",1"2. אויהי תי, .ר)ש,ינ, ש,: י:ן.,י "מש"סגית 4, יזין,ה רהוב "יעי, ה:נייס נסן האמן: נמשרז יי;.:ומדם ,י.ק,.ן.!ר.וז.ר ,%,1(. נ:.נןנר )21 תש., נון,. י-; ויעיי.:~י1 ,ו, נ,.!ה נית עמי, ייינ,, ע11ז רגזי 1מ1.1: ת."יי. ו,.,ןק!
 %"1%( ניינמנך ,!1 תש.י נעשיןג, 4, ידיותיה רהוב הרשמי, הנכסים כוגט ומענו: תיאירו הנאמן,שם

 'רישי'נ' ורשם, המנ"ב נעי
 וינו:רדש' %"1%( עוגמני )?1 הש., נננ,1נ'

 נ"ך-שנן. שי:וןו', 1%, אייה".נ).,17 רחוב בית-קפה, בעל )פילים(, עירב משה ומעש: הלאורו החייב,שם

 ייתרי. ת',"יי"' שי' נ"י שי. "שהן יש"נעת יפי". בשי נםע::'ן:::ןש:מ:: נב,;:ג:מרן;:: %'נ "יי"' י" ב:עגך;'ב:מ
 "י, ד!,מ.ה יה.נ עו-7, ס,, ירזנ. האמן: ולשרן פי1111מלום

.ע: .%מןשס ןנאי-שנע.

 ועירדש' """1( נ:ונ:ני )!1 הש., גנן,1נ, ייני:רדש' %י1%( נ:.נמנר )!1 תק-, גננךג'
 הרשמי שכטיםכונס הרשמי הנכסיםכגס
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 הרשמי ה:כם'מ כונם מפתהודעות
 "193 הרגי, ?ש.טתפקודת

 שחרורבקשת כוונה בדבר והודטות שחרורבקשות
 121,14, עשיי, קיית זיינ, %יקייט, שיום .געת; הי1%ר1 ההיינ,שם דיבידנד עללהכריז

נהריה. ומענם: תיאורם החייבים,שמוח
 נ",27ן. אפייי תיל ".?ה, ע.; י:"1,, ימש!סניח סרר; ורש,.נין, 1י,י1.
 השיי נטנה ..ט ךשהי.ר: ננל.ת ,1.1ן ון:7ום"'ו[ וזרה. נ'4, יהונ ;",'א,, נ.ת,שנ.נת עלית הרש,1נ.ץ, ר11ה2.

gs, נוותר 
י"!1(, 7י,"!4. %,רה. ה,7 "'!ה, ש,; ומהו1' הלעיסנ'ת

 1'נתרדש' י1%( ננננר '12 היי נ--יינ' ם:ןגב:ץ::ג-ןגגיי?י ע:::1::י.1::נךם נחירה. ומיוני ומשמט ננ.ת נ:71ר, "ן." נשו"
 ין,((. נז?:נר )ו תש., ננן,1 נ-ן "וגזות; ":,ת המרוןה.וס
 ירוןלים. 14 ידיריה רחוב הר,ךמין הנכסים כוגט ומטנו: תאמןשם
 נאמן מימי עלהידעה 1'נו:רד7:' י"ר( נ:ונמנר )12 כנן,ו,תש.,נ'

 ,1זנ' 7"'ית י".נ ",יי' 71ניי, ",,?נ ומתה ךך:ן;1%ר1שט ירשני ה;::יםנתן

 ,ו::. !"' :ון"' תיק ת,-ייננ.צ:' יי; :ן:ל;' :::-ס:ץ ה.!". ע., יעיז, נרי %:,;זיתי, וא"י עמ' 1ין:.ו ין"נשס
 ,.,.2,וס י"ג ע..ן, "מויג.ן, א-יין י:!:י' ת'ץ,י. ך:,-,;שס ,!,13". אור". הי, ".לן, ש,; ה:,ו;י וישפטגית
a?1nי!'ןן:! נון:2ר )14 תשיי נסנת י' "שתיור: ננקשת יז.ון ון:,.ס, ,

 נשעהי",1(,
 "!."ו

תאי'י נהיכן. המקווי הרש!? גנית ננוקר,
 !"י1(. גנונ:נז )5 תש-, נתשי, ג." 7:':י';

 1'נתרדש' י"י1( נ:וניגר )12 תש-, נ::,ונ' ,"!1(. נז?:יר )ו תש-י ננייו נעה היגעות: יקנית ",פיוןה'וס
 הרשמי הנכניסכונס יר1עילים. 4, ידידיה רחוב הרשמי, הגבנים כים ומענו: הנאמןשם

 1'נ.:רדש' י"י1( נ:ונינר )12 תש,, ג"שוןנ'
 1944 הכללי, האפוטריפוטפקודת "יעמי ":ין'ןניס

ו
הודעה

 היערס ,נית ,שיש ":,,י ון!.?רו!ון נזעת יע גי 'יגעי,יי' "274,4. %ורהי ת.ק "ילך ש,: ויהו,י המש!?ב.ת י י ן, ?:ו. ע., מלי, נסי פליז, ע,יאן, יינ%, 1ן::1; הי1%ד1 "תיימשס
 נון:!י )" תש.ל נזיתו נ." "שקיוץ: נגישת יזיון וךן,וןהיום

 ,פלות 3"ן' ו", "Q'D'L'O ,1 ,!' ?ווים ,מתן נ,17ת י:"יו'
 נז,ה,ן; "יוגורטים ,עונונות נפו;? מין, הנ,,.יץ!'סיי!י[ ~rrln. הי"ו,, ננ.ת-המשק? ננ71י' "ו." נעיהי",1(,

 ; בתל-אביב המהווי המשפטלבית ,ו!1(. נו?לנר )ו ת;.י גנבו נעה הונעת: "1,ת ומרוןו.ום
 ירוי.ס הנקהי ,יויש." והשייך יווייס %יחס שנעריורגוש .רפש,.[. 4, .זין." רהונ "רשיי, cla3sn נין נמענו; "ממןשם
 נעת, ,ויש.ם "תרנני,; ייניה ה::1הה ש, ש,,ש,תמזי;, 1ע1:רדש' יו19( נ:ונמנר )12 תש., גרשוןנ'

 )יהף( יחנף נ"ר; ברנר" נ:ננישט,ן ירק וצנין שייזווים ירשני ה:ננ.ןנמן
 ג'";;,; מ,ו'ן גן "ני, ח'ןן,"._,. המסג' יפטפט ל-'ת "יי"' ר2'ב:גןמג:עו:יב:ן:ןג::יע'י,::מך !י'ימ,ן שלחוך",וי;

 תש-, נננ,1 ג.ה המורוי; ננקשת יי'י, .ומקיםהיות
 ניצניו; מלוין נת "ר."ן ימיי לרע,; "זן גת ,ימת,ין, נזזן:י 1"

,)1!"!
 %נוכרז נן י1,;1 נ.אנ,1: 'וסף נ. ' %ו,. נ,ן,.,1. ,1.ף ג,נ;,-.ן נהין". ממתווי ימעיט נג.ת ננוקי' !"." נשר"

 הש., נננ,ו נעה הצנפות; ,לנצת כנקיון"יון
 'זיזי" רחונ "ישן', "ננן'ס נונס ומענו; יעיןשס קשיי ;י;!ז.ן יורשי 1!1149; ת.1. סנן'נ., נר.,,הנ,,..,. !,י1(. נז?י!ר )"

 יונהות. אין 'ס_,.נ. יר1ש,יס. 4,
, ועמרךש' !""1( ג;וימנר )2ו הש-י ניעכןג'

 ועירדש' י",(( גנ1נמנר )14 תש-, נגניי י' "רש:' עמ'[נצני
 המיי"אעזסזופו"

 ז'(, )כירה פיתום מילווהתקגות שחרורבקשת
.עשכ"ב-1961 יוי,' קיני, וןנר ;י; ;וסי,, שמ%, וממו; הירתע ו",.נ,שס
 ומקומה הפדיון הגרלת מועד עלהודעה 2",44". אור". היל היה, שי; המחתי ירש!?נ,ת
 תשיי נ?:ת ". מקהירר: גנ,שת ,ויון 1"מ,1סהיוד

 27 ניון ין, ;', נזיה תש-ך-""י1, פיתון, מ_,,11ה ,,.נ.1 ג.נ נ".!ה. ויחודי י:ש!ס גנית ננועי, ""." נשעה""יון, %י:י1ת ש, הרנ.ע. יש.יור ,פז,ו1 הינילן נ. מוז,ע ,_י",ננ. נז?ןנר )11

 תשיי ננן,1נ'
 נ;1גמני )12

 המיש,, גיוס ת,-%גינ, .שי%,, ננ, נמשיזי התקי,ס י"17נ.?לני 1'נו;רדcf' י"מ(
 "".19. נשען !"!1(, ג:1נמנר )21 הש-, ננהוי-ו יישבי "נשיםננס

]
 !"!11.1."2 תו.י. ימיו ,' !11(. ו!ינילי['ינוי638



י
 ן תש"מ-8גי1 אוצר, שבריתקנות תשי"ד-1531 ישראל, בנקחוקן
 ן אוצר שטרי של הכוללהסכום תש..י-(,,[, .ש."י. י;7 "י" ;י ~,זן ;7., י;. י";ייי י,ין

י-'יעי ולנוזה ננ'.! י1)מת1 ויו,[7'נ )")נן'ן "ישע !וררוי
 תשג-ס יזיין ,.1 נ'ופ נמי[1ר ש".11. 1,,ן( נ),נ:ני 1,1 ה;., גנויו נ'נמן

-  - "י,1( נפוייי)1.
וןר.

1 . . . . . . . . . ניהור נרי  אוצר,בר'-
 יפקוית השעסו(

"ין,,,",וו1

 נמותי::,:י)ןמננן
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 !,עי -- . "יחי" שי ןת""נ1ת ,סניי "תרקרן.
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 ועיי
"ן","ין,י2 )2( )נ( 1

 נ:ן,ו ט' a1's נן"י.רנייעים4.
ע, 51ן "יי""י - י:נ;יייי( ש::מ :ןי,:י;::,:;(.נו:..י ::ג:י:;:ייש:י::::ן :ג*
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 נכזבותו ע? תבודה מח1 משוס בהרמונןואין1

 בע,מ חברה הגרוטאותמרכו בע,מ- עץ לעבודות חברה רדיו,-ארגו'

 :"),סנר "2 מירס מיוקות ךך,סה !י ;, ני הוזיך, נחתניעת החברות לפקודת )2( 207 לסעיף בהתאםהודעה
 וע' מי!,1 יהה!דק ה:,, מן יודת נ%סי!ה היברן 7",יטה"",aT'1 "" 1 שתהק"ם ).ש.ם ירויית נוה מהומנים גיננהוגש,
 החברה. כמפרקי מזד וייצברג שתעין ייצהק כגזיהושע תל-אביב, 32, בן-יהודה ברהוב סרגן א. עו"ד במשרד 1969בנובמבר

 לסי למפרקים, תביעותיהם אח להגיש מתבקשים ההברה נושיכל מרצון. התברה במירוק לדון כדי 16,09, בשעה 601,חדר
 ומת. הוזה מריוס מ.וס יגס 21 הוך מן:, וישחה7-הונת ע).ז טיען,א'

 וייצברג שמעזןיצחק בגןיהושע

 קינייי"יי בע.מ. חברות ויעול לנהול חברה -.כח
 %נ"נ "י ,נ' ייייית

 החברות לפקודת 207)2( לסעיף בהתאםהודעה
 "" aT'1 שהתריס נחים יאן'!ת נוה מתמים "הנרהמיש,

 בע,מ לבנין חברה.תבנית.

 מינ.ן()נסיין, ת,-%ניג, !ו, בן-,ה11ה טי:)נייינ %. עו-ו ניקיז ,",1נמנמני
 1 חברי של האחרונה המלליח האסיפה עלהודעה מין.). ועניה נ"ר), ,זון נו, ין."1, גמעה 5,1,הזר

1,"rix-~ החברות לפקודת 205 סעיף לפ'החברה עי-י 
 כי הודעה, בנחניתנת

 מאח-

 של האהרוגה הכללית והאסיפה

 התקיימה, ,א 7""1 נו71:יני 22 נ.)ס יךת7'יס שזיעי" ""ני" בע,מ זלא"טששון
 1969, בדצמבר 2 בינם להתפס ההברה חברי את בזה מזייניםהננו חפ,15127 מרצון()בפירוק

 ,שנ ה,-%נ.נ, "", !ן:יס1 נ יחיה: שי ויטיסגיסייך ש, הנ,, ין הי)1"ת הנחית נדיינה נ. יוזנה נוהירשת
 7עס7'ס7 המפילוס שי 7:י! " יייוקשת הךך,:ן :הענוה ,י,1, נ%.,טונר נ",נ" )1תנ)!ה שתעזהיצנרו

 מעהית; נופטהז,ך,ן
 ,ךמ!י,.!ןמיי,'ם :::יג:ן:ן1:גןם:ןמ:,,

 %,ירש י!,נ ,נ יע7נ ינינ. ימ5ר7. ת,-%ניב, "2,רוסשי,ז
מ!ר7'ם י"ר, ויפייס, ישר%,ששון

639 ,(11.,1.י2 הש.י. נננ,ו " 1511, "!ינ.:'ן')7)ט
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- -  ךייי:()יעיי; החברוה לפקודת 216)1( סעיף לפ'הודעהן בע-מ ולהשקעות ל.עוץ חברהב.ל.מ. )"י',11ן,ון בע,מ כהןאלברטן 1 1ןוי
 הוזן", נוהנימתן

תלחצי"."-מ,יםםי1.-י~ם,נוייי,יי-ייו ומ;,; ירי מס", ייתם יי' "יעה מלעיס :גיה הנן:.נ:::; %יז י!. ימרק.ס, ההרתיע " מעניש ז:לי: '[ישרים:::' :;::יג"יםיי; :ן::ן2:גז(::ךם'י,ויי:ן את ,7.1 %יז יה ההריס" י5י1 נ:!ס::י "2 גייס:מךג %ן ,!ר, מ,ון:ת המסג ותעגנה י5.,1.;:, שות:הה'נךסי)-,,ן ך,ורה ש, י,:,, ,..צנת ה:,,ית ך,ניי" י' יייע:' :י":'תות ין:יך ש, המנין מן שיא 1,,ית שנ%:.;"
,

-, 
 נ,. ,יי יי, ,,,, כ-.,

ל

 בע-מ לבנין קבלנית הברהא.ט.ש. :י,י ":,-,יז", ניייינם;גיך "ן:י1י.י

 ך,נין, ש, מיג,, .%11ת ני,.ת נץ:.!ן נ. יוןע", נענ.החן
TJNCירוו.. הינר" את ,?י7 י.ויזה יללהנת;:,ן כרצ11()נשרו, היניה, ש, ירשוס גישיז 5"15, נ:.נן:ר 2 נ.וסשהת,,,י" מותבל בערבון בנין קמלני 

 ןן:י:מ:י:!י::ך:;ם; 295 לסעיףם האסיעשהסופ עלהידעה
 "וזיה, נוןנידת הזלון. 13, התבור רהוב המען: לפי וי, הודעה מרוזם מיוםיום

 ן. י":ר.ן שי י%"י,מ ונ,,.ת שימי!"
 נד!ז, ,5.5, גוען יוי1, נן?מנר ן ניוט תתנגן י:-י",ניח ,.נם. י% י:., ךךויז תון הנינת. ,ת ינ,[ יא %,:י נוד"

 ש, :ו(. יו.ן יורת ,ש! ,2, !יינקרר"1:
 ביגורים לשבוע וכדי ההברה, בנכסי עשו ומה דעסקין פירוקדתנהל מ?ר7 שקיה,%ילך ;.ין המראן הךירל'ס'

 מרצוע)נ!.יו, בע,מ דלק להובלת הירה של מלחמה לסקי קין שי ינייייית י!-,!ים ייה."י :יצי ה:!ר7יס.יי"הייס וי:,והנ."
 שגנזןינ.,, בע,מ דשקעות הודסמןדוד ההנדה ש. מיני, יון,, נשית נא:יפן נ. הורעה, נו,ומיה

 %ת .!רד ריוךזתזיבה מרנוה)נחירו, נה,נ," "?1, נ%ו;סינר "2 נ..ס נידה ונתנע"
 ובטה נתקנ," כ1 מרסון, נוירון וןנר"

ינ-, ;זונ:7י. ועי:" ,ורנר צני חת "ונר, נן;ך,.ין:.ת סינרן שי המו.) מ. שיא ;,יית נ,:.!ה נ, ךוזען נוהו'ה:ת
 וינרה גוז חניעית ,1 ש.ק ישןגי ינחית "ון,ס.ת ותיני. "ן,ו נ:?כמ:ר 11 ניון שיה:נ:"

 ה:,]והיו, %ת ע.ש ועי

 ""יין. י., :::ן:נ:יינ""::ג
 העי; 'ן. יי':י;5י:.ג::;:גוג:ך::ך,ןיסו,::נגניה '

י ,ויניצנ, הןנרה.ש, 'חיי ניסיו ה.!,, "!, צ!ר.ר.ם מיןונ ה1זנמן יןה, %ת ין;.ת!. מ!י7'ם מ!ר7 יייימ.''1"7

 ,רושייס הממשיחי, המןס.ס ג.,דיי!ס אויד. ,12המחיר י י , ,;ין "ני;,ן.ן,יעיי640


