
ש ןן ן1
 הפרסומיסילקוע

 1970 בפברואר160212 תשול א' באדר1'

 י]ו . . . ע,יו נ:ו ,זה.ת ו:.ון" זי:נ יונןו,זו, נ),נן . . . . .,ון יך.ן 7. 7ינן ן."יי?ות
 זיי':" 7'י,ת "יו י!. י::ון. ,י,י ייגי"יין"

 ,"ייית י:וין.ית "י7י,)ת "י; י!. ייי. 1?יתן':י.

מיגו-
 1ינו . . . . . . . . . . 1"ינ21!1[ . . . 1י;י,ן :י:י ",ק י!. י,וזית, ווי" יייי.:י, דרצליה ולבניה, לחכנ.ן דמקומ'.ת גועדות יבריהיל,סי1302 . . הון הכן;עות לע'רוד היק לפי דכ'2היה, הבר

 י"קי,'י" זי'ו ;יי' TTr'n1 י,.ו ז ז!'( ן. ן) יי:י.,ה";,)ת
,!,1.. . . . ין;:, נ"י-7ין ז'י'"

5כ13. וסג:'הס אזוריית מ'עצית ראשי בח.רח בדברדויעוה1302 . . . תךי"חל1958 דיזן, ככעל )המוינהדא,רהי

7כ13,. . וסג2יהס מ;ומ'זת מועגוה רא'2יבחירת ה":רח.ח, ההתגזגעת לחו; ורב סעיף לעךז ,עדהמינוי
ךן'זת ",וית י!. י:ן..ך.,ע י7'1:ית יתו יזיי"יי?" ן,1 . . . . . . . ."7..,,-יי,ן

1309 .. , . . , . . ,.כים המלנט.:, הוק למי בוהב'מ, רו:ימת קביעת בדברדודעה*

 "ויו י,יייית "";:,ת י!י )יייוית י7,י:," י"ן יייי",ין" 1112 . . . . . . . ."7י.יי,,י
 ",ון",ת. "ךת;,:נות "ו" ,!' כ,:::,ה. י7,',תי':ו. י;,,'1ת(. ,י;י,ה י:נ'( ת,:ין י!' ;י!ו י,,,י':י'

 לצרכי )רכישה ה,רקע.ת לפקודת 19 כעיף לפיה.דעה ה:כין ח.ק לפי כעגו, ועל ה:מולימ קציז כינוי עלהודעה
 ;י, ת,:ית יי. ךזי:,. יי::ו יין,ל.:י, 1311 .. . . . . . י1)1. :.נ,ין נן11 . . . . ה7י.ן"יין. י7י;ינ(.)ת:ייייי

1[נ1. . . . נ,,-הזו יייך י;:ו ,יתיי".ות י:,?.( ז:י":"

י"י ' ' 7'ייתייךי:יש' ";יי"חתיתיו]"'7יי היי מ;.");,'כןנב.ןשהיי:,~ג,י;.נ..:י. 1312. . נהנ;, שי" ייי",ת י:.ית זינך "ן'הי""יי?,ת 1111 ! . . . "לי "7.ן,.ן, יי;,. יזיית.,.

 ;!;' יי ו('וי" ",; י!' "ג'זי", י,??ת י.ן,. ;.ו,זי,
נינן.. . ת7נ.ן,1,1 י"יי'"' "ת-TT:2 "י; י:' ת"יין

1320., .., המשמט. סעיהזמ2יח 3כ3ו , . . . . . . השייץ-נ195ייכוח,

רנ3נ... .. . ,  הרבניין הרי1 בתיהיכטת 1304 )4ל2 עיניר(, לערלי )רכ,כה דקוקעות מק,ית לט'הוזעזה
330ן.,. תש"ב-1952 מוח, דצהר.ה ה.ק לטיה.דעה אר:וו הו; לפי ול:יהות, לכטיהות המ,סד מ,עצתדרכב

 !ננ1 . . . . . . . . ךניו, ,די,רrrrr1 (!נ1 . . . . . ה7י."1)11 י?ן,ין. ?),)י;,"
 2ן)1 . . . .. לקן,ן'1 י:'ית גיני",י?,ת "י,ו )!י גן!נ.. ".,י.י( ;:יזן ליזת. כי;,י לי"י;;

נננ1.... "ייי'. ":ח'ן נ,1! י,תויי?.ת 1ונ[ . . . . . . . . .ו,:יי ,נ11.... . וניי. ז,,,זיי"י! י"תזיי?," "7'.י ""ן!,1", 7'יית וי, ין' יזיו!, יויהי"ף

4,נ1'.'.' . . . . י.יי"י,זי ,ננ!ן- ני,י-177 וי'7" יינין 7'י,ן'ן ,וי""י,ר
,)ון..,. ויןז1. ל,ן:י 'יי,י?י י:,י,., ,י11 . . . . . . . . ..,יץ

,יוי. . .' ן,,יי ךיי' 7י ן;,ייו::,י ,ג- .נן" ניני ג'י,7.'ן. וזה',ת גך,ןן,ת ,ני'י'.,י'
2339 .... . , . דציבזד, לאתהויע.ת 2355 . . . . . , , . ושיזגלון,גכעת

- -- - -



ן  ו:ש"י-1930 :פקריט, :כס.וזיק המכשלת :היק-יטיח
 מ.והדת ועדה הבר כ.נוי עלבידעה לארץ שר של שובו עלהודעה

 נציי ,!י שגית" גולף מ.ותך, ךן:ש,ך ג. נ"ך,יוז.;.ו ךן?ן שי גי היגשרך, ,"ו,-.יון: "2 שיף ,;נין נוך,מוי.;.ם
2% 

 הני ,ויזת עשר ואנ "ת תהי-,ו%]1, )!,ז.ס, יון. יה., "7י1(. גיו.חי ),2 תש-, ג'נט נ-א נ.וס איו"שב
 "יני". ""יין ימוין "ך')"ית'"ירי" אר:וומיכאל "197( נינ,אר )2% תש.,נ.2נשנט

 "יייימ'ן נ'י,יט ש!ייימ" ו-יקית יעי" מ':י' נשי"'יעי "ממשל:ינ.י %]7%4()"מ

 ארנוןמיכאל "%7ן( נ!:י1"י )4 תש., נשיטנ,ת לארץ שר של שובו עלהודעה
 י;נ', נ,",מוייעיס

 "ממשי,מי:.י 4""2י,)"י "שי נ. "ממש,", ,"1,-.מיי: י2 נע.י
 נקנט נ,נ ניוט "רצה שנ ינני",,,ילת

 תשעי
 ,,. ;ן' תשיי, 17, נ.,י ו7,](. נינואר )9ו

 הממשלה :הוק-ישד עיל"מע.י ,7%1("מ ארקןמיכאל "57]( ג!נרואר )] הש., נשבטנ-ה

 הכדתה שייוההלק
 )כידיים"

 סמכויותאצילת תשי"ט-1939
(ן

 1, הימשלה לחוק-יסוד: וב( ז3 בסעיףלי
 v~o 7 ל-מ ,. "ת"ת ,"""ת %, %","" ממכרז פשר בדברהודעה

-, 
 סיר ,ת-ץ

 "יורך.וי'1 ךמז,- שירות ,"וק 21 יעיי יפי ממנותה נתפף נ. נוהכ,ז,ע.ס
 )ך:ז.נ"

 :פךא ש,יעשן מיי" יביי"י '4 :ביש-ינ גמ "ג 2ייוו, וךע:::)נש:.תי::"יוג":::יג "יזינה. י!רק,.ט ז, תשייך-,ו,1 וי,(, ;בי,
- לחו-: 19 בסעיףהאבורה - - -.

 "22' עי ך' סי': נ.ך: אות" ",שי ,נך ינמיך שהא מי או הש.יות נצ,נ אשרמשרהח.
 בו ענהקיימו מי - "עולה" זה, לענין עולה; אלא למשרהימונה ש," קנקנן שאישר, ויתלווה עניה, ל,,.סת המיעזהנישיה

ש:ייגא,ה:
-, 

 1"ה1 -,...ו,י _".*יי" _-י.....4
 "- "ו ו , "",' '""'"'.'-''",י עוי",!'יוקהןי.ה,תש.י-נ'וו%שיתע.,ן%ותע.ית)1(

 "-,ט"ו
 להוק 21ב סעיף לענין ועדהמ':1' וניצו נחמור יתחזה או ,אשרה :נ"י הנא "ו,ושר,
 ,ישי(),, "ננ,נה חוק ,!י ארגי י,שיגה רש..ן אואשרה

נת71"
 דאוו".ת. "יתנ.ננות ,",ק ]2נ נ;.ף ,!, ו_;,ת,

 ,עני, .עיה לן.ה ונ. ן .ינת-..א-' ,:השי-כ-2ו%ו
 הרננה) וו" "ימיי דניי

',, ליעוראל לראשונה כניסתו מיום חדשים מ-18 יותר לאעברו)2(
,*

 יתש יישן - שצום מש"ט נ.ה שון? ו1,ונר1,א,';,ך ג:.;1 ירי )1(, נןס,ה ואייי נו ענת"י'ם "יוט יןאו
 יגר- :קסמן עיי"י' .יתר.המאותר

 -מנה, א. ש',.ס, -עונו שימשר"ג.
 "ני- 7?נ,גו:ן:נון ";נין", נמקיו אנשן-

ן

-TK

 .י.ן,יס. יש,.נ, מש"ט ג,ת :.נ.רוה ישן":מען נמורן אותה חישר ינך שייך שך.א מי או "שירות 1מנ
 ישויות תעייתה דגנךה עינ%יתם

 "ענפה יקצתי "מזעה)ס
 תשיי נשג, נעך

 שפ.רא ש''עקב "1,7( ניניואר )]
 "משין.סשר 71177()"מ

 ,"1. עמ' תשג-ט, "7: ;:' תק.-", נ.ן ן ארזון מיכאל 197%( גפני.אי )2 תש-י נשנסנ-ו
 ךממש,המונ.ר נ,,"72()תם
 ",. עמ' תשי-ט, ס-חן
 השט"ז-1eGT הפטנטים,הוק %גן. עם, תש-י, ק."2
 314. עי' תשי-נ, ס-"ג

 י!?נל.ס' ל"י" .נ( !נהגן ינ' י:"'ת' גתי,ף :' מ'.'עינ' תשי"ט-1959 הין, השקעות לעידודהוק

 !סי?.ס ;ייג. שאגס !?תסיס ;יי:י המינהלה חבר מימי עלהודעה
- ,ע.ייי ,"י, 9 ישף .!י ממניתה יתי,ף ני נן",מוזי;יס
 בלום א' א'ד"ר כהן ריינהולדז-ר מיכאל אברהם את הממשלה מינחה השי"ט-11519, הון,השקעות
 קיטרזן ג'ד-ר וליגסון א'ר"ל ההשקעות. מרבי במינהלת הברלהיות

 צלטנר ז'ו"ר גולדגברג א'1."ר הפר- בילקוט שפורסמה ההשקעות מרכז חברי מינוי עלההודעה
 שריאב זה. לפי החוקן 138, עמ' השט",, 445,סומים

 נשנן נ,: ארבן מיכאל 1%79( )4נ!נר.%ר תש-, נשבטנ-ח
 תשיי

 שפ.רא ש'יעקב "97]( נ.וואי )%ן
 המו!?יס שר 1%ו"ו( ),ן הממשמך מונ.ר 1%"72()ים
ן

 14%. ;י' תש;.ו, ".,ו, (-ה1 214. ;מ' fan'-ס, ג2%, ס."

ן

 ",,ו.2.2ן תן... ,' גייר 1. 2,,,). "!ין,:.ןי.,ין302]



 ן תשי"א-1031 כיטיח, עכקי על הכיקית חיק תשכ"ו-הכוו רפואיית(, )וערות תלניתתקנית
 ן הביטוח מועצת מימי על הודעה נוסף רופא מ'נו' בדברהודעה

 ן ע, "ן.,ון ,חי, )"( י פעיי ,!י נמנעי ש:תי;ף י' מיז"- מקסהא,?רן י'י אח ~ן:נ,ה' רןוארה(,יהש:'4-נמן)רזות
 ן סייס ,העיון גי?וה מושת מ.ניהי 1ני1 ץ הש סין' נען, נימיות נונף יון% ,"11( נוימ:י )ן2 הש., נשה י.1 י.יםידיית

 ן ניימנר )21 תש,.א בלנת נ' יים עי גישי:ית יי מיזעהל:נינ י%יורוה. והדות יינין !דרי]%יס
 זג: נירננ";!1(י

 דייןמשה "7"1( ניושר )!2 הש-, נשנסט-1
 נייו" נעניני נייי,,,עו, ונטעיןשי 721,1()ים
 ןי, 1"2. עמ' תש:-ו, 2"17, ;-ה1
 ,רון,ונף "גייו" י1נ. עמ' תשג-ן, "111, ..ן!

 פנסה קרנות נענ.נ, ,,,עיז תשי"ט-1959 ושיקום(, )תגמולים הזכיםחוק

 נפןשיוא, אמ.יש,:" משולב[]טכח

 מיי"י'ה "פית"פיו מענו ועל תמולים קצין מינוי עלהודעה
 נעיי ,(' נ:נ,ה' שניתקף היזיע"מ

 סו,",אלי א,ישננל'אנ. )תנמ.,ימ יננים ,",ק 21
'"וזיהנימןמ".רנ:נ?ון י2,; "ת מיניתי משו,נ[ן, ן:ונח תשי-ל-יווןווילון(,

 סמולינסקימשה גילמןשמעון 1969(, בדצמבר (zs תש"ל בטבת י"ס מיום להיות,אנגלברג
 פריאורייו דןשלמה האמדר. ההוק לענין הנמוליםקצין

 הל.אביב. 10, גבירול אבן רחוב השיקום, אגףמענו:

 רועננקיאבהו י%נ,,?ן, דייןמשה ו1,7( ני;1"י )מ תש-, נשנססיע

 ש.,,יןשזמה ה%רונ.":י"ס "7!. עמ' השי.ט, ס-הן
 שרמי%1נ יעריאיי

 נ"זציי רפואי(, )טיטיל כנאצים המלחמה נכיתקטת
 אהריס ניטוה נענ,נ.י..עי,תשט"ו-1955

 יבמןארננט "מיגוןאיהן מקומי מוסמך רופא מינוי בדברהודעה
 מאורגליה אורנשטייןיהודה המלהמה גפי לתקנות 2 הקנה לפי סדותי שבהו-ף מודיעאני
 מינץיפק ן..~ננרנ,;-נ יי"ש 1.ר את מ.:יתי י, תוף-י-נ;!1 ר?%1י(, לצ'לו,ניצים

 "%יי- ו"7;ית ייתן נה'-"ג.י' י;ין' היייי יין" 'גיית:;גוי'
 ני:%1י ),2 הש., נשוטנ.% :;ב מם.:ךי"ב:;ב":י"יי

:'נצי ניי.%ישהין ספירפנחס ";י~(
 ייינייס

 מהרובאהרון גבאי דניאלעירא דעותיקי נ7:11()הס

 מנזרtot~x ;יטי'ניזעין נ,7. עמ' העס.ו, וו5, ק-הו
 דור עיןשמעון גריגגרד יצחקיהודה

 1943 השיניים, רזסאיפקודת
 קרניאלישעיהו חכמידודיי איי": 7ינים ה:-ייני"יננה

":ידס תעודת של התליה בדברצו

-Q"Di 

 ימ"נ%?רם
 שיננם בריפו' לעסוקה.תר

 ישיניי," נ.ר.,פיז"
 ישמיןצב, ,שם".;,.ם יעזיי ן, דוינין י4(,, ,ן,יית )1( " יליץ ,עי !ייו"ינתפף
ן ,:רפא ש:.ן:" מי'?,,71נ, מ:!ך דפתר תעודת ש, תשה ל.יוין

 וביטוח. מועצה ראש ביושב יכהן פיקדיעקב לצקו- יוחלה בת-ים, ;ך, העצמאות רהיב הרשקךבהן, רוביןהשיניים
 נצדי כ"ג מיום הורש שלפר

 1370(. במרס )1 תש"ל א.

פנחס ,7"1( נינקד ),2 תש., נשנסנ-ן עבהיה-'ם "7!1( גיו)"ר )"! תש., נשג?..י

-'DD 
 מאוצישר "ו"72(),מ דגר."."עי 1!"77()ן:

 "י. עמ' הש;-;, נ,3, כ-" 221; עמ' תש,-א, "ו, נ.") 1. עמ' 11,1, מן. 1 תון' ו1!1, ;.רן

303ן ]ן 7 ין,ו ג;.י. ,' מיי י' ];וו. "!י;י:,ן.ימס



 תשי"ף-1954 העבורה, על הפיק" או'ו.ןיו; 1913 צימור(, לצרכי )רכישה הקרקעותכקורת
 ולגיהות לבט.חות המוסד מועצת הרמב עלהודעה )2( 22 סעיף לפ'הודעה

 ,?;.ו" )!( !n?~o 2 ,!י סכלותי נתווף גי הויעד. נו,נמנרת
 יע:יוה, עי ה!.ליח "מין יה., )יי ,י י:?-ףנ;;,:

 תשי.-
 )רנ.;"ך,ר,ע.ת

 היא למהות ינ?.תוה הקנז בימת "יננ גי מיי'ע ":י ו' ויש הרשית. הן,וזך(, - )יהין ; ו4י; צינור(, יירנ,
כלהל,: נככיב(,  להעברת העיתוה רשות חוק עי על שרוקמה הפיתוח, רשיתאח

מוורד כל את ולמלא המקורה, לפי הכשפטי ליועץ או לי והועסקווהזכויוה בממשל,: ;?ינ',1( ":והות ננ, ,ישהיש נוה י.ר;.ת י;יתוח ורשות !,חק.,-,ויו

 העיד_
3 1 ד__לא.תנ..מר7 לצורך העקורה/ לפי המוופסי היועץ על או עלי ע:הוטלוהחיבות 1 ה_1.וןמירר איחה שבן בתוספת, המהיארח הקרקע של לרכישתה ובקשררכישתה  לציבור. מועילה להיות - לדעתי - עשויהרגישה

ב,..ר_
 ייר הי

2 ל".מי ל.יט.חד..טדתוספת מוסדות:נציגי)2(

 1 ,.שיא, ל::1,י;. מ:.1 -ולמיי, נו 1!, ה,,.ת ומכוחה נערך יוון וו שסתה אשר לרקעהטינה
 ,ר.שי,ס. ",!",, משש ולי, "!1,! נגוש1."2

, ו

יי-

1 משיעיי ן להק: נ '' r:?1 הערוך הם,22,116ב מם2ר בתשריט גבולות, קביעת לשם%א י . ,עפן,".,ן נקנן 1.ווי ,;" אזוף, נצנע יותימת וחיסרה י,י,עיציגה
  ה?ובדיס: נציגי)3( האוצר. שר ביד והתחום  1:1230מידה

 % נייראל ייוגדים של הגלליההזותדרות ה7ר7:יה, והיי. -~CTT בץ:ף הולכיו התיור ההשריםהמת7'
 1  הלקוייה ייובייןן?,ייית נדבר תילויין וזל ירושלים, מסו, יל יייונה ונישרדי'ר,שליבן

 היעבירימ: נציגי)((  הרגילות. העבידה בשירת בהם לעייןוכיי
6 הכלבליימ ה"יגוגימ סל  התייוןל:ו:,

3 הכללית השיתופית העובדיםתרח ספירכנוזם 1970( במברואר )4 חש-ל בשבטב"ח 1 הזך:להכרת  האיצרע:ר 72311()הנ,

- ,נ !1. עם, 5"!1, ינ' 1 תוס' 41!1, יער!  שפורממ,  ולגיהות,  לבגייהוח הירוך  מומצת הרבב מלההירעה  278.  פמ, חש"ק 57, מ"ת2
 העבידה שי 3141גןנהם (ולמעייסף 1970( בפברט1ר )1 תש"ל ביבטס"ה

------.  ציבילי" לציכי )רכישה הקרקעותכקירת
 !"ג עך הש-ד, ,", "" ו 1943

 ו-ד 5 ן,?ייכזעיפזזfiu~1nו
ן להליסץ דרושה גתוטמת המתוארת הקרקע כי דודעה, בנהנמסרת בפועל אזוח-יתם ,?בוז-ה מפקוקי מעוי עלו:וךעה ין

 נ,הנשנ? קיר,ןותמעם ..יי ש:ע.ת."ת יץ,ן11!1ן,"מ רנישהה.נינר ה;י.1- ועוזה, ע, ו?י,.ה "רען "י, ע( ! י.;'ףג";,ס "תת .1,ת מען האוצר שר וגי ?,נור, ,!רני הרוגי,;י
 י??ינן;ויך?לת מ-'ת;יייה%עי"ויין ( 1:ן י?ימו1:.ת%וטויחה;אהנישיןג,רקעין?.יךני"ת1נן

ש-1"א"ן'. והסדר רישום אנף לראש לשלוח נדרש כך, על פיצוי לקבלורוצה

 בשבט:, הרבדה -- ברשומוה זו הודעה מרמום  מ-ב  חדשיים תוך --הקרקעות
~-VhI 

 האבודהשר 75110(]הן ראיות בצירוף האמורה בקרקע לו אשר התאה טובת על או זמתועל ;מלמטייטף 1973( בעואר )27
- בגניי - ישנו אם - הרישום  מרטי את  סיבללר הביעתו,לחיזוק -
ן 02ע. עמ' תשי"ד, 54!, ס-תן שהוא העיצויים אה לכעיפיהם המפרטת והודעה הקריעוה,רישדם  וסעיף. סעיף בכל הנתבע המבום והישובתובע,

 תשי"ט-19504 המעטיתה, שירותהוי ז:1:יי:1:ךץגי:ן:.:ן:: נן::נו::;::גי"ג
 גה. ""וו" את מזך .מניך האמייהיקי,; מקלוע רעדת מ..י, עלו4יך.בה המהזיק אדם שכל בזה מורה האוצר וער לרכשה, עומדיםשלמעגם

 ::י י)ה;,:ב::::
 "תם:ן, ::ג:ש:.:1בםך'יית

 7?::י", משי; "י7?ימ, ןן"';.ן שיעי ":ף יין:תלייית'תוספת
ן בגוש 10 הלקה והמהווה מ-ר  807 סטתה אשר קרקעהטיבת ירו,:ליס.הקייה,ן

tlsssi."אלמ.;ייוסף יי" עימי ,י! יי,י גמת-י בלי 
- ספירפנחס "97(( גןנרוחר )4 ה;., בש:?נזי -
 32. עמ' חשי"ט, %70, ס"ח) האוצרשר  72110()הם

 12,2.1970 הש"ל, א' באדר ו' 1532, הפרומיםילק,ט4)(13

י4י - -



-

--  

 ן היהודיות הדתיות המועצותתקנות )חגרות היהודיים הדתיים חשיר,תים-תאיה
 תשכ"ז-IeCG :גרי(, )חיליסי תש"ל-9"9נ קבורה(, הכרות שלשירותים

 דחיות כמיעצית :ברי ה'לופי עלהודעה שירותים אצתאישור

 ,ן, נמותינתלי
 )חי,י!' ה'ייז.,ה הזהמת דמוען,ת יתמות 4 יה7;,נךה,נ ק.ז.ו,.נ r"s7o הש.י.ה.נ ,הקמת " ה,נ"

 2 תקנה לפי במכותי בתוקף כי, מודיע אני 1, השכ"1965-1גברי(, מאשר אני 1, השיל-1989 קבורה(, הברות ול שירותים)אגרות
 להלן המפירטים ביקזמות הדתיות למיעצות מיניתי האמורותלהקנות אגרת להטיל כמר-יונה הדתית המיעצה שליד קדישא ההברהבקשת

 2: נתצו שמקומוהיהם הברים במקים הדשיםהברים כדלקמן: וההגאים השיעורים לפי מצבה, מקימי עלשירותים

יר71,יס; - ושי"ש,יורי1.
 )זן יץ7נ היג נמי[ יני?יי' משהזינ ,.יגה; "! - "יות ""! עז שש,1.ה,לונה

 'נ:ן;יני ךי?נה. משו.' :;נו - י.יות ",5 ע, עותה n11Trrימונה

 - סוית ומךוכרי יעדסקיי2.
 ק"מ מג. גך~ג::גג::ית עוביו"וגגי:::".

 מיון. משה מקס מ1''1,,
 ורהמטע1רח "ויו( )27נ.נ1,ר תש-, יען'-" ושרן; מש.עור ,שיה %ו ינסורציתנות

 הוה.תשר ",,177)זמ ש. וערר .;ות .וי ;, היך,טה ממתן .וב ש,וש,סהוךנ.
 135. עמ' תשב"ז, ק-ה1 למי הההלטה על לצרור המערער רשאי קדישת, -התברה

 82ב. ועמ' 78מ עמ' תש:4חן י"ר 2 העור ירי על טתמונה תבריז שלושה בת עליונה עררולדת
 העדר ועדת החלטת ציבור; ואנשי הדתות משרד עובדימבין

 היהוריים1 הדתיים _ש.-,תי: .ן_צי-. _,י סול.ת. תן."";,יתה
תש"ט-1949 ורהפטי:1רה ";י1( ניל"י )14 הש.לוג'נט

 שורק בגן הדתית המועצה הרכב בדברהודעה "ן. ימ' ה".י, 2;24, 7.תן
 השיריהים הקציבי לחדק 4 כעיף למי ממכותי בתוקף כי מידיןאני
 בגן הדחית שדמועצה קבעתי (, הש4ט-1949 דיהיויימ,הדהיים

 ירננו; וגן ינר.נ, שלישה נח ת:.ה שורק שירותים אררתאישור
 י!. סמרתינ"1,ף

 ג7ר ?11, ;:ו"-':ייר ה.ךיז.ין זות.יס ושירותים ית,:.ת ! ת7:"
 מתשי ";י ן, העיי-"",1 קנורה(. הנרות ש, שירותים)ערת

 ניסריימן
 הדהותשר 77831()הם כדלקמן: והתאים השיעורים לפי לצבה, מקימי עלש,רוהים- דרהמטיבזוודן 1973( בינואר )23 הס-ל בשבםי"ח הוגרת- להציל באר-שבע הרתיח המנעצה שליד קדישא ההברהבקושת

 "ן. ;מ' השג.., ,נו; ען' הש.ן, נ-,ן זכרה; שייירי1.

 משוויאחווים ששוויהלמצבה
 השמ.רה( )המררת המקומיות הישייות הזק המסנהנזירות

עי
- " "  

תשכ"א-%1961נו
 ערר ועדת מינוי בדברהודעה%,2 ",ו עז כ-""2יממה
%ין ",4 עז ג-,"!יסע,"  ששמ- ירשי[ את משיתי ו, ת7:-"-1""1 ה,י:ך!' ית )ינ'הייתירו "ויו עו י-"""ימייה ון7.- וישו.ות ,די, 12 ני.ף ,(י נמנעי שנהו,ף מיי'ע'ארי1!י" יי5 ע1 י-"י4.ימיה
 ררה; נות ועיר נוצית יגייס ין'ות יהי1 י:יין'[היו[%"4 ","1מן,

 ס,ו_ר ינותה; ימי71יי נעימעייי. ראו ייש: - 17.ז לישיר,.'
 הנר- נשני

 .נןל,ס לנ.ן י:1,ת ומדוניי נעו מ"י. ו, ננ7שותו,הך,יס דני- 71ע,נימ. יזון עניים שהשה נת עיר יקית תקים קייק"ויגרה)1(
 ראש '1VT- עו-ו כין,ש' הןןיה. ושיימר .תתה או יפןור ןיןיותג7'ן'

 הנר- נתז 1'ד-ר ש, נערר תות יז. ע. היקנס" מתן יום שנושיםהוך)!(
 וגר- :יר:ס,זנ' ,ן:י וךי,:ה ע, ,ערור ועויר רשאי ,ז.שא,וןני"
 ;:. יןי ההtTzSO 171?מ' נענית. הך'ן ןע,'ו:ההעיר ?מ'1נ,,1אשרת1,נןני,7וסך!רנ1:.נו!.,הש:-נ, ת_..ג"", רזת ךן,טת ?יגור. ושש. הזת.ת משרז עינו,מגין י:ינומ.נ ני,17ס שעינין עיר, ועזות משו. נזנרזועזעה השר יז. ?, שהמ"מ הני.ם שרושה בה עויתה יריועזת

 שפירא משההים "7!1( ניווצר ),1 הש-, נקנסו' ורהסט'11רח ";"1( )"2נ.:ואר הש-, נקנסס-ו
 "!1. עך' חק:-א, "4!, ניחן "1. ?מ' תשיי, 2נ4!, 7.ת, ך!:יסקר !,2!י7()ים הזהותשר 7""77()"מ

5ל13 "ווו.2.2י ה7.י, %' יריי 1' היי. "יי7י:'ן'יריי



 ה'טנ"ך-יולנ .ך:::י., התכהןהיק
 המק,מ.ת ביעדה חברים ה.לופי עלהודעה המקומ.ת לועדה הברים ה'לופי עלהודעה

 חצו ולבתה, לתכ:.1 הרצליה ובצה,להכנו

 נ. יווין ,"מך, ,ן., ו-21 ,1)2( נעין.ס ,ן. ממנותי נתקף נ.למזין
 נתיזי

 ן,ך,ר, ".ק )-21 )!, !1 נע.י." ,ע. ר::ון'
 "ת: מי:.ת' ,ך,ת-,ו:,, וךליי'ת קךוע?ה .:יך,ן" "ת: ממיתי הין,י", !.ר.ה מון?תוגה:,%ת

 ".ר;שסיי,מרזני ,רשהונעוור ט"ו.,וזן :נויעף
 עורליךדיר כרידמןצבי מזיעייצחק שמשונידניאל

 ת מן נ:::.נ ןי?,יה, ו,ננין, ,תנון "מקומית הזיזן תנד.,:יוה

 הששים בןקומ אונו ולמניה להכנון חמקזמית הועדה ערילהיוה, א,1 שמילצה הופדה הברי להיות עחדלו להלן רשום ששחםהאנשים
 קריה-יעז המקומיה המדיצה הכרי להיות שהדלו להלן ר,ןזס שעלמם המקו- בועדה מגהזנתס מעבירם ושאסי הרצליה עירית מיעצתתפקידי
 האמורה: המקומית בועדה מכהונתם מפבירם ין:עי האמורה:מית

 ן!'ר"שה :,1'יי: ל;..יי ".יי עי..גי.סיע,נו

 ייי,"ייינ ,ילידייך יייימ1לעוס יעקיננ.1'יגף
 :,.מ1ויןן

 שפ'רא משהה"מ "7י1ן י':1חי )27 ת(., י"מ ג. שפיריו מתהח-ם !1%7ן ג.;ו"ך )7! הש., U1T1נ'
 גלנ.ןעי !,:,7(,י: "נען"י !,"ו7()"מ

 ק."1 223. עי' תנג'ס, 7!!: ;י' הש:.ן, ניןן
 !!!. ;ן' ת?;.ט, ר." 7!": עך' ת?:'.",

ן
 העיריותכקורת

 וסתו בחר-שבע עיר.ת ראש בח.רת בדברהודעהן

 הש"ל בכבת י-ז כיום שההקיימה באר-שבע עירית מועצת בישיבת ?י הודעה, בני: נמסרה העיריות1, לפקודת 132 לסעיףמהתאםי
 העיריה. לראש סג] להיות זכוייי וזאב העיריה ראש להיות נאוי אליהו נבחר 1909( בדצמבר ו25ו

 שפ.רא משהחים ,1%7( גינתי ,! ~-, גוםמ:
 "וןםעי 1נ",()תם

 ישר",, יזינה ז';'ן
 נבל"

 7,]. ;ן' תקג,ז, ". יזש

 תשי"ה--!193 אזיריית(, )כ.עצמ הכקומיות הכועציתצו
 וכתיהם חזיריות מועצות רכשי בחירת בדברהודעהן
1,

 נקיבים ששמותיהם הא:שימ נבתרו ב', בטוי לצדם המזירמיט בתאריכים שהתקייהז א', בטור להלן כפורטים ששמותיהןהאזוריות ן-,נ!1ן,:מ:רתגו,ק,י;ה,גינישיגותיךו;12ה יי,"( י ) מ "מיןי .2!)נ(י
 המועצזח רגושי כגני להיוה נבחרו ד' בטור ג'ובים ששמוהיהס יהאנשיס האמירות הכוזריות המועצות ראשי להיית ג'בסור

יאווריות:

 י.ייר ;':,י י'סני א'סנר
 וי.;ן,ת יאש.ועי "ל.נ?,תייק. ךיקיג,התאריני היועצותשלות

--.. - - - -  

 ,:זןשן,ס י,.ז,יין !"!(ן ג".,טיני )11 חק., נחשוןנ'"יי-ן;;נ
 ן ;"ירלשן רן.;7נ ,:;!1( בזייני )" תשן נגסוג-הונויון

 שפ.רא משהחיים !7!1( גי:1אר )14 תש-י נונסו'

 !1!1. עמ' תשי,ח, 7%7, ,.תי

')קוי1305
 ")י2.1,!1 ה:.י. 1' גנזן ו' leal~ "י.ן,:.ן

- -

---ן



 השי"ת-סנפם )א(, הכקשיות הכועציתצו
 ותניהם מועצות ראשי בחירת בדברהודעה

 ין7ויי,ת ךי.ע!.ת גישינ,ת גי דוון" נוה ניצדת ן, תעי,א-,;.1 )"ן, ךן,.:,ית "מיעיית .!1 111 ,נעיףגה"אט
 ג' נסיר :קובים ששמותיהם האנשים נבהרו כ', בטור לצדם המפויטים בהאריכים שהתקיימו א', בטור להלן מפורטיםששמותיהן

 י:קוייית: ול.ן?וה יאשי שני ,ליגת ננייו 1' נסוי 1;ינ,ב ששמוהיךס וי1%ו,ס ,"מצרכה דמ,.מ.ות המוילות ירשי,"יצת

 ז'טוי ;'סור נ'טוי א'סני

 כמבעיות רתקיינני היקיותראש. ךישינותת"ר.:. המ1ע?1תשמות

 גיבר מחמודצובהי 1559( בדצמבר )4 הש"ל בכסלוכ"דאבו-גוש
 איבראהים ג'מילאחמד 1959( בדצמבר 81 תש-ל בכסלוכ"ח

 קערתן ואוזמזמוז "",1( וזייני )2 תע-, נננ,1ג-ג א,נרניהניקה
 ך";' "ר-רח:.סינו מן%ריוה ?%ניאציו %",1( ני?ןנר )!1 תע-, נסנתו'סייגה

יקיא
 קאנם ח.לילאידיאיים 1959( בנובמבר )19 הש"ל בכסלוט'טירה

 אידריס דאזדמוסא 1959( בדצמבר )ב הש-ל בכסלוכ"גבפר-כמא
 ננ,נמ:י )4! תע-, גנננוי,וענפיא

 וינוייונו מר,ענה;'ווזת %ן,1( ננינמנר );1 תש-, נשיוה'פ.י.'זי; ד,זץ:":אייך רייר%נע רונן %נורופאן ,".1(
 נננ,1,-1יק,ע,ן

 תשעי
 אעלר עניפרזי TD'7 מוריד!ץ,ח %,.1( ננינינר )ו!

 ענוד ניירקריי
 מרו, נ.,1יץאייחס

ין"י
 צוין !",ה

 "ריר סר%נ'"רנ' D"T~I נ"ן'ףינא ,,,1( גנונמנר )7! תש-, נננ,1'.1ראמה
 נתצה עינאסן'י

 שפ'רא משהחרם "1,7( גינוסר )% חק., נשנסא'
 ךיניןשי "1ן,()"מ

 "?. עה' השג-נ, ,17; עמ' הש,-א, ק-ה1

 תשי"א--1950 )א(, המקומיות המועצותצו
 וסגניהם מקימיות מועצות ראש' בחירת בדברהודעה

 ו:,,יי,ת ומפייות גיוינ,ה גי הוזעך גוך זיוית י, הוי-"-,;1% )%(, "י,,ימ.ות ךמיירית ייי 117 יתעיףג"ת"ם
 ג' בטור נקובים ששמותיהם האנשים נבחרו ב', בטור לצדם המפורטים בתאריכים שהתקיימו א', בטור להלן מפורטיםמשמותיהן

 דן,.ייית: היועצות יאקי מני ,ציות ננךיו ז' נתיר נ,ינ.נ קשמיתיזב 1,1%קיס ממורוה המק.מיות ימ1ע1%ת ימייהירת

~TU
 י,מיי ;,מיי י,מיי א,

 גמ,ע?1ת ריש,סוג, ידוענותרמשי ה.שינ.תתאיימ המ.עיותשינת

 והכיצאלח חלביקופטאן 1969( בגובמכר )נ2 הש"ל בנטלוי"ג אל-כרמלדאליית
 קדורעבד

 הש., ננן,וי-1 י"ס'ףנפי
 שיחזהענו "",1( נזותני )"

 ), תש., נגיהנ-חמעיייא
 קנ'ס .ורףמפיז י,,1( גו?מגי

 השיי נסגתנ.
 נווךני )!1

 "וט וריף%,'%ר ","1(
 דיאב אחמדמוצטפא ב98ן( בדצמבר )7 תש"ל כמסלוכ-זחמרה

 שמירא משהמקם "1%7( נינ.אר )% תש., גענסא.
 וזנ.טשר וו",()"מ

 "%!. עמ' תשנ,ג, ,17; עמ' תש,-א, 7.תן
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 תשי"ג-1933 )כ(, הכקימי.זנ הכועצותצו
 וםו:'הם מקוכ'וח כ.עצות רא?' בחירת בדברהודעה

 )גן, ון,ומ..ת היועיות ,וו 117 ,נשףנהה"ן
 תקי')-ווי

 :טוי .ן7ב ימ(ירךין נת"י.נינ שית,'.ל. ".' יסור ,ך,1 י:.רן.בששלותיין ! יי,ומי,ת המ.;%,ת גיק.נ,ת גי ",זעך נוך :לורת ן,
 ניור מ!.רטינ ששךויייס י"נשימ וגירו נ.,

 "יקומ.ות: ךי,ע?1ת חאקי סוני ,זיוה ונצרו . ן נסוך ".נין ק"ן,ה."ן )"ינשיב ך"יירות ימק.ליות "מו;!1ת רפשי יהוווהנ,

לוי "'לור
 ן.סוך ג.

סני
 ן.

 -~nlssT ר"ת.ינ' "ן,;?יתרפקי ך.ע.נ,תתסריג. ויוען,תשלות

 !'ח1 א,ימ.זעני וראושה ל.נ,%ילד %ן1%( גוונינר )1! תק., י:נ,1י-1אקנא,
ש,ן'

 איוםחיטין ;.וכיעןונ. ,י1%( 2ז?:גר )1 תש., 2ננ,1נ,א ד,2גוש
 גנ21מני )1! תש', נננ,1יעיו.ה

 אר-רא,, ענומוחיו עופנה "נ.עגיא,,ן יישן
 בנעןמו"מז

 יויף7,:ם ".נראי."".,י, ;1".,ה ,י,מיעלן ימן( גז!מנר )2 תש., ננן,1י,גזנורייה
 גנני.סעוהורעש

 תשיי
?G) גזר נימייחיה קם, :!,ןימין י"י1( ננ,נמני 

 וייצר יאשי"דיי עווי ,וצף:יךוז 1ן %", ג1?ןנך )2 תש., ננס,ונ,גט.רעחן

 תש., נננ,1ניולתאר
 )ן:נ לי.י,ןןב ae63 בזהמני )"

 הש., נשגלא'
 שפ'רא מסהמגם "1%1( נ.נ,אי )"

 יניסשי 2,,,()הס
 י24%. ;מ' תשנ,ג, 1174; עמ' תשי-נ, קעתן

 תשי"ג-1953 )ב(, הכקוביות הכ.עצותצ.
 וסמיהם מקומיות משצות רןש' בחירת בדברהודצה

 שתלי- ימ,ולי.ת "משיות ניש.נות גי ך,7עה נון תינית י, הע..ו-"~)1 )נ(, "ך,ימ.ית ך:וע!ית ,יי 111 ,ן;'ףניתאם
 ",, גליי ,",ן ך:יי!,םינן

 ;' גלך לן,ולינ ""יית'ינ "אנ"יס ונדיי ג,, a7s7 7TU7 "ל;,י:י" ג""יייי; "ךהויילי
 "ן,,ל.1ת: ךמו;!.ת ראש. יורי .,יפת עידו 7' נטור עונין שעיי"יךנ וי":ק.ס יאי.רות "מיומיות הך,;!.ת ראשי,היות

 ז'צוי ו'לפר ב'ספר א'טפר
 "מ.;?ות ראשיספו. ומ.;!ותירש. "ישיניתתחי.ני "מ.]!1תשמות

 יונאנדין ייוןדי7 ,חיו( נזגיני )! תש., ננן,ונ-נ ננגןאנו:
 ;.ויגאןנימר ע:%שלריאד 1( "% גז!מגר )1 תש., גנינונ." %-ויקץו'.ני

 ע71ק ;ע'7יעלז %",1( גמנל:ר )21 תש., נננ,1'.1מ,נ'),'"

 י"א ;,,לרן.,;ף %"ין( נו,גן2ד )24 חק., גנננו'-ז,זג"
 %"1%( גווניני )21 תש., נננ,1י-ו גר,נפי

לו;"
 ר."ן נילרלפי"ז ;ח!. א,-.ס.ף ;נן

 איןל,;.,מוייז %"1%( גנ.נינר )21 תש.. נננ,ו'-1 לאנסנתר
 נ1.ר משוןז.נ ;.נ"

 גגן,1י-נק,נסווה
 תקעי

 ןקןיק מנוהלן;,יתן ין1%ן ננ.נמגר )2%

 שם'ר11 משהח.ים "1%1( ג.נ.אי ), הש., נשנסא'
 "!1'סעי !"ן%()הי

 "1!. ;י' תענ-נ, 1114ן עי' הש..נ, ק-ת1

 י)%ן.2.2ן הש.,. "' גנזן )' 2נ,). דיייון'ס'.;ול1308



 ן וכרבה ובדיקתם תיקסם מרי-כים, התקנת ברבר )הוראית מים מרירתתקפת
 תשב"ה-ע.195 ומברקות(, מלאב"בתי

 לבת'-מלאכה רשיונות מתן בדברהודעה

 ומבדקות(, בתי-מלאכה ובדבר ובדיקתם תיקום מדי-מים, התלת בדבר )הוראות מים מדידת לתקנות )ה( 31 לתרהנההאם
 )31 השל-א בטבת ג' ייט עד שתק"ם להלן, הממורסים מלאכה בתי לבעלי  י;:יונות מחן על הודעה בו" המטרתהשב"ה-1964,

 1970(:בדצמבר

 המלאכה ביתמין המלאכה ביתבעל

 ה.-,נ.: 112, 1.:;;.ףרךונ שקיה"יסי;נון " ורמית ריינ מנורן,קרית נ"נ%.!יר %ירי יי,', ",זיך'י ומ;.מ'ת ומ.עצ"%ריי,
 דליהקיבוץ נישראל מדי-מים מטעלי בעימ,"ארד"
 מזז, וענטזה,רךונ ועיר'"%שקיי,,

 י:, -::::ךג::ג
 ךי,,ני

 מי-עי -"ה'תדיג
 :ן,::ן:גךג::ג:ג:.ג:ך,"
 !יתץ:ה הדה,מיגהנוח"ןן

גן:ן:ג,:גגן'גגיךכגייחייית טבריה 3, מס' הכיםמכון העיריהטפריה,
%מר-סמ, מ  נ"ר-F3D הת;.ך,ת"נ כיס 

 שמ.נ" ,יית 4,,;1, הן,%:הארי ;דשנןינזינ!,י
 בנימינה הבורש,רהוב נע-מ -אמן-מבדקת

"כד-
 הולון 5, היוצר רהוב העצר,מרכז

:מה,:
קגיזג,ץ-': יעזי-מיס 'שרעית תתשי,

 דין: הך2,'",ןרן.נ א',תח' י)בו
 ין:;..ן,לר.ת נעיי שיהו" ימיקר ו!נניוןמינו

 ך:ענ1"
 ;.ך-ן%נן חינה, ה"יזר"וי.ת,

 איפקים פביש מרחפים,מסעף בע-מ 7:יתופית חקלאית אנודה הנוב""מימי
 נם-ציונה א', העשיה אסור מול ראשי,כביש נס-ציונה-מתיקה",-

טרוט המלח יםכפעלי

 "צון ן.ז,,, ןתןשיהש!" נע-ן מיס דלית-ן,.ר,ת-

מרה,
 י.':'.' מיס - ה?'ריה1:ז'ס

 ;?רת ושר.",:'ת
 ;נית.'ם נו, ;ייויןרהו: יי:.מין רן,הי.:1,ינ,

 עג. "מיס, יעז. יישרתי,שינו. העיייהעגו,
 ע:.,ה הדן,רהונ ימ'ימית יכי?!ה ע!יי"' "ו.ר,הצתתן

 ,יית-ני%,יק "ו, "!ריסר".נ ומקימית ידיעוןקי'ת-ני%,יק,
 קי'ת-היים 47 %'רה.: נ?.מ הזוית ארזך )אר,,י.יונ(קייה-התן

 קרית-מוצקין המים,מגדל המקומית המופצהקרית-כוצקין,
 רהובות העיריה, חצי דניאלי, ?יוטרהוב העיריהרחובות,
 רעננה כקיבא,רהוב המקומית המועלהרעננה,
רשפון גבור צבי - עובדים מדשםר7ופון,

 תל-אביב 3, הובלרהוב העיריהתל-אביב-יכו,

 ";יי( י'יי%י ),2 -י ""וןו7()הם
 ומרסניינ

 2"21. ןמ' תש:.ו, וע; עי' הש:-ך, ,.תי
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 :ברבר ובריקתם היקבם :די-,:'ם, הי.ק:ה כדבר )הוראית מים מרירתהקניה
 תשכ"ה-ע:"1 ומביקית(, מלאכהכתי

 למבדקות רש.ו:ות מתן בדברהודעה
 ו:נ1,ות(, מצאנה נתי ונונך ונזי,קס תי,::ן ידי-מיג, והלות נזנר ,"ורשת ייי מייזת יתעיין )1( %" ,תשהניתכן
 )ו2 תע,.% בטנת ו' '.ן ען שתקנס ,",ן, יינ,רן'ס י::ן7ות ,גן,י רשיווות יצן ;, ".זעה נוו נמלית ן,ה::."-תיו

 יוי1(;נינןנר
 ן "מגן,ןלען "יגזקהיע,

 ן..ר נ:,', %הדרך'נ "י7וי.ת ךיוע!ה%זור,
 ו,,,,ינ,, ניקר", יז.-מיס מנע.' נע.מ,-"רז-
 יוז, ךן:,זה,-הינ ךייר.ה"שליון,

:,י-ן,ניי ע.נן.ס יושגנקר-סוניה,  נאר-שנע .ך:רינ-, ו:.נשון העיייהנאי-שנע,
 ונ;תייס ,,, ךין.ן-ך.: העיריהונעת.יס,
 י.לה ו", %ך,ג.ן-,,ג. ד;.י.ההייה,

 לינ-ך:ה ושון,יי,נדנ.נ.,-ון:ן
 עריק ן, ינ' "ייןינו, ך;.ך,"סנרי",

 ו, ון,ן-",ועת "יק,ן.ת ומוערהלירת-הנרן,,
 ירוש,יס. 1,, "ע',.נ-,ונ "ע.ריה'רוש,'נ, ט.ית-הגריי

 נ"י-נ:" ,המך,רךוג די.ס מנע,נגר-;נ",
 ,ר.ת-ששוה 4,.,1!, "מ,:::ה,".,ר וישון,11.ון,,ן

 גויייוך "יורש,ייוג נע,מ -אין-מנזקת

 "יען ו, ציוצי רי.נ יישר,יען.יז-
 י..,-ים.,.נון ,מן.-ייס 'שיעית תעשיה-מזו,-,ן,

 י:1'-נך,נתת-ין-ת,'1.י ות1.ה ו, ע"ס"ונ לקי,.-מן
 ,ייך ",, ,ין,י',.ג .שות' א'מווסת
 נו"-ששן הייה, ך".זר%ו,ית, ךר:יז, "ינניו1,,ר"ת 'ך נע ,;'ת," ,י"7י הנט"ןיגיז
 אובקים בביש מרהבים,מסעף בע"מ עיהופית חקלאית אנ,דה הזגג","מימי

 ת,-א:יג ו,ווינרן.ט", יךונרמת-,ג.נ, )ית,י( ".שר"י. "תניסמנוןן
 בן-!יתך "', התישיה (:~וי מ.. ררי.,:נ.ש ונ-תיווה.יגהיק".,
 נ;-ן ןינ הגרת-מ,,ר.ת.,

 "וקון ךוז.,, ךה;ו.ך,ןן"
 ;גו ימיט, מון, יין,תי,ק.נין ,;'ייה;גו,ן וצי" ון'י.ך,:.ת ה;'ר.ךהיית,

 ,יית-ני%,., "!, %(ך.ןר,.נ "מ7יי'ת "ישגהקרית-גי",יל,ן עתיקה רמס,"ונ ימ7,:ית ייתמה;'ר-יןך%7,-;לקי,
 קי'ת-"..ס ו4, מנ' "'דך. גן.ן גווית %עצך )אר,.יור,ן(7י'ת-ן"ם

 קרית-מוצקין המיס,מגדל המקומית המועצהקרית-מוצקין,
 רכונות יע.י.ה, ך:י זן.%,י, ;מ.נ ,,נ, "עיריהיךוגות,

 ת,-%נ"נ !, ת"נ,דה.ג ונידיןת,-%נ.ג-'ין,

 קוטורמ' "לין( ניוותר )21 חק-, U3T1י-"
1!'נ'ימינ רווווו("הם
 4,2?. עמ' תע:.1, גו%: ים. תשגיל, 7.תן

 ;,,ן.12.2 ת7.י. ן' רזי ,' 1,12. היינון,ן,.7,ן1310"..

,---



ן
 ן 9,3נ סיביר(, לברכי )יכישה חך-קעית:קוית תשי"::--1:31 הח:רהית, החתג.::.תהיק

י  19 סעיף לפיהודעה מוסמכות רשויות מינוי עלהודעה

 )2( 22 סעיף לפי תל-אסיג-יעז, לעירית שניצה ההר-גאהבכוה ההת:ונ:ות להוק 11 סעיף לפי ממכותי בתוקף כי מודיע,אני
 "ע17ו"(. - ),,,ן ; 41י1 צינור(, יירני )ר:.שה ד,י,;ות ,:,.ות יחן מיי).'ינ ,,ן כ, את ךנןנת' ן, תשי-"-11וו,";יך'ת,

.
 358, עמ' תשב-ט, 1400, הפרסומים בילקיט פירסה עליהשהודע, למעת - הצדיר לחוק השלישי הפרק לעין מוטבת רשותלהיות .

 :י ,ן,.י", "1 ינעיף ניהמת ה,-"נינ-tTE1 ע.רית נזהמידיי" 1% שעו ימו ששיין ונהרם ,נכי - )ן( י-נ[ 1[)נ( )1(, 11נע.!ין
 פי על הדעה פורסמה אליה ביהם ואשר בתוספת המתיארתהקרקעהפקידו:
 מהאר.ך ת,-א"נ-,!י עירית ץ1:ךלטךשל י" ,:כ:::י ין,י7; נ, - "ירינ, 7.לר.ר, ;חג נ%-.)1(
 - לציון ונ רם-1)!(

 נישון.ת. וו ך.ןןגיינדב 1"-ז; נ,
תוספת ך"יז; נ, - מ,:ןס נ',:רןן, ",'דו יון)1(
 ""יז; נ, - יטוס י..ן, ייייס ים.,)4(
 א,נננזי מיי)"(

 נ, - ןן':, " ר, מ,
זו. יז; ן(י

 11 "יא ן.יי ,ששלף": ן';ביה'נ"!ה י'ייי- נ, י?

 קביעת לשם ולא ;יהדי לשם מסומנת, האמורה הקרקעהטיבה הארץ; כל- מהגרס אוריך, ישעיהו)8(

 האוצר. שר ביד והתהום 00"1:3מידה ', נ,;"- חויתך ה?,121,י"7, מניי נהשי'ט חינ' ין-עי-יייה' ואי,; נ,- מנוס ניין,, ה"1);(
 ונ, ת,-אני:-.!. ע'יית נמשיזי רז!,ז גאמור ג7שריןגעת, ך"-ץ; ג,- מינךס נרואה, גן משה),(
- מתן? נרכני, רקמן),(

 -'1ין: ך"יז: נ,
 נינ-

 "דויזיה. "?נהג נשמת גי ,;'ין ;:ץ'

 רבינוביץיהושע "7"1( נימחי )27 הש-, נשנןנ' הזיז; נ,- יך;זנ ניניך, ,יי,)"1(
 ח,-ןנינ-י!1 ?יייתראש !11!7(),: "יפת;- י1ישה' !ר,)([(

- מן;ןס יששנרי, ימתן)!1(
 2!. עמ' ",11, מי' 1 ה,:' ן4!1, ע-רן ן"דזן נ,

- !ינ?קי שקא,)11(
 ך,ר,; ן,

 ך"יז; נ.- מונזן ר)נט.ננ;י, פקי)4ן(
)]1(

 נרוי
 תשם"ו-1935 )תו-תקן(, ם הת"ניו,.לן עיזן נ,- מאלן קנך:,

- מתזן ך,,, עדר"),1(
 בתו-תקן מצרך לסמן היתר מחיקת עלהודעה גאי,; נ,

 ""!1( נמנמנר ,"2 תש., נמקו י.; ניוט ני ןוויע "נ. ן'11יו מי": אי מקי:' ת:מ1מרךנ..
 מס' ךיתר ק, הקונין, :יקי;גנוין

 )"! תשנ,ט נטנת ה' ניגס שניתק !2"

 ך 1 .ת:ן קל., וק.;,.,, דשיה אתהת,זס - מקומית רקנת מ":זס),1(
 ין היקומי, התכנון מרהטכתהום
 בילתא, .,"[( נז?מנר )ב[ ת7., נמת", מהין הוא ן::1 ",, 11%נ1,ו
 וישןך)ך, ",,,7()ךמ מתהן; ה:מ1ירונ

- אותה של מקימי התון מרהוב - מקומית ועדה מהנדם)19( -
 צ59. עמ' השט-ו, ק"ת 1 רשועת שהי כלולות שבוועדה

 ""י. עמ' הש:-ס, י-! : י.תי. "ומקימיוה
 התהון "מרחב מקומית", "ועדה מהווית", -ועדה זו,בהודעך

גן:'
 נ1%

 תשט"ו--1935 .אית(, )ג.-.ה שנדך, ה,:1ין מה נ=ה.ת - היד !."מי,

 שוטר של שירות ח'שוב:תקופת בדברהודעה ךייי.:'ס ני,,יס שיורן:: י.נמנות רעיות מתי. ?י"ביי?"
 )גימלאות(, המדינה שירות לחוק 63 סעיף למי סמכותיבתוקף י ו ,44"1,תש:-ן,ןמ'44[,-נן,ך.

 השיי 2ש:ס;'
 שירות. ה;.!ת נ, יה.,, 17 ישף ילי'1 מייג' ";' י' י-עייהשט ",.מ אמבר,שלמה ,7"1( נ.:1"י )4ן

 4" ימעש" שגיא ני-י?י,' שג ג::ימג ו:-איאש 177נ7()חס
Q1:w 

- -
 קופלפ' "7י1( נינתי )"1 תש-. נשנן1' "נו. עמ' הש:-"re ":1; עמ' הש2-ז, ,7; עם. השי-א, נ.ג[
 ":,,'גמעת [,,",72(,גס 1,". עמ' "שתה, נ-ג!
 1346; עמ' משכ"י, 2ZTG; עמ' תשב-ה, 219; עם. תשכ"ה, י-ם"

 תשן-ו1 ס"ת1 1127. עמ' תשכיט, 333. עמ' השכ"ט, 0!20: עמ'השב-ו,
 עמ-

.135 

1 11~1 12,2,1970 הש"ל, א' באדר ר 612ג, הפרכוסיםילק,ט



 תשי"ז-1950 ךציאה(, )הד:,-ה המשטרההשיה

 נתבעו שלא כציאות מכירת בדברהודעות

 וך:י?א ,הלן, ,מפורט "ממעי "רננ גי. ;, ימיה, גוך מני, ,,,., יייוין,נ :ך:.עייס ייננ נ,. גי ,.זען, נוך:יגרת
 פומביחי למכי-ה יוצע ביפו, הטעון מול הר-ומית בנפה תיבעיבללא ירושלים, ננפח ומציאות אגידוה במשרד תובעים ללאוח:מצאים
 ירנ" יינם .,סש,.ש.ס "ריוי מ..ס ייס ק,.עיב תגך "משלרה, מת,:.ת ]1 ,תשהנהת,נ תיך ךיקסרן, יתבית 17 .תעה יךת,ם לימג.ת, יי:.יה.ן:;י

 גיאויות: 1.הגז;, גיע.מ,ת: ., ךוזן,
ן

ן 001137, (געי מסגרת מסמר 5, 6ע3570 מנוע מספרקטנוע,  יזועה. ,א תוית קריא,,UIS ייטעיי' יקץלכ' תירת הדנננ,:
יוווו%ץוו]-וין-7?:ון נסא. יי" פ:סינ' ייא ג'י11' יקאוערן:

א'בן-שלום,ן,ז:ר,ןץ,,,"ה!,י:ו,ן,,ת1,ן-,ו"-7?:ון
 מז-ןנ,ר%שמניר

"ואו%",-%ו;,יניסה,::.ן
 והנמצא להלן המסורס המגועי רכב בלי כי הודעה, בזהנמסרת ינ ;103904רכהנ669-35-קטנוע
 !ומג.ת, ין:ייה .1?ע רן"יין, ומשסיה נתשת תייעיםיי" "!"11)1ו"-1%2 :ייך,סוירקמיע
 ן "יייק מייס 'ים "'יעים תיי "משסי"':::ןת7יית.י יוו;יין ," ר, י"שיי,2,ן-,44-,שון
 מזיע מן!ר ן,)-OO' ,ות מיסר "ורי, תויית ?:-ריו.:.תZJHssוצג-)44 "נnDb1קטוע
 אן.ר. ןיע %,, ין )1"44 מטרת י"ר,2%1-ןי, %21ו,%"],-,ווימניסהקריע
%1,7742"17,ז%,"-%""יינרטןקליע

לים,!וי %,14%1"%-7-111?:וע מן-"ג,יאש מניע א.ו ""יי,ין2,"-7%"-ט.יי1
UT:U~"יוסעו )נימה-ו.1, ריר-זן משסרת גתתות ת,נעיס ,,אי,:מ?ן.ס ינן. יוצקת י!,י:ו,ח""1-"14יירה 7::יע: ,ה,1' היוויס.ס המ:.י.,ם הרננ גי. י. ויזען, נזה:דיית42ו,!!%2,"-)7"טי 
 ,1,".ן,ינרסה7?מע

"414,2
 ש,,שיס תוך ומשסרן, ית7יית וו .הקץ ::ודחס יינית,ימייין

 נרקיך,ה: .ו ן.יעה ייןיס ך'ים.ים1,]!(%"%-ו14סי"י.71ן:יע

 %וו-)!, ,.ח מיצר tel~')s תיפרת ת' -יל דיינות1' יורר ..א ו;ס עיך :, .,"יי.יאן-ט'יי.
 מרע מנעי

 ארי. יגעו2,1,ן,
 וה%ה.י,ים הקימייס ךןמיס שנזרעת, ךןה,ךי.ת השלש.תיער,: %]Qss-%%",[4וי":'וקנון
יינרעהקסמן

 ת,.ן. ,א גועעגור.נ,ו%2"%1-"ו1"11-ון"
 ןןן.ם. ",נ.ןר.ם ורונ ן:.ע ,," :רלית ךנ.יית2.י1,ו]%%%2-],וייניסהקמיע
71,1",4"-,ו"BSAאוי:,ע  ס7י שלום, בזא !,יזו%י22!י4ו-""4סי%:.1א,ן:.ן
 קזז 212י21ו"AK-2ע'"נ'יושין

ימנרסהיסייע
";)-11!

:יגרה ן,,ז4,ן142
 נו_

 ווךנ,ת, ,מנ.רה ,ונע %יצת, משסרה גתתות ריס ת,נן.ס,.,,)")4ו)%י-י""",.וה".נרן יה:ן?א יןי1' ין;ויט ןמ:,עי ןרננ ג.. ני ,,.וך
 11 הוועה סביון מירס יום ש,.;יס תנך קיוש;י,, ,ת,1.תייה"ס"SO"-,"4%4"4ושןקטוע

:יעימית.%7,!)%יקי,-,?:וע
 %"י.ס. ן.ךי. %:!ן. ".מיןי.ם"ן"]!%""]-ן%%"'י7יטייי. י. יינועי":%1,4%"4%-,"":ירטין%וסיע שברולט. תוצרת ע1209-90 מכפך פרכיתמכונית

 פוי בן-שלום.א' יו1"274,ו-ט[,די-;"",ךגיסן.סי"

 1:ן?א ,הלן, ייקורם השועי ורננ ני. :. ,זועה, נ,ה:מורת ך;!ר%,ן

.נין7?:.ע
"74-4"%",[174

 ןוממת, ,י:.ר" .וון .נךן,י, יייה יקןית נתןיי תייל.ניי,

 ן:!,"1,%-2%.ץאי1'י'"'71::וע
 יבמיספינים שיימס תיך,,

 ומקו,לי' מפורק ,ן,ו-44% מנירסייוע
 מקז בן-שלום,א' יקז בן-שלנם,א'

 מן,סי,ראש מי-סנ,יאש

 ,, 2,,ן., "ני,,,:,ן.י:ינ1312
 :,יי

 "זון.2.2ן ת;.י. ,,



 תשכ"ר-1963 .רב:'ר, התכפןהיק

 7י'ת ע, יערן ותה - ?" ינ' מ,,מ,ת מתחר ,ה!נ.ת",",ין יי.י,'ס איי., תמיןמיינ
 "י.י. ך:יייף זהקי'ן עם נ'זז מסיניייף.' מקומית מיתאר תכנית שינוי א.שור בדברהמדעה
 גז":שרת

 ךתנ:'ת: י7':י' וייייין יוין'ני:!" ון::'ן' וה:;י1 ,הו, 117 ,נע.ף נדהים לוז;",

 נ.השניה-;",1,
 מ?י:זויף. קיית ד:יי"נת, יויין 'ע7נ, מנייןין.: ירוש,ין, ין'ו ודנין, יה;:.1 "יוין.ת התז"

 בימים השלום ל"א בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל מקוביה מיתאר תכנית שתוי לאשר הם:ים, שר באישורההליטה,
 לקהל. פהיחים האמורים שכמשרדיםובשעית מקויית מיתאר לתכנית 13,69 מס' שינוי 1319 מס' "הכניתהנקרא
 אח הרואה אחר הכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל המלך רכוב - 0037ה 39936, גושים למלונאות שטת יעוד - 62מס'

 שיר": מ;.י'ת זעוה יתחזן ונ, ההכ.ת שיתי .וי ע, ניעצויו ",'1, יייויף ההשר.ט ;ס ניחן דן,זת., ע, קהוז;הנ'וינ'.,
 הישיים הוך רשאי, איתו גובל או החךנזח בחחים בלול שלההתכנון 1158. עמ' תשכ"ט, 11310 הפרסימים בילקוטפורשה

 החכנית לשיניי ההיגדות להגיש ברשויות, זי הודיה של פרמוךהמיום התשריט טס ביהד איתו אישרה חוציה שבה בצורה האמורהשינוי

:::מננגבשבן::'בג:צג:מן האמורה. המקימית הולדהבמשררי במשריי וכן החמורה המהווית הוטלה במשרדי דופקך אליו,המצירף
םר" ה  "ייון ,יתי:י"י ה-' 

 דש ,,
 1"1%( גינרו,י )4 תש-ל נקנסניח

 1,נ:ין ,תנון וידוית השו" רעש .וש:מ,מ

 'יינייםמחיו דשי'
 ובנזין ,הנתן ה:ןו,ית היעד רחש .11נמ-מ

 ירוק,ינ ממלי, הנוןידיי ירוש,ינמ,.1
 מקומ.ת מתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 יימין, ית::ו1 ,ן., ", ,נעיף ניתסס הכזעה, נ,: נמן-ת .ר.ש,יס מ"מ., תנוןייונ
 יחיי יינ:'ז' י"-ג'ו :י""'תי המי" נמשיז' !'השן::-,'::' מפורטת תכנ.ת הפקדת בדברהודעה

ן
 הימקד ירושלים, ולבניה, לתכון המקזמיח היידה וי-שרדיירושלים,

 ינ' שמיי 1?;1 מס' -השית וקיא מ;ומ.ת ייהדי תמיתש.ניי ון::י", המנון ,ה., %" ,נעיף ניתץ "1ז;ה, נוה:מנית
 שיני י:,ןת שן, הפילת - :( ינ' מ,ו:.ה מ.החי ,גאית"",11 ממו ובנזין, ,תמון ייהוו,ת הועץ ניקיזי גית1:-י1"1%,

 אלת. המצורף ההשריט עם ביהדציבור", ירושלים, ולאיה, למנון ממקומית נועדה ובמשרדיירושלים,
 התחית: נש'ני' ךש:ן'כ,ן-יימסיפי: ין?.דף ותעי.ט עג ג.,ז נחויי:-, נש:' 41 ,4, ון,;1תקמה י1, ארוד - "1'15 מס' מץורטה "תכנית לנקראת מפורטת תכניההופקדה

 7":' "":' ?,י' ":' "%ו' אלתית ך:,' 1:,.וצוקאיין.
 7. מן"ה ך,, ;14"1וצק

 וישרי; גן-?ני ושורות "י?.1 הינ יייונות r:tr7uושנן נהנ:'ה: גנ,1,.ס "שסן'סון,ה
 יס1ז,י..ייהונען 4%. ,4, ה,;.ת ""1"ןנמש
 1 ןו1ן טנהדריה. שכ' בלף, הרב ורחוב המלר שאולרהיב

1יוו
 ,17י. לדחיס י"מ1ךס "יישרדס.נשענת ונוד" נייים תלעס ,,ן גה ,ער1 רשאי נתדית מעתידןנ, בימים תשלום ללא בד לעיץ רשאי התממת מ בי ן ה"עתכל

 אי ננמק נ,י7ע' מעעי1נ, הי."ה"ת נרטת:ץנ.אןי ננ. נ!ץ1או נ;י;.' מעתקנ,קריע-ן,סדא:וחס!תוהיס"ן,.
 הנס:, ןרט ננ,

 אזי
 עיי,: ן,ויית ,עזי יעזן ובן יתדית שעוי ייי ן, ניע;?יי ות ייצא,

 נעיערמו
 נ,,, עסה דת::11 קלרן: הן,ךית יעזן מיצור ,ק התמית, ע' ע,

 הוש"נ חך רש"ק חות, ץנ, א. וה=ית נתתי
 ושויה. ין;ון.ת ךעיהנןשיז. יתמי" ו":;י.ת יחמש:ן:יגןג:::הןען4::גןו::יגגןימית, יינ!י!ימיש,הוזעןץגרשימית,,:מש""מיות,ק;1'הת::'תהתנץןש,הנ,1,נת"ם"ת:ךתאוי:,אית.יק""ה,ךרושרס

 י7י1( נשואי ),1 הל.י נ,::ן..ץ
 דש" "1,7( ניתאר )נ2 הש., נקנס.-ה

 וינייה ית::.1 ויצוגיה גוזן ראש יישנמ.מ דש"
 יייוי'םמיוד ולנזיה יה::.ן ויהוו.ת ",;זן יא" .ושנמ.מ

 ,רועציםיעיי
 טעותתיקון

 נמי,נ 1347,:' משר עיים יין תשיה זלות נזניניווען יר11,.ס מקימי. הנזיקייינ
 . ירושלים, מקימי, תכנון במרהב מפייסיה ירישיום' נקימי'ישר 'ן

 מיפי -":מת נעים ,;%, ;ן' תש-י, %1;1, ד(יניי'סי.,,יס מקומית מיתאר הכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
1147א'- ין::י.' דהנ:י1 ,ךז, י" ,!סיף נהיתם היוער, נוה:יגרת

 -ת::יתמןןר ?.,
 1,47נ'-

 דשי' מרוז ולמיה, לתכנון המתווית nluTn במשרדי כיתשכ"ה-נ196,
 יי:;'ן ,ג:;11 המכוית ",עזה רפש ית:מ,מ הון,ן יר.ש,.ן, ו,ננ.", ,תמון המיומית הועזו ונמשרזיירוש,ינ,
 ירו'בליםכהוו  כס'  סיבוי וד4ו רמ' -תבבית  הנקרי מקומית מיהאר  ה:גיתשימי

1313 ,1,ן.?.2, "7.י. ", יקריו י, יתן. מיני:.;,,,ין



 ו1'2נ"ה-יהפ1 :ך::.ה, ההכנןהזק
 ה,-,:.נ-.!ו י:7וך', ה::ו1מרי:

 מפורטי: תכרת ש.:וי הפקדת בדברהודעות
 וך:;.ן, הת::11 ,יו7 ,, ,נן.ף ושק"ן גוועך, גון;ך:ית וליגנין, "ת:;,ן ,"וק %, ,ןע.ף נצת,[ "71ען, גו";ינרח

 ולבניה, לת:גון שהוזית הוערה במשרירי כיהשביה-55ל1, מחוז ולבניה, לתכנון המחווית הועדה במשרדי כיהשכ.ה-5(19,
 תל-אביב-יפו, ולבניה, להכנון המקומית הועד;: ובמ.ברדיהל.אביב, הל.אביב-יפי, ולבניה, לתכנון המקומית היעדה ובמשרדיתל-אביב, כץוי

 1 מם' שינוי 1353 מס' -תכניה הנקרא ממורווח תכנית שינויהוזקר 1 מס' שינוי 917א' מס' "תטגית הנקרא מפורטת הכנית  שרויהופקד
 מס' מפזו-טת להכנית 59"1לעגת המרור, התשריט עם גיהר 917-, מם' מפורטת לתכנית 1938לשנת

 ארמית של אמצעי חלק - -ג-
 אליו, המצורף התשריט עם ביהד 1943,-, )תיקון ת"אמזרהאליו.

 התגנית: נקי:.י ינ,ו,ינ השסן.ס הס,)י. יתגנ.ה: נשינוי ונ,.,יס "ש:ן.ס 7[ו%,ה
 %"י. ק,7ך ו21(יוק 2י. ן,7ה !:!וגוש
 ניג'ס תש,יס ירץ יו ,;"ן ישא' ותממת ץ נש' ין'נ'יי נין.ן השלו[ ,,ץ נ. ,;יין רשתי התגית נשיג.. מע:;.1בל

 ן "ת הרשן א"ר ת::.ני פרס גני אי נינק יקרין, ךעיי]1יי "ת "רותן %,יתננו;' ג:, א. ינן'1 גין,ע' ילע'1 ייי
 ,תי;.ת. קיקי ין. ;, נקעערי.

 וגי
 קירין י,וי.ת ,יוה יהרוס 1:1 ':תינית, שיי]' יר' ?! 1!:ע?זןן קיי"ג י,,י.ת .ען, ישן;

 א. התננ.ת נת"ום נסו,ית::ין'ק,ה
 המני

 יושי.ס חיך רשאק אנתו י"ג, א. 'ותנית יתעין !!:י קלך:תזי] "וק..ן הוך רש::יל אות.
 סרנומ"ייוס

 גבננית ,ש.:1' ההמיית ינג'ז גיקי"ית' ,י "יזען קי ;י"מ!ממס ייננית ,שינו. יתננוות ידיש נרשומ.ת, 11 הוזעה ש,
 ,וץמורה. ין,ימית חיייךנמעיי' דיורך. המלימית השוהנמשרן'

 ,וו, י, ,נדף נךת,ס ".זעך, נוךנדיה
 דת:;וי

 וך:;.ה,
 ,:ע.י יותאם ישעך, נוהניסית

 ךו?ן" ימקי,י יי ת-י-ן-'".ו' "::ין, ,תמון ".ק י,
 יקץ ולגניה, יתנ111 י:ן.1ית

 5 מן. ש,;ו' ויו מן' .הננ.ת ימי" מקורנת קנית שעייךיס,- ת,-ץג.ג-.;ו, וכניך, ,ת:ן,ן וממגית הטוה .נמשרוית,-%ניב, ן תי-א:.ג-,"1, ענניה, ית::,ן "מ,יס', "ייי, י:זשיי'חי-%נ'י' יק., ..נניד, ,תנוגן "משוית ".עוה במשרן. גיתש:-אן!1.
 ן ,7ך?ת יצווות ה:;.ת - 41 מן' יחרית ית:;,ת רוייי7:ת ו ןן. ק.;ו. ;,1וץ' מן' -תננית הקיא מקרסת תשית קשי.7.!7ז
7 נ' ש:;,ת יריות נ,oa 11' מי.רסח ,הגנית 1"!1ישנת  :Tr~ תקר.ס ;ס נ.חן 1%41ן, ,הי~.%1:יי'נ" 

 "משרי
 אליו.

 התבנית: בשינוי הכלולים השטחים חסואלה אליו. המצורף ההשריט עם כיהרתל-אביב",
ן התכנית: בשינוי הכלולים דשטהים הםואלה 42. 41, הלקות 6937גוש 1ו1  ,,ן,. ןתו,'ס ך,י.ו..ס יךז7רו.ןיג7;.ת 1.מ תשלום ,,א גו ,עי.ן רשחי ותגן.ת נשיו. יויכיןגי ר!1. י,1, %,1, 1,4, ,,. ו2, 2%, יס-,מ, "י, "יקית יו"טיכש
ן הדשתם הזך רשאי, אותו הגובל או התגנית בתחום כלול כלהההכנון אח הרואה אחר תכנוני פרט בגל אי בבנין בקרקע, מעסיןכלן שמרתג מקייית יעדה מהגדם וכן ד,תכנית, שיניי ירי על נפגעעייו לקהל. פתיחים האמורים שהמשרדיםובשעות את הרואה אהר תננ.גי פרט בבל או בדין בקרקע, מעוניןכל בימיב תשלום ללא בו לעיין רשאי התבנית בשינוי מעוניןבל  וימיה, הה:;.ן ית.7 יר .??.ף נומאס ווורה, נו: ;מרת יאויין. המ,יייה ייפויהנמשיי, ההכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומותז זו הודעה טל פרסומהסיים ה'אמורה. המקומיח הוערהבמורדי התשיים הון רשאי, אותו ג,גל או התכנית בתהום בלול שלההתכנון ן התכנית לשינוי הת:נרות להגיש נרשומות, זו הודעה של פרכוסהגויום וכיהב מקומית ועדה מהנדס .כן התכנית, שי12י ירי על נרגע עצמון

 מריו ולבניה, לתכפן המחוזית הועדה במפרדי כיתש:"ה-5ס9ז,
 1ו

אליו תל-אביב-יפו, ולבניה, לתכנון המקומית היעדה ובממרדיתל-אביב, ימ?ורף ךהשר.ט ע[ ניול 71!., מן' ך!ורס,; ,מנית 1"!ן,7:ת מ,.1 ו,נ;.ה, ,תמול ,משוית תועו" משרוי ;י:icr~-"-ו,,1, 2 ינ. שיו. 7ו1% מן. 'ה:נ.ת ,נקרא מגירסתן תנית שיני.1.ן_ן .ך:נ.י, ין:נון ,,,ק י, ,סעיף ג"תאס הורעל, גן,נמסית הל-אריב-יפו, ולבניה, לתכגון המקומית הרעדה ובמשרדי תל-חביב,
 מין. ",ן, ".:.: ,מ:!י.ס ;ן; ר,, "יקית מוו :יש ומיי-י "תשייט י[ נ"י "4ו.' יס' מגייסת 'תמית יריינג ן.י 2 יר' ק.;.. ידוו ין' .ת:נ.ת המרא י?ודטת מנית שיש.הוקז

 לקהל. פתוחים האמורים שהיורדיםובשעות התגנית: בשיגרי הבלולים ה:זטהים הסואלה בינים השלום ללא בו לעיין רשאי ההכוית בשינף מפינין-י וו1
נ, את הרואה אהר הכנוני פרט כבל או בבנין בקרקע, מעוניןכל ב6. 6195חלקהגוש

 מיריי
 ממון .נן ,ושנית, שיאי .י. ;. :ן:ע?!יו גיך.ן תן,.ס ,," גו ,ויין ישאי ,מנית נשיו.

 שמיךג יעומת וען"
 ש, :יסויד"'ין %ת "ימה אוי תעו;. ייס נ:1 א. ננ:.ן נ,ך,ע, מ?ו:.ןנ, חדשיים תוך רשאי, איתו נדבל צו הו;כזית גתחום כלול שלההתכוון לקהל. פתוחים המדרים שהמשרדיםובשעון

 ךו,:.רה. "מ,."ית רוען"מודיי שייהנ י7ומית .עי" מקוס 1:ן התמית, שקו. יוי ע, S1SJעצן. יה::ית ישית. ההנטוות ,מיש נרשויות, 1. הוון"
 ר1ניק ד' "7"1( ג.:1"ר 2,1 ת(., נמס;-נ ,ושי.ס תתך דש%ק "ו,וו ונינ, או ה"נ;.,; נתוים נ,1, ע,"";:;1)
 ה,-"ניגמן,ו המוין. היקומית המרך::ורן, ולמניה להכגון המהחית הועדה ראשיושב התחית לשינוי המגדות להגית ברשויד,1, ,ו הוועה של פ,-מוסהמיום

 1 "1,:.2,2ן הד... %' נפיו ו' חיו. ויוני:,ן.ירין1314
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 תשכ"ה-1935 .הכניה, התכניןהיק

 רות-גן מקומי, הכנוןמרחב תל-אביב-יפו מקומי, תכמןמרחב

 מפורטת תכ:ית שתוי הפקדת בדברהודעות מקומית מיתאר תכנית שינו' הפקדת בדברהודעה
 נו":.נחת וינקך. ותנתן ."וק %, י;;'ף נ"החס גווען, נוה:מיית

 נית%נ ".זרה,
 ,ן;'י

 ."נין, ית::.ן "71 %,
 ילו 1,נ:.ן, ,תזמן ךמ,ווית ומזה נמשיזי ;, ת_..ך_!"1% מ,11 ו,::י", ,תמון ךךיוו.ת "מזה נמשדן, נ.תשעך-1""1,
 "ומן יין-)ן, 1,נ:י", ,תנמן ומלימית היתז, ונלשיזית,.%נ,נ ה,-"נינ-ינו, ובנפיה, ,ת::.ן ומריית "מזה ונמשיתית,-"ניב,
 ייננית קיאו. ר:,י!4 מנ' -תמ.ת ך:,יא -ן,י?ת ה.:,ת;,;1, 1 ין' קיוי מוו יס' .תנית ,:,י" מיתאר תנית tTJ1vיוס7ז
 התשרים ?נ ניתז 1,2,,א., מס,י!.יסת ,ירקנן., יצנר קמציי .,- מס' מקומית מיתתי ,תאית 9י,1,שפת

 הסיורי
 איי..

 1ו1 אליו. המצורף התשרים עםביהד

ו
יבנש?ת'ס התכנית: בשינוי הכלולים משטהרם הםואלה

24ו,י"!,231"ן 9"", "ו!, "נ, 24ף.7", ה,,ותיו2, 1",7'
 "2,- ""י' 1"1-י"1' "1' "1' )ן,ק(ז7ו1זי'

ן 592- 1פ5ז 485-482, 7450-473 447, 86נ, 384, 3701371,
.

 ן ן(ן

 נימים תשנס ,,א ין ,עיין רשלי ךתננית נשלוי מעי;'1גי 71י-4~,, !ו", 2;", !4", 41", "וי, 14", """, 4""-""",%4ו,
""1. ;ת.ן'ס ך"מ'י'ס שי:קיי'סויען'ת "71, 7"7, !ן7, ,74, 747, 741, ו!7-73%, "72-,72, 724,ו,7,
 ית ךיו"ך ",י ת::.מ!ים יני "י ני:'1 נ,י,ן' ייי:'1יי "77. 772, ""7-"77, ;"7,!"7,

 שמרך: ךלימית .ווימך:זס י-1 דת-:'ת' ש'יי' עייי7' ישישיי ",;, 4"נ, 2"נ, 472י "ו4, 7!4, 424, !42, )ויניס(",,,ת

 חושי,נ תוך רש%., אוהו ":ונ, י. הה::'ה נתפוס נ,1, שפההתנית 7!", ו,", 1"ן, 1%", ,1,, "1"-12", "%;, 2,נ, 7,57%",,

 "ו7. "י7-י"7, 4,742"7,
 ךאלורה. ת ון,ימ היעזהנמשיי 4"ו- %"1, "י1, 147, 111, 117-114, ו,, ",ליה 27"";וש

 זונני,, ""::.ן יקו, "" ינעיף ג,""ם יוועץ, נוה:יגרת ו"4. נ,1, ו,1, 2"1, נ7ן-177, )זרניס(",,ית
 סח.ן ו,::יך, יחנחן וינחית ךי?זה נגקיזי )יחק:--וו,1, ניייס תק,.ס י," 12 .עיין רש". התחית נשלוי מעוניןנ,
 הפסאז רמת-:1' ו,נ:.ך, ית:;.ן ין,ומית "ועזה .ניקרתיה,-"נינ, ),ך,. סתוקיס ""מ,ר.ס שיןשרויסונערות
 לתכנית שינוי רג',439 מס' -חכגית דנקרא ממורטת תכריחשינוי את הרוחה אחר תכנוני פרט בכל או כביין בקרקע, מעוניןכל
 אליו. המצורף התשריט עם ביהד -;)ן"", מס'מפורטת שמרחב מקומית ועדה מהגדם וכן דתכנית, שינוי ידי על ננגעעצמו
 התכנית: בשיביי הבלולים השטתים הםיאלה הישיים תוך רשאי, אותו נוצל או התכנית בתחום בלול שלההתכוון
 373. הלקה 0158גוש התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמיום

 האן.רה. "שזהנמשיזי
 נימים תשים ,,א נו יעיין ישא, והמיה גשי;.י מיונ.ןני

 לקהל. פתוחים האמפרים שהמשרדיםרבשעות 1970( בינואר )28 תש-ל בשבטכ"א
 "ת ,רואך ",ר "נוויי סיס גני או נתין נקריע, מעויןני רזניקד'

 שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן ההכנית, י:ינוי יוי על נפגעעצה ולבניה לתכנון המהרזיה הועדה ראשיושב
 חדשיים תוך רשאי, אזתו גובל או התכנית בתהום כלול שלההתכנון תל-אגיבמהזז

 התכנית לשינוי התגגרות להגיש ברשומות, זו הודעה של פריזמהמיום

 ""ממיה. ומומית התזה2ישךזי רמת-:ן מ,ימ., הנרןירה:

 מפורטת תכנית שרוי הפקדת בדברהודעה
 ,הג:.", "ת:!.ן ,,,ק "" ישייף :ך,"ם ".געה, נבה:מורת 1,::'ה, התמון יעי, ", יצעיף גקה"ס "ויתך, גוה:מנית

 מחוז ולבניה, לתכנון המח,הת הועדה בשרדי כיתשכ-ת-1965ז ולניהן לחכגון המחווית רועדה במשררי כיתשכ"ה-11965

 הופקר רמת-גן, ונבגיה, לתכנין המקומית הזעיה יבמשדדיהל-אכיב' רמת-גן, ולבניהו לתכנון המקימית הועדה ובמשרדי הל-אביב,מחוו

 לתכנית שיטי רג,512 מם' -תכגית הנקרא מפורטת תכגיחשינוי עינוי רג,371 מס' "תכנית הנקרא מפורטת תכנית שיגויהופקד

 ").1. ךמיויף ךתשייט יס גירן -"ס--, מס'מ!.ו?ת %,יו. ומיייף ותשיי? עם נתז 1,2,,ן., מס. ס!ורטתיהנ:ית
 ךתנ:יה: נשלוי ה:,1,'ם השן"ם וםידי. ותנית: נשלוי ה:,ו,ים השנניס הסואנה

 !וע' חילה "12";יש ",2. ממקה ח,, "ו", ",קות "614:וש

 גימיס תקרום ,יא נו ,;יין ישאי התהית נעימי 1 יני.יי ניייס תשבוס יען נו י;י.ן רפא. התנית נשמו. מ;.:יןנ,

 לקהל. פתוחים הא:ערים שהמשרריםיבשעיה לקהל. פתירים האמורים שהמשרדיםובשעוה

 את הרואה אחר תכנוני פרם בכל או בבנין בקרקי, מעיניהכל את הרואה אהה תכנוני פרס בכל או בבנין בקרקע, מעתיןבל

 שמרחב מקומית ועדה מאינדס וכן החננית, שינוי ,ידי עי נטגע עצמו שמרחב מקומית ועדה מהנדס וכן התכבית, שינוי ידי על נפגעעצמו

 חדשיים תוך רשאי, אוחו גובל אד התכנית בתחום כליל שלההתתיז חדשיים הוך רשאי, אותו הגובל או התכגית בתהום כלול שלההתכנין

 התכנית לשהוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של טרסומהמזים התכנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה של פרסומהמייד

 האמורה. המקומית הועדהבמשררי האמורה. המקומית הועדהבמשררי

 "7י1( נ!גר."ר ,) הש-, נקנס נעה "7"1( ניתאר )"2 תש., נשנסנ-נ
 רוניקד' רקיקד'

 יינטה יהמו. המחוית "תזה ראשייחג ייי:'" לת:;11 "י".ן.ת ךיוזה ר"תיבשי
 ה,-%נינ נהוו ה,-%נינגהת

1315 1)1ן.2,!1 ,ק.). "' נוזו 1' !",1. ",וס,ן'ן'.זון



 השב"ה--1CCG .הבניה, ההבנוןה.ק

 רמת-גן מ,.ן,. תנ,:וןליהג יןת-ו1 י,ין., "::יןיי"2
 מפורטה תכנית הכ:ת עלהודעה מפורטת תכנית ש'נוי הפקדת בדירהודעות
 בזתגס היזעך, גןהויתות וונו,ן' ,תנ:.ן ,יי, י, n'uoi נ"ה"נ ךווע", נו":::יח

 ,7עיי
 ,יננ.ן, ךהננ11 ,",ק 77

 ין..לך, רית-ון, ו,ננ,ן, ית:וין ןןו,ייית ן,יז; ני הע:.ך-!,!1, ל,י1 ו,ן1.י, ,תמ1ן וךן1,ית "1עז7 נמעיזי ן.תש:."-!"!1,
 תגוית ":'ן י!,ון, נו!ליר )2! תע., נינת י.: ל.י!נ.ן.:"י י,!ין רית-ו1, 1.ינ.,, ,תנ1ון ימןייית י.!וו 1נלשין,ה,-":ינ,
 יו',]ו!.ינ' .תגוי, ע.:ו, ר:,(!! מן' .תנ;'ת ,ו7ר% ין,ר?ת ה:1'תש'נ.'
 ,תקן'ן עס ג."ז .[ם--, ין'מנ.רלת

 ,מן,רי
..,," ...

 127". :וי" "]נק"ן "ה:1.ת: נקי:,, ך:,1,'ס ךקטח,ם ":ו,,"

ימת-וי :;נג:גרך: :ג::ין; "',ג יור:'יננמ:יין::2':: ..יו'" ,הנ:ין ין,,יי" ו,יזה ראש'1UT 1,ך,. ות,ייג "%לור.ס ש,לויזיבינויית פלדי' נין.ן תן"ס ,,% :ו ,ן.י1 רש"י "תנ1ית ישינוי י?:נ'1נ,
 הוע..ל ת,ך רש%., א,הו ווג. ,ו ,ה:ו.ת נ"ך,ס ני1, ש,ההתן;11
 מפירטת תכנית ש'יוי הפ,,דת בדבךהודע.ת י,מירך. ךי7ין'ת ךועיהנןליי' נת-.י י,וי., תנ,:11מרןנ "ת17ית ,שי:.י קת1;י1ה ,הו,ק גרשויית, וו ייזעך ש, לר7,יךך'.ס

 :ןה,וב ןיןען, נ..:ייית
 ."ננ.ן, ךת:נין .ק., ," ,ןע.י

 נו"נן:רת
 נלקרי, ניהן:.ה-ן"%ו, י"1ו ו,ן:'ן, ,ח::ון זלק,ן,ת ;:?rv נלקזן, :. "שג-ן-""!,, וך:ניך, ו,נ;.ן ,ה., ,, ,ןע.ף נ"תאס ך,וע",

 ך,ען"
 "תשר.? יב ן"ן :2נ... לי'י!,רלת ,תג:.ת ש.ת. רו,%!! ךן' -ת::ית י:,יץ ייורסה ה7ו.תשיני. ,ת:נ.ת ש,נוי י4ו לן' -תן:.ת ךו,י% לן,יסת ה:ו.תש':.י "ין,י ילת-ו1' יייניך, ,ת::.1 הן,1מ.ת ,ועוה ונלקיויה,-%נ'נ, ץ." ו,ן ,גי_ך_,ת.."נ.י יך.: ו,נן'ך, ,ת:נין :י,.,ית

 יל?ורי
 %,.ו.

 ".,1. ין?.רף ךת;ר,ט עב ג.ךן יו,ן"1., מס'ל:ור?ת
י",, ן,ן

 !17. ך,,ה ,!1וו.ש ..4 י,., ,_1..,ק יתנ1ית: גשינוי "ג,.,'ס ""סן'ס ךס%1,, ךתןו.ה: ןק.:.י ן:,1,יל יוס,,ן ך"
 ת .נק גין.ן הע.,ן ,ו% נו ,עיין רש"' וה:נ.ת נשינ,י יוו1יןנ,

 ס ל י תשייס ייח י.:גיי א ה: '

י ע ., ךן., "ן.. סת,ייב יאיויים ש"ישרן,ס1:שעית  ה:וו:. ירן :ג, או ננ:י1 2,ר,ע, לי,ניןנ,
 נ ן. "ה ור,%י אהי

 יק".,' ".ת. ..נ, 1% ..ת "ת :ת,יס .,,, ך,ןך".:י. ויי,נ י,.ייה .עזך ךל1ון .:1 ותנמת, ש.:ו. .ן, ע, נן;עעןלו
 ש, :ין,ן-י.1נ "ךק.,מ ת,ן יו"" ",ת1 הויגן ", ההג:ית נתך,ן :,ו, ש,ךד,:נ.ן יוע,.ס ת,ך

 :"לייה. "לוין.ת זייייני"יי' יתנו.ת יש'יי' "ת:ויית י"י'שזגג2:::::יבן. , ..ן ,"ו.ש יי,י1י.ת י. י,ןע-

 נותאם י,ועה, נוןוי~רת
 ,נעיי

ס נ1ן:יייה ."נ:.,' ותננון ,"1, י, י  1ךגני", "תנו,ן ,יו, ,, ,נן'ף נ"ת,,ס 
 ו,ננין, ,תנוו1 ימוין.ת ו,יזה נמשרזי ג. ת?:.ד-!",1, ו,מ.ה' .ת::1ן ין".1.ת ה1עוה נמשרוי ניהע:.ן-!(י1,

 גת-.!, יייניך, ,תנ:ו1 ין;ין'ת ך,עזך יגמקרן. ת,-,נ.:,מ,.ו יית-ון' .,:ןן, יתגוון ימ,ול.ת יועוה ונמשרזי ת,-ץ:.ג,ךהיו

 ,תנ1.ת שינ1י !14 י!' -תננית ה1,ר% ייירלת ת::ית ע.:.',.!7ן ש.ן,י ר:,%!, י!' .תמ.ת "נ,רץ ין,רלת תגוית שינויך'!7י
 "..1. וייודף יתקי'ל עס ו"ן ,!"'., ל:'~ru-Tr 1.7%. "מיורף ךחשר.ן עס ני,ר -"td~DE מן' ך!,רסת,ת::ית
 ותננ.ת: גק.;.. ,נ,י,.ס ןעיך.ס ךס1,.י דת:נ.תו גש'ניי ה:,ו,'מ השן"'ס יסו"ה
 ל,!עין(. 1לייר,ב !,ו 1",, ,ין,, 7,!. ,.7ות וי!וזי.ש "!. ו"ה ",1"ו,;
 נימ.ב תש,1ב ,," 12 ,ן"ן וקא' "קגנ,ת גק.:,. י;.נ'ןגי ניל'ב תש,,ס ,," נו ,ן"ן יש"' ךתנדת יע';1. מ;1נ.1נ,
 %ת ךרו"" חךר תן;וני ייס יני ,,י יינ'Y?-?3 1' יעוני1:, %ת הן,%ה "ךי תנוווי ירי נגי או ני;'1 נ,רןע, מעוו'1נ. "ק,. לת,",ב ""י1ד'ס ,י"לקרז'ס,:קע1ה "וי. עק,"יב האי,י'ב ש"לקיז,"ו:עע:ת

 קירינ י7ייית .עין מהוזן .נן "תנו'ת, ש.ן1' 'ן. עי 1יועע?:1 "ייהנ :7יל'ה ,יוה ל::ון וגן ותגוית, עיו,י .וי ע, ;!;ע?ייי
 "וק,.ם ת,ך רש%.. %,תו וונ, %. ית:ן'ת נת,ים נ,,, עיןךתנוו1 ,זע..ס חוך רש%,'. "ית. וונ, א. "תג1.ת גת"ום נ.1, קי"הה::ו1
 נריומ"מ'1[

 "ת:וית ,שינ,י "חווזות ,:,'ש נךעון,ת, וו יווען ש, !יויל,י'ין ,תנויה יש.ויי ית1:ווה יךו.ן גרעומ1ת, 11 "1זעך ש,
 ך,ך,ין. ין,יל'ת י';ן,ייקיי' י%מורה. יי,.מ.ת ך,עזה2משרן.

 l~ra) נ':,"י )"? קע.ן ג:גן,.ן "7"1( נ.נ.אי )"2 הש., 2קנןג-2
 1.נ:,ה יתנ1.ן ומ,ווית י,עיך ראש'JTT יינני" .וית7יי1 יי:ן"ליי,. י"ש.י"נ רוניקד' ר1:יקד'

ן
 ו,,,ו.2,2ן "י.י. ,. נ,יי 1. ו",ן, ,!י7,י,:,.,ון 1315
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 תשב-ך-לוווית והבנ.ך, ההכנוןהיק

 .ב'57זת ב':יכ תשרוב ל7(1 בה לע"ן רשאי בתענית מעייןכל כת-ים מקויי, תכנוןמיהב

 לקהל. פהיהים האמוריםו:המ'ןרדים
 "ת "-י"" ""י ת::.מ ליס י., "י נ..י, י.י7ע י..נ.1 ג. מפורטת תכתת שינקי הפקדת בדברהודעות
 נו"נטית

 ,ת:;.ן '::ר,נ מכונית ועזה מינון ורן התנפית 'ו' עי ;:;עעיי. וינמך, ~i?:1r י,י7 י, .סן.ף נצת%[ ".זען,
 :',נ קן;..: תוך רש"., ":תו ;ונ. ". התמית נתן,ן נלו,שי" דייו 1.נ;.", ,תגרן יי"ו1.ת יעזה נךשרזי ג.הש:-ך-נ%י1,

 במשרדי לתכנה ההגגדות להגיש ברשומות, וו הודעה דולפרכוסה הופקד ב,-ים, ולבניה, לתכנרן המקימית הועדה ובמשרדיהל-אביב,

 ך":יי" ךן7י"'ת ךי?י' ינעיל" :ינייוםן::."'מ":"'ת בו:תיזמן:
ך, יתדית; נשלוי ה:,1,יס דן?ן.ס דם.,,, 11%7% ני:.%י )2% הש., נשנן:.נ ,.

 ר.,._
 ,נ'- ת' יין נ':'[ השגיס .,, נו ,ע"1 יוץ' ךתנמת בש.;.. ךעונ'ןג, ישני" יה:;,1 ,:ן.וית יוען" ראש.,_נ 17"'1. המית ),גי %ן ד,, .4 מדק 7147ויש
 י7ך.. יהוה'ן ך%יור.ס שהמשיז'סונשץיה
 את הרואה אחר תעיני פרט בכל י1ו בעין בקרקע, מעוניןכל
 מינייה מ"מ, ת..,ן מרה. שייךג ךקיך.ת ועזך ממוס .גן התגית, וינני יוי י, נוע7ו:ו
 חדשיים תוך רשני, אוהד גובל או החכניח בתחום כלול שיהההנגין
 יעסו:"מין[

 ";יי"ת יתדית "75ות נמי ""וזען נ. מיזען, נ,"יינית "תמית ישימי ית;;זות ,":יש נרש.:.ת, ו, ך,ועך ש,
 מהלקות וחלק 6 121, הלקות 6330. גוש 686. מס' ממירטת -הכנית האמורה. המקומית הועדהגמשרדי

 ביללוט פורסמה אור - 11-8" מהלוות תלק 6333 גוש 6פ. 5,83,
 נו"נמית - פ123 עמ' 23,4.58, ביום ת"כ-ת, שזה 1414, מס'הפרסומים

 נן:. ר.1..ת ודמיך, י":;.1 .ה., י, ,:;יף ניתסס דיזע",
 מעוז ולקיה, להכגין הנוהיזית הועדה במשרדי כיהשכ"ה-1905,

 ריק. ד, ייון ג.:י%י (ZO תטי נמס נ,נ ::,ש',:] ":נ,ןינ; י:ן"י:עען]::]:;::ג:.ע,
 י'נוק וועדי רעש. ",.1. "מעויף דתקייס עם גיסו 7:נ'-, מס'לצויתת

 וינסיך ,-נ;11
 ה.-1:נינממו והג;.ה: גקי:ו. ":יסיג יו?היס ה[ומן
 %וו. י,7, %(71;וש

 בימים השלים ללא בך לעיין רשאי התבית בשתיי משוניןבל
 ך., ך;.ך', הונכן יין: ,7,י' להות.ן ה,:.יי[ שימשיוי[וננעצת
 מפורטת תכ.,ת ...נן, ה,-דת בדברהודעה את הרות איי ת:;ו:י סי? בג, אי נמין נקרק;, י;.:'ןנ,
 שמרהב נ:קימית ועדה מהנדס וכן הזבניה, שיכוי ידי על נפגעעצמו
 והבניה התכ:.ן לחוק 89 לסעיף ברתחם הודעה, נוה נמסרת הדשיים הוך רש:וי, איחו הגובל אר ההכניח בתהום כלול שלהההכנון
 מהון ילבניה, להכפין המחוזית הוערה במגרדי כי תשכ-ה-1903, התכבית לשנוי הת:גדוח להגיש ברשימות, זו הודעה של פיסומהמיום

 וששרן,ת,-ץניג, "%:וין. י:,.יית הכעזןגרעין,
 ך,ן,י ךו,י1' ו,נ:.", ,התון "ך,ו:ית שען"

 לשת ! מס' שינוי 81נ ח, מס' -הכגיח הנקרא מנורטת הסיתשקוי
 "ליייף דחוייך עס ניקז ק',"11., ית' משיסת ,תוית %"1% ,1%7( ג.נ,%י 1"2 הש., נשנס..ס

 "ה:נ.ת; גזירו. ך:,,,'( ,שי".ן י[י,," חי.%:.:ידין ,, ייינן" ,האיו י:"י,,ת ,ירי" יקש.יש:
 6909. 6008, בגושים 13 12, 11, כס'מגרשים

 :ייי[ השטס ,,א נו ,?י.ן ין"י ךת:נית נשיתי יעוניןנ. גת-י[ מ17ךי, ה::11מרה:
 לקהל. פתדהים האמורים ?:המשררימוב.2עוה

 %ת ורתק %יי תנ:ו:י !י? נב, 1% נתין נ;ר7ע' יעוניןנ, מפורטת תכמת המקדת בדברהודעה

 ;:י,ג גק'ן'ת צען" לעזי ,נ1 הה:נ:ת' ש"נ. י.'::'(' ' ען' וונ;'ן, דהנ:.1 ,הו, ,, ,ןע'ף ייתסס דייע", גצךשירת
גיהה,כ,.יניקין. ,שינ,ייהנ;יה התעזות ,_..שיש.ל.ת, יך,ו .,גתך, ,ה::.ן דמ,.1.ת "ועזך גישרו. ג'השג."-;"1%,

 דימיין. וי-י..ת "יתז" נ--ייי צייקן" נת-.ס' י,ננ.", ייננת ""קין,ת ויען"
 %,יה. המצורףךהקייס

 1970( בינואר )26 תש-ל בשבטי-ט

 רזנ ד' נהננ.ת: י:.1.ים "שתקים "סורה
 דגני: ית:;.ן "ן"יי.ת "יעי" יגש.יש: נ; י",,ה ",, 1 ן,," 714%;יש
 ת,-%ניבמ,,1 נ714. 7142, 1,שיס",,י

317] %,%ן.2.נ1 תויי, %' :,ז. ו' ידי. יפי;,:,(,.זין
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 הצמ"ה-,ןהכנ וה:נ.ך, ההשיןהיק
1י !7"יי"'"'ם מקומית מיתאר תכ:ית שינוי הפקדת בדברהודעה י,ייי.ס שיישיויס .:שענת נין.ס השנוון ,,א נ: י;..1יר' ייינן יקי:', "::יןמיד:

ן מיהי לתכנית שיכוי ה,192 מס' -תכנית הנקיא מיתאר הכית':ינוי 1',.ע," "1!,ז ,11,1' 1,נ1יך, ,תנוול המ7ו:,ת "כזה ו:ךשרזי"7-,:ינ, לעמן ה%דן.ת ךמ,ע2ך נעי יתגנ.ת ח.קוי ען ,;.;רדן",1.ה משו ו,נ1.ך, יתננ,ן וךקוו.ת הועזה נישרו. גי,ןנ.ה-tl~e-o הוזזה ברעות רכן,ס שמתרניך, ההצוות לה..ה ישך.".7' ,ונ1.ך, ותנוון ."71 %" ,ןע.ף נותסס הוזיך, נוןנ)':ית 106 סעיף לפי שהשמיע, מי ובן נדחתה להבנית יהת:גדדתומין  נונןי.נ אל.ו. ממצורף ;הירום ינ נעי הוי11.'לן':'ת
 ן, חיזן א' 1%70( :.נוכר )2% תו-י

של"  ו,ננ.ה יתננ'ן המתווית הוזן יאשייק; ךתננ.ת: נשפץ ךי,י "מ"ע 
מהוי %"1. ח"ן 11%7;וש

 נימס תעלוס ילא נו לע..ן רשתי התינית גשינוי יעיניןנ. ימרנ,
 רמלה מקומי, דנדןמרחב לקהל. פתוחים האיורים שהממרדיםונשעזת

 מקומיתמיתאר ש:רונ יקומית ועוד משזן וגן יתנן.ת שיטי .ז' ;, 1ן:ן;יצו תכ:ית תקנות ש.נוי העקדת בדבךהודעה %ת ירשך "חי תנתני !רם נב. ץ. נצין ג,י7;' שוויןיי
1 

י מיים חדשיים חוך רשאי, אותו נובל אז בתהום בלול שלההתכנון  1יננ.ה. "תכון ידי, %% ,יעיף י"יי"נ "יי;",י" התננ.ת ישיתו. התויות יה;.ש ניקומות, וו "ייע" שי "מיניי
 ת;1.ת ;,גי, רקיק ד, 1%7%( ג.ן.%ר )(2 חק., נקנן..ט ן הופקד רמלה, ולבניה, לקנון דנוקומיח הועדה דבמשידיהמרכי, מךו1 "טיה, ,תגון ךךה,וית הוריה נ:שרז. נ.ת"נ-ה-ו(1%,' באיורה. י.עזהגךקיזי

 ן , 1 1
 ,,,.. יתין.ם י,ייי.ין ש"משיי.סינק:," מפורטת תכנית ש-ווי הפקדת בדברהודעה נ':'ם הש"ס ייא נו ,;..1 רש"' התנוית יינו. מן,ן.1נ. יה"-תרה מרי., תננ.ןמיינ רמלה. ע.יית שי ד:,.מ. התנמן מר"גנ,י ת,-%נ.נמן,ו א..ו. "יצורף ותקר,: ען נ.,1 ,,,%,4.,ינ. ייי;'ה ,תנוון ימן,1'ת ךועוה רמש'ותג

 נו"1ן:ית
 "ת ןי'"" יקי ' תנץ ירט גני "' נ7י::ננ, יייי'1. גיע. י"ננ'ך, התניו ,"י, ," יגע,, נ"ת,ס "ייעד,

,נ'1 , , ",ךית..ין יעיו 1,נ1'ן, ,תגנון "ן".1.ת הנעוה ניקיי. נ'משנעה-נ(1%, ן.ץ וו!,ז סחן-תליה, 1,ננ.ן, ,כיון המ7יי'ת ",עזן 1נ:שרויךיינ1,

" ך,מורה. "ן,יי.ת ,ידי,ימשיי. מ;. מיייןת הםן%;ן:." "ב: :ןן::נ,נ2::,
 יינניה ,תנ:11 הי".ן.ת הזיוה ראש,ישן: 1. "יל" %"5%ייש חיון א, 1%7%( ג.נ."י. ),2 תש-, r:TSנ,א "תנחית: נשיניי ":,ואס השס,.ם הןובה
 המרנויצוו נימ.ן תשי,ס ,יא נו ,ע..ן רשא. ותנכית נשינו. י:ן,יי1גל
 ילקי. !ת,".ס וא:ודיס שי:שרזיס,נמסות
 המרכז מקומי, תכנוןמרהב את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעיניןכל
 שמרגב מקימית ועי" מביס וין ותנכית, ק.1יי יי. עי 1!1ע;!:י

 הידע_
 ק,""תנגין מפורטת תכ..ת שעזי הפ,-דת בדרר

 יזק. תנך רען., %וצו י,נ, "ו "תננ.ת נתץוס נלו,
 והבניה, ההכנון לחוו 89 לסעיף בההאם הודעה, בזהנמסרת ההכניח לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעה טל פרכוסהמ'ום

 יפת וי:ו.ה, יה::.ן י:",וית ונעוה משין. גי ה;:."-ו1%%, האמורה. היקומית ךויזהגושריי
 ן 1 1 , ח'ון א' 1%7%( ג'11"ר )"2 הש-, נשנ?'.ס דרומי, שרון ולבניה, לתאון המקומית הוצדה ובמחרדיהנרכז,

 י'.עג
 מ"הוימרמי

 מפה ושת
 יי-.', 1

 א,.ו. דמ?.וף ון:י'ט ?ם נ'ךי %1.' ' שי'1ון
 התכנית: בשינוי הכלולים המחים הםוחלה
CT~)722 צתן-ת,., מאומי, תגייךיריב מוו. ו1%, ן ,ווו, ואית 

 "ן,. !תוניס וסמויים שיישרן.גייננית מפורטת תכנית א.שור בדברהודעה
 את הרתך אקר הנמני ליס גג, "ו ננתן נ7י7ע' י נ מ;יי ו"ג;.ך, ותגנון יה., 117 ייעיי גהת%! ךוזעך, נוהניסרת

 וךיהס יקומית וידה יעין וג1 יהגנ.ת, שיניי עי,'יי י=ע ;.די המתו, יךת 1.נניה, לוכון המיונית ךו;יה נ.תונ-ה-יריו,
 הושיים תנך רע"., אות. ;ינ, או ותן:1.ת נתחום ג,., ש,""תנייך פתלו(. מנ' מקרסת -תנכית ,קראת מי.רסח הנית%'שרו
 התשריט וו .חן שקותך, ע,שייזע"

 היסורי
 ן החננית ,שינו. ההתזות ,ונ.ש ניקומות, 11 הכזען שי !ינימךמיס נ.,- !ירנמה א,.ן,

 גח1,,רה. ימ,,מ.ת "יעי"יישיי' ' "171. עם, תשנ-ס, :%וו, הסינין.ןלין
 אליה, דמ?.רף ךתשיי?עי חירן(ן' 1970( בינואר )28 תש"ל בשבטי"ס ביחד המתוזית הועדה אותה אישרה שבה בבורה האמורה,ההכנית

 המהבזמחוז מעונין וגל פתח-תקוה, ולבניהו לתכנון המקומית הועדה במשרדיוכן לנני" ,תגנון המזווית הווו" ראש.וש: ה":.רה המה,ו.ת יתעור ימשרז' ",:7ז"

 1 !."י?1318



 ה"ק1 תשב-ה-- :הכניה, התכנוןהזק

 גיייס חק.,: ,,א גו );יין רשתי ית::,ת גקי;ו. ":,עייןג, "ירש יפוייי, תקיןיר,נ
 יפי. )ךי"נס ""ייי'ם :-ןשיי'נינשך מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 את הרואה אהד תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 שמרחב מקומית ועדה מהנום וכן החגגיה, כזינוי ידי על נפגע עצמו והכית, התכנין להיק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה:מטרת

r19ss-הרשייט חוך רשאי, אותו גיבל או החכניח בתחום כליל שלץהתכוון מחוז ולבניה, לתמנון "מחימית היעדה במשרדי ביתשכ-ה 
 התכנית לשינוי החנגד,ת להגיש ברשומות, ,ו הודעה זחל סרסורהמיים הופקדה המרכז, בתקומי, לתכנון המקומית הועדה ובמשרדיממרכי,
 האניורה. המקומית הועדהבמשררי טייבה-, - מנ,,842 מס' מפירטת "המגית הנקראת מפורטתתכנית
 היון א' "ויו( נינו"ר ),! חק., ג:נסי.? אליה. "יקיף "השרי? ןםני"1

 דלבניה לתכנון המהווית הועדה ראשיושב בתכנית: הכלילים השטחים הםואלה
 המרכומהוז 21. חלקה 7842:דש
 וי ננגין נ,יקן' משניןנ, סנר.: מקן., ה;נ'1מי,נ יקדי. !תוניס האמוייסקךמשיויס ונרע." נין.ם הש"ס יקא נ, יע,.ן רה"י נתגנית מע,נ.ןג,

g~Tn "" גי,", ""י ת:נ.;. סדם גג,

___- _, ___.__ 
 ע,' "='י " "עג ,י ' ,'פ' =י =ן *י''"' החרץ שמרהב מקומית ועדה מהנדם וכן התבנית, ידי על נפגעעצמו
 והבניה, החכנץ לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזהנמסרת מיום חדשיים תוך רשא., אוחו גובל א. התכנית בתחום גלולשלה

 מחוז ולבניה, לתכנון המחתית אועדה במשרדי כי תשכין--1065, במשרדי לתכנית התנגדות להגיש ברשומיה, זו הידעה שלפרסומה
 ובעירית טכריך דלבניה, לתכנון המקומית היעדה ובמשרדיהצפיף האמורה. המקומיתהועדה

 חיו'-- מס' מפייטת .תחית מפי7טתהגקי"ת תכמת הפקדהטברי"' חקן א, 1970( בעזאי )26 תש"ל בשבטי-ט
 אליה. המצורף החסריי עם גיהר עלית-' בסבר.ה ?לפסיםמרכזת רלמניה לתכוץ המקרית הועדה ראשיושב

 בחכמת: הכלולים השטחים הםואלה מענת ועדת המרכז,מחח
 3. מחלקה הלק 13950גוש

ה יע-ן רשי נתמה מנתץ% שיי" מלץ" תשןיחג  עששת געש השלט לא 

;

 ;צ:י את ויודו "וי ה:נומ ""יןך'סן:.:ןנש"זע מפירטת תכנית עינוי הפקדת בדבר הירעה
 פרסדמה מיום חדשיים חיך רשאי, א,חו ג'בל או התבנית בחצבעלול מחוז ולבניה, לתכנין המחווית הועדה במשרדי כיתשכ"ה-1065,

 הועדה במשרדי לתכניה ההננדוה להגיש ברשומות, זו הודעהעל היסקר ישרינים, ולבניה, לתכפן המקומית הועדה ובמשרדיהמרכז,

 האמורה.המקומית הצ;2,76., מס' מפירטת תכנית -שינךי הנקרא מפורסה תכניתשינוי
 קניגי' 70פ1( בימאר )21 תש-ל בשבט1.ד אליו. המצורף התשריט עםביחד

 ולבניה לתכון המתווית הועדה ראשיוסב התכנית: בשיניי הגלולים השטחים הםראלה
 הבספןמאוז 11. ןתי7" יקי" 7 4, 2. ""ית "21":יש
 "22"ויש

 6. 2, חרית ק,,.
 יזרעאלים מקדמי, תעגוןמרהב בימים חשלומ ללא בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל
 מפורטת תכנית ש.נוי הפקדת בדבר הידעה יקז,. !הריס "ויפריס שהמשרן,ם,גקעוה
'ו '' את הרואה אחר תכנתי סרט בכל או בבנין בקרקע, מעסיןגל

 י;;.י גךת,ס דושך, נוך ;:ברת שמרי: מקירית 1;7ך מגתן וזן ךתנ:ית, שצוי ייי ע, :!)עעצמו
 וךנ;יך, "קנון ,הו7 ",

 מחו, ולבגיה, לתכבון המחווית תועדה במשרדי כיתשכ-ה-1055, הדשייס הוך רשאי, אותו גובל או התכניה בתחום כליל שלההתכנק

 הוטקר י1רעאלים, ולבניה, לחינון המקומית ה,עדה ובמשרדיהרסון, החכנית לשטיי המגדות להגי,? ברשומות, 11 הודפה של פרסומהמיום

 מם' מפירטת תכנית 1 מס' "שינוי הגקרא מטורטת תכניתשיייי האמורה. המקומית הועדהבמשרדי

 רומאנה,-, )פרוש הגלילית רומא 1026, מס' מפ,רטת לתכנית וא'026 חיךן א' 1979( בצואר )27 חש-ל בשבטכ'

QT1'אליו. היצירף התשריט עםביהד ולכניה לתכנון המחימית הוערה ראש 

 י"י;1. ,2";י, 7י,;י, ייש.ם:"יק. בתכנית: הכלולים השטחים הםיאלח המרכזמהוז
 ג'מיס תשבס ,,א :י יעיין רשאי שנני" נוינוי ממעוניןיי ה7ר1מ. השיון יקירי, "::11ירש

 לקהל. פתוחים האיורים שהמשרדיםובשעוה
 "ת הי."" א"י הזנבני סרס נ:, או נננין נקי,ע. ייימו נ, מפורטת תכנ.ת ש.נוי הפקדת בדברהודעה
 נו"נפית

 שמי"ג מקומית ועות יךנון ורן ותמית עתו. יוי ;, פצע;1מו יונני", גתנ:ון יקי, ", ינעיף נךת"ס 17ועה,
 חדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התצניח כחתום כל,ל שלההתכון מחוז ולכביה, לתכנון המחוזית הועדה במשרדי ביתשכ-ה-1963,

 התעית לשינוי התנגדות להגיש ברשומית, זו דודעה של פרסומהמיום הדרומי, השרון ולבניה, לתכנון המקומיח הועדה ובמשרדיהמרכז,
 האמורה. המקומיה הועדהבמשרדי מס' מפורטת תרבית -שינוי הנקרא מפורטת תבנית וזינויהופקד

 קניןי' ו;,1( נינער )21 תע.,,.ונקנס ",ין. המשרף ךתוייס עי ניוןשן,4וו,,2-,
 ועגניך לקמין ון,יויה ".עז" ראשיושב "תנית: בשינני י:י.יינ השסקים הס1",ה
 "?ע.1כיף ;,. ",, ך,,,ת "2;6;וש

1319 ניוו.:.1ן ת;.י. "' גרו ,' ;,"ן. "!ון,:יןי.,וי



 ת.טב"ה-כהחם והבניה, ההבניןהיק
 ק,ן'ס "ע7יי1' "ים" "נ;,1:ידי ;ייןנ nlra" ת:;י11,י":

 ן מפורטת תכנית הפקדת בדבו'הידעה מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעה
 ' ,י ,1- ך,,1 .,ג;.ך, ,תגוון ,לזיוית ך.עיי :"קרי. :יתן;."-,"1%, י"נ;.ך, "תידין ,ן.7 %" ,;עיף ;ןת"ם "יימן, גוך:;;ית יךי:.,' ,"ייי1 י"'7 %" ,ן;.ו יך,"נ ;יי;:, :,";שית

 קנעייית שירעם "::.ן, ,היתן ההפומית שעו" ונל"רוידשון,
ן, ., .וי

 ין. ל!.ר(ת .ה::'ת "ן;ך,ת לוויית ה:1'ת ןיס,ןתקורען,
י

 י._
יי% ,י ן .. ר . "-.ך. ךין,יף יתקיין ים גלך נעירעס-, אורך. :י:: -!י%

 ,נשעות גימ.ס תקלס ,,ץ ג: .;יין יקדי :תגנית מזיתן:, :הלית: ו:,1,יס "שרייס וט,ן,ך
 :יך' "ק "-,"ה "די ת;ן.:' !יט נ:, ". :ק-,ע, ךן,ן,ן:, "תנון שמי,נ ל,,מ'ת .עוה לעזן 1:1 דקג1'ת, .ן, ;ן :iD?: ;ן.. .יד,. ;ת,ך'ס "וי,י'ני"ן,קין.ן את יי,", ""י ת:;,:' סין ירי "י יימין י,י7ע' מע'1'1., י:;;ית גיךיס נל"ן ,זץ בל ,;יי1 ר;". נקגנ.ה ל;,;.ןנ, "".. פ,י"ין ך,י.ך.ס;זיקין.ן ]. ,.11luzsi "7ש

קוי
 1 ל..ס יוע..! תנך רש,,, ".ת. ו.נ, "ו התינית :ת"ס .,1,

 "%ל.רן. "ך,,ך.הך,__; יי:.יך מ,." ,מעיין פיך ר;,י, ".ת. "י"ג, "הטית יפייס:,י, ניקרן. ,ענית הה;.י.ת ,ך;י; :ך.(,מ,ת. ן. ?OU-1 _ן(ין,:; ",., ,"טגן שך-,ן ל,,:,ת .דוה מינון ,:ן זה::.ת .ן. ;,:::ן
 הועדה במשררי לתמגית דתנגדות לתיש ברשומות, ז. הודעה2יל

 ורדימתןי' ~?'A " "11%1 גיניתי 11! תע., נסנטי-ן
 ולבניה לתכנון המחוזית הוערה ראשיושב ויב'יך ,עגון המהידית הועדה ראשי,שב

 דדרזמ מח"ז דצפוןמ"י:

 המשבט בתיהימרת
 ב'ריש7'2 המהין' המשפטב"ה

דומנ.ת
 "זס גי גו" יעין .ן;;. ימעך, 1,, י:גרקיס י..,; ,.:ן ;~n?ri ,ך.1, ך:;ירש.ן גת.,.י דישתן, .:.ת דיוש. נ. 'וין"1.'
 !י"ס לעס .וט עקר ,י.שה ת.ך "ויש, ,ך, ,"טון .ןר,ן, ".', לי:.י:ית יי:יקש,ת וך:י.,ת שאלת נעןנון ךן"ה טוגת )1 שישוטועו
 בעעיו. כטוב ?1 המשט בית יחן כן יא  שאס הכרוה, לאותה התנגדות זו,הזמנה

 32,70 ערבויותתיק 1:70 ע:בי"ההיק
 955ן(, כךרס )26 השכ-ו בנסן ה' ביזם בכפ- )4 השכין באליל כ-א ביום ךירושיימ שנמטר ירועלים,16, גיי1ן,יי ";ייר :.ייק,.ס, לי.נ,ר א'"!ץ ייני ;.:י1:ן:'ן ג..זין :יד,: מ1רה' אברהמוב הקם ,טיח ;ו:.1גטין

 'י, ;,יקו :ימי: מ1רח' אברהמ.ב מריםיייק,סן"ת לויננר. קורנליה ,ןינושת 1%%%(,לסגר

 1(, %", ייגעי 151 חק-, :צית ,' נ..י ",.ן ..% "7 י;1:יהן., ג'יי- ;;"י מ,י1",'ס, כמסה מכע.ד ט"ו ;וגיןג;1'1
 .ר.ק,.ן. ז, מי.ינ יי"ינ מרי'ם סרסהיךיי,"ה וגי,- מי"ינ )אלנתן( כודאדאד משה ךך1., ;1נ.ןגיו'ן

 1989, גדצמבך 22 ביום שנפטר ירושלים, 1,כוים

 1 יקר שבתא', י' יריקתי!. !, ירך; יי"1נ אלחתן ?זראיויג17

 בהי-אב'ב-'פו המהא' המשפטב'ת
למנוח

 והריני המניח, של עזבונו למנהלי המבקשים ולמינוי המנוהירתת 3536 69 עובוניתתיק
 .ורזן, וב., יין., :יןג11 יען "ינת ,י ש.1 "-ס :, ןן:יול.1 ,ן ג'ין יל-"ג'נ עיטי ליש. להם "ינית עוניךי::'1
 יום עקר חמישה הזך להגיש, עזבון כיהלי למינוי אד קד,מרזהלהי,נגו 969ג,באוקטובר

 באם המבוקשים, ילמינוי להכרות ההענוות (., הזמנה פימיממיום שמענם עו"ד, ישראלי, ל' דך' עו"ר, ומפי, ע'והמנקשים
 בעיניו. כעזב צו ההשפט בית יחן כןלא 3. בריעין רח' הוא גת-א בי-דין כתבילמסירה
 רכם ולך,7.' פל המכריז צו ליחן בקשה המעמן לבית הוגשת כי ידועלהווי

 1 ",1,.].], ת;... ,' גווך ,' ],וגן. "יי;י:י:יצויןל32]



 בתל-אב.ב-יפו המחיזי המשפטבית
הנמנות

 צו המשפת בית יתז בז לא שאם התנגדותו, טעמי את 11, הזמנה פרמכם 3878 69, עזבוניתחיק
 כאחר. ביום בתל-אביב ש:פטרה אוכ[ן, דיו[יה המנוחה צוואתיעגין

 רשם ולך, זי' 1969(, בנובמבר )26 הש"ל בבטלוס"מ
 ה,-אב.:. !!, נוונךי:ר מיתי: אלון דבורה1"ינ,שת

 י1,1%% שנונותתי, נח,- ההחי ך:שיס נמת ימת-?ג "ו! גי גוה מ,:.ןהריני
 גוומן, למפדרה הרוחה צוואתבעין מדוע טעם וליחן וו, הזמה פרסום סיים יום עשר המישה הוךאביב
 ה,-%נינ. "%, 111 ה?,ן כשו' נוזמן אפריםוהן:,ש היתן יא 1מו1ע ואחיו;", ו?11,ן ת.רשס וין הגוייס יא הזנח.,א

 ?1 ,:תן נקשן הנעי, נתיק המש!? ינית יושה נ. .ן,ע,ק11. תלווה המשוס נ.ת .ת1 גן יא שאם איון, יונ1רן ?.ומה קישהע.לת
 להתייצב אדם כל בזה ממין והריני הגיל, המיחה של צוואהקידם כאמור.,ו

 cuu 1,ית1 11, "ומג" !ריש מירס יום עשי היית" ת'ן יישבט ננ,ת ישם ולך,ד'
 ן ויזוע ה"נ,",, ק, ו%,י11ן ךזיי,ה ריס י. ,מקש ייתן יץמזיע

 %",,"," ;1:1:1תתיק
 טמע!? י'ת יתו נן ,א ש"ת ,מנק, ע1:.ן מעי, מינו. ?. יינהןיה

 נע'נ'י. נןיניי הש-י ננ!,1 .-1 נ.וס שנקר דימב, דוד מנוה ץ':11נע:'1
ן

 ישב ילך,ד' י,,1(, נ:1נמ:ר)2%
 הי-"ג.נ. "!, 1.ננ1נ מי".נ דומב י1ל'ה1,מקקת
 של ירושה צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה בי יריעלהווי
 10;290 עזבונות תיק והריני המנדח, גול עזכוגו כמנהלת המבקשת ולמינוי דומב דודהמנוח

 נו"מן.ן
 ונ.י הירח נע1נ'1 המה טונת יו שיש מסוען אנס נ,

 ה!,ן.1 מי"ינ אלמם )אסקר( נס'ם "מנוח עגנוןנעין
 1969, ביולי 7 ביום בתל-אביב שנסטר חולין,13, להגיש, ההבון, כמגחלת המבקשת ולמינוי להכרזה להתנגדוהרוצה

 המבו- להסרגה החוגרות זו, הזמנה מרתום מיום יום עשר רמישהתוך
 חולון. 15, הפלמ"ח כרחוב אלג'ם לידהיהךנקשת

 את המקיים צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידוע ליווי של עזבונו הנהלת צו למבקשת יינתן לא מדוע טעם וליתןקשת
 ולמז עו"ד למינוי tD'A~N )אסקר( a'o1 המגוח של האהרו:הצמאתו בעציו. יטוב צו המשפט בית יחן כן לא שאםהמנוח,

 על המבריז צי ולמתן ה:-ל המגוח עזבון כמנהל מתל-אביב רוז.בסקין
 להחגר הרוצה אדם מל כוה מזמין הריני הנ"ל. המגיח שלהירווה רשם ולך,ו-'

 התנגדות כתג להגיש המבוקשים, להכרזה או למינוי הצויאה,לקיים

 ניח ית1 :ן יא שמס י., המץ !קוס כיזם יים עכר המשןת'7 "ז',"7 עונינתתי,

 ישנ ייר'ד' pns1 ושייחב'
 עשר תעייה היך המשמט בבית להתייצב אדם כל בזה מזייןהרייי

 תלויים לא הוכח, לא מדוע טעם יליהן זו, הזמה פרסום מיוםיום
 1 1 תמצית תיגהן לא וכרוע המנוח, של האחרונה הצויאה תירשםולא

 ?%11"קאם " 2 ' ת נ 'ב ק ה
 9, ,1.1 שייינן כיצוג נולד1בר1 שלום ין:.ן ?וגאתין:'1 11 הרוז" ייה1 ":עיט :.ת ':ש נן יא שאם ,מנ,ש,

 ""!1, נןןךגר ,ו נ.ום ש;!;רת,-"ן'נ,נפויו.
 תי-אפיג. 5, ...ן שמר.הו יייינ וולדנברו אסתרייךגלקת יש! ולך,ד'

 צוךאתנ הקויים לח מדוע טעם וליתן וו, הזמנה פרכוס מיימיזם עשי המישה תוך המשמט בבית להתייצב אדם כל בזה כזמיןהריני

11 
 צו המשפט בית יתן כן לא שאם טלדנברג,  שלום המוח של האהרו:ה ' 70 ע,ב.נית ק ת

 הציואח.לקיים טילבור, דוד ישראל הממח עזגקבענין
 ישם ולך,ד' זקשבסקה. טנקל סילביהוהמקשח
 על המכריז צו ליחן בקשה המשמם לבית הוגשה כי ידועלהווי
 כל ב:ה כזמין והריי לעזבונו, מנהלים ולמינוי הנ"ל המנוחירושת
 70'י290 עזבוגית תיק להברזה להתנגד והרוצה המנוח בעזמון הגאת טובת לו שישארס

 "1%1, נ,נ."ר ,ן נ.ון ".:י"ג נימי.. גסו: ?ו וישנס נית יתן נן ," שתם ו,מינ.., ":רדה,"1ה, החולים בבית שנפטר מחולון, פךני זיגנרתד המניח צוואת בענין התנגדות זו, הזמנה פרטים כיום יום עשר המישה תוך להגזעי,ולמינוי

 חולון. 10, קיאווה מיהדב פרגי גיזלהוהןבקשחי
 צו למתן המשסט לבית המבקשת ע-י בקשה הוגשה כי ידועלהווי רשם ולך,ך.'

 ולמינויה ורני, זימוני המנות של 1955 בדצמבר 13 מיון צוואהקיום
 "נ-,. ןן:.ח עוננן נןנהית המנקשת שי "7,",1 ע1נ,נ1תתיק

 :תי-ארג עיטרת,-":'נ,
 ניל

 QT~n 'ים עצך המישה הוך הת;נויהה יענוש י' ינ ינייהין,מי9 1

 ני'נ'1. נ?ונ צו ימשפס נ,ת 'תו נ1 ין שום n:crnI '11 ם עינ ש. ה?1.אי "יון נקשה הלש"ט ,נית ינשה גי יוון,הווי
 ישם ולך,ד' מיזם ,ום עשר ימימה הוך שיש ה:.,, ,נקשן יכשיל ג,הלו".
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ן
 ת 1 נ מ וה בהן-אגיב-יפי הנהו:' המשפטבית

 "כווו עמומתת', "1,".2 יויו;.תתי7
:l'1PQמת,-%נינ, צורי 1ד דריה ?%11,קמן ש;??יי פייר, מחלה( )עשה מיכל המווין ?%11ת 

 39"1,באוקכ-בר 1959' בדצמבך 20 בייםבתל-אביב ," ניגס ששלי
 צורי. נעמיושקות ת,ו%נינ. 11, %מוחרדת מייינ פייר יוסף דירוון"ש
 עיר המישה הוך המירט בבית לווחייצב אדם בל בזה מזמיןהריני קיום צו למתן בקשה המשפט לביה הגיש המבקש כי ידועלהווי
 תקוייט לא תיסח, לא טדוע  מטס  יליהן  ות רוןנה פרסום  מיוםיוט 9.10.59. סיוט עייר מהלה( )הנישה מיכל המגיהה שלצחאה

 קיום תעיות תינתן לא ומדוע המנוה, של האתרוגה הבזוחה הירשםילא המבוקש הצו למתן להחכנד דרוצה אדם כל בנה מזמיןהריני
 ן באמור. ,ו תעודה ליחן המשמט בית יגש כן לאשאם הג-ל, היבוחה של האחרונה לצוואה הוקף יינתן לא מד.ע cuuולהתז * עזבו:ו, ימנהלת הצוואה למבצית תמונה היא וכי צורי לועסיצוואה ז., הזמה מרטום מיום יום עשר חמישה תוך הושפט בביתלהתייצב

 ן בעיניו. כטוב צו המשפי  בית יחן בז לאשאם
 ישם ולך, ד1 רשם ולך,ד'

 70'324 עזברנותתיק 297,70 עזבונותתיק
 969)(, כדצמבר )6 תש"ל גכסלו כ-ו CT'1  בכתח-חקוה שנפטר;ו, 1969, בדצמבר 28 ביוםחקיה רמת- 14, רדק מיחיב אליעזר כ(ימרנ:יץ המכוח עזבוןבעין בפחת- שנפטרה קוססא, פו-ננכיסקה המנוחה צוואתבענין

 י:ת"-תויך. מלה הרשקוון::,7ת %"יה. 1!, שיסה מי"ינ פרימן מריםו,ינ,שת
 נו" י,מ.ן .";ו. ונ-., ומניןי.י"ת עשר המישה תוך המשמט בכיח לו,הייצב אדם כל בצה מזמיןהריי אח המקיים צו ליחן בקשה המ17מט לבית הוגשה כי ידועלהווי

 בדמוי יי,ניום פיית ,1 ק.ק "סיע. אנס נ,
 ,א שווע %,,עצר, נייוני, ךן:.ה ;:, יריך.:" דפו,," ת.יקס.,ן תוך ,קיש, "?1.%ן, ,"ישר .,תקן וניוון ין:ו"ה נ;1נו1"נ,, ה,יי.ס יא תונ", יא ין,ע כעס ו,.תן 11, ין::ן

 ן ?..%ן קיוט צו הין:ן ניח 'תן נ, ,,1 7,ן ון,ו"ן, ,..נ ?ו..:,1 ,ךנ,שת, "ורזת "הציות 11. יומן פי;ונ מיון .,ן עשרחיית"
מאתור. בעיניו. כסוג צו המשמט בית יתן כן לאשאם

 1 ישס לך, ישס ולך,ד'

 "1,,י! עוממותת.7
 70,נ32 ע1בונוחתיק 11 גיוס שנפטרה עיךירץ, !-והידיני המגיחה עזבוןבענין
 שכפיר מתל-אביב, ילביז רפייל בקיים המיוה צוי(:חבעניו 1969,ברצמבר

 9(פ1, בדצמבר 19 כי,םבהוי-השרון שוורץ. אלכסנדרוהמבקש

 בתל- המחווי המשפט גבית להתייצב אדם בל בזה מימיןהגי
 הל-אביב. 29, הגולן מיחיב בו-יירא אליהי ד:ן4כיהמגקש

 של צוואהו קיום צד למחן בקווה הגיש המבקע כי ידועלה..י מדוע טעם .ליתן זו, הזמנה D7D-D מיום יום עשר הבישה תוךאזיב,

 עוגו.. ,ן;ן. ,:נקש .ממו. ין.,"::.ת ,% .יווע ,;-,, המוי" קל ק%חר.1ה "?11,ה תןוייס ו," תיג"י"
 עשר חמישת חיך הישיי  גבית  להו1ייצב ארם  כל  גוה מכמין":גי ליתן המשפט בית יגש גן לא שאם למבקש, צוךאה קיום העודהתינתן
 תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם וליחן זוז הזמנה כרמים מיוםיים באמור. 11תעודה

 ק, ק%"ד.נן יבייתו תייקן ייץ ישי ולך,ד'
 הרמן ,א ומסע "נ.,, "כס"

 .הן נו ,א ש"ס עוון, ין;,ן י,מ;,ש ן::ץ..מוי;:גג:

 ישן ייד'ד' נידת י"יבח-י'י:1 בגיטם נ;יב

 -עמ'., ימגין נ.וס .קט, .נית לוקסנבור: בוזהי"ינ;שת
י 2!, .ויץ,.ן יויף מי"ינ יחזקאללאור ח,ו%נינ. 4, הי .שר%, 2ס ין,ג, "117"" ע.:ו:.תת,7

י הין' ייבגני י! 1"ם ש;גג,יקנ'נ חי-ינ'נ' קן '1 2א 2נ מנוס 1,,7;ג1ונ, עריקי ותנסק ש, ?.1,תו , לפועל וגייציאך  הינוה של  יכון ;:נקה ך:גקשה ביצי כונריו
ללל'של%וו,ה.ינ-ל. לל

לל. ינ-ל,  ג?1גון הנ"ך סוגת לו שיע הטוען אדם כל יזה שייוהריני  ךן.יה הוך  לתייש.  המנוקשים.  הרווים  למהן ליתמיוי.צה
~TU 

. יחן בז לא שאם הצריכי איתם למתן התנגדות ה1מ:הזו, פרכותמיום ?1 ""ן .ש-ןנ.ה נ,ן ,- יון
-- - 
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 .כא בעיניו. כטוב נווים או צו המשפטביס

 ידן ולך,ד' י"ס ולך,ד.

'1;,י1322
 ";,1,2.1ן ה;.,. %' גביי י. 2;,י. ו;יניי,י,

1

- - -
__ל4



 בתל-אביב-יפו המהיוי המשפטב.ת
ה~מנוה

 אלם גי נ,ן יומ.ן וזוני 'רוקד, ע, "יגריויס יגויס ,יתן נ,ק.ת ,דקן, דמנזרשיס נתעיב "משאס, ינית "ונשו גי ין,ע,הוזי

 פרמוט מיוכ יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אלץ מהייהסת המבוקשות ההכרעות שאחת בעצבון הגאה טיבת לו שישהטוען

 בעיניו. כטוב צו המשפט בית יתן כן לא שאם הנרזה, לאותה ההננדות וויהזמנה

 "4,7," יייי:יתה.1 ,ן,4%,ו ?ונויתתי,
 הוו:" מיתוג חבושה שרה המנוח" ייזשהנען.ן

 להרן מת,-%נינ, איטלסון נטל ישוך" עתוןנן:'ן %.י- 4,

'ריוו,
 !ושן, נ:ונמני )!2 הש.י נ:!,1 ס,ו aT'J ניו:מני ),2 תש-, נ:ן,ו י-ם גיוס גיור-ישד" שנסטר"

 קוק. קלרהין:,נ;שת!ינו(,
 צ'רנ'בסקי, חיה יתוך" יינתןנו:.ן "7,!"" ;וזוריתח,, אור-יךיןן. 4, "וו:" מיתוג חבושה יעקבזןן:,ש

 ת,- ""1, "גן-::ייו, מידי: צ'רניבסקי שלמה 'ש יייי יסוו," יו:י;ותתי,
 "נ!נ' תי-"ני:, 4, יציר מדרוג אופן משה "יווה עונוןנענין
 "7,,," עו:ו:ותהי, !",1(, ניוחי )"2 תש:-ט נאנ ,-א גיזם גת,-אני:שע"ר

 נא,., "' D1'a שניי בכור, לו' שמואל דממת ?ותןנתין ת,-%גי:. 22, נוו:ויייי מין,נ אלון דבורהושנקשת
 ",י1(, נ"ווונט );1תשס.1

 הו- "", ו'נ.סי:נק' מישי סימו נבר'אל מס'1"ינ,קת
ן

 "נינ. "171,7 עו:ו:,תתיק
 ינית שיטי מיית-נו, אדלהי'ד לודבוו ומהי ?ונוןנעוין
 נ:ונמני י1 ניוט :1נ-צי11ן,וסוייג

 "7,,"ן ירושותת', ",,ן,
 נאיוונן ו" ריס שתסי DID~) ציון "מנוה 'יושת:::'1 ,4,", ",נניס יעז יי",נ אדלהייד ניקולא',"מנקש

1',1%,!
 נזימהוהמבקשת

~DTD 
 פתח-תקוה. 43, היים הפץ "רחוב

 ";,ו!2 י,יייית"'ו
 גבעתי'ס, 24, ההע,ש מרהוב ארצי ~nar המנוח עזבוןבענין

11 
ק

 23, עבודה מרחוב אברהם בן בצלאל המנות ירישתבי.י? 1969, בדצמבר 26 ביוםשנפטר

 בכסלו א. ביום בכפרלסבא מאיר התולים בבית שנפטרהרצליה, גבעהייכ. 24, ההע-ש משים ארצי כוינהוהמבקשת
 1989(, בנובמבר )11הש"ל

 :1,- 1"1, י.י1 פי;,. מייינ בן-אברהם אמנון"מיקש

1
 דרכיה. ע:,, "7יו,2 ייישיתתיק

 !ת"-תקין. !1, שי" 'ן"ו מידי: ליפשיץ שלמה יךינ,ש "117י2 עונדותתיק

 יי:", ו", ינ' ,' חייי: כהן אברהם דיו." 'רעתיערן
 73י,]31 עזכו2.תתיק 9"19(. במאי )27 תשכ"ט בסיון י' QT'1 הנגיד בכפרשנמר

 5ע ביזע "עטרה סכרדליב, יהודית ימ"הה עיביזבעמז כהן. פרנקלינהוהמבקשת

 1959,בדצמבר
זך:נ;עתיותנחושתן. "1,7.ן ?,נוותה',

 ";,112 עוגו:.תתיק שונייה פירר. ,ג.ת רופס הלה דן1ון" 'יאתנעדין
 18, הפל-חיים מיחדב סרמניצקי גרשין המנוח עזבוןבענין 1960, ביוני 15 ביוםבפהה-הקוה

 1989, בדצמבר 30 ביום שמטרהל-אביב, מגבעתיים. רוזנס יינקבוהמבקש

 תל-אביב. re" ,18~-חיים מרחוב סרמניצקי ריזהד"יבקשת
 29SITO ע~בינוחתיק

 ותמר יערי דן יערי, אליהוד יערי. הוהיךן:לש'ן
 יעיי' ,7,""" יו:.:ותת.ק

 "14,7" יונו;.תתי, "ן,,21, :יוש,'ס משי. אלקריעף שרל דמנות י1גו1נעציו
 דמתה, לבית ?מר בזטעידה המיחה ע:בוןבענין 1969, בדצמבר 21 ביום שנפטריפו,

 ת,-אנ,נ. !!, ו'נוטיונקי מי"ינ סי' יהודית וממתשת 'נו. "1,"21, .יוש,,ס משייית אלקריעף הנרישינקש
ן
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ן
 בהל-אעיב-יסו רמןן:. 3u~u'cnיח

 )המשד( ת ו נ מ 1ה

 "ז,%!ו עונ,נ.תחי, "ז,111, ע.מ:ות"יד
 שריר. משה יייית ?.ניונן:י1

-ia:a 

 11, "יעי ?,.נ" יי".נ וולדמרב 'וסף ימיי, ?'ייןמ:'1 :,מ י..ן נח,-"ג':
 ), ר[,,נננ,1

ת,-":י:, %"י1(, גזימני
 ווו;-

 נח,-":ינ,
 ת,-,נינ. 11, "יזך ע,.נא מי"ינ ,ןלדפרב זיוה,יך:,ע, ת,-,ןנ. ,ז, ג"ו:,נרן,;ת מי".נ שריר 'איר,ן:נ7ש

 וונו:.תהיק
~li;?o 

 ן ו;,,וו ע,ג,:ותתי,
 ויו, נווינר1 תי-אנינ,ותק.,, גיור נת,-ושויר שתיי כהן, ';:קב א"י" ;וייןמון "יצת ו, י'.י1 :יחיי נסים דומני בהן ושוך עוננןיענין
 ת,-,נינ. "1, :ך,ס יי,,נ כהן רוינה,ךי:,לת וקין 7,, תעי ייך'נ )שלמה( סלים דומ:' כהןי"מ:7"

 ת,-צנינ.ר:17,

 י-נ נ.וס שוחי חט.ד'מ, אברהם ך"ךת ע.נוןנעו.ן נ"ר,-קמה קעור רב'מב.ץ. משה המעה עתוןנע:ין "ו',?7" ע,2,מתהי, "ונ "ו ייגי:ותת,7
 ::לך-ינ", %,.י,, :,1,;,ני ,ג! חק.,:,;י1 %"1%, נ:.נינר "!ניין

 2'יי'ס ש.גי1 עיי, יי" יךין,':, חם'ד"ם ריחיך:יל"ית ת,-"נ':. "(, י"י' יי"ינ רבעוביץ סופיהי"ינ7שת

 (ינ', יתיר.נ משויוה ברקו רחל היו,"" ירשתמ:.ן ונ;"..ס, 1%, ע'ו,.ן :'י,ינ באים דורה "ך:ו"" עוניןנוו.ן "ו,וו" ?.נין,תתיק "ז,וו" ?.נוותת.7

ע::לר"
av1 su ג-ך וטס עתק-ת,,:, :,,';",ן, י,,,'ם געת ק::;יקיד"-ו., יפו, נזגינר 
 ,1,.1(, ייונן:ך )" ה;-י:,(י1 ךנ;:. ז,נ :.וי!.נ, ל,:1; אילן שלמה1דינ,(

 11נ', ךתמר.ס "ייית יי"ינ ברקו 'ק.ה'אלי,ינ,ק

 GZU:;O ?.נומתת,7
 :1.יין

 גחל-,:יג ניייי בבערי, יהז מין.כ'...ן:ך::(!':::י" :י:ת :-ת :'ים יית-ון' תי-ןע':י' :ונב.::(גךוי'סנ:( "ו,ווו עיזוזותתי, !,,- !, "וי.ק,.ן ךר".נ יקסלך מסה ניוון" 'יפתייוין

 ימת-ו1. 11, :.ץ ,נ :יחי: צבינו-' מיכאלי,::7ש אי;.שק,31,עת"-תליך. :י".: מוסקוכיץ שזריקה.גך2,שה
1

 %;,%17 .יוצתתי, ";,1!ן ?.:ווזתת.,
 נ::ן:נר " ניוט שוערה שרור, אד'לה ,יופה ;,:,ןנעין יי1 נ.יס :ת,-"נינ שניטר השש, אברהם "מונח 1TITUגןו'1
יחיו, ,"1%,תצמגי

 "!,י2. מקר הורבט אלזה.(יקש, )השש(. אב'ש' 'חיאלוימג,ש
 "זיע ון:ו:.תקי,

 ,ו,,וג וייווצתת.7 "ן,,.ן קוי, niu~:r קובלר, הדרה ךךו.,ך pllgגדין
 יום, נך,. " :,,ס ק1יטר: שוקר, נע'נ.ה נייילן ;ינץ:ןוי1 ופון, נ",קלונר )% תקי,ן נתשר. ,,נ.ון

 זית-ון. י2, ,ן-ם :ו"ינ עור ל'ל'יך:'י,שת לת,-"ן'י. )קובלר( על.מ' רחלו"מנ,קת

 "1',"%1  עזנויות ת.,. ,2ו "; עו:י:,תת',
 %",1, ניחס קנטר 1'דנהלד, אריך; ימיך '~rsT:;:'1 ל'אין :תצר וט יין,; y'aT~DTa. יהודה "ינ." עזיזנ;נ'1
 ת,-אניב-י!.. ,, נניס מי,.נ 1'דנפ7'ד רחלו:ינ7שת רעיך, .עגגין, 1פש ,יו,' מן,נומישקיביץ
 ת,-"נינ. %"1, גן-יקז" ירבוע מוסקוב'ץ שרהוימנ7שת

 יז,41ו ע.נ.:ותתי,
 נ.יס :מי-.?דג קתטך אסטרו;, מוחם :ן:י, .י.שהנ;ו.ן ,2ו ,ז ;י:1:'תה'7

 א:ק:ע"ן, מרדכ' "מתה כונוןניען

-:JSiv 

 יום(, נ". ה:1 בשנען :אייי :-א נמר-ין,:
 ת,-":.ן. ,1, ",,ך,1 יי,.נ אסטריו דו'אל":קש %",1, גזן:נר 21ניופ

 ייךונוה. אנקשט"ן שי1ה:נ,ש

 ן 7%,ן4ג ?.נעותת'7 %;,7!ן ?.נומתה',
 וורפינקל, דוד ייני, ;.:י1יןו.1 יימט.ב, עלוק השוך ;.:.1נעמן
 עיי לי".נ עזרא משולםי"מנ7ש

 ת.-"מג. 14, נ,, מי"ינ וורמ',:קל ישעיהוימ"ש יד,". %, יס.
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 בהל-אב'ג-.פו הךהוו. המשפםביה
 )ההשך( ה 1 נ מ וה

 1 שלם דוד ו.וסף מ"רר,יה אלימלך צדיק.וןנ77'ס ";,11" ע,נו:ותת.,
 ירושלים. קטמון, 4, הנשיאמיהוב 13, הרדים עולי ייהוכ מרר יירקב התניח עזבוןבענין
 1955, ביולי 18 ביום שנמטר לעיזן,ראשון

 ת,-"ךנ. ,1, עי, מיגינ פרר קלרהובמנקשת
 נטעי,, י ניום שעטור ט.,:לשט-ן, ,צחק ?
,11"

 לו.ן. חיהוניקשת ,7,"ן.ן ?.מתתתי,
 )ווהד.,

 נו-ה נ,נ נ"נ ש.ן:י רי:בי'ם' נזיךנג."",ן(,מה

 %", החש"ן ישזי.ת אליהואלאלי

 .!.. "", 'יישובים מ7יי1ת מרדכי אלאלי.ין:,ש ,117,7 עונומתהי,
 הל- 117, די:נגוף מרהוב יינשטץ בתן הינוח עזבוןבענין

%
 ימתין עןנ.ןנן.ץ ת,-אנינ. 117, 1.;:;,ף ייי.נ ו'נשט'ן טבעה 1;ן"7ת

 ברט_
 אברהם

, 1
 מת,-אג':. ו-ס אוסקרוין:,( "ן,,4ו ע;:י:ותה.,

 חפף ההולים בבית שיפטר ייסף, לנזקרי המנוח עזבוןבעגין

 70'372 עזבינות תיק 1959, ברצמבר 16 בעםהרופ"

 ;"ק-תצן, 4, "יי,.נ מיעיי כהן רבקה ויון" יזיןיע;'1 רן,". 4:, ועג ח"ז ייוי: אסתר עדריוימי;שת
 נתק-הקן. 4, אורר: ;!רת,נ כהן מזחםוךז:7(

 דאג, מצי היךשפלד aTnJ דצי" עוניןין:.1 משויות. כהן פרומה אטליוך"7ת ";,"י" .ייניתתיו כהן, )כזן( דוד ן::ון צנוןנצין "7,""" ע;נו:ותתי,
 גצך. מהי הירשפלד תקוהיימקשת

 גשת גם הידרעה נמתלינ:יץ, כ(ב.נה הכנוהה עזבוןבעוין 1987(, בדצמבר )7 תשב-חבכסלו ,;,4;" ע;נו:,תתי, ן. ניון קהיר ינני-ש:?, ת.ון אלי דן:.ח I11TPנעגין ",,וו" ע;:ו:ותהי,
 1979, בינואר 5 ביום בפתח-תקוה שנפטרה נפטלביץ, יבאר-שנע, הלימי לבית היון אפסיה אלוהוהמנקשת

 גבעהיים. 13, מיימות מיהר נמטלביץ בושהזהמגקש
 333,70 ע1בו:יתתיק

 378,70 עזבתיה תיק גזוקולובסקי, יעקב גן אשר המנוח עוביןבענין
 וש ניב 111ב נ7נ ;ם "יזון 1'ב. יוסף ומת, עונכןג?ךן ה.-,נינ. %, ינד מיגינ סוקולובסקי ואב.ומנקש

C?1דוחן, ";, גקין מר"ונ 1:ט'ק )זאב( יוסף 
 י11,1. ,;, י;7'1 מר".נ ניב רוןייייקש ";,,נ, ע,:ו:,תת.ק

 י-ן :יון גיד,-וו ק;[(ר ד1'ד11ן, דוד זמת." יינכןנחן
 "7,;;% ןו1:11תתי, תש.,,נחת

 "! נ..ן יפת-'ן שח"י שטרנליב, יוסף דתו, עינוןנעמן דוידזון. תמה,ין"שת
1ן %ויי'ימ:י:י "7,"11 ן.נ.:ותת',

 ש;?:י" מת,-,נינ-ינו, ברכיהן חוה ומתיה עינוןנעין
 שת.ךו שטרנליב, והנה שטרנליב שוש1היךי:;7.ת

 1. [ וווי יוינמנת-'נ, ירין, נ;.נ:נר " י'.םנת,-"מג-יין

 "7,,]% עונ.מתה., ברכ'הו. ינ.ת לוי עדנהווינושת
 נסייני 31 ניון שעיריה וסקביץ, רחל דשי"" עייןימין

 יוי1, ,ו,""" ע::יייתהיל
 "1, ו.נ:ונ מי"ונ :ליקסון ורדה - רוזל'היךינושת אברהם "יייי;:נקןי?;י1ע::יןך::ו"אלברטווקסלר,

ת,-א:ינ. נרן.,, יוי-י"-היייי, י'" ""ייי] ךין;יוקסלר  יסקלי( צבי QT1 י[ ,"יייי וקסלימקי:גו(:יגדז
 דיי':';ןל' 1ת-י], 1T~TD' שנשלה י.;.ך שנתנן..1

 י,ניט.ין,. מי"ינ 3T~TD' .:,ת אבניאלי מלכהוון:;שת נשר ום ד,זי? )סלימאן(, שלם דוד וקו" יצניןנמין
 הל-"כיג.133, א' ביום בהרצליה שנפטר מהרצליה, )מולימאן( שלאייןדוד
 רשם ילך,7.' 1958(, ביווני )19 תשיירבתמוז
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 נך.פה המךיוי ה2'כ"טבית
הזמנה

 הקייי[ יא תוח, י" סייע סי:' י,,ת1 יי, ",::, ;יני( מ.ין.ים יי,21ון גיי"ך שים ג'ון
 י,,!ה, רוז:הק שמואל י::.ח יונוןנעין

 ה.יקןיקא נה.נו שהסי
 ן ?,)%ה ק.וס תעוות ת'נת) ," ויגו; יאוי.)ה ,?11,"

 באמור. תעודה לתת המשמט בית יגש כן לא ונאםלמבקשה, 1969, בספטמבר 29ביום

;י
 ן חס יד,ש, גיי"ת) עך::שע.בהנבג::::4יכ)7ז:ה

 "51,7 יוו"" קי.םתיק ה::.ח גל,נון ומה שנת ין C'W "וט גל נין ):ומ.ןירי:,
 נ ורנו[ מ..ס .)[ עתי המצקך תוך .ך;.ק, ה?1 ,מתן ,התצן1"י.?"

 ו:?:ין שממין, פני הן:י,ה ע'-י) י )
 "1 נ..ס נפי!"

:?.נ
 הר?,.ה. ", ה!'ונ' ה,וננרס ,'י",נ ר מ:' וך א'-מ,,.י ?, ,יקזו י'ת 'ת) נ) יץ קנס ויני,ן' ייי גע,נ.,.:ניית

 :, .ייע יויי. י-ם .,.,.,
 הו', נתי, "מע!? ,י,ת "יתק"

 צו ייתן נקש"

 נ," ישי."נוי
 1 !יננם מירס י"ס עשי ךמישה תון ,1:ו.ש, .1, ,"ת:)7 יי.זךו;., ,, ,ו יוראה ,י"סתי, ייונתן דשך שגח יו קיק ךסוע) a's נ,

 נ;ינ.י.גן,ג ין1%,ננ.נוגר 1 יו "יקרן ג'ת 'ת) נ) ,א ;,ס ,ונרכך, ,".ת, ית:וי,ת ,י,",יעי " י'.ן חייי מך.י,, מרקוביצי 'צחק דמיו" ייי"היע:'1
 ישם רוי,ש' מ".יה. ויכמן חייםנינפש
 הרוח צוואת קיוט צו למתן נקשה הגיש המבקש כי יוועלהווי
 0:,90 צוואה קיום תיק מעזבון הנאה טובה לו שיש אדם כל כוה מממין והריני ייתקמרקוביצי

 9[11, כן לא שאם הכבוקש, הצו למתן ההנגרות ,ו, הזמנה פרסוםמירס בחוקןובי סו ניזם שנמטר גרוס, ייקטדר חגוה עזבוןנענין .ום עשר חישה תוך להגיש, המבוקש הצו למתן להיגד והרוצההנ"ל

 המזפ" ביתיתן
 "יפה. ישם רזי,ש, 13, שמינוזה מדרגות מרהוב לוי לבית גרוס ליליוהמבקשת בעיניו. כטוב צו

 ;שר יי.ן" תיך ג:שיז ננ.ת ,"ת..וכ אום :, נגה מימיןך1)י

 "1,7" צוו"" ,יגסתי7
 גק..ים י" ה.:", ,ן מודי סכם ייית) ,י' ך'ן-" !י;]( מ:]נ ,ן

 ן :::: :תיג,,:: ען,ע,:ג כעי: ן::י:: נ נן.י" חיסר ני'נהוט. )אל'הי( 3ו11,1%י'נז נווינה "נימס
 יא=ר. ו. תעין" י'ת, קמטמט ניח 'גש גי יא שקן "::),' ך.(". 2ן, ע,ינא מר",נ וולד ,ג.ת 1רינהוט רות)"מנושת
 רשם י-וי,ש' עשר חמישה תוך המשפט בבית להתייצב ארם כל בזה מדמיןהריני

 ,!י וענייני[ נו)יס ,יתן נקשות יחן, י:(ורק.ס גתי7'נ הישח, ,ג.נ ",וק. ני יוועייווי
 "זם ני ננה מזמין a:nT .ר71ה,

 פרסום מיום לס עשר המישה הוך להגיש, לה, לההנגד והרואה מחייקמתצליו המבוקשוה ההכרוות שאחת בעצבון תאה טובת לו שישהטיען
 בעיניו. ככוב צו הממט גית יהן כן לא שאם הכרזה, לאותה התבגדוח זו,הזמנה

 יו,"5 .רושותת., "7,"2 יי.ש,תהיק
 נרסס, 'שעיה ךמנית "TST:נ;1.ן גפיו(-,גה שנעורה 1",ך, ארנסט'נה ךן:ו"ה י1ב)1נענ.ן

-crit 

%(!1, ן"י1. יו?ןנר ו2ניוט נאוק!.ני 7 מוס

 7:י". ממיניייא.,, גרוס ארנה.ין:77ת .יוקרן. 2!, סשיו.ן,גן,. יי"1נ נבון בנימץיהמנ,;

ק "י" - "ן::י ב-::ג:ג=כיי""  ב::: -גג 
 שורץ. -014."מנ,; טינ'א:וב. מקסון:נ,ש

 "7,נ! ירתותתיק
 "1,""1 .רגשותת., נתינך שנווך רוהם, ישי"י ג) 'עקב "שות 'יושתיענ')

 ), תש., נשג? נ.ניחס
 י1 ג..ם נחרך שוחרך שנרך, רי'זה --ני,. !;ני,נע-')' "1"11, ג.:1"י

 ,(ין'ייינ.יי ,י.ת-י,יקין. ", רנת משני, רוהם רזינה)חקות

 1 ביום בחימה שנפר מחיפה/ לוי מדד המית ירוקתבענין I'?'?" ,10 מרהוב זלננבאום יויןיגה המנוחה ירושתבעין
 פ"ק,בארגיכט ע198, בדצמבר 29 ביום נהיתה שנפטרההיפה,

 תיזה. ", ומלון יריונ לוי ?רלה יי2,ית ו'ירסי.  עליזה1הך:7שת

1
 י, וין), ךייזיך.ןייני;1321

 "י,ן.1,1ן י?.י. י' גידי



ן
ן

 בהיתה המחווי המשפטבית
 )המשך( ת 1 נ מ וה

 "1,7"1 ידושאחי, "7,!,ו ירושתהיק
 "1, וורנויו לי,ינ טאוברג אליאס רנון rt~?1נימין נלי!" הרמןזוםמןמ".ן","נןןי ה:נוהשמעוןנעניזעוגון

 969ג, באיקטובר 23 ביצם בקרית-ים שיפטר א"קרית-יב 1969, במאי 29ביום
 ך.;ה. !:, !.1;,ר יי"ינ )אלסטר( זוממן טובהי"מיו"ת

 "7,ו"1 ירושות"'ק
 היפך, 23, הניחה מתחוב בוגומולגי משה הנגוח ירושתבענין

 קק 1%נושתני
 ישן רוי,ש'

 בבארושבע הקיוי המשפטבית
הזמנות

 "ןס ;י נוה יוי.ן 11נו. ירוש,, ע, "מני.ויב יטיס ,יחן נקשות ,ינן, די",רשיס נתיקים "משפט, ,נ.ת "וושו בי .וזעיךוזי
 פרנק מיום יום ;וי י:.קה תוך ,";יש, ,ה, ,"אווז ,ךי.!ך ",.ו מה.י"נה ךךנו,קית ",נרוות ששת נעונין השה סיגה ,ו שיששוען
 בעציו. כטוב צו המשמט בית יהן כ! לא שאם הכרזה, לאותה התנגדות ,ו,הזמנה

 "7,?1 .יושותהי, ין,71 עונונ.תתיק
 ב"ר- 172,4, ד' משימון שמעון Dn:D המנוע ירושתבענין 21 ביום שנפטר יבאר-שנע, ככר חיים המנוח יזבוןבענין

 1968, במאי 15 ביום בבאר-שבע וזנפטרשבע, 1988,במאי
 מנאר-שנע. שמעון ברכהוממנקשת נאר-שנע. !,"1. "' משיייו בכר מרים~ךייו"ת

 ג"ר- ",1!נ, ו' מק.נ,ן אעישה ממן ימנ.,ה ירושתנוין "7," עוג,ו,תתי, "7,"1 ע.נ.וותתיק
 1989, באוגוסט 14 ביים בבאר-שבע שנפטרה שבע, באוקטובר 26 ביום שנפטר אמזלג, ,מיכוה המגוה עזבוןבענין
 גצי-שנע. "ז!1, י' יש.נו1 ממן שמעון 1ו:נ,ש"""1,

 אשקלון. 559,27, ד' מעתיקית אמזלג 14רמנדיהמבקש
 11,70 עובימתתיק

 באר-שבע, 13, ביאליק מטחוב סתוי יינקב התוה עזבוןנענין 10,70 עזבונותהיק
 1969, בספטמבר 19 ביום בבאר-UIV שנפטר פ,ריה החדלים בבית שנפטר ררסינק, ואב המנוח עזבוןבענין

 סתרי. יהירית והמעקשת 1969, באוגוסט 24ביום
 רטם לרון,א' רדסיגק. ארגתוהמבקשה

 בנצרת המחוזי המשפמבית
הזמנות

 אגס ני גזה מזמ.ן ון1ני ירושה, ע1 המנרי,ים !11יס ,יתן נלקיח ין,ן, ה:יזרשיב נת.ק.ס ךיקעט, ,ג.ת "ונקו נ, 'רועייווי
 פרגודם מיום יום עשר המישה היך להגיש, לה, להתנגד יהרוצה אלי להיידסת המבוקשות דהכרזוה "א"ת בעוטן "נאה טובת לז "'ש"טיען
 בעימו. כטוב צו המשסט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאותה התנגדות זו,הזמנה

 70',9 עזבונותתיק "6,7 ירושותתיק
 בספטמבר 9 ביום כצפת שנפטי ע"ש, שלדם המנוח ע,גוןבענין מצפת, מנדלסון )צבי, הרש ידלוף המנדח ירושתבענין
1959, 1955, בדצמבר 13 ביוםשנפטר

 נו.ניגר !1 ניוט נמת שנעטר" ע"ש. זרי דינתהועונון ייפה. ",יעור, קרית 11נ., י.ן.ן ךי"ינ מן, חנהו,ינקשת
 ,",1' "7,7 .רושותתי,

 "1117 יר.ש.11היק 17, י,,"י נר יי"ינ מלדלפון טיבה "מניה ירוקתגעו.ן
 12,70 ירושותתיק 1959, בנובמבר 18 ביוב שנפטרהצפת,

 נן!1,ה שוערך המיעניה, שורצמן יטה "מווט .רושהנעוין "יי". ",יעור, קי.ת 11נ', י.ניו מי"ינ מן חנהוממנקשת
 שור- צבי המנוח וירושת 941!( במרט )27 הש"א באדר כ"חביום

 1ו
 באוק- )30 השייך בחשון כ"א ביוב בעפולה ש'-טד ממרהניה' צמ7 ' ת וש ק

 1953(, סונר ביום שרונה בקרית שנפטר דילמיס, קליין המנוח עזבוןבענין
 שדרצמן. פינווס והמבקש 1968, בדצמבר11

 רשם אסא,אי 513א'. העמק ממגדל במלכה כ,יכ,וןוהמבקשה

1327 12.2.1970 חש-ל, א' בארר ו' 1602. הטרס.מיסייקוט



 הרכסיה ר.ו ; במיהזממת
 בירושלים האזירי הרבני הדיןבית

יהזמנות  .תז גן וא שחס ;., ",מ;" ערסזס ייזנ, יום עשר המיק" תון ט:;,ת'1 ושני ךהז יניה 'מא '"' י"ת"י מבוטי":כ:"1שע: שחהת נעוגון "מעונין או ";אי סופת התונע נ, .רוש". ויו. ,יתז נישוה .7י;' המיורטים נתי,יג ,7.ן, ינית "משו נ. .17עיהוו.

 11"1,הש., ת.ק ן"2;תק.,תיק
נתין

 עזני
 גיוס ג.רוו,ין ש;:?רך ולבך, שרה ךל;י"ך ייייוייי.1 י'יוש..נ וגטי בורשטיין. אברהם הישח

 יוק(, גמי,, );2 תש:-ס :",.ךן. %ן,1(. ג.וני )u"srn 1 גחון טעוגי.ם
 ולבך. חיים,מקש; בורשט"ן. חיהדמג7.ת;

תי, שינטר זוממן, אלכסנדר ורשויאר ךן:ון ייישתנעמז ג%1,תק,יתיו
 5 ביום בטראמטה שנפטר כהן, יוסוו היות ע,נוןבעוין 1955(. בדצמבר )25 תשכ"ט בטבת ה' ביוםבירושלים 12.ו,תע,י

 1959.בן:טךנר ורשואר. וזנההמבקשח:

 ו,,,תש,ית'7
 כהן. הרשטי'ן אמהךגי7"ת:

 1,1%,הש.,היק %"11(. ג.ונ. )2 תענ.ט נסיון טעןי ניס גתי-"ניב שניטי צייטליס, 'עקב ימנו" 'יישחין;'1ן
 ביום בירושלים שנפטר ?בדרין, יעין המגזך ?זנזןיענין צייטליס. ויוסף בלההמבקשים:

 1939(. באוגיסו1 )12 ט תשב ביב ת כ 989,,תש-לחיק

 'יבדרון. יקיף ':כיהב -מבקש. ו' בזם בירושלים ענכטר עמד., וחלמה ימניח 'דיצתבעבין
 1969(. בדצמבר )15 תש"לנטבח

 ; יי%ן,ת".י ת'7 עמדי. שומהןי:7שת:
 ן י,ו נ.ון ניר,ש,.ס שנויי תבל, סלמון ומנון קניןנעיז , "1"1,קיק,,

 שמן:יו(. תש'י,ן! מגן ג.יין,.ס "שלר שורץ. נסתלי מחס ומתן 'ייעתנענ.1
 _,. ש, ." י'-יי,';'ן. %"1%(. ינ.נמנר )ז2 תש', נננ,1 י.ןנ.ום

 י"שי מוניי פולה,מ.ז. מרדכי. שמואל 'ר1שלמייענוש:
ן

 בתל-אביב-יפו האזור' הרבנ' הדיןבית
הנמנות

 ;,ית נן,גון ךי?ונ,ן %ו הנחה "ופת "תיגע ג, ירושך. גיי' ימתן נ7עית ".ן, המן,יסיס נתי,.ם "זין, ,:'ת "משו נ, ייוע,"ייי

 .ה 2ן. נלונ גו גיטן2.ת
 2,;ג,תש,יתי7

 נת-ים. %2, ר.סשייז מר"ונ מנשה חברהםןןנ,ע;
 ב' ביום בבה-ים ע:עטר אביעד, שלום המנוח ירושתבענין
 1969(. בנובמבר )12 תש"לבפסלו

 ,,44,תק., תיק גח-יב. ו!, ןל,מ., ןד"ונ עביעד אסתרהןנןשהו
 )בראונר(, קלופשטיין ריזליה המנוחה ירושתבענין

 ב'יבת כ-י ביים בתי-"ביב ששטי" 4431,תש,להיק
 ת;ן"י

 1970(- בינייתי )6
 תל-צביב. 8, טנור מרהוב כראינר יז'. הייקש: ט"ו ביים בהילל שגפטר שצמם, יעקב המנית ירושתבעניו

 1959(. בבובמבר )28 תש-ל בכסלו'-
 ";44,תע., ת., "יי,;. 2, נייק.; יי"יב שצמס פטוריהומנקשת;

 נ'ונ נ,ך.ת-",ין רהיטיה D~Te, חזה "מ;,,ך 'יושה:עצן
 ,422,תק,י"י7ן,

 י(,1ן. נזןןגר ,1! חק-, נסנת ט.ו
 בלישטיין, סימקהמנישה: בתל-אביב שנפטר אולומוצקי, וולף הממת ירוקתבענין

 1959(. בדצמבר )17 תש"ל בטבח ה'ביום
 ת.ק נת-'ס. 21, זו.א, יי",נ אלומוצק. ררהגמנ7שת;

 נךר?,י" עוטי וולף, )מרדמ'( ארפן' "קוך .רוע"יעין ג;44,ת".י
 י,ן4,הש,יתי7;

 יןי1(. ן,וייוןר ,וו ת(:-ס נשק :.ו י'ין
 וולף. ו'זלה,קוות; מלייך דלרובס'ה-מנשה, אמתך ומלקך ירושתנמין
 ישי ךי:'י 1,7 קובו,.הודה ;"1%(. נא,;יוט )1ן תק:-ן נ"נ ג-נ ג'יןג'יין-גז

ן
 ,, ש,1. ":ור,;.ן..7,;1328

 I~.Z-lYTO "7.,, "' גרזי
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 בפתח-תקות האזורי הרבני הדיןבית
הזמנות

 שאצה געונון המעשין או ";"" מונת "תונע נ, ירושה. ואי ימתן נישות ,",1' ומס.י:יס נתיזים הוין' ינית ".:שו גי '17ע,יוני

 גע' תיג ?ו -1נות
 יין :ן ,% שאס 11, "ומנה !יסום ייוס יום עשר "מישה הוך סרותיו ויתור ווין ימת ינק ל' "חני בת"

1
ה',

 cnfee2'-י
 11~,תק.,ת',

 תש-ל בטבת ח' ביים עגפטר פילגיק, לייב המתח ירושתבענין תש-ל בתגורי ג' בירם שנפטר לני, משה דנונוח ירושתבענין
 !"11(. נל?מנר)17 ין,1(. גסססמנר)!ו

 12,,1, מברניק רהוב מגני-תקוה, פילניק אנשלהתבקש: יהוד. סו, ווייץמן מיהר לוי רבקה שדה,המבקשים:
פתח-תקוה.

 !12,תש.,חי, ,"מהש-,ה.,
 י"ישיו.ז, עתן" פרידמן, הערמן דמ:וה ייושםנעין נהשרי י-? נ.ום ש:!:י כחנה, אברהם ימשה .רגעתנע:.ן
 15, מיזיעין מתהיי ווייס, עווא דייך, אילנההמבקשים: 1959(, באוקטובר )1תש"ל

 פת"-תקי". !!, %"ן-ועם מי"י: ונחמן )משה( מורל אנטה.ימנ7שין:
 144,תש.,תיק!ת,-הדי".

 גננך .' גיזם שסמר 1רודו.ן, שמעון הצוה ירושתנצין
 1969(. בנובמבר )20 תש"ל 684,תש-לתיק

 פת,- ן, י:צ מי"ונ נרודוין וחנוך נח פסיה, יינקשיס: השנ,ס נפזר ז' ניו! ששסיה טון, לאה ךי:ון" ,יבעתנע:.ן
ה7ו". ,"!1(. נןני%1י221

 ראשי מזגיי כץ,שמעון :נעת-שמוני. י!1ו, :'ויד ישנון סיון ראובןהמגיש:

 באשקלון הואזירי הרבני הדיןבית
הזמנות

 ";., יגש" ,המוז פינה ,ו ש.ש מיי:.ן ונ, "ר"ה ההונעני "31,"ש-ית'7
 יחוס מיון .ום עשר י:.שה תוך כעמיתיו ויצור הוין ינית 'נין הצוה עשון ן, .ר.1, ?ו ימתן נשה דיין ג.ת נ!;.הושה
 בפיניו. בטוב צו הדין ניח יתן כן לא שאם זו, הזמה 1958(. באוקטובר (ZO השכ"ט בתשרי כ-ט בזיט ךנפטר לנה,נחוס

 ירש. מגמי סילוא., מ' שמואל בוכבי:דר. ובה.רה לנה יעקבהמנ,ק.ס:

 גרחובית האזורי הרבני הדיןבית
הימנות

 448,תש,לתיק 3~2,תש-להיק
 הש.,. ,"י1. ננץ. !2 ניוט שנוסרה :רו:בר:,פיה נננ,ו נ." נ.וס שיסר זילברמן, ליפו nTian ?וחתנעין הן:.הה יינון ן, .רושת ?ו ,מהן נקשה "1.ן ג.ת נחי"~נעה

 ראשון-שיון. 1", יר?, מיייג וילברמן טוני"מנקעת; יירקה. לזרוב.ץ טובה"מנקשת:

 טע. ש, יימעץה תשגעו, ננ!יי ,' מזים דה"א,יבשיי מים .ו עשי חששו תוך טצ;ות.1 ~ימסור וקץ ינות ינואד:-,
 ,גין-ז ,גוא ינ-י, ויוונה קן ,י1ע, וך"ו?י%ה "עיניןימ'"'ת נע.ןו. נ:ינ %ו "זין נית .תן גן יא ~?DN 11, "וו:"פיזום 1',נייי

 המבד- לטווים ולהתנגד זו, הזמנה פרסום ביום יום עשר המישהתוך
 בעיניו. כטוב בו הדין בית יהן כן לא שאםקשים,

 י"ש' מ,נ'י שמואל., א' יאשי מגיי שמואל',א'

1329 1.יי יאי תצי, %' יעיי י. ח"ן. "!יני:י7'ירין



 ת,צי"כ-:י15 ית, ן דצדיוהדוק
 %%,2 מעת נצייתה,, בירושלים המהוזי המשפטבית

 שדעבסקי ב. זעי והמרן 7וש.א יב,נרך
 תש'.נ-2ו,1 מוות ךן"ר.ת הודגע:'1
 ,קי1: ךן!.רסיס הועויים ש, יות: ישיתינע;'1

 תשי,ן-1952 הדין( )סדרי מוות הצהרות לתקנות )א( 14 לתקוה בהתאםהודעה
 אנה: !יסים ,לי ,ך,ן ךי!.דס.ם ה:עור.ם ק, מותן ;, ק,ן. גן. ךן,.ר נ.י,ק,.ס ,לשן. ךלש!ט נית גי .זון,י11.

 "וידי"תעין ושיתישמת"יי:,י" ייתרי מ.",:יי
 ן

ניועו,זיו1ש,., ונירטיו גרן.נןרזני1.
ן נויו גיוו.4

 ן .ום ש, ך,ירי1גרוען יי)וונו,ס !נ.ת גרן.;נ,ימ"2.
 12 מוו."2

ןן נרט.ו ינ.ת שטןנר,רשליה%.

 ..ס ק, השרון ניו;1ן גרט.ן )נניד(נרניח4.

 42יו ניני %ן לזי,.נ י,,.ן,ן שלמנרורךוך,ק!.

 גילי; ,י,"(,אה".

 ניסיו,.או71.

[ ..ודוני.ס ,נית נרסיןך,וך,.

 יגס ש, "",דוןנר,; גרס.;איווץ9.
 1,11 ני1,,ר1ז נרט.נ"וזך,1.
 מ.,7יר יג.ת ירט,.גי.ין11.

 הש.. שנת,-י
 יוק( נוצינר(zs יזם ש, ךוורו1נךוע נ:ש.נל,,.ן, נין.ן ,ןית ,.רשונ,.ס,.ן]ו.

 1ו1% נון::י1ז
 'r~rtnגרוע נטקינסו,.1' 1'יכייייס ז,,7ז.י1%.

 av ש,
 יי"1 גךיינך11:

 1%4% נזן:גר1, ..ס שן ה",י,ןנרוי ,ין)ני.1.1' .;;דייך ,ניח ן,יןרסוףן11.

חנ:קנירננ.'ס,ניתייוןונ,נו.

 נ,רונ).ס"רוך17. .1%4 נ.,), ,2 1 ,יץ,,נוולקן, נ'רונ,.ס')"ף,1.

 ..ם ש, ה1ןןר,ןניו; י'י'וקה!1,.1, ,'נזנני,ס",,.זזי1%.
 1%11 נזג:נרזז

 לנקי7ור,.ט"1%.
 'ום ש, ך""ר.1נרוי ו.,'ן,ה!,,.ן,

 1,42 אונ'"2

 רשם שבתא.י, ,ויו( 1.2וחר )2%תק., נשלנ,א

 הכרות לכ.רו; כקש-ת בדברהורעזת

 נו נין ,הל.ך ניוצר ך"יור, סינרה ש, משתתף א. יושדנ, בתל-אביב-יפוהמדח' דמשכטבבית
 "ס וזירור, ניעת ,ה.!'ע רש"' ינן, ,"תתז "י ,:,ע,ג?:.ן %י,,%1% ינסרתי7

 ,:, ייותן ,נקש" ין "עת, ש,,. T'Tn יורך נ"ין;,ת (:,נמך, הזגים. כקוותנעתן
 ק, r-1tyn ",מש, י7, ",.י יעיז" מר"1נ בע-מ מ. מ. כ. ""ני" !...קוממן

 שוית ינן ""ת.; דן ,את ש,זרוש ה"מ"
 נעיי. ך7:יעההשנוסה,-,:ינ,
 1"י צ'קר''.:' מייר בע,מ הנדסה ציוד ושות' שטרן משה1ך:נ,ש

 ליו,,'נ ה' י,י,ץ, יציק י.".ז נ-נ ע.. ה.-"נינ, 13, לת"-ה.,,י,,,
 נזי "יש!?ימת ,ך. ריו:. ן, ייזנה ,ן., "ת"נ "ז,אר, .ן. ע, .שקי, א. ,::.ר, :,ע" ",ושה %",1 נסלטי:י ,2 ג.)ס ג. ח,עה, ניןוחדת י י..: ךא:.יך ":,עד נייוי נשעה ,ן'!יע ךך.2ה :.העי": ת.-"נ.נ. 2, ר)סש'.ן מקירת יחר.',;"

 או ,ג"תימהן ך!ייין או י".ק ש, והיין "שם :ן..ן"ך,זע,, ,עיי, ין,נרת "דגרך "ת ,!ר, נח,-"גינ-ילו ן.
 ן ץ, שתניע נשלן ,ך.ש,ן "ו ,ןמיר ור.גן :וין, :ןנ,ת.ית QT'1 2 גז.ן ך..שנ ךיש!ט נית גין, תשמע ו. פ.ר)ק נ,(ת)ג'
 ,1,7. שרן 1 י"ס ש, "".1% ישע, "ייר ., .ע.,ה,,.ן ",.,". גשתן י1י1זדי;

ן

 ,2.177.]1 הו... ו' יריי 1' ך,ן. ו;ז!ון.נ,.,.ןי,ן13
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 הברות להיריק בקשות בדברהזדעקת

 בתיפה  המהוו. המשפטככסת בתל-:!ביב-יפו המחוז. המשפטבבית
 ";,"3 יחיחין "7,ון יייי"ין

 "יניית, קוותחנ'ן "יייית, !וייתי;:'1
 ותע- לשיכון חברה חדש. .עולה הניה ריי,י:;י.1 מזון ושווק ליצור חברה צלמנה שנר" סירוק,ונסנין

 בע,מ,שיה מ,בע
 בע,מ, לישראל משכנתאות בנק .טפחות-י"מקשת בע.מ. בריטניה - ארץ-ישראל בנקי"ינוש

 ועוא,, י'נ%, שמי"יונריי' יייק' ""נ ז עי" נ"י-נימיעי-'י' ,בית נקש" וו::" ";,ו נינתר 4 נ..נ נ, הווון, ננהנמצרת

 נרתקי, גן עמיר אן,.נט, אי'" ייית' נ: עמ:ן:י " שיי'י:'""ס ונ. ,;',, שונרת וצנר, את ירך, גת,-אגינ-';ו "ן,.ו'ומשרן

 תי-%נינ, וו' ייי'ניייס ייני וייוע'יזף נמין 4 :י"ס נוין וי.שנ "משעם נית נינ. תיקיע ין ע.ר,קנקשת
~elnal 

 סחות, גנך

 ,4. היייי.:'9;"1.
 ,נית נקשה התשה "7"1 ני:ו"ר ן ניזם גי הוזרה, נוהנשית ?ו נחן ,תתך ויווה ""מזי" ",ניה ש, מהשתף %ו :.ש"ג,
 בקשת וכי לעיל, הנומרת החברה את לפרק כחיפה המהוזיהמשפט אם הבירור, בשעת להושיט רשאי לנך, להתנגד או הבקשהבענין
 9ך19 במרם 4 ביום בדין היושם המשעט בית בפגי תישמע ,יתיריק לכל יטחן הבקונה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעית הובעצמו
 11.00. בשעה חמירת מטה החתום מן זאת שידרוש ההברה של משתתף אונושה

 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושהכל בעדו. הקבועהתשלום
 להחגגי או הבקשה בענין עי"י מנדליביץ,פ'

 אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך,
 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות א.בעצמו תל-אביב-יפו 31, לילינבלוםרחוב

 תמורת מטה  היתומ מן זאת שידרוש התברה של מ,ן,תף אונושה
 נן7ו. 7,נ.ע "תשבס "יינ ורמוי" ן:,ש" י,ךןי ישעת יןין,ע ןיןו" ני";י,:

 ,ענו" %ו,פור,
 עי,י נפתל', ב1עמיי וי. ריקו ן, יזען ,!י, ,יתום ווותר, יזי ;,

 הינ,שתג%-גו" אי .ג,ת.מת! "עירמה 1% ודיש ש, וייען דים נזיתןהתז;",
 היינ "%מניה מנעשה ניר.ר נסעת ,".!יע היונה נ,העיה: %, שתקין נ1%!ן י"יש,ח %ו י"י:!י ?ישה נוסס, 2אנ,תימ,
 יאשך ,א יעיי"חת.ס

 הגזע" יעיל לאתוס ודואי, יז, ;, ישל" או,מקוי, "1,7. נמי! 2 יום שי "ן.12 מש;"
 ~ה. רשנו ע,

 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעם,
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה בוהם, באבחתימת
 1970. במרם 3 יום של 13,99 משעה יא,חר לא לעילהחתום

 בחיפה המחוז. המשפטבבית
 1505,69 אורחיתיק

 בחיפה המחווי המשפט תבב של משפט בית השנחת תחת מרצוןפירוק

 "מנרות, !,.ותיערן בע-מ סלע אומניםחברת

 ק71ע" נ,":ינקת
 מיעיי בע-מ ושות' מירקין יצחק דתניה חייי,ונתין נהרייה ,;., ו:ו:ךת ""ני" יעיי1ק שנחה

 חיפה, הכרמל, הר 21,אהוד לביה 1959 בנובמבר 30 ביום הוגשה תיפה של מהחי משפםבית

 בע.מ. ימי'ט מפעלייךן"שת ב:2 ן:2: :ן:: ,:יי,ע".נ':ן; יי ג2ט :: ::::2ה;:::יגי
 לבית בקשה הוגשה 1970 בינואר 16 ביום בי נווטה, בזינמסרת הרוצה הזאת ההברה של משתתף או נושה כל 08.30. בשעה 1970אר

 בקשת וכי  לליל, הגוכרת היברה את לפרו  בהיפן  הכהוויהישמט לשם להופיע יוכל לכך, להתנגד או הבקשה בענין הצו במתןלתמוך

 1970 במרם 6 ביום בדין היושב המשמט בית בפני תי'ממע זו פיריק וכל שלו; פין עזרך באמצעות א. בעצמו אם הבירור, בשעהכך

 בבוקר. ת10.9בשעה הזאה הבקשה מן העתק הדורש הסחת החברה של משתתף אונזשה

 צו במתן לתמוך הרוצת האמורה ההברה של משתרף או נישהיל ההעתק. בעד הקבוע התשלום את בשלמו מטה ההתום מ,יקבלנו
 להתנגי או הבקשהבענין

 אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך,

 ש, משחף וי ין;. :קייה "2, ;;תוןשורות ,גי יינתן ונקשה מן העת, שלו. "זין עירך נ%:?;1ת %ייחיי ע.-ז בן-דור.מ'
 תמורה מס" היתום מן ותת ש'ור1ש "דגי"

 עי-ז שטראוסמן,רות
 "יינ "!ידו; נלשת נירתי נשית יקי!,! וריי" ניהיר":

"T?-מנחתנא" 
 ,עי, ייתן! ,%'ש וזיזי, .ז, ן, ,חוח א.,מיסר,

 הוזי"
 הייה "1, הים איורח.נ ין.ן, י,

 פייסה, זוהי אם או, האיש של והכתובת השם יפורשו בהודעה~ה.
 ךיינ יומניה "נקשן נייור נאית ,הודיע היויה נ,";יה: 1% חיש ע-י התום" ידיות ?יינה והין דייימה, ש, 1"נה.נתהשט

 יין עי ייקמר י" יתשנ' %םוי%נע,ית;-י ייניותי, ש,"1?ייך ש,%1ו "זין עורךעיי
 או

 %, קמיע rDINJ ,"יקרת או יךימ!י ירינו נא-גילם, נ,ת,ית .%ויי ,היניא ך,ה,! %י נ%.!ןשהנ!'ק,ןויע י;,,ה ?ייךהז,אר,

 וו,1. נמר; 5 יינ ק, "la.o משן" ימהר ,א ,עייפתוס "1,7. נ!נר1"ר ו! יום ש, ומהריס %"יי איתמשי"
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 4=-יי,יי -יי"ח ="-יה"יי.יי
' !,.,1יןו ךי!ן-!ת., בתל-אביב-'פו המשפטבית המקרקעיןפ.רוט של לפועל ההוצאהמשרד ין

 "ו. י"ס !!,1 .וש ווו; ,,,ת ,!,ו תוש "י'ש.ס:ר!!י' :ייד. דלא נכסי מכירת בדבר ראשו:ההודעה
 נזך ,ינ ,נ';,. נ"י, יגור .י'";. ייייוס "יי,שיו ן - החייבת ושל להלן המתואר הרכךש פומגית למבירה בזהמיצע נשלמות. מ-ר 876 נשלמית; מ"ר 822,שטח:

 ן 1ש.ךושנ,ס:ןח,ק,ת"ו,י::ןןות ס.נב וינן "ייןמ,י7!'1, ת
 "סמוך "יעינ' ,,,,ו !ין וחש, שטה ש, ייני יי. :ירים:תישיך 1ך,; מי".נ י""', ניונשן,.1 ."נ ע,.י זעי נע-מ, ייוואלן:וך ! נ,יו,ר י:.נ, יאחיל-י?..1, שי ין',ייס "ייי' ש1 ,זייני :: י נ71 "משע"א, גע, ,ס"ת ו"1?"ות רינ.ת נן.רוף ,.,111.21,,1
 ,,ן - ינותה ונתתי ינתך נ,ת' "ו" תקא-רך,נ,ת, ,ן,ןלירך'ן ת,-אגיב; 11,נ:י:ין

1 מפוצלים. לא עדיין נגוש סמומים חלקים ברתו-ות. ומורכותכבישיםין ננ:,נן ירנ,ס מיוב יגס ש,וש.ב נמשך ית,-אג.נ תתל"נו:י'י"
_. 
. ? 

,.
 וו.הודלה

 "עניהך.?".ת ךקי.נ. נ"רר נ:.יה ":ועת נ,;לעע :רנ,ש. יע,1' %"1 ע, ךן7יך י"ךיו!ךדיס א.ן יזך ,., אורס עי.ן.נ. ע, ,.ך.ת 4 נ:, נ:,;,ס ,"י-.:ךע,.,ן ,!:י י".11-"י."1 ,קנות מן גדנ"ע .,ן נרי תת,נ,:היגעות
 נלקרי

 י.'. "1.ייי,,1 ;.ן יעשה" .ךע,.ת:ען:יי,ס וזולך. עי ,".ין ך",..ה נצי,
ידי הרכושתיאור דן-י. ך,ן,.ן גת', 1.ן;'ס:ידי';

 11!".רוז:

:1:;י::::י..
 נינישתי,,.ס יי,!י"י" "י?,.פת.7 בתל-אביב-יפו הושפטבית ישבית."י7';: של לפועל ה_1_אה.מ__ד י-י. וו."4";ס":

 "ישיתך
 "י,י1!. ישך ידיות ,י4,,"4

ן ננון קךןר ,ין יקין.ס 2 לךייה ",,7ן וי,ר7עין;תישר מקרקעין מכירת בדברהודעה  .יש נירעף "ב ךיקךל.! קי:'ית. 4נן
 ךו1 1 .,.) דיויזית מעזר דן נרן"

 ן ,,.,'-' י,י,יןמ"";ר.:,נךן:.קשןהמקרז.ןן.אנ-נןןך..שךןי:.תןע,
 וךיי: ?ון.ן. ישי ,משיויס, ש, ,ת7י" ויתרת ",רגע,;:'

 ן, ןני,ת. ע,-.ן.ך,:ן,ס
 ;ויו,. :.,הפי: תוך ג:ת2 "?עה 11 ,.שנן ,":.ש "י,י,עין ;זנקת ,יען:', ע!י .נו'. יעין ירנ.ס, יונקת :וצן ,משיי.ב ,שיש ,;.,ךן,.ס

י
 לפועל. ההוצאה עתיק ;וכצ'טפרסים המוצע. מהמהיר מ-0%נ יפעת שלאכטכוס י-י. 039,ח2 - פנוי במצב לפיעל: ההוצאה מטעם הנכסשומה :ניןג:;פ:י :נ: ם::ךו:י:נ::ב::"ן: ,ן

 ן ן ', ' ' גרנדשדב המקרקעיןכ?ירירט
 גגעהייב.המקים: בתל-אביב-יבו לפועלהמוציא

 יפי". מג ":: סם::ב
ן

 ישית,, :נתק י"'"':ןע: ן::'יבך4ך1,::;ג של יפועל ההוצאהמשרד
 : ן ," ען ~-?v ן "ין,-!יי,",!1"ת., בתל-אביב-יפוביתהמשפט

 הסי" ךי.יה י.נינ.."יייך מקרקעין מכירת בדברהודעה
 מרחו: סרניה דוד פו"ר ע-י "מיוצג גרציא:י, אברהםל;כות , ן נ ך:,;י :ע,ז, יחיו יתק %"4 ה,7, יעריות מ,חי'נ ךן:יע ,.י,"1.נ,,,,1 ,גנות י.. """," נן ע, ראשונה ישמת" ו::גל,ת:שענווים ייי הינ ין'יי7 יך,1 ומתויר,! ימ,י,ע.1 ייערה גזהa~ss::l ננגעתייב. שנךמשיין בנינת - שנינה "",.נח. 'ן. ן,

 נמו.. ,.. חדף( .אך:;ה );שרי! י-י,יי'4י ש:1, ,ת תייש ךך!:ך 11. :ייעה !רעי: :,י; ,י; ז"רין.שך נתעין ,-י א,ן.ן( )שייפת s~OOO ינד ישישךן,י,ע'1 תוך נרהנ ורעה ,ו ,,קנן ,ןויש ןן,י,1.ן ניירת "ןן,:יןע, דך,. ".ן..! גת,ן יון,יב:ן-ן.;' ' "ג.נ. ת, וו, ך,ייין,וי
 נת,-אמנ-ירו ,!.ע,"מתיא "ך.!ע. בךמךיר י-%,1 'רות עי" טייסעיגם 1ר:דשדב ין?ע: 1,י.יו וייסע, מניס .חת ךלן.ע, ;, 111ת1 ין;!ריעץ

ל
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 הך?:נ הנכסים כתם באתהודעות

 החברותפקודת

 ~lTTN. י'נ.ייי %"י: "י י"מ.)ז,ג,י:י ראשיות ואסיפות ם'רוקצווי

 ,;י1(. נלנרו%י )11 תש-, %' ניזר ס' !יע.:1:יד, נן'רו,. נע.מ נושות י'%ור יין,י -%יין)- קני":;ם
 ת,- "4, רמו רן' עו,ז, 1' % י:!י,' נ:שיז !די-ייקינ תי-%נ'נ. "4, שאן מיה רח' ךרק,ס: ךמירןיען
 -'ז'- 4097. 69' אזרחי תיק תל-אביב-ימו, של: המהוזי המשפםבית

םי" ג:ב~נ:וו,:נו::טגנ:::"ן.גג::; ם ג.ון:~ז". "יי" י!ייי%י ,י הדי 
 בפברואר )27 הש"ל א' ראדר כ-א ראשונית: לאטיפ.ת והמקותהיום

 9נ, בנייין נהלת רח'  הרסמי, הנכסים כונם במשרד1970(
 1חי-אביב.

 מפרק שחרור עלהודעות ננוקר. "".11 נעת פושים 1ן ך,סי!.ה:ערת
 בפירוק. בע"י ושות' מרישמן י' דהרה:שם בבוקר. ב11.1 בשעה משתתפים2(

 תוטרישי,היפה. עו"ד אצל 3, לוין שמריהו רח' הרע:ום: המערדמען
 ו!,"1,4. "זרני חי, ייון, ש,: וייכוו. דןש!ן ג.ת 1':מרד ש' ,;!1( גיגיותי ,י "ש-, נשנסג.?

 4, ידידיה רח' הרשמי, תכסיס כונס ומענו: תיאורו המפרק,שם הרשמי הנקיטכו:ם

ירושלים.

 נריר,,. ג;-ן %שווו %,ומעת ג,נרך:שט
 יוי1(. גיזותי )!! הו-, ג;:ס י,ו ויערור:הרייך

בע'
 ועירדש' "7!1( נ?נרו%י ,4 תש.. נשנןגיח אק7,7. 7, ים גג גזירי ךתעקי", %זור היקש: דמשין

 ךיומ' ";נן.סנתן י",71!. אירדי היק נ"י-שנע, ש,: ומהון. "ן;יסניח
 "1,7(. ני:ו%ר )21 הש-, נשנס י.1 שייו,: ?1תוייך
 1969(. ביילי )13 השכים באב ט-ז המקשה: הגשתתאריך

 בפירוק. בע"מ ביתיים( )סיפונים סיבי החברה: שם בפברואר מ'2 הש"ל א' באדר י"ח ראשונות: לאכיפית והמקוםהיום
 תל-אביב. 6, טיומקין רח' הרשום: המשרדמטן באר-שבע, 117, ההליץ רחוב הרשמי, הכסים כינס במשרד1970(

 52,,393. אזרחי היק הימה, של: המחוזי המשפ" ביה בבוקר, 0ל,9  בשטח נוטים 1( האסיפית:שעת
 !, ,יין שיריק רן' 7ו,ן, איי,, שמעת ומענו: ת.1%ד1 השי,,עם ננ71ר. !1.! נשע, משהקריס2(

י.!:.
 "ק-, נשנןניס

 ";,1( נגניותי )"
ע-

 גריס '-ג "ש"-יי:האי'1 ו'נונרד
 הקדי

 ";"1(. ייננתי )"1

 ו'נו;רדש' "7!1( נ?ניו%ר )4 תש., בש:?נ-ן

 -!ר, וןנין:שב
 נתיר.,. נע-י סיון-

 טבעון. קרית 24, זייד אלכסנדר רהוב הרעום: המטרדמפן
 במירוק. רעים לוקם-טריקו החברה: ים 1217,69. אזרחי תיק היפה, של: המתיזי המשפטבית

 הל-אביב. 13, אייגר טקיבא רח' הרשום: הישרדמען 1969(. בנובמבר )26 תא"ל וככלו ם"ז הפירוק: צוהאריך
 1421. "ם" אזרתי תיק תל-אביב-יפו, של: המהווי המתפסבית 1969(. בספסכבר )30 תש-ל בתשרי י-ח דכקשה: הגשתתקריך

 8, החשמל רח' עו"ד, פיידל:דר, אברהם ומתו: היאירו המסרק,2:ם בירם )2 תש"ל א' באדר כ"ד ראשוגוח: לאסיטות וסלקוםהיום

תל-יביב. 3,  לוין ,מדיהו רה,כ נרשמי, הנכסים כונס במשרד2979(
 0ך19(. בינויר )23 הס"ל בטבט י"ח  הכ.היוי:  האריךחין;.

 בבוקר. 11,00 בשעה נושים ו( האט,מות:טטת
 נ!נר%1י )4 תש., נשנסנ-ן ייווני. י11.1 יון" משתה!.ס?(

 וי1.:רדש, ";י1(
 ו.ני:רדש, ";!ןן נןנרוץך )ו תש., שנסג-ן

 גיירו,, נע,מ ,שעק)עיס גרי, "גרת ""נרה:שס
 "ין,:. י!, ין,גין רה. הישלב: ימשילמתן

 י!,;!. %;י"י תיו "'לא' שי: ממחייי רישי?נ'ת דיבידנד תשלום עלהודעה
 בעלילנושים

~TIT' 
 י, יייי%י י"' עי,י' י"ר, יי'נינ יעי ייערי: תי%ייי יתיל,שס קדימה

 ";!1(. ני:,%ך )!1 תש., שנס ..ג י;ךיוי:תזיין נן.ר.,. גע,מ וניו גרי משית ייני":שנ
 רתת-:ן. י1, ה,!'ות רח' הרשונ: ונשרויען
 ויתיירדש' ";!1( נגניותי )4 הש.. נשינ-ן !",11,. %ורן. חי, ת,-א:יג-'!ו, ש,: היןו,י יישלטנית

 מרעמי alc::nנ"נ!. א;ויות. ,י ,ירו: ינ,"ננוב
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 הי-.:2. ה;2נ'[ נום שאההירעית
 ה193 הרגל, פ.ם'נ:תפקודת

 תש-, נש:ן ..ס י:,: לשימת והנרוה alo1ia 7:ית ?1ה,ר.ד פומבית וחקירה ראשיהאסיפה ן "ו,,!!. ",ייי תי, ת.-א:.נ-יזו, ש.: יוהבי דיע;זי.ת רול, פשיטת והכרות נכסים קבלתצ11'
 "7!1(' נ'!יץי,י2 גני., ;,י, %ין,ס, מיעוז יי סכומו) ויתו: תיאויו ד,'ינ,שנ

 ""י.נ. נפשת "..נ: יו תוקןג7.:ת נ"י-ענע. 2,1!!, נוימע,
 )!ו תע-י נ' נישי י' 'ומיינ: קשען ךי.ייתן' ך,;'!ןהגיסך !ו,24. תורח. ת.7 נאר-שנע, ש,: דמןווי ומשלסנוה

 ת,-א:ינ. י!, י;ימ.ן ציתי". ";!". ני:"רת2
 "ך%קו:ק, ךאני;קהסדיך ומהרדש' י;!1( י..רו"ר )! "ש.. ג_.;נ.ס "הי.ג. גשת קיינ: "ו :.שהנקשת

 1 דיניי ו::נ.ננטן )11 חק-. א' נץלר י-" ךלק,נ: "קן"
1 הנכסים, כונס במשרד בבוקר, 10.00 בשעה 1570(במברואר  באר-שבע. 117, החלוץברחוב

 ראשנה "סיפה' מ"י- "יעיי "ש" מזת ע"י' יי'י תיו "ענ: ר"ל. פשיטת והכרות נכס.ם קבלת 2,., ,;1 תש., נ' נאיר ט' .יפיס: מעך "!ימנית, והקירההחייך
'' ' 

 11, ס1;1,1י רח' העטיין, זינ77'. ייל יין.י. בתי"ייישט וינו;רדש' "7"1( נפןי.אי )3 תש., בשנןכעט

 , ,נ,ת,מ_!ן..ן. ייפז.ג.:ןךננן,ס
 גחנן נ' ר;,: !שטת ,ךנר,ת ך::ן.ס 7:ית ?.ידייך

 );7 הע"י
 ן 1979ן.בינוני 19, פלמ"ה רח' שלטים, צייר שורץ, ירחק ומענו: תיאורו התייג,שם

 החייב, בקשת חייב: אז גושהבק-מההיפה.
 הרשמי, תל19 כונס גמשרד אחה"צ, 15.?1 בועה 1970(במרם )15 תש"ל כשבט ח' רגל: פשימת והברזת הנכסים קבלת צותאריך ן )2 תש"ל ב' באדר ב"ר והיקום: השעה הר(:שינה, ה:וסיפתתעריך 70',21. אזרחי תיק חיפה, של: המחוזי המשמםבית

 תל-אביב. 9נ, בנימין גחלתרחוב 1970(.בינואר
 החייב. בק17ח חייב: או גושהבקשת
 ייני "מו;ים גייחנע משיי:ב::ענןג::גגנ-י' ש'1ע1:רד סי--?חק-,ן!ג;:ר.,י";!ו( : תש., %' נעזר נ." ,המ,ונ: "שען הראע.נ:, ך,2.יהת,ר.ך
 גאזי 2' י,ן,וס: ישעה "!.מנק, ",,ירהתצריך

 ),ן תק.. נ.
 %' דש'יי יקיגה' שיתן,ת מייי' תלי: ,יי:.. חייו ת ג' ן,ש[ נ"'!;. דן,ח.ו. המשנס גנית ננקר, "!., נשען !1.7(מרן

 נמינ-ט
 י7;י1!. אוין. חי, ת,-צמג-יין, ש,: ישוו. משוסניר ו':1:רךש' "ומן ג!נר."י ,י תש-,

ן )27 הש-ל בשמט כ' רגל: פוייטת יהכרזת הנכסים דגלת צוהאריך הרשמי הנכפיםכונט  2,!!י, ז' ששן נזי' נה)' נעוין גן יסא, ומענוה תישר. ן,יינ,שס ! ההיים. נקורת חייב: או  נויהבקשת,ן י 1970(.בינואר

 )4!: תש"ל א' באדר י-ח יהמקומ: השעה הראשונה, האסיסהתאריך "רויי ך::דםca17 "קיינ. גלשת ה.ין: או נושהג,שת
 הכסיל בונם במשרד בבוקר, 9ב,8 בשעה 1970(בפברואר
 8, רחן רהוב ביה, עקרת נוביק, נירה ויענה: תיא,רה החייבת, שם מאר-שבע. 117, החלוץ רה'הרשמי,

 ח..רג,ח )"ה תש-ל ב' באדר כ-ב והמקכם: השעה הפומבית, ההקירהתאריך
 70',251. מס' אורתי היק תל-אביב-ימו, של: המחויי המש"כבית בבאר- היחוזי המשפל בבית בבוקר, 8.30 בשעה 1979(במרט
 הש"ל בוובט ט-1 רגל: פעיטת והברזת הגבסים קבלת צותאריךשבע.
 "1,7ן' י.!י"ך,!2 ו.:1:רדש, "197( נ!נר%1ר )! תש.,נ,טנשנ?

 ןן..נת. נןשת י..נ: ") יישןי7ש, "רשן. ך:נ!יסנונס
 הרשמי, הגכסיס צוגם במשרד בבנקר, 10.00 בשעה ל197( במרםן )5 הש"ל א' באדר כ"ח והמקום: השעה הראיונה, האטימהחסריך

 ת,-"גיג. !ן, שימין :",תיעיי ראשו:ה אסיפה ר1ל, פשיטת והכרות נכסים קבלת צון
 וען:רדש' "7"1( ג!נר."י )5 תק., נשגר נ-ט הנן גויי, יט.ף, ;ונזיה )ענן,,ה( .תנו: תיאורו "ח..ג,שם

1נ.רוי
 דיעת. ו:::.םנונס גזי-גרד. !1,

 געי ,' ]!,ו. וייזון.;..ז)( 1334ן
 ,;!1.ן.;1 השי. ,.

...,



 הרשמי הנכסים כ"מ 10:ת,הידעיה
 1936 הרגל, פש.מתפק'דין

 נאויי, ),2 תקיר נאייי ה' רנ,: 1!קי;ת י)ננ,ס 7נ,ת ז.ת"י.ן רנל, פשיטת והכרות נכסים קבלתצו
""1%(. ראשונהאסיפה

 תק., נסנת נ.ו :יסיר:הציין
 "]1%(. נינשך )"

 ו, העבודה רח' מהיוך, לינדרן ברוך ומעגו: תיאורו החייב,שם
 ו'נו1רדש' יון( נ?:רוחר )ו הש-י נשנןן,טת,-"נ.1.

 הרשמי נכסיםכונמ 0;,144, מס' א1רהי תיק תליאביב-יפו, של: המתווי המשפטבית
 )!1 תן., נש:ס ה' רנ,: ועיסת וערות ~:גייס 7נ,ת ?1תחייך

 רגל ופשיטת נכסים קבלת צו ביטול עלהודעות 1975(.בינואר
 וןיינ. 71עת ת"נ: וו ע"היקרת

Q?.,.,ז'ן,;ן. "1,2""1, ורז, 71:ין, אוי ת,א1י11ןן;1: י 
 תש-, א' נקור נין ויימס: השקה יר"ש.;ה, ושילהת"ר.ך

 י",1,2. %ויני הי, ;נע, י נ ש,..,11. )"
 "%., נשעה "],1(גירנ

 גשר., ),1 השג-ס ננ.נן ;, ר.,.הן קרשיי ךנננינ נון נמשרו ננ71י
%"1%( ת,-"ניב. %", נ;יי.ן נן,תרן.נ

' 

 %]1%(. נ.:1"ר ),1 תש., נענס ..נ י'ס.,י:""י'ו 1'111רדש' "],1( נגניותי )" תש-י נקנס,'
 ו'1ונרדש' "]1%( נן:ר1"י )" תש-י נ"נ?גין היקן' וייייסנינן

 ראשונה ואסיפה נכסים קבלתצו
 י,71"י יעזיי: ההייי וייינ'עם שן' 1,נ,ן, אורינ, יינס:ע?י'1' "ונרץ ומינו: תי"1ך1 "ן.ינ,שם

 %, ותאנן רח' רוב,, עני",

 "יני.פיית ה,-"נ"נ. 1נ, 7:,ך717
 י,,2"41. "וררי תיק ת,-,נינ-י;1, ש,: ון,יי' דיש!?נ'ה %":,1]2 ין' אוריי ת,, תי-"נינ-ילו. ש,: ךיי,ו' ,משוסג.ת

 נעקרי י.נ האניס: 7נ,ת י1תאריך
 ג:וגמנר )1% תק., ננן,ו ?' יל: ששילת שנוים 7נ,ת "ןתחייי 1(. %", ננ;סינר ,24 חק.,

 ,1%%(. גוייני )"! תש-, גינת ?.1 נ,סו,1:אביב הש-ל א' כור נעה ויי7יס: בנ "ג::ך:::~)יק"'"י

 וינוגרד,2' 1970( בפברואר )5 הש-ל בשבטכ"ט הרשמי, הנכסים כונס במשרד בבוקר, 9,33 בשעה 1970( במרס)6
 הרשיי מבטיםבינט הל-אביב. 39, בנימין נהלתרהוב

 הש-, נשנ?נ"ל
 ו'נו1רדש' "]1%( נלנרואר )"

 47, השיימין דרך פקיד, גמבשז אביהם ומעני: תיאורו הטייב,וגם הרשמי הנכסיםכונס

הל-אביב.

11 1
 68',3668. אזרחי תיק תל-אביב-~rTs של: המהווי המשפטבית

 נ-" רני: משיסת ~שניס קננת ?ותאיין נכסים קבלת צו ביטול עלהודעה
 גיצי )17 תש:.ן נתמו,

,"1%(. ה.יווים רן' נונך-!.,י, ין., נ"י ש,1, ומענו: הי"וו ין..נ,עס
 ,]י1(. ני:%1ר )!2 תש., נשנס ט,ו ני:.,1:תאייך ייישייס. יעת.7ן, נעיר יהנ: נהי רח' לינת1,
 וינוגרדש, ,;,1( ניכרו"ר )נ תק-י נקנןנ-? %",,%2. "ורן. תיק ירון,ין, ע,: היהווי ,משגסג.ת

 הרשמי הנכסיםכונם 1989(. ואוקטובר )21 חשי בחשון ט' הנבטים: קבלת צותאריך
 1979(. בינואר )16 תש"ל בשבט ט, ביטולהתאריך

 תש., נשר?גיס
 ""ב- י"' ""י"' !יעי 7י,י,י.' יעז ומעי: ת."ייו ו"..נ, שם ו'נונרד ע' ";,1( נינרו"י )"

 יחווה. אור 4,הזרות ~יקמי טויסנונן
 1887,88. אזרחי היק הל-אביב-יפו, של: המהוזי המשפטבית

"",1(. ניומני )!2 הן:.ס נענת א. ר1,: 1;ש.לת יננניס 7נ,ת צי "%י'ו רגל ופשיטת נכרם קבלת צו ביטיל עלהודעות
נון נסר-UIT.1,,1,, ו,וו1רדש, "]1%( ,י נ' שנון סכי,, ",!גי, ערים גן יעוז" שינו: תיאורו ,"יינ,שם

 341. 6%, אזרחי תיק באר-שבע, של: המהוזי המשפטבית תיקמי 1;נ;י"
 באוגוסט )19 חשב-ח באב ב"ה רגל: ומשיטת הנכסים קבלת צותאריך

 ;גיש הוך,רת, ין7ת "נר ל"ג, ישה ניענו: ת'".יו ת"נ, שב,"1%(.

 רם,". 17,,,,"דעת ,1%1(. נינדר )1% תש-י נשנס י,נ ניסיי:תאריך
 3805,67. אורחי היק תל-אביב-יפז, של: הנ,חו:י המשמטבית

 באוגוסט 151 חשכ"ו באב י"ב רגל: ופשיטת הנכטים ץבלת צו תאריך 1יגרגרד ש' 1973( בפברואר )4 תש"ל בשבטכיה
1967(. הרשמי הנכסיםכובם

 %,1%(. נניסמנר )21 הש-י נהשרי ..נ ניסכו:תפייך

 תש., נשנסג-? הייה. ?-. נמיי, נ"ר ח!קנ7יאני, שיר ביי ומענו: י"יינקם
 1'נתרדש' 1,7%( נן:רו"ר )"

 תישיי ~ננגיבנ.ננ %",1%!. אוריי תי, חין:, ש,: המן.:' המשיטג'ת

1335 ,,,ן.],11 תש... ,' נקזן 1' 1,1, ";ן;,:י".י17ן
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 הרשמי ה:בכ-ם כיש מאתהידעך
 3בס1 הרגל, פיז'מתפרודת

 "197(. נ?:י,חר )15 תש., א' נמר ט' עיעייי:ירו רגל ופשיטת נכסים קבלת צו ביטול עלהודעות
 ננ.מ,ן נהלת רה.נ ;1-ן, נויו, %יר,ס ךי"מ1: נמשיי ייעיוידי, ינ.,ת רח' מת,.ן, !אריו.אן, עור" 1כע1ו: תיאורו הויינ,ען

 תי-,י'נ.55' תי-אנינ. וו,ישיי!
 ?",,ו2%. חור". ת.7 הי-אנינ-י!1, ש,: 7:י.וי וישבסניח

נ נ..ני ),1 תשען נהמוו נ' רנ,: משיסת alo~sn לנדת ?וה,ר.ך
- 

 יעי'הדש "1,7( יייייאי 1, י ה" נפיס
 זישמ. "נ;ס.סנוי!%"י1(.
 %ויו(. נ.נו%ר )22 תש., נסנט ס.1 ?יטוסו:תריך
 תש., גש:סנ-ט

 דיבידנד תשלום עלהודעה וי:ו:רדש' "1.7( גןנרוןר )"
 ,5,1ו!, נ' שנינך סומר, יטוס,, יינו,זו ויענו: ת.".ר. "ן"נ,לן

יזור-שנע.
 "",495. %ור"' תיק יאי-שיע, ש.: המחייי ,מקצןג'ת ו%, סמי,נ?,. רח' נזרן,"., רווור, יוצף TISn1: תמויו ההייי,עם

 אוניות. 21 "רן: ,נ,וננוםנתין.
 .ן.!י. ראשון ו.נ.ונז "יר: א. ריקנןזיניזון 7",%%"5. אור", תי, ה,-"ג,ג-יי., שי: ומחוי ומשמסנית

 י197(. נ!נרו"ר )11 הו., %' נאוך ט' !ין,1.:ויו ננו- )2 תשג., נתשני נ.ט ר;,: ששיטת "ננ!יס שית צוהרייך
 72, ורש רח' ע1.ן, ;ורנ', אגרפן ך"ין: נמשרן לי;.ו.מווי ו"1%(,נמני
נאד-קוי. %",1(. נו,ניני ),2 תע., ננן,1 ט,ו ניסור:ה,ר.ך

 ן הישן, ךננ!.ס;.נו יישמי הנפיס;וין וי:ן:רדש' "ו1%( נ?נר."י )5 דש., נשל;.ס ן'נן:יךש' "ו"1( ג;בי,אי )5 חק., ןש2טג-ס
 דיבידנד תשלום עלהודעות 1ן

 דיבידנד תשלום עלהודעה
 שחיי ימייי: סג'%יייעם

 קדימה בדיןלעושים %, יגיייי "נו י". !יחי, מייני,
 .מנן: ","וי! יך..נין,שמת 4",17%%. אוין, ת.ק ה,-%נ.נ-Tr~ ש,: "מקוי הלש"טנ.ה
 יסע,, !זן, נ?,,,1. א;.ר.ת. ,2 ,ירק: ,:,"ונ.[
 נ"ר-UIC. ין,42י, ,' קינון גיח, עירת ;וך, ר:,;2. ראשון, זינ.ונז "הי: "ו ראשוןז.מונו

 ,ו,%%2. "יין' תיל נקי-שנע, ק,: ,:,ווו. ךיק!סג,ת י7"1(. גינר,אר )11 תק-, "' נאזר ס' !ין,יי:וז1
 "עוינת. "וו "ין: 1;,ךנ:ון "1, "ימי רח' t1-TY ורנן, .וסף לנימן: נסקרן ~-TITPי,וס

 '1DIDI~ ראשן ז'נ.ויז אקר: ץ. ר%ש)1ז'מךניה,-"נ.נ.

 4] .ייי." י", ו:ן "י.ין. :::::י '::: גגיגפנך::נ י'נוורדש' "1%7( נענרי"ר )5 תש.י גש:טי-ם

 נקנןי' רח' !ר,צקי, ואקוה )דיה י11 1מינס: תיא.ים יהיינ.[,שיות
 תשיי
 וינו:רדש' 1%7%( נןנרו%ר ',

 "יעם, "נן".ס;ינן ת,-"ניב. ,4,שיינקין
 "12%1,5. אויש תיק ",-אנינ-יתו. שי: המחון. ומשעטנית

 "גורות. נ! "רן: ינ,"::וו
 דיבידנד תשלום עזהידעה ש,.ק.. זינ.זנן איר: או ראשן ז.נ.1נן,

 תשיי א' ג"זר ל' עיעינו:י:1
 י קדימה זכות בעלילנושים "1%1(. נ!גר,אר )11

 ן 11, "ר1.ס שן' מקיר, נ...ר, "יוי1 ימייי: :בו'"יייש! י'"י" י"י'חי !יי,ן"ה ;. ,"מ:,-%נינן אינני יו'מ,י:,'ז,
 2",נן17. %ור". תיק ת,-אנ.נ-י!,, ש,: ין"וי. יסויטנ.ת וינו:רדש, י197( ג!ניואר )ן תק., נ"טניט

 :ב(גלי:ט:ו::1 ן"י תנהיין
 ,ו1%(. נןנר1"ר )15 הק., א' "זר ס' ןמ'ך:ו,,ן

 ן ,2, ירצ, רח' עי,י' אי" י'%י1 י1,מ1: בישרן !יעי:.לגם יה' ין,.מים, ,1סש ,ינגינו, %,יעני T)unT: תימויו ון.,?,וט
"י-חנ.?. רמת-נ1' %"1,ג.%,'7

 1",%,17. אזיקי ה.ק ת,-אנינ-'לו, שי: 1rlnxnI ששפטנ.ת1
 וינוגרדש' %ויו( ג!נרו"ר )5 הק., נקנן:.ן %;ורה. 25 ,,רה: ,נ,ה:נ.םן

 זיייזוז "הי: או רוקנןזיניזנז
 רחקי

 היש:. הננן,סג1נ! ויו!'.

 "77ן.12.2 הש.י, %' נקיז 1' 2",:, ווזנויין'יפן1336



 הרטטי הנכסים כיש באתהודעות
 1033 הרגי, פשיטתפקודת

 נאמן שחרור עלהודעות דיבידנד על להכרט כוונה בדברהודעות
 נב- ו,ו!, נ"מ.ן יה' 'וען, עיי, שיני ונענו: תיאויו :, הן.שם 212. רה'נ;,"!ריס ;הנ, "!,נוים, יחוזה ימינה תעוורו "קייג,שב

 "",2442 %:רה, הי, ת,-%נ"נ-י!1, ש,: ימץ.וי המש"סניח 1!22. 4", %מיהי הי, הי-אניב-ין1, ש,: 1rln?nI הלשקןנית
 הש., א' %2זר נ-א "ונדות: "1,ת ושיוןגיוס

 ת.- 4, הר?, רח' עו.ד, שרון, ,הרעע ומענו: תימויו הנסמן,שס נ!נרו,י );י
"גי:."7"1(.

 1970(. בינואר )19 מש"ל בשבט י-ב השחרור:תצריך תל-אביב. 17, יכנה רח' עז-דו ומענו:יפקבאשוז הגאמן,תיאורושם

 :שי"ג-ס ועערדש' "1"1( גןנר1"ר )4 תש-, נ"נ?נ.,
 ו'נו;רדש' "7"1( נגניותי )1 הש.,

 ליעמי הנ:ן.סנונן "ישני 1::סיסגרס
 ות.,.רס: "":'םעמות

 ניח. עקית ,ינוניל' ירלה1. רבונות. 4"1, "ר?, רח' ש?1' ברש, %,ה:1 ומעצו: היעורו ה,יינ.שס
 יהג, ליביבי7' אפרים3' 4339,03. אזרחי היק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית
3- בפברואי )27 הש"ל א' יאדר כ-א הוגהות;  ליבלת  היירוךייום

 יבן. הים' יגו ירמיהו
 תל-אביב. רמת-אביבי 16, רידיגג רח' 3 2, 1,מענם:1970(.

 אזרחיים: היקים תל-אביב-יפו, של: המהוזי המש-טבית 5, בלוך רחוב עו"ד, קוסטי17 אלכם:די ומיגו: תיאויו הנאמן,שם
 3330,61. 3( 61';3531, 2( 61',פ1,352(תל-אביב.

!
 תל- 25, היצל רחוב עו"ד, אלי, ליאון ומעה: תיאורו הנאמן, שם

 ךינך:ד.ז.ש, ל197( בפברואר )5 תש"ל בשבטכ"ט
אביב.

 י7"1(. גינתי )4 הע., נסבת נ-ו ושארור:תאייך הישלי alc:)nנכנס
 ו'נונרדש' "1,1( ניני.%י ); חק., גשנטניס

 הרשם, "נננ.סנונס נאמן מינו' עלהודעות

 ( , ), 14,וי דר?, ריח !,ין, גרמן, ;1אה )מעיו: תיעורו יואב,שס

 ת,-א:ינ. !1' 1,מ:ירח' ""',"ע1. אנך", היק ה,עג.נ-ירו, ש,: "מ"11, התשנסג.ת
 7",,,"1. א,ין. תי, תי-%נ'--'פי' שי: ךמ,ח' ששיטי'ת תיו 4, ינ;נ רת.נ ע1.1, סו;,מן, גנךם ויענו: תיקורו הנקמן,קם

 ,1'11' שמייק ר"1נ ?1.ז, ;,,זנרנ, מנסס ויענו: תישרו ה;,:ן,שסאניג.
ה,-אנינ. ""!1(. נז?יני )"1 תש-, נצנת א' המינוי:תאייך

 1973(. בינואר )25 תש"ל בשבט י-ה השירור:האריך"
 הש., גקנ? טנ הישמ' "ונן'ס נ.1!ינן י הגיג ~נב:י 1970( ביגואר )29 תש-ל בשבטב"ב

 נןנרואי )י
 1'נו;רדש' ן7"1(

 "ישמ' "נניסנוני

 בתנאי שברוךצו ע.-ז ע-. ניטעי, אניהס המו" עו:11 ישעני: .מענו """נשס

 27,14!, עע.ר קיית זייי' איקייס' שיים תיני: הי%ייי 7,":'שנ ,",וו". אורחי ה., ה.-%נינ-.!ן, ש,: היההי ימעיטנ.ת

 "",927. אויתי תיק היצן, ש,: המןו:י ד-שפסנ.ת "1, ?.ון היננ. רהוב ע1.1, ש!ייא, מא.ד ומענו: תיצורו הנממן,שם
 ,ף( )ה ית ,1,7(. בינואר )י2 הש-י נשנס י-ם המצוי:תאייך
 י!,.זה(. )ט )2( "2 )!ע.ף נתנתי שחייי ריי:מזית הנ-נצבי ,7"1( גי;ואי )יי תש-י נשנטנ-ג

 ג':ו%י ),2 תע-, נשנסנצא "ישמ' הינס'ס נונןינן
 הניןצבי "ו,1(

 שחרירבקשת ויעין ""הי יגרתן ::ג:ביג:שס
 14, נ"מ.ק רהו: ננישיס, 7נ,1 נסן, .וסף ייענו: תי"ויו הה,ינ,ar 9",;2!. %ורהי תיק ת,-%:'נ-ירו, שי: "יח11. "מש!?ג.ת

היפה. חל- 36, השוק רחוב עו-ד, לונרט, לגח ומעגו: תיאורי ה1":ו1שם
 970,39. א.רהי תיק היפה, של: היחתי המשמט ביתאביב.
 במרם )26 תש"ל ב' באדר י"ח השחרור: בבקשת לדיון והמקיםהיום 1969(. בדייגר )3 ה:1-ל בכסלו כ"ג המינוי:תאריך

 ג"'!ה' "י"הי הןש!ן ינות נניוי' ,"'" נשע"";.1(' הני;צבי "7"1( נ.;1"ר ),2 תש., משנטי."
 נינטנ,% הישלי הננ!.ם נמס!גן

 תשוי
 הניבצבי "7!1( גינואי ),2

1337 71!12.2.1 תשיי. "' נחוי 1' 1",1. "יו!.לין'.רונ



 ה'(, )טרחה פיתוח מילווההקטת 1511 הכללי, האפוטר.טוטכקורת
השכ"כ-1962 בהל-אניב-'פו המחו,' המשפטככ.ת

' "נ,ונ,,2,1ת.ק אג,ו!וו"2תיק ומקימה הפך,ן, ה.רלת מועך ללהודיה אנ,?ו,ן,תיל אנ,%ו,112תיק
 ,מונעו איו,ח ,!ז.)ן "רישולה הלנרצה גי י)ן.ע .קרא,נזק א;,וו,,,י2ה', אנ,,ו,"ותיל

 תש., ,' נתור ס.1 ראשנן, נינם ת,-%ניב, .שי%., :גג,התקייט שתו,ןך, גני 44"1, ה:,,,, DTST~DTeSn פחיזתיעייף 1970 במרס 22 ביום החל ח', סדרה תש"ך-1960, פיתות,ממייווהי
 יי."). נשעה "7!1(, ניג-יעי)22 לבל 'צחק רגושונענין

 רחמוט מקסרנ)ש
 חנניאל חלוייוש
 תשי"ד-1954 ישראל, כצקחוק שכל 2שם וט )ן.ז)ע" שרל מריםייש
 השכל( ישחיום

 י!. ,"7;י,ו,1
 "י, וי ")י( ;,.י

 ג;"
 נן.י; ישית, ,:,,,ק,י ,וו;;.ן "ייין יוריזי רחמוט אלזהינקש חי .7

 ",י( גי:-."י 'י' תן.י " יעיי "'י'" רהמוט טונ.יאש ,;גין"

- . . . . . . . . .זיי.;נ,ין",,יהודעה  1
 7ךן-  האמור גרגוש לסונים המעו)יניס לבל הודעה נוידינרה

.,, . . יידייר  וירין יייייה ,ייייהיזיר
-)ל . . . . . . . . גיי)ור ייזגז גריר ,ת בתל-,גיג-יפי הירויי  המשלם לגיח הייש הילליבו:רוייס  . . . . . . . . . . . . .י,נ גשךןןןוןריבןןו'ן,ה7בונותיוגזןרןסשןרורן?יגוווההנ"ל,

 תשיל א' באדר כ' בייט הברור בשעת נונח שיהיה אהד כלבמעמד 471,047.485,558 . . . . . . . . . חוז במכבע,תרות ז"ל בביתהמשפט יישמעו ושהבקשותהנ"ל לשחרור בקשות עםיהד
- . , . , . . הממשלה של מקרקעיןשטרי  "ן." נשעה ";,1( נ!ני.אר)"2

 "צןרינ. ,!נ.
--

-- . . . . . . . ")';'ו יקיי' "יי7יי'ש'וינו)רדנ,אנשנסתש,י),2ני1וארוו"1( ן7',,י.ןנ1.י,ר,1 . . . . . . . . . . "נוין ;יין"%?וטייסייך%,.

 -."ן,,ין,,1 קי קויי ;חיי מיין ,ין"י( ,י,י1 ייי,ית ;י.. י,*
 הנק.ג. ערכם על קולה או ס.וה בדם הכיוי ד'הב שתכייהי" בחיפה המחוזי המשפטבבית

 אז,,7,62דו תיק 4,63"2תיק
 תש"ט-1948 אזרך,  שטרד.:י:י,ן".ויווגיויי1)חייב1וי",1ן4 ן יו,1%,,42וחי9  1י,ן5,,12%חין
 הן!וטיי!)י יקדתנענ.ן אוצר שטרי סל הכוללהס-.ם ני,יי,וויתיו י',""'",%ת'ו

 שתונה, נצי 44"1, הנפי,
י.'י-' פונק ,נית נרו' פזלה ינפשונעמן

 קוזמא קודן דודיגיש
 תש;-ט ננ.סן '-י נתן מליי שניי1. קוביה הנם גוסטאביגלש

 יפ7יית י" י:י:;מ1 כהו מלימין מ"ניש'מק:רשיןרןירך:ו:
 ,פקעות )2( )נ( 1 יעף ס.ע, דניאל מלורהריפש
יי",""4,יו תש-ט-"t1ST1f' 1!4שסרי קלמן דורינהרנ)ש ,!ן,י"",!4% )ן( 1)ג( יע.י ?יע,הודעה - הפ"רר "תחיב ""י.היצחןי. י 2 י""י"44נ".נ פל מלכהרגיש

ost4oo~oeo )2( )נ( י יייו !יעי ן-

 יתוץ "הימעט :מב ,נמתגנניי::
 - מעיי "דכי ד"י'שי י' יב::כ:: %ת נך'!"

 עג '"י נך,7, ינ),ר.ם גקךם ")-י, "עונינתשצרור
י""'י,ן'"!n'ro 1 ):, )1( 4 !';: י,1'ת '

 הכש"ט גנית "TUOT ו:., )שהנקשות.ק"ך,ר
 ךנ,י

י,",י"4,," )2( 1)ג( ;י'ף ?';י :, גיטין
 %' גיזר ה' נ,וס גן"וורנ::".ס 4. שרן )! הק., %' נסור נ-ן נינם ךגי)ר נשעת ;):" שי".ה אתזל

)1,7"
 נשק"

י"",יי!,""1 )1( )נ( 1 יעיף !יעין - ,ו!1( גלגרואי )11הש., ןן"יים. .!גי יו.!
O~tiGOtOOO 5עי1,נ()2(biP' ועו:רדשנ,ונשנטתש.י)2ג!:י.אי"וו1(

ייי,וי4,4ו12;.ב הגללייאיוירופוי1

 יויו.2.ון הן... י' גייי ו'  ש"י. ךייגויין.)דייי133

י ~



 ן נכונומו עע תעודה מתן משום בפרסומן ואין הסוזיעית אויריות על מתפרמטות אעוהוזעות

 בע,מ מרגלית.-השקעות בע,מ ורומן -אול"ניק
 מרצון לפירוק החלטה עלהודעה מרצון לפירוק החלטה עלהודעה

 מיזע" גלהנמנית
 נ.

 ש, המנין מן שיא ":,,,ת נ"סי!ה ג, הוזעקו נו"ניסיה המיה ע, המנין מן ש," י:,,,ת תאני!"
 מ'וןות ן",סה ;הקנתה "2.1.7! נ'ום נהקנה ו:ה:;נה שמעז" ונ-י ון,מה נתיניה ,י.12."1 נ,וס נענה ונהירה שמעוההנ., עני"

 9, .:;: רן,נ עז-ד, יניה, ננימין %ת 11מנות מרמון המרה אתיייל מרתוג איייעיק דוד את ולמנוה מרבע גהירה את לפרקמרותיה

 מניה. ימני,ת,-2%':, ימרה. ימרר, הי-ץ:':, 17,?ימין

 המעותיו "ת שיש "נ., הבנרה וגז תנייות י1 שיש נושהגי
 תני;.תיו את יביש ג;-, הסגרה נגז תביעות ,1 שיש ננשהנ,

 ויפיק 'רשיי פי' "ייעה !יניס סיים ייס י2 חיי "ינ,ית' ןוףיי המגרל עשיו וו, י,זע" QT~-D מיקס י1ס 21 היך גונחות,הריף
.''

 הייעז הון נחמור rlrlan~1 ירש עיא אקר, "זם ;, "וקיש" ימחז הין נאיור תנ'ע1ת'ו 'נ,ש שזח "יר, "ו! ני או גוש,
 ייננה. ,ן ה;-,, "?;ן. ,אהנעי,

 ' מביק ע1.ז, ,נזה,נ' יפרק %הייניק,117

 גלידה לשיווק חברה הכרמל""גלידת דיביר;ד על להכריך כוונה בדברהודעה1ן
 תיל גופיפן, "מנווי ימש!ס גנית נהדר יע.מ עמי( )נו גי'נ'י" בע,מ והצפוןח.פה

 "","4"1.אויג' מרשו()נשרוק
 חיפה. 55, הרצל מרהוב כהן יהודה עו"ד ההפרק ידיעלי

 ונשי. שתישי זיגיזנז אקי: או יפשיקי.:,י:י כופ.ת אסיפה עלהודעה
 אסירות. "1 ,יין: ,:יהשו! ש, סינרים ש, ה,ץי1;ן ";,,'ת שיאני!" קיזיה נוהומנדת
 "1,7. 2!:יואי נו ייערו:ומן נ:שיז ",.!1, נשעה ,;!ו, נמין 1 ניום הצו! ו:-,הסניה
 חינה. !ו, ני1 ייון" עו-ז ושי, נישרו פיעמו:מקים ייסר, שי סרי זו-ה הושת ישם השה, 4, "יעל רהוט י! מ'עו.ז
 ע..ז נחן,,, וגן ויניה, ניני עשו ומ" וענקים !ייו, ותנג, ניתזהמיתה
 גמ:קסים לנהוג כיצד ולהחליט הממרק מאת גוסמיט ביאיריסלשמוע
 גימר,. ושי הדניה שיונב-רות

 בע"מ תיירות שרותי"שת" מפרק עו"ד, הס,מרדכי
 מרווה)נ!ירוק

 יאן.ית נוה מויינים נא,"( ישנס )"ס יעניה שי ו:יש'םני )ן!,!77(!( בע"מ א.מ.נ. להשכרהנככ.ם
 ן ::יעיב ך פירוק בדבר מיוהדת החלטה דבר עלהודעה

 נ,, נ1שיס '1!';ו שלן נמקיה גדין. מייק 1T:'ai היום ביי ע,' מפרק ומינוימרצון
 ;rulln~ נוהנימת

 תוקף. גמל "העי שי ה:י:1י 'ן" ם נעי'א!'!ה השרה את לער, ,;י1 נינועי 27 ית"רין ציי מ1 יוראתנלי,ת עיי שהתמנה "מזרק ק, ,מינוי וינננו ,.!.עו שן:ושיס נ:,ר"או נ%ן'!ן מ.1"ית י,,:ן 7.ג,; הנ-, הסנרה נ.
 ימסך, נצן אנדה! עי-י את וימית מך?יןנפוייי,

;יע:י:גן; וז:נק
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