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 1 השי"ט-1959 )מי:.י':(, ד,יי':ה שייוו)היק המכשלה :חוק-'טוף
 בתוספת המשרות ברש.מת ש':.י עלהודעה ?ר של מקום ממלא קביעת עלהודעה

. גו: מוזיעינ ן, "ימנתי ,קוק-."יז: )]( )ג( 41 יסניףנךת,ן
 ;עיי ,!' נינותי נתי7ף נ' נו" ייי'ן'ן

 ! יעזי:" שירות ,ה., 23
 ":שיית נרשיית נ, ךןמש," :"ייסר ן' :-",,1 יר')ךי:י':י(' זו,?.ן %.י. "שי גי י"יור, ,יי, ,2 נשף .עי לנעך,שיזיש,"

 ש, מכיו בז:,".נין.
 מנן, "יי-ף יציל?נהו-:ת תן., ג. נאור נ,1 מ..ב יךה;שיך שניר קי

 נ,נ,'-. ,וננון ויש,"
.

 ודת;ש'" "בירר שר שי שוגו 1;ז !7"1( שיי)1"
 ,"רץ.

 ארנוןמיכאל "17]( נ:רנ )י! תש-, נ. נפזרנ-"
 "ש., נ' נפזרנ-1

"1( 
 ":-שי.ייני י1י"77ן)ך: ארנוןמיכאל "7"1( נמרן

 "]1. עם. תש:-נ, נ." ",: ןמ, תש,.ט, נ."] "רשי"מיניי ותוותו)ומ

 י22. ;מ, השר", ,54, נ-"ן
 ילריב(, )השת הראיות דיני לתיקוןהזק

 !תשט"ו-1935 הממשלה :היק-יטור)
 נוער חוקרמצוי לארץ שר של שובו עלהודעה

 ,יי" "ישית ית' ית'ויו איו ו נ;'. ית' נן:ית'יתיזוי
 שב הדצ'ה,,,,מת

 יn~vo 2 יעי'1
 ן ירי שוייין 'ניעיו '?.ת פתיי ייזהר י' הטס-י-וניו ע: "7"1(. מיס )"2 תו., נ' ל"ז

 תש-, נ' נ,ןרנ-נ ארנוןמיכאל "117( נמרס )י2 חק-, נ' נפזרס-ו
 הללשלמה "7!,ן גערן )""

 הששמרה;י ויוי(,יז גימש,"מינ.י י]7,1()ים

 1 ,ן ייס"1']'")
'ן תשט"ה--1955. )גימלאות(, המדינה שירות".ק.
 העיותטקודת קבועה בתוספת הכרה בדברהודעה)

 הסמכה עלהודעה שייות ,יוק "1 נעיף ,!י נהיתה גתוקף ני נוה,מוזיעין
 ,?ק11ת 37)נ()"( ;עיף ייי כנותי שנתו,ף יווי;,"ו' ",, ,סגיי, והמשקה ",,'טה השס.י-נוין, מימאות(,גיחנה
 הוא עוד כל ידגר, ראובן את האיור הסעיף לענין הכמבתי 1,העדות החימהיי ג-תוספה 1959(, באוגוסט )4 תשכ"ט באב י-ומים

 הסוהר. בתי כשירוהמכהן שירות להקוכת המתהייב טוהר ו2ל היסודית משכורתו עלהמשתלמת
 1 11,, פרישהו. ערב לה זכאי שהיה ובלבד קבועה, כהודפה שנים, המששל

 הללגלמה 1970( במרס )39 ל תש : באדר, ץן המרכימים בילקיט שפורסמה קבועה בתיכפת הכרה בדברההוגעה
 ןה. לפי התוקן 29וג, טמ' תש"ךן1פע,

()
י

1ן

 ח"72()ט
 עמ. תשסעי, "!ן, נ-" GJO; עם. נ-ז, פיק ". נין %., "ינן ן ארץמיכאל "7י1( טיב )!2 תש-י '

 131. ;מ, ה7ס.ו, ס-ת1

 ולניהול לאישיי )כללים הסנטה כסהימת

 תשי"ט-1.959 )טינויים(, הכדינה שירותהיק
 ה ג-"(' תק

שרים
 ממכרז פטור בדברהודעה

 ,"יחיי )נכיס ";גנה מי ,תעית )1( 2 "גן ."י מגיתינהי,י
 הון איגרוה כי קיבע אני 1, השכ"ד-1951 גמולן קזסזתויניהול שירות לחוק 21 כציף לפי כמכותה בתוקף כי גוה,מודיעים

 ינריה איצות ש, יייי מ'ייין " שי גייי גן-ינ ק: עןישי-ית שית וי ע, "יין,", "יייסו ן, תקי,ס,ינ,1 ):י:יייב(,גזז.מ
 ן ;71 ש, נ?יעור ייניה נושאות נע-מ, "העשין ריחי עי-יזיו"י?אי יעיי יץ יי71 "1 נעיף ין' "יניה "וגת ג' "ייע וקיריה,עזת
 על- לציבור ושהוצעו 1955-1976, בשנים לגריון עימריתלשנה' משרד של ביק לטכנאי המקצועי הסמר בבית מוריס של משרותעל

ן 28(, )סדרה 1979( במרם )29 תש"ל נאדרב' ב"א ים מ ף תשקכהדואר.
י

 האמורות. ההקנוח לענין מאושרים ערך ניידותאינם

 ןי ארנוןמיכאל 1970( גמרם )29 הש"ל ב. באדרכ"א
 ב' בעדיכ"" הפשלהמזכיר 20805ע()"מ

 ספירD~1e 1970( במרס )29 הש"י
 יאתרשר)ימ"11ו72(

 2"ו(. יי' ת?נ.ז, ויני, ק-ת1 "". עמ' "ש..ס, נ-תן

ן
 ו ני,ן'1 ה?,י' יטוו ו' "פי' ונירין'נ'ירין1719



 ןי
 ן והככט היצוא היבוא, בשין הכמכניותכקידת תשכ".א-1501 הקאדים,הזקן
 1939)הגנה(, השרע'.ם לבתי-הדין מנהל מיווי בדברהודעהן

 סמכויוה העכרה בנטול בדבךהודטה האיין, ,"71 )%( "1 סייף י5י יינותי נתוקף גי מיי'ע,איי

 ".מסימ.ג
 )ו "י." נ"י, א, יוםעי

 2א)קסוני
 עסק עך.ועה ירווה, 11-1 י סע'!'ם יל' 7לי1 יייו,,,"נמ:וי.ת "ו"1(.

 י!1%. עמ' תשנ.ס, 2!!1, ך;רס,מיס ניסוט5ייייה ורהפט'וורה "7!1( )19גירי תש-ל נ. נאזר,-%
 ספיריוטח "1"1( נןרנ !(zz תש-, ג' גאזי..ז "7ה,תשר "777()"מ
 י " ירעע "מן"ישי "!"74()"מ !11. עם, "ש:-", ra39 ס-"ן

 עמ' השי.נ, 2", ס-ח 117; עמ' !"9, מס' 1 תוס' י"י1, ?-רן

 תשכ"ג-1952 הררוויים, הדתיים הדין בתיחוק
 1043 ציבור(, לציצי )רכישה הקרקעותפקרת הדרוזיים בת'-הדין מנהל מינוי בדברהודעה
 19 סעיף לפ'הודעה נוו-וו.; ,".ק "n'uo 1 ,ע' נבנ,ה' נתוקף גי מוקיע,אנ.

 .?רנ. )רגישה הקי,עות ין,וזה !1 נעיף יפי סמניהינת71ף נתי-"זין מון, ,ןיות קמא, וגי אח מיניתי ן, השנ-2-1"19הזי11,.ם,
 נ;נרואי )1 תש., נשנת נ." מוס ,הקולה"זיוודת

 נימס ואשר יתונןת ןקיקע'ןןת,%יה' כ' מנייה אס 1 "4!1 ציניים 'וט עי "7!1(
 ה"ה ""י"ר,, י!,1ז" ו-7 ! סע'ן'ס פ' ע, ו הוזעה ~.יספהא,', "1%7(. ג'1,' )וי תשיי נתמונ.1
 וו הזע" ייחוס ייון 'ער", מזינת ש, יימון,ט "עיי,קני;" ירהפט.ןזרח "1,7( גלרס )22 תש.1 נ' נחירי-ו

ניקויה. "זהותשר)חמ11"77(
 שומן מוש הזק ון".וה 17נס ג-12 עמה ישי ",rpיס,נה "2. עמ' מ-

 בורר בחשריס אוום יינע נקו קנ.עיס ו)נויוהיה4!""%,

 . ~ '1כ::ניי:"ב:: )כוטנויות ושירותים מצרכים על הכיקוחצו
 ו:, ייושל,ג, הין.1) ע, מממונה וימשרוי .יוש,.ס,ו,י,עות, תייר.ם(, להבעת וכוכמיית:ביעות

 הימכת. "עמי" ";ות נ": ,"1 עי מני ם;י:'ותשגייז-1067

 ב,בי"ו,ע,, ספירפ'חס נמיס1,79( י),1 תש "י"ייני מ.הל מינוי בדברהודפה
שי""יגי)"מ12"72( נ,:,,7 נן,נ,,  "ן',י" יצו 1 יעיף ,י. גליותינתו,ף

 22. ים, י!!1, יי. 1 תגס. !1,4, עיר , יוייו"'ם מציג'נ ע,
 72"1. עמ' תשעי, ,_פ ; אני ן, תשג-ה7"!1 תיירים(, יגיעת ויונוו'ות נן,עות)ס.נ11'ות

 באייר מ' ביוב המסתיימת בתקופה להיות, נתן וו. הרב אתממגה
 )3( 33 סעיף למי הידעה שיעות, RT::Tt לתגי "צו, ,ענין מניי 1,79(, נמא. )י1תש.1

 י!,.זת )2( 22 סעיף ייי ספותי ית71ף גי ך.יעה' יזהיינית,נגיעות.
 ב.י,- הונר.ת וךאע'בינ'סה נירו';,ש הענריתךי"ע,:יסעה קולמשה י7י1( נמרס )2ו חש.1 ג' נגזרז'
 או ,י שתוענקו 1הונ1.1ת ה:1,ות ננ, ,כשהיש נו" מורשיתשקים "הפייותקי 11""74()"מ

 217. עמ' הענפה, "211, קוה """2; עמ' תש:-1, ""29, ק-הן
 - ,זען - עשויה רגישה אוהה שנן בתון;ת, "מתוארה תיקעש, ?ת י ת ע , ין ן י! ויקיטיעע,

 ידניי. ןן,י"יקיות חוכה(, )השלומיתיבות-שעת-רירים
 חופפה

 קרקע "יננתשת.תשי"ח-1955
~Piit)"SY1 

 "ל",,ה נעיך זיום "24
 יי.י'ת. י-"Q'TU1~ ,""1" ""47 ,""9 "יקית י"י,'"יקית סמטויות אצילתביטול

 ""מיין: ",רקןיל'נית )תשיון. יתדות-שעה-"'רוס י1 תקנה ייי סמגויוהינתו,ף
 קניעת יקם וקא ויו, יעט הימנות,

 מ'יה נקיה ועייי ה!'!1 מהי נתשיטו אפס נצנע נגייית' תינה ,יי ייגויות %גירת %ת 'מנטי אני ), -~les :שי.ייונ"(,

%:' צ,ן:קעב:ענ , קי:י זה. יר' תתכן "!7, עב' השג-ה,",11, שי "י"" מ" "1 יי ב' 
 יין

 ר"ןינ-" פפ'רש'-
 סופייטיחט "ין( נמים הש."יי נ,

 32. עמ' ""!1, מס. 1הוי' וי. עמ' תשנ-1, "17ן ימ' תשנ-ר, ס-ה1

1711 "1.111.! תש.י. נצי, י ,1!1, העון,;יס,)דו;



 תשכ"ה--[1DGT .הבכיה, הו:כ:וןה.; 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה הקרקעת טקזרו?ן

 1943 ציבור(, לצרכי )רכישה ה;רקעוה?;.דת בירושלים העברית האוניברסיטה ציון בדברהודעה

 7-1 מ סע.ם.ם לפ.הודעה )2( 22 סעיףלצנרך

 תשנ'"- ישני,, התנ:11 ,".ק ",1 נייי ,בי יייית"נתתי ",יקשת יבוזה )2( 22 נציף ,פי נמנ.הי נת71ף גי רוז.;,איי
 האוני- את צייתי הפקודה(, - )להלן 1 1943 ציבור(, לצרכי)רכישה

 "הכנית הנקרא מפורטת ערים בגין תפנית לשיניי ייהתזומ 1'33פ1

 33 מס' מטורטת למכנית ג 65', מכפר שינוי - 94;א'מס' הפקורה. לצורך בירושלים העבריתברסיסה
-  

 שינויים
 בגושים )בי-ם( ציבור בניני להקמת שסחיט הקצאת דרכים,בהתוויית

 ניני שסייע" י":נ'ת,' - 'יעי, י11. י'ת 2::: ::ך:"":"ו: ספירס:הם ישן( נמינ )"2 תק., נ' גנוינ-א
 .ר,ש,.ם 1,:ניה ומן,מ'ת",תנ:ון :וןןה ן::דקן:1::ת ""ימי"י 11נ72()ומ

ן לועדה דרושה בתוספת היתמרת הקרקע כי הודעה, הוערה( -)להלן
 רכישת על וליחן לישא מוכנה הועדה וכי תיגור לכלכילהליטי; 32. עמ' 1305, מס' 1 הדם' 1943, ע"ל1

1 האמורה.הקירע

 ן האמורה בקרקע שהן בל הנאה טובת או כדת לעצו התיבעבל
 ן מיום חדשיים תיר - לועדה לשלוח נררש כד, פל פיצוי ליבלדרוצה

 יירא" - נישומות .י ריין"ליניב תשכ"ה-1963 והבניה, התכניןהיק
 "ן)"ה סוגת עי או ו:1ת1 ע,

 ן %ת שיג,,. תנ.עה., י"'ייו ישית יייייו """יי"' נויו; יי'ישי 1343 ציבור(, לצרכי )רכישה השקעותכקידת

 לכעיפיה: המפרטת דהודעה הקרקעות, רישום בפנקסי הרישוםפרטי ;', " ,וי

 ונעיי. נקיף ננ, "נתנע "צנים ק'שינ תיגע S1~Vi ע'ןייינ"ת ו-7 5 סעיפים לטיהודעה
 גלרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת הוערה כי הודעה רזה נתמרתכין

 ! שלמעגם הציבור לצרכי דחוף באופן דרושה שהיא ממניהז:מורח, תשכ"ה- והמיה, התכנון לחוק 189 סעיף לפי כמכותהבהוקף
 ,יגס:,י.יזיס ליהיר ,הנן.ה ,,,,1 מנ' קמי "111 ינ' ,תמית ונית,נ ו;",1

 דווורה נקרין "ישי, אזם שב, נ,ה מורה 1"1עוי
 - 52 מם'מקומית

 30037 33338, גוקים למלד:אוה שטה יעוד
- ן בה. ההזקה את מידימסור 

ל )להלן ירושלים" ג'ורג' המלךרהוב ? ברבר שהודעה התכניה(, 
תוססת מוסרת 1313, עמ' תש"ל, 1532, הפרסומים בילקוט פורומהאידוייה

 ן .יושרים, ""T7ia ,",1 ;" יירקה את "מיווה ,י7עחסינה ,וזין, ן.;ןן( ),ן,ן- .יוש,יס ולגעיה ,תנתן "מקימיה "תזהנוה

 נזני דמ?.!.ן 1נ, ".עזן במשרן, י.ן,ות,תננ.ת האמור". ",רקע רגישה ע, לתת ,שטת מוג:" "שזה.נ, ! התניה. נתשייט נן'י sTn שנע :מנזמן נש,מיהה, ?יניר ,ורנ. ,חמסין ,ועי" זב"שה נתגנזה ומהוסית וקירעני
 ! ,עיין ,נ%.

 הרגילוה. העבודה בשיות בה דאמורה בקרקע כלשהן הנאה טובת או זכות לעצמו התובעכל
 י; מיום הדשיים תוך - לועדה לשליה נדרס כרי על פיצוי לקבלוריצה
 ן":א" ס.נח ע, ,ו 'Tn1Sr י, הישן - נרשמות 11 יוזמהלדגום

 ן' ועיי א'
 "1,1( ימינ '" ךן,י

1 

 גאן.רן, נקריע ,ו%שר

-T~'sa 

 ןה שי:,,ו תנ.עה., ,ןיו.7 רא.ות
 שייקדד' "1י2ו(),מ

 ן י י
 ן 1,נ:יה ,תגנון הן,ך'ה ניעיה יפשי.שנ ון.ז;ן "ב,ר,;.1' רישם ג;:,י - ישנו אם - הריקום?רט.

- "ותנע יון,ם וזיווג תונע שתא ו?יייייס "ת ,יע'?ייסוי?יסה 'יישי'ס-
 ! 7,". עם. תשג-ה, 7"4י נעהן :::: :נען

 בקרקע חזקה מיד לקנוח מהכוונת הועדה כי הודעה בזה נמכרתכן
 עלן;" ך?ינוי ,ודגי זועף נאופן ורוש" ש"י% מנחיהטמור",

 ן תשי"ה-1965 .הבניה, היישןהן.

 1 י, ו ;1 האמורה בקרקע המחניק אדט שכל בזה מורה והועדה לרכשה,עומדים
 לתכנון הטקומית לענדה חברים הילימך ע' 4''ה'7 בה. החזקה צת מידימסור

 רמת"השרוןולבניה
 י "ו. ה"נ-ה-;"יון, ו"נן,ה, "ת:),ן ,"י, 22 .נעיףייתפסתוספת

י
 האמ.ר, להוק ן-21 )2( 19 טעימים לפי סמכותי בתדקף כימודיע

 בלקין, סטה את מיניתי רמת-השרוו המקומית המועצהוברמלצת בגדש 3ב חלקה המהזזה בקיוזב מ"ר 1,190 של בשטחקרקע
 ויעי" פניי ,ן'ות נננ' י'?חק %נ, זב פ,,, %,רון ":,ין'.,נ נתשיין מי.נק שסר נקו ימוהים ו.ר71 הונ נמנעים נמנומן37",ו,
 רשדם ששמם האגשים ממקום רמת-השרון ולבניה, יתכניןהמקומיהדתנניח.

 ושאני רמת-השרון המקומית המועצה חברי להיות טהרלו להלן,  המיינין וכל ויעדה כמשלדי מופקד הענניה תשדיס שלהעתק

8 האמורה: המקומית בועדה מבהינתםכענירם הרגילדה. העבודה בשעית בו לעיין ובאיבדבר
1. 

ק
 לוי.מרדכי שבחדב 1970( במרם )24 תש-ל ב' באדרט"ו
 המאיריאהרון קולקטליי 72519()הם

 ולבניה לתבוין המקומית הועדה ראעיושב
 שפירא משהחיים 1970( במרס ן5 תש"ל א' באדרס-זירושלים

 דנדיםשי ",:"7()יי

 "?2. עמ. תשנ"ס, ויו, עמ' הש:.", נ.ה1 7"3 עמ' תשג-ה, 7"4, ס-הן

 שון.,., גו.י, יתנו ;' "ן,1, "יי"י".ניישן1712



 ןי
 ן עסקים למס דין בית בהרכב שינוי בדברהודעה לפקודה 7-1 5 סעיפים לפיהודעהן ן 1915 עטקיט(, )מט המק,טיות הרשיי,ת כערת 1913 ציצור(, לצרכי )רכישה הקרקעות:קידת

 תו; מעי ".נגה ,ומ"ייוןי
, 1 

 ן ע, קה,קפ עי,.כ, ים: דוין ב.ה יי:נ בי :1ז?ה, ננהנ-ניח ןיור.~ת ניע :ין
D.E.,ן "%7ן( נ!:י."י ,ו תש., נשנס נ-ט ין מ שיח ה' ידוי ת יןי נוסיה ת.,ף ,ן ,הת דרסה נוני שיוועה ,., רנ' תיק 

 "מ17- ".עז" ג:" י.נית dSZ, 7:' תע'.ז, "!", ו:ינ.:'םנ',,,ס1
 יי')' נמאיס

 ראש. י.קג - י נד, -ש".,2:,,ס וקילע נ' "71?ה, ו)?זן( - )יזין רמת-;1 ,ינ'", ,ה::.ןמית
 ראש" יושב - אוריאלי -שמחהיניא הועדר ובי גיבור לצרכי לחלוטין לועדה דרושה בהוספתה:ת'ארת
 ך,:.רן. י,יק'; יג":ז ע, .י.תן יישחמרננה

 יה. יר' הה171 י4"!, עמ' "ש-ך, ",7,ה!ייי:יס מיום הזש"ס הין - ..יזה ישנון נויש נך ע, !יעי "ן,וישה
 הה:אה טובת על או וכוהו על הרצאה - נישומות 1ד היסעתפרסום
 נבו ידסף 0ע19( במרס )3 הש-ל א' באדר כ-ה את וייכללו תכייחו, לחיזוק ראיות בצירוף האמורה, בקרקס לואשר
 ג:, ד;":ע דן:ינ תי:?י;".זיי ש"י" cl~ls'en א":ן,סונ "ין,." ייריתראש ,!ו";()הי גן!- וסיע" "י7י,יי)' רישום גבני - יךנ. אס - הי.שוסחיכי

-
 ו!%. עמ' ..ו, --

 שלמענם הציבור לצרכי דחוף באופן דרושה שהיא מפניהאמורה,
 העירה נקרקע המחזיק 'D~h שכל כזה טורה והיערה לרכשה/עקדים
 1945 עסקים(, )מט הט-,מינה הישוינה פקודה נה. ההתה "ת מייייני

 עסקים למס דין בית בהרכב שזנוי בדברהודעהתוספת
 לל  שהוקם ?מ7ימ' לממ הדין  בית הרעו עי דייעה, נזהנמסרת 6203. בגוש 165 עלקה את דמהווה מ-ר, 651 עלשטח
 א' באיר ב"ב מיום שונה אז-זרקא, ג'יסר המק.מית הרועצה ידי המעינין וכל רמת-גן בעירית היעדה במשרדי מופקד התכניתהעתק

 נוה: ימזויס  "1%7( גןנרו,ך ),?השעל  לשי. פתיה.ס וולוה שלשרוי וניעות נימית נ. יעיין ;נ"ינזני

 רגר- )'ורנתן .הידאוגן;וס "1%7(  נמרס ,י הש-ל ב' גנדרא'
 הנר.- עמחש י:זאןו,נרמת-;ן הני- ו'.ינ"ן ו,נ -נימי,נצא 1,נ:י" ,הננון יןל,:'ת "ועז" ראש,.ענ יני-- עמאש אהמזמעיי )פלדמן( פלדישראל  ,1נ!7()ימ

1-
 בילקוט ומפורסמה עסקיסז למט הרין בית הקמת בדברההודעה 397. עמ' תשך-ה, 467, ס-ה1

 1271, הפרסומים בילקוט ותוקנה 958 עמ' השכ"ד, 1075,דפרכומים
 זה. למי תתךקן 1155, עמ'תשכ"ו,

 טעותתיקון
 נצר- אור נירה, ,עירית וניירות מצעד לניעת גוברנווזעה

 י1,7( נמין )! השיי א' יריי נ',
 עמאש מוראך

 נגניו ', ין,ות צי.ך תש,-". 'ו'ינגני)נן"ס
 1'י;ר-א,-;ד"א ה:17יית ין.ינהיגש תש,-א,ך"קיי:ה

 שפ'רא משהחרס י1%7( נמרס )"1 תש., ג' נאזרה'
 1937 אבוריב(, )רשיונותלריקו גריסשי !1!וו7()חס

 שאבד רשיון ביטול בדברהידעה תשי"א-1951 האזרחית, הההג.:::תחוק

 שנת' שירות הקופה חלוקה בדברהרשאה
 ועון'סי, משוונית ונתיזות יהדות :ן:ו ננ"~ן::;"

 דל ינ.ל' שהינ". %"י~(. CCTITS1i )י ת"נ-ה יאנ 1' י..[ין",4  ו"וד"'ת, "ות;.;ית ,:1, )1( ,;( ;א נשף ית' ני;יה'נה71ף
 שאבד בעליו ידי על יהורז בן-יוסף, לבתיה היניקו הכריאותמשרד כפקד לכל - 1979 השירוח ע::ת לגבי - מרלה א:יחשי-ח-י1191,

- 2ממנד סעיף ל"י המתי השירות תקופת כי כלל, בדרך להורות, מחווי1;ג-א  כטל. 
 לשנייט.  תחולק להוקעא

 גי'בין41' 1970( במרס )י2 תש"ל ב' באדר'-ט 1979( בפברואר )16 תש"ל א' באדרי-
 הבריאלת משרד של הכלליהמנהל 1ג773()הם אליף-מעה אמבר,שלמה 73185()חמ

__ הב-אראש
 589. עמ' 735, מס' 2 תוס' 7ך19, ע"ר1

 365. עמ. הע'כ-ט,  7ל1ג, י"פ2 135. עמ' השב-ס/ 125; עמ' תעכ"ד, 78; עמ' השי-א, ס"א1

 "וזן.1.י גז,.,  ג).יי )' ",,י, הןין,ן'ן,ידוי
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- - ,

 ו;ש:"ו-1955 )גימר:1.ת(, המדינה שירותהיק

 ש.רות הקומת ח.שיב בדברהוראה

 יהנוית ה:%'ם נזנר ייוזי" נ"גאס ן, השם-1-::י1 ,;ילולי,(, כלזינה ש.רות יינק יי n'ro ,!י ישותיבתוקף
 אני ,, מ'ויויס עילזה ה:%' נזנר ,יוועה וגוייס ;, )4 ,;י, שך;יע ,""ר "יז.נג ישירות קנ" יננו ש, קירותוהקבת
 ,עמןמוין,

 נעיי
 ין:ויינה שירוהן תליות תיישב "' נסור ,ך,ן י:ויסין שן,היזן %.:ר ימוין עונן. ,;ג. גי ,",,, 17

 מוג; ץ"י נ, ש, שיו ,!י נ' נסיר נמויין ,יעשך, לש"יהה ניזורה נ.נכיר

 ;'סיר נ'סיר א'סור

 נשינה "יו;ז,ת השירותהקבת ייושן נוייחה "ש.רותת,.!ת העונדשם
יושיטשניםןןשיםשנים

 הפוצרמשרד
-14729 א!שסיין":ך

 סקי,עיי
-י1462

-"2ן1% קטרג;.ע,7ז'ה

 הבטחוןמשרזן
-14219 !ינןאניה?
3"!י21 קמינ?קייאינן

 "נרי%יתמשיו
7"1912 ייטמןזויה

-"41"1 יוקץ~יסה
 ברליצקיה

-"2י171 77!,1"ו קיייימןייז

 ! הזתותמשיד
 ן17!1%1 צינוניןמשה
 הזקימשרז

13!199 נדידעוניי"

-22-24 ,"גי".,ב

214244 פרנסרן,

2"1,22 לרםאליעזר

42311"! שנכרייסף

 ה,ק,א,המקרו,,
6"2י,1 אנ,ו.עלג
-"!1411 נמריא,רן,

 וההעשיה "מנ"רמשרז
-622"2 נ,ר,נינמשה 21"21 ",ר,.יט

 "יניסלקרו
"21221 נר-'.יף,!ח,

 1 ""1. עמ' תשם-ו, ,11, ס-הון

ן
 1.י ,יין גק.י' י;':' ;' ,י'1' "ניניי'נ'"י" 1714



 ןי ן-ן
 ג'טור ג'סור א,מור!

 במדינה המוגדלת השירוהתקופת למעשה במדינה השירותתקופת העובדשם
הדשיםהיםהדשיםשנים

 הענווהיזרז

"י1י"1 ג,1ני:יקינימל "19241ן "נימןמשה
ין,1741 2..י,י:גרייס

"1"42"1 ,ופינן,,",יעור

 התשוקהשירות
-"2-"1 סרח.סור, -נ72"! שירנמןאריה

 התעבורהמשרן
י1!2111 הוו2ן-ן.ו1

 המוינה מנקרמשרד
721י1 ציץיוסף

- 4י42"1 ,נזחוישה

הנוית
2,2212 שושן גןרן,

 המידוירשות
7""1!2 שעירא ישע.11ז-ר

 יורצה יונזי - וכהרננת ה"'ן,ךישרד
1311112ן:ייהאי,ז.ד-1וס,י2

4!2ו,1 יחונה-יבטילרסנה
-י1-!1 ש..ןאנרהס 1%11"111 שפייא.ע;נ

 תש-י נ' תדרח'
 !יצןיעקב "7"1( נמרס )ין

 המדינה שיריתנציב 720504()חם

 תשט"ו--1955 )גימלאות(, המרינה שיריתחוק
 סוהר של שירות תקופת חישוב בדברהורעה שוטר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה
 !" סעיף ,פי סמכותינהי,ף

 מיציאות(, המוינה שירות יהוק !" יעיף יע. יינות.נתקף );ין,%.ת(, ומושה שייפת יצו,
 ו, מיוחרזם עבודה תנאי בדבר להזועה ובהתאם ן,השט"ו-053! אני 2, מיוהריס עבודה ת!אי בדבר להודעה דבהתאם 1,הלט-ו-נ5פ1

 מן, ין מס' ש, ש.רוהו תקשת ני יחו,, 17 נעיף יעיין מגי", אוי !ין, מן' ש, שיר.הו תקיפה בי ,י.,, ו-"ו 17 יעי:ינ ,עניןמגיה,
 ל-25 תוגרל חושים, ז-11 מגים 21 למעוה והיא מורחי,מאיר חדשים, ז-9 שגיס 18 למעשה ;:ד'א עמיה אברהםמפקח-מוגה

 דושים, ו-11שנים הדשים. ,-8 ק:2יס ל-21הוגרל
 נירא, ";י1( נןיס )ו2 הש., נ' נאויי-ם קופלפ, "117( ן:יס )4! תש-, נ' נ"ןיטען
 הסוהר בתינציב 720604()חמ הכלליהמפקח 720604()חמ

 י!1. ימ' תשט.r-D ,1ן ו!1. עם, תשם-ו, ",1, נ-"1
 "2". ;מ' חק:-ס, ,-פ! ",7. עמ' תשנ.י, "י11, ,-פ!

1715 "]י1.(." תש.י. נענו 1' ,ן,ו, ונרנ,מ'ן,.,,ן



 3יי19 הנמלי?,תקנות
 הובעים להם ?חץ הךבין מכירת בדברהודעה

 הנמלים, לתקנות )1( )9( ותקנה 2 הנמלים לפקודה 714 לכעיף ובהקם התהבורה1, שר ידי על אלי שהועברה הממבזתבהזקף

 ! שנעה תוך יקי"ררו ," "ב ,ן;.רה ~TRYV י.ין, גנן, תוגויס ,י" "וגן"יב ידי,, :י:::;:ס:ג:יס ::ם

שתאריךשםממפר
יימניס יסוניןתיאורגואה"אניהההמק

ו,ו:נוניז1;;ר.נ,,ורןר.י%".11.4!,וריןנ,"",ו,"1
 5',8184 אחסוןתע.דח ט"מ 25 כ"א רוכנים283

 :וכעים מכוניה6.4.69מולדה1005,69,2
 "פגץ-

 621 )(5[1 - שלטמס'

 9פ5ש177 - חושבתמס'
אשתינ,%",,ן"1

41נ-ן,0-",141א ,:נונ.ות %"רנ,ינן.,'ןי..ף%".".27
* 0Pump~ Jabsca( קטנוה ממלאכות קרטו:ים 27.3,892אשכולנ,69',1059  wlv 135 275 - שלטמס' "מגץ" מכהרית מנוגית25,5,69דןג',1184,69

ן 8107833 - תושבתמס'
 ג, שערך נמק;.ייס נהגע.ם נחתי סוני. ש, נזירתרש.מה

 ן י:וועות ,.ה ע, יתירנמת ,.רות מ-%,5 !"ות מרס משע"
 1 חיפה. המכם,בבית

י  כילדד' 1970( ?מרס )16 הש"ל ב' באדרה'
 והנץ המנסמנהל 11"ר"7()המ

 1[7. עמ' השי,נ, %!2, ,.!ן
 1146. עמ' קי-ר, פרק ב', כרך א"י, הוקי2

 231. עמ' 1255, מט. 2 תוס' פ194, ע"ר ני

 43[1 הסלי:,תיגת

 תובעם להם שאץ טובץ מכירת בדברהודעה
 שמ" "7 "מי" י" "ס יממי" י"י "שי"' נ"י תץ"ס "" עי"" יי"::::ג::ג::זג:יח:ג:ן:" הנמלים, להקמה )1( )9( והלנה 2 שמליב לפקודה 4נד עכעיף יב,ה,ם 1, ההחבירה  שר ידי על אלי שהועברה הסמכותבהוקף

---------------------------------------------------------------------------------------------
 1 יתש ,שנק ישי ::הי ::"גי;

---------------------------------------------------------------------------------------------
 ן

85 ין,נ. יין ;,ייין",".4."2פייי,אן"",",%

 חסיו והסליאי11 וסם,1 טלוויויהמכשיר6.3.69רוטרסנד296,69
 Spiela~anhfchler 0%וב7 כביסהמכינת18,12.68רחל330,69

"2],"%
 .ן.;("1;) קם. ן, ""ומנוזן,".1.,ין,

 49554422' למכיות חילוף הלקיאיני21.3.69צפת69',298
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 ןי
 תשג"ח--ל155 והבניה, התכנוןחוק

 ננונמני ),1 הן:-י ג"ש.1 נ., מייסנ.שינהה ררה-;ן מ,ומ., ענוןמרי:
 רן,44!. מנ' משרטת יתננית שי:.י - ר;4111ינ. ת:ניה ,יניף ,""1(,

 ממורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

"ש:.מ:יי-:יקי
 המייי' 'ת-.'" ש':י' ג::ךבןג,:ייי"היס גינגת:ג1:ג,גגע:;;::י:ן::ן;

 ". נמיי י. :נ:י;::!ג יו::::"י-%ננ:גןבג::ה:27:וש:'
 "דין( גן:יי"י ,ין ":.י

 )פלדמן( לד
 "נוה יעננו ייל,מ.תג אליו. המגורף התשר,ס עט ניצן .1)ו--, ין'מפורטת
רות-גן התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה
;וש

 "1G? .71, ",,.ת 7!1"
 ניך.ס השטס ,,א נו ,עיין ושאי ההנמה נטיעי מעוניןנ,

 רמת-;ן מקולז', הנני,מיהב את ורשה "הי ישי, נ :ינינש:וגגג:זנג
 מפירצת להכמיה שינוי הכנת עלהדעה שמריב מלויית ועש יעלן 1נן יהנךת, שינו, .די ע, ;סיעעפו
 חדשהם הוך רשאי, אוהו גובל או התכגיח בתהום כלול טלההחבנון
 והבנים, החבנוז להוק 77 לסעיף בההאם הודתה, בזה ניהגת ההבניה לשינוי ההגגדוה להגיש ברשומות, זו הודעה של מרמומהמיום

 החליטה, רמת-גן, ולפיה, להכבון המקומית הועדה בי תשם"ה-1953, מאמירה. היקומיה הועדהבמשרדי

 "ץ מ~(' "גנן ךפ,רסת ה יהננ:י;';ו:12, "ויו( נמרס ),ו הש-, ג. נהירי'
 רזמקד'

 המוצע: התכנית שינוי DT~fi1 הנכללים השטחים הםואלה ולבניה להמנון היהוזית הזעוה ראשיושב
 6127. בגוש 396 הלקה תל-אביבמחוז

 )פלדמן( פלדי, רפת-;ן מ17מ,, הנתןייצג "1!1( נ.:י%י )"! תש-, נשנסי-ט
 יינצה יתנייע יי,יך'ת "יעי" יתש'יסד מפורטת הכנית שיט' הפקדת בדברהודעה

 נו";מציה
 ויננ'ן, ההגנון י,71 !, יסע.מ nRrna 117ען,

 מהוז ולהיה, לתמון המחויית הועדה במשרדי כיתשכ-ה-1955,
 הופקד רמת-גן, ולבניי, לתמנון המקומית הועדה  ובמשרניהל-אביב,

 בת-ים מקומי, הכנון מרהב להכגיה דינמי דג,534 מס' כשנניח הנקרא ממורטת תכניהשינוי
 מפורטת יליו. הפקדת ברבר הודעה אליו. המיורף ההשרין ים גיהר ר;1"7;., מס'ממורטה
 התגנית: גשינ.. הגיורים השטהיס וםורה
 ייי;יה,  התיוין יי., 5" ייפיף יה'ןכ ין-' ' יזהי-ורה 41נ. הדה ;"!";וש

 מהוז רלבב.ה, לתכגון היהוזית  הוטרה במשררי ביהיב"ה-961י,
 הון7דה גת-ין, ו)ב:'ה, .הצנון הך7.י'ת הועדן וגמךריי הל-ןיינ, גטים העלום ל., 11  ליייז רשעי ההטית גשינ., ממיניןבל
 . "הי- עם ביהד 85ח9,  ממ' מפירטת "הטית  ינקרןת  מפוריהחכנית ליהל,  פהוייט האיררים  עיהמשרריםובשעות

 אליה. היצורףריס %ת 7ר1,ה %,ר הנו.;. !ים גג, או גגףן נקרקע, מעוניןבי
1~SPיימרהב מקומית ועדה מהגדם ובן התבנית, שיגוי ידי על במגע 
 בתכניה: הכלולים השטת,ם הם ואלה חדשיים תוך רשאי, אוחו יובל או התכנית בתחום כלול של"ההבון
 142ן.  141ך, 7149, 7139, גישים: והלקי !ישים ההכנזת לשי:וי ההבגךות להגיש  ברשופות, וו הזועי וטל פרסדמהמיזם

 ך":ורה. המ7ייית "ועוהגישידי
 )))יל

 יקהל. פהוהין העווריםשהיירן.ם יוין( גורן )24 תן-ל ג' ירירט-1
 את ןי.%ה אזר תנתני !רם גני או נג;.ן נ,ר7ע' י.ע.;.ןי,  ר,ניקד'

 התגנון ש:רינ מאיית 1ע1ה מ";7י .גן הה:;.ת, ידי ע, ;סכן ען:. 1,נ;יה יתמין המ"11.ת הועזה רעשיושב
 מיום הדשיים הוך רשאיי אותו גובל או התכנית בתחום כלולשלה תל-אב.במחוז

 במטרדי  לתכבית התעדות להגיש ברשימות, זו הודעה שלפרסומה
 הןמורה. הןלימיתןוךדה

 רמה-:ן מקומי, העוזהרהב

 "זן,( ימיי  י1 "ש.י ג' גצייי' מפורטת לתפית  שטוי הכמ עלהודעה

 יועז" יקש,ושי  י7ננ.", התשיו ייי7 77 )ין.ו בהתפס ה.ייה, ביהנ.ת:ת
 הייון"

 יינטה ,הנכי,
 תל-אביבמנח  ההליטמ  רמת-גן,  ולבניה, לתבנין הכקוכית הועדה כיתשכ"ה-1963,

 !4.111.י חש.י. גתי, ;' ויו. "כונילין.יד,;
1717
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 ו:'2ב'ה-כחל1 והבגיך, התצניןהיק

 מיש דזש.ים היך רשתי, %.הי ;.נ, 1% ךה::ית גה-ים נקיישקן נח-ים יען,, ה::1ןמרו:

 מפורטת תכנית ש.נוי העקדת בדברהודעות
 נישזר ת י"ג; "".וזית יאמש ג::וי:יעילי"'יינ.ג:7,

 נו"צללית
 גיתאס "11עה,

 ,נעיי
 ן "ולראת התגנית ך(,זת גזבר י"וןע" גי "1ז;" גו" מנרךג1 וךגויה, יתנוון ,יצק י,

 ך,7' 14-21, ה,,.ה 1,ן" ווק ה;ן,!1ו. ין' משרט, -תנם, ממו ו,נ).ה, ,תנוון הליווית הועז" נ:שיזי ניהש:-"-!"י1,
 נת-יס, ו,ננין, ,תגנון "לקומ.ת יויזן וששרויה,-"נ'ג,

 תשג-", 1, יוק "?רס)מיס ני,,וט ש(ויימ" !ו-ן2., !1-!,ך,7יח "1(7י

 נ,ן. ינ.ס,ת - "י21על' מפ.רלת ,ה;ו.ת שיוני 121 מנ' -תגנית "ולר" מפורסת השיתשתוי
 א.'1. הישרד ךתעריס עם י'"ז !!א'-,ינ.

ן
 "1,1( גיינ )"1 תש., נ' נרזי.'

 ~r'stך, ותננית: גקיו.. ינ,1,יס ושטהיב יב1",ה
 תל-ץגיניה.; ג.ן,ב תקטוב .,א גו ,עיין רשאי "תבנית גש,נו. לחיניןנ. י 1,::יה ,תגוון היבוית י.ןזה רפק,.וב 9". %ו, חרקות ,712וגש

 הגנונ, 5רט גגי או ננגין גקר7ע' מרוויןנ, ,קפי. פתויים ה,יוייב שןל7רז'נונשעית
 את הישה אחי

מיךנ עיר"נ ל,)ן.ת ועזה מיוזם וגן "תגוית, tTJ1v 'וי ע, ון)עע?:1
 תנוי

 !תה-חקיה ל,.ל',

 %. התננית גתים נ,1, ש,"הת::.ן
 זוני

 ""נתת יק'ני' "ההיזית יךו'ק "חוןיהנת'::ג::ג"בהיתו מפירטת תכנית שתוי המקדת ברבךהודעה יזקיים הוך ישני, אותו
 צי7:ען:ו 21גבזףכיגהשבהן

 פתח-הלו,, 1,נ:יה, ,תגון ךי,.מ.ה ך.;זה .נלשרזיהלרגו,
 מן' י!ורלת ינית -שקוי "נער% מגורסת חגות שיוניך.;,ז וךנו,ה, "תגנון ,"., %, ,נעיף נותאם "וזע", גוהניגרת

,l~GG-ךתעייס ;ס גיללת,1!12,!!,. י,ו1 1,ננין, ,תנוין "ן"1וית רועו" נמקיזי נית"נ-ן 
 7ךי,רי

 ן ",יו.
ש נין יי" !17 ",ן ב:::ו :מן ן:נ: נהגיהןל:::;::ה:ג:4:ב  ן יי 

 :ימ.ם תשנס ,,א יו ,עיין ישא' י:'היי ::'היי ,ן:'ו)1:ן התנוית: נשי;,. ינ,1,יס "קלן'ב הןו%,ה

 "7. "ן, 7", היקית 1144והש
,

 את "ראה א"ר טיני,יפרס'ת:נונ.יין:ךןג:ן:ה
 שמר"ג מקומית ועזו ך"ווס וזן התננ.ת, שיתי יוי ע, שועיעלו יילים תשוב ,,א גו ,ייין רואי התננית בשינוי מעוניןנ,
לין" %ת "רופן %הר תגו.:, פרס ננ, "י ייניק נ,רקע' לעינןנ, ! "זשי.ם חיך רואי, 1%ת1 ,.נ, או מנוית גת",ס נ,.י שקה"הנוצן יקרי. פתקים ך%מ1ריס עהמשרזיבוגשעות

 התמית ,ש,;.י "ה;;ן,ת "מק נרקוי,ת, 11 ,)זעה ע, פין,ן,
 ""מוין. ייקולית ".עזהנלשין. שייךנ י,ויית ועזה מטווס וגן יתננ.ת, קיש. יר' ;, נקע7?יו
, יזק..ם תוך רשתי, ",תו קני או דתנוית נהרס ניו, קנךקה::.ן
 ש, נינייךמיום

 הוזן"
 ";,ו( ניין ),י י תש ג יעיי "' דתנוית ,שיויי ותפוזות יךויש נרקולות, ,1

 יינניה ,תנוט ית "ין. ".עזה ראש נ.1 האמורה. ךמקין'ת הנעוהנמערוי
 .1 "מינומ"11 "197( גמרנ ),1 תש", נ' נפזר,'

 ר1ניקד'
 פנויה ,התון "מרווית ".עזה ראק.ושנ

 י פת"-תקיה מקין', תווןמר"נ ת,-%גינמוו
 ממורטת הכניה אישור בדברדודכם

 וצנעי", התנוון ירוק 117 ינשף ניתןן ,.זען, נצה;:גרת %ור-'יוזה-אצור יקריי, הננוןמיהב

 ן "ייגי' ל"י' ייני'"' יתנייע "ן"יי'ת "ייי" נ'תשי,ן-נ"יו' מפירטת תכנית הפקדת בדברהדעה
י

 ן ~GGGln'-, יר' יצוריה -חננית "נקררת יציריה ת:נ.האיקיה
 גדתאם "וזעה, נוהזמירת

 7. ען' תשעי, ן;!1, ךירס.ליס,1ס מ"11 וזנויך, .תגנון המדווית התזה גיערזי ניתש:.ה-!",1, גי,- פ.רניך אחי", ךן?.יף "תקייל עם יין "נקזת", ע,שן,זעה .ינסיך, ךתננון ,ך,ק י" ,נעיי
 1 וזהי1ית, היעזן %.תו חישרה קבה נשיה דץך)רה,התנוית - "ור-.ן,ז" וענניה, יתגיון ה:,)לית העזה וגמשרזיה,-%ב'נ,
אווי,

 ,ן דךךווית "ועזה נלשרן, ן1!,ון אצי", יין,יף ךתעייט ;ס ניצן מאא,"2., מן' מ!ורןת -הננית והר"ת מפורסת "גנית הועז"
 ן נת"-הסה, 1,גנ.ה, ,תננ.ן ומקיעת דועזה נישרו. .גןיו:ל,רן %,יה. המצורף "השייט עםנייז

 ש":שיזים וישן,ת נייין תשלום יקא נ" ,ייין רעצי י.י:'1ייי נתגנית: הנפוייס "שסקים ינ%1,ה
 ,קק,. לתוניסי%מיי'ב !"-!2. 1%-!, ,,,.ת ח"י 14-21, ",קות 1,1"גוש
 ! "1,1( נמרי )24 תש-, ג' נפזרלעו 1נש?.ת נימים תעקם יקא גה ,עיין נשא. נה:ניה מעותןנ,

 ן ח'יזא' ,קד,. לתשים ו"מוייסקהישרזיב
 וכניה ,תמון ימ"יו.ת ".עזך ראויושג %ת "יוא, א"ר תנגוד. עיט בני או ננני1 נקריע, מעוו,ןנ,
 ן "ליגןיעיו ךתגנ.) שלרינ לכלית ל"נזל1עזה ונן "תננית, יזי ע, נקעעצמו

 ,, ,.י יוק תק.י. נ"נ, ;' lele~ "יויין'ן'יון1718
ן



 תשכ"ה-5ה9ב יהבניה, החכתןחיקן ןי

 יענין וי, "קרון, הזף .,בני,, ,ינתן ולקומית ה,;ןה נךורן.1:ן נה;.ה מקוך., הנוןמיצג
 י"ליי.ס .ס ש"משי' ינשנית ממש תשייר יי" י:'ק,גיישיף מכורסת תכמת אישור בדברהודעה

 ";,1( נמים )"2 י הע נ יאיר יט וירנן, יכו 1,נ:'ך, ן ,הנר הצינית גייךועיהה"נ-ה-1""1:
 lTfnא' נת',";4., מנ' מ!.יסת -מנית הנקרסת יפורסת הגניתאישיה
 !1רנמה ",י:, המשיף התשריט עם ייז' הימהה, ע,שההזעה

 ).מיה ,תנון הן,.~ית ה ייע' יתש'ישנ
 "1". עך' תש.,, """1, ועינ.מ.ס2',ק.ן

 המהווית, הוערה אותה אישרה שבה בצורה האמורה,התכנית
 היפה מהוו מקויי, תכנס מירב המחווית הועדה במשררי הופקדה אליה, המצורף התשריט עםביהד

 א בדבך דעהה שהלשרי,ס ופשעו, נ':'ם תשבוס יקא גה ין..ן ישן.מהע
 "הנהן י,.7 )ח( 1-נ1 117 יין'!'ם ניתפס 711יה, גוהינית יק11. !היהים"":.יים

 מהוז ולבניה, להכנון המהווית הועדה בי תשכ"רו-1985,והבניה,
 נאפיס-1

 יה,.סה, ך.ן,, ";"1( נלוי )"2 ת,., 2.
 421"ן, נתק 21 "' ש, ,עוז שינוי - נ,1"" לנ' -ה:;,ת ךנ,ו" חילןא, ינייתה תעיה שקה ,אקד "!מם, שר נאישוי

 שלוט, צור - 14א' מס' לתכנית  עינוי המהווה - תעשיה" לאויר ולבניה לתכנון המתווית הוערה ראשיושב
הכן, הירנןימו

 א..י, הן?.יף התשריט עם ב.הז המקזת., ע, שה71עה -
 660. עמ' תשב-ט, 1499, הפרסומים בילקיטפירסמה

 המצורף ההשריט עם ביחד אישר, הוא שבה בצורה האמור,השסוי
 ייתך, מ,.1 1,נ;י", יתרון המהוי" התן" במיידי ה.!,ז "ן,1, ייי.מי השינן מקומי, תנתןמר,נ

 שךישרויס 1:שי.ת נ.ן.ס תשבס ,,ן נו יערו יש"' מעי:.ויני מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 ויננית, יהכנון י,1, %, ישיף ניחס 711עה, גוהצינית
 ";"1( נמיס )"2 ם נ' נאור..ה ך".ו )יוניה, י"ננ.ן "ן"וויה שעזה גמשיזי נ,הקב-ה-;""1,

 אילתינמתלי הדרומי/ השרון ולכניה/ לתכנון המקומית nrvTn וכמשרדידמרכו,
 ולבניה לתכנין המהווית הועדה ראשירקיב מס' מפורטת הכניח "שינוי הכנקרא וכפורטת תכנית שי:ויהופקד

 היפהמרוו אליו. המצורף התשריט עם ביהדו?דן377',18א'ץ,

 והבניה: נש';1. ינ,1,'ס הש?ך'ם הם1",ה
 אתא קרית מירמי, תכמןמרחב 36גי'. "40, )זמניות( חלקות 8694 6692,גושים

 מקומית מיתאר תכנית שעזי הפקדת בדבר הלדעה בימים תשלום לל" בו לעיין רשאי התכנית בשינוי המעוניןכל
 י.!,י אח", קרית וגנזיך, יתנגן ה:;.מית יורן" 1:משיזי חין, שמיינ מקומית .יזה מי:זס וכן התשית, שטוי ,י' ע, ;יזעעויו מך.~ 1,נ:יה, ,הננון ומך.וית ה.עזה נמשיתי גי תשנ.ה-;"י1, "ת הי.אך "די חננ.מ !יט גג, ", גטין rrv' מע.ניןנ, .הח':, יהננ.ן יד., י" ינע'ף ניהרס יוזמך, גוןנוסרת ילק,. פהוקים "אלויים שך:ערויםונשרצה
ל עמעמהמיום --, מי ,ת:נ.ה שינוי ומנזיה ג;'י.ן- קי"רות"נ::יי.ת ךהנ;.ג ישאף ";:יצת לרש שומוהנ נו ווועה11 

 ת"),ה. גש:ק וטלור גה:נית ש.:ו' נ, יצורה, נצה ייניתגן "1%1( נירט )"2 הש-, ג' נאזר,.נ

 ההנפת: גשעו וניוי'ס ם ךשסה הסידיה וענניה יהננון שהחית הועזה ראש,ושב

 "י; 4ו, הכקצת 24"נ1ויש ויינומ"11
TT~11"114. מרקה ינק 7ן 

 ושרון הצף מקי:" הנזוןמרהג
 נימים תשלום ייא נו יעיין רשוי ההנסת משיווי מי.:'1נ.
 לקרל. פהוחים האמורים שהמשרדיםובעטות

 את גרותה אטי ה:נינ. עיט יין "י ני;'1 נקיקע' מעימו נ, מפורטת הכנית שינוי אישור כדברהלדעה

 הישיב תוך רש'"., שהו :וב, וע ותנן'ת נהמום נ,1. שלה 1ההני ומרס, מ"ת וענניה, יתממן נ'יהיע.הההיה.דתתשג-ה-,יי1:

 ך":ורה. ון,.ך'ת היעיהשקריי גגי הןלזתו, עי שטועה ישל,"-, מן' מטרסת תנית-קי:..

ט-ובאדרב'תש-ל)23במרם1970( 1520, הפרטולים כילקוט מורטמה אליו/ המצורף התשריטעם
 אילתינפתלי 1269. עמ'תשכ"ט,
 ולבניה לתכנון המתזזית הועדה ראשיושב ביתד אותו, אישרה המחוזית הועדה שבה בצורה האמור,השיניי

 היפהמתוז האמירה המהווית הועדה במשרדי נופקד אליו, המצורף התשריטעם

 ";4.11." הש.), ננינ( ל ,1,1. 1!ונוייס.,,,ס
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 1 ה'מנ"ה--:lec והבניה, החבנוןהיק
 מינין ל,1:י, תנאןמרהג

 ! מפורטת תכמת הפקדת מדברהודעות
 ננתוב "ורעה, נ,"נמנית

 יךיי'ה, ותננו) ,"וק י" ,ית', ניתאם היזע", ניןון:ית ענני", התנוון ,".ץ 9" ,נעיי
 מתז 1,ננ.ה, ,תנוון "משוית "ועז" גלשרזי נ. תשמן-ידו, לן,1 והגוין, יתגחן ו:ייוית שעוה נמשרזי גיהע:-"-1!,1,

 ".!,זה ס.ניב, ).נוין, ,תנוון ול,,מ'ת ההזה וניקרן.הזיון, י.!,וה סונ.ס, ייננ'", ,מגוו) ךן,.מית ",עזה ונמשרויהזיון,
 %,יי. "ן!.יף התשיים ;ס נ."ר נ"ר-יוני"., או.ריתי,:?, ",יה. "לשרד "תשריט עב ג."ז נאר-סוגי"., אתוריתמשיך, ייר, יוות - ז,)"ו ינ' לפויסת -חנו.ת "קררת ין,י:תתנ)יה "ויצת, מ.שנ - ז,791 מנ' יס.יטה -חננית המר"ת מפורסהקנית

 נתמית) "נ,1,'ב י"ס".ם יביקה נתנוית: ונ,1,יב ויטייב הסו"ה

 4!ו2.ויש !2ן. !4"2, 44!2, "4!2, 42!2, 41!2,וושיב)

 ', יגש?.ח ניסים תש..ב יי" יה 'ע"! יזין ת נהני , ועיי:י ונשעית ניייב מקיום ירא גן ,!יין רשפי נתננית מעייןיל
 ךתננון שיר"נ ODW~i 1;ז" ל,וזס וגן "קוית, .ז, ע, ורוע;!י. %ת ורוגן %יר תג).). פרס גג, "ו נננין נ,ךלע, שוניןנ, "ה "ראה צהר תגנווי !רט ננ, %ו ננגין ג,ר7ע, יעוניןג, 1), 7.... ,דוי. סתון.ב ושמוריסשןלשרז,ם

 1% ךתגוית נקום גיןקנך התנתן קיר"נ מ,.ל.ת .עון מן:זס וגן "תגויה, יז, ע, נפשעצמו
 וצגי

 נמקרזי ,תגו.ת ךת:וז.ת ,ןויש גיקו:ות, .1 :,זען ק,ירגילך מיי יזעייב ".ך רשפי, אותו זוג, %ו "תננית גת,וס נפו,ך,ן ן י..ס "ושיים תיך יק%., "ות.

,
 "%ייין. "מ"ימ.ת"ירי" גמשיי' '"ימת "תוויית '"י.ש:ן::ג:י::וי:ן"ימית,

 ג:ת%ב ייזעך, יוןניניה "7,ן( גלים )17 תש., נ' נזורס'
 ,נעיי

 וךנ)י", "תגנון ,הנץ י5
 הוחייה סוג.ם, ויננ.ן, ,הנתת ילקוטיה תועיה וגמ,ורז'ךזיוב, .יגנ,ה ,תנוון ,ת הלוו יועזה ראשי)שני ,ן מ"1) ),גוי", ,תנוון ךן".יית שעוה עדין, ניתע:-ך-ו!!1, ורדימון"

.ן %,יה. ומתרף "תשריט עט גרך יאי-סיג.",, ,ייי,תייין"
 גתנויה: ונ,1,יס "שטיים "ביאיה .ןגו.ך, וחננכן ,"ו, !, יני.ף נהתאב הוון", נוהויירת

 1!2. ""17' י!27' י!27' 2"וו' בויש מסוו וכגעיה, יהננון ךמן,וית "יעזה גלשרזי ניהש:."-!"!1,

 ו' ונען.ת נימים תקרום ,,% גן יעי.ן רקעי נתנצית יימיןג, "1!7יה ס,נ.ס, יינ:יי, ית::)) היץימ'ת הוערה .ייקרזידזר.ב,
 %ך'ב נ"ר ז,!9ו מנ' יס.יסת .תננית "נץיאת מיירטההמית

- 
 "ה,. סת.,יס "ין,ריםשימשין'ן

 "ת ירוא" ""ר תגפו. ירט גג, %ו נימין גץיץי, ימוין:, %,יי. וישרף "תמריט עס גירז נאר-סוני"-, אזוריתמעיה

ן
 ן מרס קיש-ס הוך כשא,, י,1 ::מת'%וווו% ::: ::י,1 גתגו,ת) ינ,.ייב הש:".ם ום)%,ן
 49!2. ,4!2, 47!2, "214,ווש,ס

ירנומ"
 נמשר ,תגרית "תזוזות ,"ו.ש נרשויות, וו "ייען ש,

 ךאן.רן. ךי,ומ'תויעין ונשעו, נ.מ.ם תתיצב ,,א נו ,ע,.ן רעאי גתנו.ת מעוניןנ,ן
 1, "ה.. פתיך.ם האמ.ייבשן:שרו,ס'

 1 .ונפה, יהנ)ון ,ן., 9" ינעיף נסתרב ".זעה, גו"נלסית את הרושה אחר "ג)ונ' פרס בגי או ינגין נקריע, ממתיןן,
 לך)ון וגן "חנניה, ין. ע, ננוע??מ

 מנוו והגוין, ,תנכן ךן",ן,ת "ועזה גלשרז' ג. תשג."-""!1, "תנן.) קירךנ ל,וי.ת וןז"

 וגלוין."וך,ס, מיגב יזק'ים תוך יק%', %.תו ו.נ, או התגו.ת נהיום ;,וישי"
 ן ",!ןזה סוגין, הגוין, ,תגוון ,ן,.מית הועז"

 ן אניוזור, ל.שנ - ז,!71 מנ' יציריה -תננית ,וסיסת ין,רסתתנחית נלקרן, ,תגו,ת "תזוזות ,בויש נרשוי,ת, 11 ".נעה ש,הינוצה
 ן אויה. הן!.יי ךתשייט עס גיחו נ"ר-סיגיו., %.וריחיועדך שמורה. "ן,,ל,תהועזך

 ן נתמיה) ונ,1,'ס ,עטן'ב ים%1,ה
 ', 2742. עז ,"27ושים

 נו"שנית
 ,, מגויה, ההנוין ,"י, י5 ,נדיף נהתאס ווזע",

 tl1rrJT נימיב תק"ב ,,א בה ,ע.ין יקדי גבננית יעיי'; יי משו ובגויה, ,תננו "מן,1.ת ךיעזה גמשרזי גיהקב-"-נ"19,
 .ק",. יתקים ה,ן,י.בקויקיייב הכפלזה סוג,ב, 1.נ)'", .תגון דן,,מ'ת "ועזי ונמקרז'לזיום,
 ין',1- תליי - 4,1"7 מס' יפורסת -,ג),ת היןיאה מיורטתהמצה

 %ת "יותן %"ר תננוני סרט נ:, או ננגין ג,ךלע, ל:ונ.ןנ,
 %י ,ת-כות ינקים ניי'קיד ונשן,ת גימיב השבב ,יא גה ,עי.ן רש%. נתגו.ת כעוייןנ, ן "תנוון שמרהב לקיית ועזה מקנזס וגן הסגניה, ,ן. ;, וגוע;ולו אריה. "לשרף התשרים יב ניפו נ"ר-סונין-, קוריתלכערה

 ן ל,.ן "זשי.ס תון יש%., אות. וינ,
 %ה ורוחה "יר וננוף פרט ננ, או נננין נ,ר7ע' יעוניןנ, ן ילשיי' יתינית "תוווית יבויש::::ג:ן:::ןקימית' ,7יי. פתין.ב יאמוד'בשהישרי.ב

 ן "1,7( גירן ),1 תש., ג' נרזי.' "הגוון קיייג י,ול.ת שזה ך"נזנ ונן התגנית, .וי ע, נקוע;?מ1
 1רדימ,ןי' סייס חזקייב תנך רעבי, %.תו ;)ג, %ו התנכית נתשם נ"י,שתן

 1,גו,ה ,תגנון ךל"ו,ית העזה ראש,1שג נלשרזי ,תנו.ת "תזוזות ,הכיש גרש.מ.ת, 11 "וזעה עיפרנוסה
 יזרוםמךו1 יאלורה. ה:ץוליה".עזה

ן
ן

 ן !ו,ן.1.4 תק.י. י).נ, )' "),ן, "יינון.ן.ישי1720
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חיקן 11

 התכניי
 תשכ"ה-5"פ1 והבניה,

 במשירי לתכנית התנגדות לנגיש ברשומות, זו הורצה שלפרסימה תוכים מקומי, תכנוןמרהב
 יעיי". "יקי;י'ת היעד מפורטת תכנית הפקדת בדברהודעות

 ,ך., "" ,נע.ף נהתאנ "יזנ", נ,";127"
 והנני

 1רך'מין י' "'י1( נ-ין ',1 י תש נ י נ"'' .ךנמ",
 וונציה ,היננן היוונית היעזה יאש'ישג מ"11 "7:':, יה::ון יח.ו.ת יעזן נישיזי נ,השג--1""1,

 השליה ט.ניס, וישיך, יתננון המקומ.ת הנען" וששרוייזרום,
 יזרוםמה.,

 עי- ךושנ - ז,714 מנ' לשורטת .הגנית ק"דאת משיטתחנית
 טונים מקימי, תנכןמי"ג אפיה. ומתרף התשיים עם גיהז נ"ר-י.גיה., אזורית מ.ע?הולת,

 מפורטת תכנית שינו. הפקדת בדביהידפה "2r?s ,117 .12~ 14;2,נג":::ן7:;:::מו":"יין"2:
 ונחות נימים השבוס ,,א ג" .עיין רשאי נהננית מעשןנ,

ה-

 יויעה, נוה נמית
 ן מהנין, ן הקנו (F'r ין י!'ע.ף שהא"

ש נ'ץיייר' ::;וג::'ג:גב::ומ:י::ג:::נ -ישי - ונוי ימיני ישטו מ"א. מץ~.ר .עוד ש.נץ - ,,,ן התנין שמר"ג מיומית נעוה יונזס 1:ן התמה, ,7, ע, נענעעצמו מ.' מיויטת יתננית 3 מן' -שיווי החיא מעיסת ה..יתש,נ1, את "ר."" א"י ה:;.מ !יט ננ, או ננגין נקיקי, מעסיןנ, ה,ן,י ט.גיס, .ינניה. יתנגן הן,1מ'ת מעוה ונישיי'וזרום, ,עיי. פה.ן'ס "%מור.סשימשין,ס  "י'י. "חייי "יש 
 התכנית: בשינוי הכלולים השטחים הםואלה האמורה. המקומיתהועדה

 ,. 7, יי, ",קות 1,1גוש
 נימיכ השי.מ יקא בו יעיין ישא. החנניה בש.נו' המערמןנ,

 יין,. !תוהים ה"מיר.ס שן:שריים r?'rC11 והמי, התמון יייק י" ינעיף ניהרס הירעה, גוהינית
 את הרוא" איי חנוני פיט 1נל א. נננ.1 גקר,ע, מעוניןנ, מן., ו,::יה, יהננון ה:י.~ית הועז" נמשיזי גיהשנ-"-1",1,

 שמריב מקומית ועוה יגן .גן התמית, שיווי 'ז' ע, נרע ערי. הוסתיה ט.ניס, 1ינ:.ן, יתננ.ן שלימית הוערה ונמשרז'ויימס,
 חדשיים הוך  רומאי, אוהו יובל או התכנית בתהום ללול שלההתבתן ניר אדמות - ד,715 מס' מפורטת -תעית הנקראת מפורטתהכנית
 ההכנית להיגוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעי של פרסומהמיום אליה. היצורף התשריט פס ביהד באר-טוביה-, אזורית מופצהגלים,

 דאיייה. ימ,.מית העזה ימשרז' יה::'ת; ה:,1,'ס "שסריס "ם1ח,ה
 ורדימת " "1%7( נמינ )י1 תשיי נ' נאור..א 21%2. 1,ן2,;.שין;
 וענניה ,הננון המהריח הועזה יאש'ישי ונשעית נימים תשלום ,,א גה יעין רשא' נתנכית מע.:'ןני

 ות היואה איי ה:;ונ' !יט בני או וננון נקריע, מעוניןנ, היייםיריי ידך,. סת.ן.ס ה,ן,ייסשהןשדיים

 עיז מ.י"י' ":;יןבי"נ ג:י:;:,גיעם::י"ייי:.י..ין"וננ::ס :גגב::::

 מיוחדת מפירטת תכנית שעוי אישור בדברהודטה נמשרזי יינית התנכיות יחיש נדשומות, 11 וזעה שי!יניר"
 והן:'ן, הת:נ.ן ימק 117 ינע'ף ניתאנ הוין נ,.ני התמור". ייקין'ת"ויון

 "צפידת ",עי" י"שיישג מיינץ1ת א11ר - 4,1,ן מי1הןה ממירטת יתדית שינוי -ת1,,"4,1 זרדימוןי' מס' מפוייהמספרנות שעץ יאשר, "1%7( נמרס )17 הש-, נ' נחזרט'
 "יפוייי התשיים עם נ."י יינית", יי שהייי" כהיייי-, !שי: יי:מ" ותנאיי

 אותו, "יערה המיודות הועדה שבה בצורה ה"יוד ההכגיתשינוי

 :ך::נשג;צ"כ::ן:סענךי:כ וינני", יתנון יחו, י, ייעיף גהת"ם הומן, נו"ניסית
ערן. ירוו 1,נ:י", יהנ;ון המן,1.ת וויזה נזייתי ייהשנ-ן-1י,1,

 שהמשרדים ובשעות בימים תשלום ללא בו לעין רשאי מעוניןבל הופקדה טובים, ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה ובמשרדיהדרום,
 לקהל. סתורים הנ-ל מבטח, ד,715 מס' ממורטת -הכזית הנקראת לפורטתהצית
 מציף לפי שהשמיע, גה וכן נוחתה התכנית לשינוי שהתנגדותומי אליה. המצירף התשריט עם ביחד באר-טוביה", אזוריתמועבה

 "ועוה נישנת רשא,, שחקני", והעזות ,חיית טענה י,71'""1 נתעית; הנ,1,.ס "שיען "סואלה
 כאהד, והשיכון הפנים עורי במגי התכניס אישור על לערערהמיהירת, tsse ,353 ,5007 ,5993 ,5009 ,5015 .5005גושים

 ,;,י. פתוה.ס ""פוייסשךישיזיס :::נב ונשי.ה נ.מיכ הסקופ ,,א בה לעיין יעאי בעננית מעוניןנ,
 ארביט ז-' 1970( במרם )25 הש"ל ב' באדרי-ז את הרואה אחר תכנתי פרט בבל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 ולבניה לחגון המיותרת הוידה ראשיוטב התכנץ שמרהב מקומית ופדה מהנים וכן ההבניה, ידי על נפגעעצמו
ערד מיום הועויים תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתהום כלולטלה
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 הכשמט כגיהזמנות
 בירו.2יים המהוזי המ'טפטבית

הזמנות

 ן מרכז עולי ארנון של הדדיה לעזרה מבעלו":נ,ש "7,"11 שנתנוהת.ק
 ןאירופה. גשם נס )הירוע חייקין פייטיל עורגא המנוה צוואת בעיין!

 ש, ?יואתן "ייס נקש" למשרט ,ניח ")נ"ך גי 'ולן,תווי ניי.ש,.ס שתטר יייש,.ס, ", המז שן" מי"ינ הייק'ן(פייטיל
 תש., א' נשר נ.חגיוס

 ק.גן:י ו-ר ע1.י "ת ":וזתויזוהה "7"11. נמרס )"
 ?1נ1נ". ימן,

 נו" מ,:.ן")). שמו- שלפוברסקי, מיכל ווי:שטי'ן, "צחקייינ7ש'ס
 ,נרו?, געונ1ן ישן מונת .1 שי" "שין אזנ נ,

 .1ס עתך "מיעי תנך ,ך;.ש, עוגנן ינה, 1,מי:וי ך,..ס ,י.,"ת)ןל ס.יין,יס. קליינלרר מאיר וישראל בן-גרשוןאל
 וו:)" ירנוסלמס ?).%ת קים צו ,יתן "סק!ץ ינית נ7עק קו)קה ני יזוע,היו'

 בית יתן גן ,א קרס "ינפש, ,?1 ושנוות יו,
 בעיניו. ?11U צוהמשפט העוגון. כמנהלי המנקשים ולמינני הנ-להמנוח

 רען שכהאי,י' ."רן- ישון געונון ":א" סוגת .1 שיש "וט נ, נות יזייןהייני
 ו ירו- %, שלמה מיתיג ז:ליסיף מיכאל הרנות ייייתנענין ניין.ו. ניו: יו יןש;מ נ.ח יחן גן ,א שאם נ).1,1.:':י' ";,"!1 ?ונמותחי, .7'יס ההמיות ,1, הזיוה ייירא מ.וב יום יעי יי.שה תוך,הגיש, ן העובין, כמנהלי הנ"ל המבקשים ולמינוי הצוואה לקיום ל"ה:גדצח

 "!1%, ני;.%י "ו גיצן ניי,ש,.ס שקיר שיי, יען שכהאי,"
 אליכוף. יפהקוהמבקש

 ". עי,י עי יי'יי'י "משנט יסה נדק: יישן נ' ייה יי.ן' "ו,?יו !ונעותת.,
 הון יזיק, ה)-. ,מירי ":ה);7 ני ה).י. ומיי" עינין וימן יוי,' גיוס נירוש,יס שבנטר פר'דמן, שמעון י::1" עייוןנע:,1

 ו' ' "וצו, ניעקר,
 ןן ,% ש"ס ןתנ)ןיתו, סןמ' גי' ן'ןיה alalti ך'יס יין עשי ןמ'ק"

ן קל ם מ  ם   

-  

 הס 'שבתא ל י"ס גו "ן

 29170ג ט,בוגוח חיל הינוח. קל עזבונו כמגחלת ירוובליט,י ! 11, לינקולן מרחוב פרידמן חנה את ולמנות הנ-ל הממת ירושה1

 ! נינן נייוק,ינ שקיי נרכאי, שידוך יך:.ח עינוןיע:'1 גע.גין ונאה סיגה ,ו שיש מסוען %וס ג, גנן יותן"ישי
ן::וי

 !"!1, נ%))ו"ט !) ןןיקה תין ןךענט, ,נית ,ןנ.ש ,נזק" ,"העז ,ירונן וע',
 יסה"-"7יי. ברף )עלזה( איתך.ן:י,שת גית יתן נן ,% ע"ב "ונתוות, נתנ 11, הומה "רסוס מירס יוםעשר

 ן אסתר של למינויה בקשה המשפט לבית הינשה כי יריעלהיוי בעיניו. כטוב צורמשמט
 מזמין והבני גרבתי, שנדור המנות של 19בונו ימ:הית כיף )פיה( ישם עובתאי,י'

 להינד דהריצה המנוח בעזבון הנאה טוסת לו שיש הטוען אדם בלבזה
 ,ו, השנה מרטוב מיום יום עשר חמישה חיך ז' יהנ הךל ני ים 70',125 עובוגותתיק

 ן געיגיו. כטוב צו המשפט בית יתו בז לא שאס היבוקש' ימ'מ התנגדית שקטרה וימרק, לבית לרשמן רזוייה המנורה צוואתבענין
 רשם שבתאי, י' 1973, גפברואר 21 ביןבמיצריה

 נ~" ימין ודאי .ששן, ע, ":גרי,יס ויויס "תן נורית ין,ן, ין!ויק,ס גתיק'ס המשרן, ינית הוגשו ני יזוע,"ווי
 ן אדם נ,

 1 פריות מייד ?שריית המישה תור להגיש, לה, להתנגד והריצה אליו מתי'חסת המבוקשית ההכרעת שאחת בעובון הגאה כוסת לו שישהטוען

 ן גיעי1. נסוג ?ו "ישיט נ.ח .תן נן ,א שאס צנררי, ,איחה ",:;וזת וי,השי"
 77,%!1 ען:ו:ותתי, ,7,ו"1 עוני)ותת,,

 ייי- 7, שישון יי"ינ פמוקוב רחל "כניה ייישתשיי) נעי,. תמי ?DD~1, סלומון צ'רלס "מתה ;שיןנ7;.ן
 1939, ביולי 7 ביום בירושלים שנפכרהשליס, 1955ן במאי 21 ביום צרפתן סיין,כור

 ! .ייש,.ם. "4, ומדד "ן,,") מיקינ בן-בסט שרהי":נ,ק,ו שי'?י'ן. יירא), קסטרו מר;ר'ס1"ךנ,שת
 ג.:%1ר )"2 תק-, נקנט י-נ ניוט נ.י.ק,.ם ערסי .ייש,.ס, סוכו:יצקי, א','ק( נשח ננ )".ייע 'צחק המץ" עוג,;נין.,י ! 1%, דאי. יונף יייינ שורץ מיכאל ומתוח ע1:))נ7)') "),,11 ע.נ1נ,תת., ! ,1,7!1 עונו).תה',

0ך13(ז 1570, בפברואר 2 ביהם בירושליםשנפטר

 ,ן יייש,'נ. יי, שיי 'ייף יי"1נ שורץ חיליהוק:נ,שת סוכונ.צק'. פריווהייינ7שת
ן

י
 7,79?1 עובונוהתיק 70',129 עזבונותתיק

 ענפטרה 14, הס' צית מבית בדנך nu~x הכנוהה ירושתבענין בירישליח  שנפתרה יייישלים, לב אירנה המנוחה ירושתבעגיז
 1959, בדצמבר 29 ביום מגדיאל החוליכבבית 1959, בדצמבר 27 ביום 20, ברכה ישאברהוב

 ירואיין. עיי 14, ,יח ינ.ת שירש מלכה.ךינ,שת י.יוש,.ס. קלין שמואלו":נ7"

 יז!ן.7.4 חס.), ג).ס) )' ווו), "יינ.מ.:.יונס1722
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 בירושלים המהרי המשפםביר; ןי
 )המשך(הזמנוה

 1 ק ף 1ק כליפא.:י!ייייי.:,.םנע:.1ייישת"מיי"'וסףאברהם
ן

 ::,י מגיו: בינו אליהו " מג -ת ,ינ?י,1 רונדר. שושנה ישנתן"
 ו", ;,יג,

 סוט(, ביגואר )6 תשיל בטבת כ-ט ביום בירושלים שנפער ירושלים, ,3ה1 כד עזבונותתיק
 בינו. :נדדק והמבקט 2% ביום בירושלים ינפטרה וקם, נברטה המנותה עזבוןבענין
 ישם י,שננתאי, ו197,בפברואר

 בתי-אביב-יפו המחיזי המשפטבית
הזמנות

 "7:"1"1 ?ונונחתה', וו,,11 יוניותה.,

 עמר, עמר,י:לולו מסעוד גת )מסמן( עצמןעלוולה ומעתרי, "י,1ייים מין.נ חרבי אהק ימעןיעץזעינוז
ש

 עוגן מרה,. מ,ו, מלטוה ויוסף סגלזימנ;ק'ואליעור נעמי )תח.'ס, 1", אי,וערון גייינ חרבי בלה יומנקש..ס
 ת,-%בי:. י1, מונטי('ירי יריוג מ.ייד, )וירמה ניוןימנו, מירון, משה הצבי, ימת דלק רקת הנ'בי, )ביתפלג

 7, צ11""ה "י1ס גלשה ומש"ס ,מת "1;ע" ני ,י1ע,ציי כמבי. ובועז חרביהרצליה1
 ה:-ל.המנוהה בהל-אביב-יפו המתווי המשפט לליה בקשת הוגשה כי ידועלהווי
 מיחס ..י יתר המשה תנך ימיש, הקינם ,יוזי ,יתזז1הך,נה נ"נ ,ירש נו" מושן "ימקש י:י;~י י"ה;נז המעוניןג, המנמק ניונ.ן המה טינת ,D'W' 1 השען "וט נ, גנן ר;:.1ירי י;'נ'. %תרן ו:).ח ?[נון נמיי ך:.מ ;. ?1-וישניי
 חמין" תוךוהנלוית

-ru 

!יסה :ן ין ש"ס 11, הון?ה פר:ום מיום י1ס
 הון;"

 המשרט ביה ,הן בן ל% שנס ומנכש, י?1 הת;;ו1ת [ו.
 נ?י;.ו. נ"נצו ךמנ),ש. "גו אח ,.הן הישפט בית.גש

 ישם ולך,ד' רשה ולך,ד'

 19יוז( ע,ני;יתתי,

 נרתח-ת7,"שנהיר:
 "ומן, אר נינ %" ס נ.

 "1',"""; 2;נ,נ"תת', נ;.-נר,, 11, המגנ'ס

 ,ןן:,ע,": ::ץ:ל"בםי:ן:ן:ס:;ין::ע שנפיי תל-"גינ, י,, שיננן "2, יודיי מי".נ זולבר;ישראל ית-'ס. 17. יההיה מרי.נ ריעבר; מירים1"ינ,ש
 זן, ם 11, י.יניי מי"1נ ,זלברנ מרע4:1י(

 ההש" גי .י.?י,1.י הי:.הן נ?זנ.ן יסה טוגה יו שיש הט'עז אךס ני נו, מויין"זני
 ?.ואן ריס ?. ימתן נקשה דמשיט ינ.,

 אשר אדם כל בזה מזמין והיני הנ"ל, המוח של עזבון מהלומימי יום עשר חמישה הוך לועיים, הנ-ל להיגוי או לקיום להתנגדוהרוצה
 היך להגיש, לבקשה להתנגד והרוצה יעזכון הנאה טובת לו שישטוען עזכין, ליהל היבקש כיתי או לקיים ההנגרות וו, הזמנה פרסוםמיום
 המבוקשת, לבקשה התנגדות זו, הזמגה פרסום מיום יום  עבורדישת בעיניו. בטוב צו המשפט בית יתן כן ל8שאם

 נן'ייי. יטינ ?י התשיי נית יחו נן יא שפס ישס ולך,ד'
 ישס ולך,ד' ן

 o~lr7o ?,נ.:'תתיק

 יתי- שיספי" םף,"ני:?:.:ס?יוי.:1::מןןייךן:
 "7,,ו"1 ע;נ1:.ת היק.

 נינם נתי-%נין שמטי בן-עזר, חתם הים" צוותתנמין מעה ת,-אג':, ין, הברון ייהוג קירנם יוכבד1המנ,וית

 ני ישעקייץ,
 שז" '?"ק יופיי יצהק' אביבהויןני,שת ?, הך:ר.ן ?. .ח"ן נקיעה ימש5ט.

 ת,-":'ג. "7,
 ?11"ה ,7יונ נקש" המשקט ,:יה הזיע" וינקית נ. יזוף.ווי ?.-ו 2;:1;7, ממלי למינוי 7יינס, אנתר-7ריי:ה המנן".רושת
 המנוח.של אדם כל בהה מדמין הריני ורדימון. רחל עם ביהד מתגיהםחיאויור
 עשף המישה חיך הישפט בבית לתהייצב אדם יל בזה מזמיןהריני למהן להתנגד והרוצה הנ-ל המנוחה בפזבון הגאה טובת לו שישהטוען

 שהוא, כל טעט לו יש אם טעמן וליחן זו/ הזמבה פרסיט מיוםיום מום יום עשר חמישה תון להגיש, העינין הפללת וצד הירישה?1
 המשפט בית יחן בן לא שאס המנוח, של צוואה קיום צו יינהן לאכרוע שאם העיבון, הגחלה וצו הירושה צו למתן התנגדות זו, הזמנהפרסום
 בעיניו. כטובצו המביישים. הצווים את המשפט כיח יתן כןלא

 ישם ולך,ד' ריס ולך,ד'

 ןי
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 בהי-אביב-'פו המהווי המ'טפטבית1
השנות

 1 )א ש"נ "הנוזנה, נהב 11, "ויגן !רס"ב ל,ונ יגס עקר חיקן תין ";,ו""1 מונגנותת',
 נעונין "%1ה טגנה ,1 ש.ש "סיען %ום :, נ." מזמין"רינ. שמיר. אריה צבי1ו:ג,שן ישם ולך,ך, "ויו, נלרנ י1 נ.ונ שחטי שם'ר, מאיר ":ו."נינ,1?ייא, געיגיו. כטיב צו המשפט ניח יחן כן 310,79בקעה1

 1101,70 עזבונותתיק חמישה תוך להגיעי1 הממוקשים לצ-וים להתנגד והרוצה הנ-להלוח
 ן ייית- ששטי" פייפל, אדית כסתר "ינייה 'rNTT1יענק "ות1 ," סיוע קעב "יה1 "חווות ו., ",ינה !רנ1ב ליגב ,יםעערן
 "1,7, :.י"ר 21 ניגסגן ,?' "ו., ,ן.,%ן קיוט ?1 י.ותן ,א ומזוע ":נ." ,?,ואתהכףן
 ירית-זן. פייפל כרץ.ך:ג"" נעינ.ו. נן,נ ?11יס "ישלט נית .תן :ן )ן קצב עגנון, מג",מינוין
 נ, ךמנר,1 זו ,מנן נןשה ךךשלן ,ניח "ינקה :' 'י,ןי"יי'ו1

 אזם נ, גוה מויין 1"11. העי, נח י'א "נ., י:ן.,ן ש,,?,.ץ, ישב ולך,ד'
 ! גית יתן גן .א שחס מלנוקשה, .הניוה הה.:ךות 11, הומוהפייוסן ל..ס יגב עשר "ן.קה תכן ,חיש. דג., ,ן;יוה ין"ןוז"ישה

 ןייוץ. נן.נ ?ו"ןש(ט "1,1,י1 ע:נ1נ,תתי7
%ג.נ, ישס ולך,ד' ת,- 21, ימו ןי"ין קמניצר קורט זעי דימוי ?..אתנין.ן

 "1,7, ני11"ר "1 ניס לסטי
 קמרצך. עין4לרט71והיכקשת

 ן 0י',1101 עזבונותתיק על הצוואה לקיום בקשה .המשפט לבית  הוגעה בי ידועלהווי
 1 ט" QT'1 בשחריה ענפסר קידן, מיכאל המנוה עובדןבענין מיום יום עשר חמישה הוך יגיש, הנ"ל לבקשה המחננר כלהמג-ח.
 1970(, בכברואך )21 תע'"ל א' באדר המשפט בית יתן כן לא שאט ההגגדוחו, טעמי את זו, הומנהכרסום

 ויו, 'יניס) מיי.ג רייך )יל קורן מלביה .התלעת נאמדי.?1
 גה-.ס. ישבחולך,

 ין "הן נקש" "יעלט ,ג.ת "ו'קן ךונ,עת ג' .-1;,י11'
 ";וגון נמנן,ת "יג,שת ל.;,, ו;, וו., ויננן 'ינקת ן."יניין

 ש, "7,;,.1 ע,יוניתת',
 ,1.י. "לוי"

 עקר "מיעה תקד "משש גנית ,יהיי?נ %זס נ. יוה מ.ן'1"ית' 11ד'צקה, פ1' ז-ר "מושן יוגיןנענ.ן
 ע"א, ג, מען ,ו ,ק "ס ס"ק, יחתן יו, "וינ" יין,ב י..ס',ב חי-%ג'נ. "", "ן,1 שיי" יי"ינ ווד'צקה הונו.ן:נ,ש
 "ייק, הוך היקיט גמת ,"הייצג %זס ן, נוה ליין"ריסי

 עקי
 הך:,קת מ.ויי ,ע, "1., וקייה ירושת ע, "ינר,1 י. י':הן ,"ליין

 ,1 את ,יתן וישנס נ.ה 'וש נן יא שרן "1.,, "מטן ימן:ן:ן,ת ת,1..ס ,א הונק, יא יייע ;עם מיה, :ו, ךוינ" סינוס מיוםי"ס
,ן.1,. ,ן נאזור. "1-,,?1 ?1י%ן ,..ס תעוזת תינהן ,% ימז,ע י"יר.נה, י?.ו%ה הירשם1,"

 ,, רשם .לך,ד' "משו ג.ת ינק נן ,א ע"ס 11וין7ה, "11י ,יגהיק עוננן ינני
 יקם ילך'י' 1 נאסור. הע"הייתן

 ";,ג"11 ע1ג11ותה',
 ן נהי-"ניג ויפיר צונרק, שמוחל פרופ' המוות 3ייאתיל1י1

 ן 1970, בימאי "1 ביוב 70,,1095 עזבונותתיק
 ן ה,-%נינ. ו!, "נ מי"ינ צונדק אללה1וינ,קת נ.נ,%ר "2 נימס שנעירה סאובה, א:מוט ומנוי,נינ,1?יי%ת

 ן עשר המיעה תוך המשסט בבית לההייצב אדם כל ביה מזמיןהריני73פ1,
,%,ר.נ" ע, "שייו יו ,.תן ג,ק" היקיט ,גית ך.:;ן גי יודע,ן..י ן יפיופה תקף 'יכהן יא מידע ;עג 1,.ת1 י., ",י1" ייזיסי.יס.ין הרש. אנמ.טי"יגוש

 ן "יס ?י יינתן ," 1מו1ע !1נז, קינא, יי.ן' וך1.ך ק,
 ;.:,1. יון, י:.1,י "1-,,ג11"ך יי ע"ש ךס.ע1 %זפ נ) מה מווין 1ן:1. ינ.,, "מנמה IISITSמיס
 ד7ס ילד'ד' נ:"%:נןעןן:ס:גןת:::: ב':::::::ן

 מ.1.ו. נ"נ ?ו "למט נ.ת .הן נן,א
 "ו,י"11 ן,נונ,תת', ישן ולך,ד'

 1, מו.ז. מי"ינ נויפלד ודב( בוריס ויגח 'יי"תנ;:,1י
 ן 1939(, בנובמבר 291 הש"ל גבסלו י' ביום שנפטרהל-אביב,

 1 נתיילד. חיה י,ייין" "1),י"1 ?.ריי""יל
 ן ~matn ש, ?%11, "י"ס נקשה "משוס ,נית שוען ני ין,;"יני נזגמנר נו ג.נ שנססיה כהן, אשתך ין1.ון !..%תנענ.ן
 ן ~ITart קן"ן סננת ,1 עיש וסתן "זב ג, נזה יןי'1 יךי:',1.י."("ן,

 ן י1ס עער "מיקה תזך יציע, ו?.."ן ,ן..ס ,פנוי ייניק"יני" כהן. ואברהם כהן עובדיהויךנ,קיס
 ביה 'תן כן לא שאם המבוקש, לקיום התנגדות וי, הומנה פרסיםמי,ם לצו,אה קיום צו ל.הן בקשה המשפט לבית היגלה כי 'רועלהווי
 נו" יומין"יינ, בעיניו. גטוב צ.המשפט הצ-ואה. מבצפ ולמינוי הנ-להמנוהה

 ישס ולך,ד' ,ךויע, "נ., ,נילן "תנץ ירוצה אוב ג,

 ן יפן.(., "ק.י. ין';ו )' (1(1, "!ינ,ן,ן.יו"1724
ן
ן
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 בתל-אב.כ-יטו המחווי המשפטביתן ןי
הזמנות

הי"
 רן,נ מה,-אנינ, יתמן ?,יבא די ,עותד ;ונ.ן יגן, כינויו";ו7ת ~Irlo!ro יונ.נ.ה

 אלה העודות ליהן המשמט בית יגש כן לא שאם 46,לילינבלום רייטן, יוסף המנוח ט,בוןבענין
כאבור. נכעהיימ. 21, גבי מרחוב רייטן נגרהוהמבקשת

ן
 ";-,. ימנחש, ישם ולך,ד' הכיוסה י,י,ס ?ו ,מהן נקשה ךיש!ס ,ניח התשן יי יצוע יה..י
 1134,70 עזגוךחתיק בעכבון הנאה טיבת לו שיש הטוען אדם כל בזה ממיןהריני
 המנח עונגן נענין ך:.ש" תוך הישוט, ינית יו;.ש ,נלו" יהתנ)7 ה:-ל1הר1?ההמתח

~V'D 
 משזדות א:)לרד דב אנרהס בז

 1989, באוקטובר 15 ביום בכיפה שנפטר תל-אביב, 41,חן יחן בן לא שאם לבקשה, התנגדות 11, הזמנה פרסום מיום יוםעשר
 תל- י4, ין משויית א))לרד ינית הדףי חיה והמנקשת יע';.1. נטונ ?ו ימש!סגיח

חמנ. ישס ולך,ד'
 צוואה קיום צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה בי יריעלהוט

 אקר "ום נ. נון מכמין )השי "נעי, ימית ש, עגנון מזה,. 1מי;1י "nTJT~rVi 1111,7הי,

 י11",נענין
 הכך יבויש, ,נקשה ,"תתז והישה IT~rY1 ";א" מונה ,ו ש.קסין נ.;.חר י2 ג.ום שניטרה מרש, בט' המתח"

 המביקשה, לבקשה  התגגרות זו, הומנה פרסום מיום יום עשררמישה1971,
 שיניו. נסוג ?1 המקנס נית יתן גן יא ש"ס ונעת..ס. 2", י,.1ס מייינ אלישיב )ליל1"מנוש
 רפס ילך,ד' קיים ?1 ימהל נקש" הישפץ ,מת חמש יינקש גי '17עי"ווי
 לשעל. כוצש ומימי 1965 גיטאר 4 סייס הב"ל המנותה שלצוואתה

 המין מיניי דורן )דורונן יוסף שהם הצי" ITNITS ש,, ::ס:: ג::'ן:: :הבץ ::ית
 1968, באוקטובר 29 ביום בתל-אביב שנפטר הל-אביב, 33, ג'ויג, לם.על כמוציא המבקש וימעה הנ"ל הצויאה קיום צו יינהן לאמדוע

 ה,-אגינ. %", ta-1(s יצן מי"ינ דורן לאה יימנ,שת בעיניו. נט.נ ?1 המכעס גיח יתן גן יא שאן י?יואי,שי
 1,א הק...ם ,א תונה, יא משע סןם .,יתו ומ נון:" כרננם מיום רשס ולך,ד'

 ואייזם" ון..ץ"תייקם
 ערכאה קינם !1 יינהן ," וגזז; "ן;.ח ש,

 י".ק :מ"יש" "1' במו קוון יי ין"י מ",ת, ימרר שש pnst )איציק( "מנכה ?ראתנענין
 רשם דלך,ד' 1973. בינואר 22 ביום בתל-אביב-יפושגפור
 של הצוואה לקיום נקשה המעופט לבית התטה כי ידועלהווי
 0ך,40!1 עזבונות תיקהמנוה.
 0רי353 בקשהתיק פרסום מיום יום עשר המישה תוך יגיש, הנ"ל לבקשה המתנגדכל
 עםה :::ת:ייהי"ן'::%נק: ; :םג שמךענ::סים ישס ייר.י, נבעת- 3, ביאליק מרהנכ p1D~ ן-גיאל המגוה ירושתבענין כאמור. צו ביתהישפט יחן כן לא שאם התנגרוהו, טעמי את זו,הזמנה

 י(""-",י".סוקי
 ולפרן, כוסף המזוח עינוןנענין

-CDII 

 מדהונ קב' מנסס ע1'1 ש, ימעוע ניגשה זנן הס'. ומנווירושה ס נ' נעתה-תל.ן
 חי-"נ.נ, 157, היו.יחויה 1%75, נסנדו"ר22

 נןנהי
 'ופג יי:.'ונ יקי "עינין :י ::::ל:::::ע.יי;ת:: ?יי"" "'ים יי יית,ומ.!:::י:1:;:ע:::,בך:ג:ךה ומתח נעונון שאה מונת יו שיש יס.ען אדם נ. נון משיןהנני :לפרן. אברהםומנקשי הנ-י. "מג." ?וגון

 צוואה קיום תעודת תינתן לא מריע החחרונה, הצוואה תירשםירא ישם ולד,ד, ישניי. ימיי יי "משים ףת 'ק ק י"שע ::יךב,ין:;'::::%:ךך:ן: ::.1ם
 "57ן(, שנשאר )2 תש..גשנט רנס ילך,ך, יאייי. ," יזי וי תעייהישן "ז,144[ ע,נ.נ.ת ת'7 "יקען נעה ':ק גן י" ש"ס IID)A/ יאנרןס עלגו, מלה, ס.;.יובו

ק

 "יייו. ,5, דנו'ו מי"יב קיכי ר.נה1"ינקשת
י

 וצו ירושה צי למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי יריטלהווי 70;1123 צוואה קיום תיק
 המבקשה. עיי המנוח של ט,בו:ו ניהול הל- 9, גליקסק מיהוב להמן ריננרד המנוח צווחתבענין
 משר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל גזה מזמיןהגני במרם 4 ביום בפחה-תקוה ביליגסון בגיח-החולים שנפטראביב,
 על המכריז צו יינתן לא מדוע טעם וליחן וו, הזמנה פרסום מיום יום '1970.

 המשפט בית יהן כן ל8 שאם עזבונו, ניהול יעל הנ"ל המנוחירושת עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם בל בזה מזמיןהריני
 בעינץ. כטובצו תקויים לא הוכח, לא מרוע טעם וליין זו, הזמנה פרסום מיוםים
 רשם ולך, ד' יין" קיד תע71ת 1nPfi יא יידע """ישה, הייי"" ",ישסי,א

1725 "ו,ן.9.4 חדי, עינו נ' יין[. היויין.ן'יוי"
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ן
הזמנות ! בתי-אציב-יפו המהון' המשפםבית

ו1
 צו ייתן נקשה "משיט ,בית "ויקו ו:נ,שיס גי .ן,ע,"ווי "2,7'1ן יוגיייתתיק

 גיידת"ק.ין "שייה קפלינסקי-קסטנבוים, לאה ה:ןין ;ונוןנמין
 1 ש, יזוע, ,משיאים י:ו,שיס .מידי ומזוזה ש,

 ןימשך. "197, ניתאר 17 נינםניית-זן
 ;דר הדיקן תין המרפס נגית "תייגנ אזם יי יוד ירין"ייני ת,-":'נ. 15, רינרוזס מי"ינ קפלינסקי ברוךוהמנקש
 ון,ו%ה קיוב ?ו "נתן י% ךייע סגן דית) וו, ך,ך:ה נייוסמירסיום עשי חמיקן תוך ךמשפ: ננית ,ךתי.?נ אזם נ, נו, מזמין"ר.נ.

 געיויו. נסונ !1 ,ילעטניתיתן ?ושך ,יונ תעזת תיונן ," .יגו; "ךו,"ך, קי הוו%" תירשם1.ץ גן ," קאם ה?%11", ש, ,ן,;, כ:וציא.ס יינקשים וחייו,."1.,, תעיייה יא תונ", .% מווע טעם דיתן 11, "ומנה פרנונ ~'DT,וט
 ן ישם ולך,ד' נ,:,ר. צו ,יתן הדחיס גיח ינק גן ,% שאם ,פיהק,, נרוךיינקש

 "7,,,11 ;ונשותה', רון ולך,ד'

 . י., "5,ןי~ין.,,.,,ןןג:גים::ןו:
 ןמ'ש" תוך "ן7ןן נגית ,ןתיי?ג "ןס ג, גין יזייןןר.ךה,-אנ.ג.

 עקר
 : מזוע ג,7ן,, 'ar1 ,1 יש %נ יתם, חיתן 11 ,ויון סיתוםייגס..ס גקק" גת,-אגינ-י5ו ךמ".וי ייקדי ,נית ",זקה ג' יזוע,הטי ',

 ;ונון נחן, הינקש ומינוי ייפוי ירישת עי "ינייה ?1,.ותן," ך:-,. המתיק ?יואת %ת הצ'ייס ?1,מתן
 נעיניו. 1TC1 צו הישק נית יחן נן י" 7,ןי_.והן, השך סוגת %ו ונות ,1 קיק וטען אנס נ, נוה מויןוריוי
1 ,נית ,"ו.ש "נ-, ,נקה ,התוון והי21ה דו., יינונהיע~נון
 ילך'ד ,נקמן "תצווות ו.. "וצו" סרסוי ייגס יוס עשר ימיש" הוך"מש"ס,

 ן נעיויו. בתל צו המש!? נ,ת יתן נן ,% ש"סדג-י,:
 ! גת,- שוחטי וקם, nor )שלום( חיולם "ימה יוגרנענ.ן רשס ולך,ד'

 ן הוינו. מ:"ויננן, בליצבלום שרה אידה.ין"קת "51,7[1 עויווותחי,ן
 '1 ש, ין.%1ן ,דוס נקש" "משגט ,ג.ת "ונקה ני 'יזע,רווי שנטר" קליפשטיין, בראונר רוזליה יךוו"ן ייוןגיטין
 נינועי 4 נזוםנת,-אנינ

 ,ן תון .ויש, ינ-, ינ,שן היתצו נ, ובס. .ונף )קרס( שו,נ"זיוי 79!1,
 ', שאס "תזוזות., ו.י.ק. %ת 11, הומיה סרנוס מיום יגס ;קריישק גת-'ס, 1, נרז?'וג %נא יי"ינ יעקובר ישראלי"ינקש.ס

 ,ן נ"ייי. ?י "מקיט ג'ת .תו יןי" קי."ס ת,-%גיג, ,!, "עם ""י :יחיג הולדנר אברהם ועי.1)
 ן?1,"ה. נינותי:,

 ן י"ס ולך,ד,
,ן.

 ן %זס נ, נוה מקמין והנני .רושה, ;י ה:נריויס ציויס ייתן נישית ,גין, כמפורשים נת.ק.ס "משפט, ינ.ת "ירשי י, ,ייע,"יי,
 5רנום מיוס יום ;שר קמישה תוך ,הריש, ,ה, י"תנ)ז והרוסק %,יו מתחיקות "מנשקית הקנאוות שאתת גנונכן "נרה טונת ,1 שישיטמן.

 'ן געיויו. פוג !1 הכשחס גית יתן נן ,א שאס "נרו", ,אוהה "תננזות וו,הומכה
 נזיי ירכש"תי, י,,ין," ע,גו1ותחי,

1ן
7 בזלמה )1 1"2 75נקשן

 רחמים, בן a'~cxיתייבש פינקלשטיין, לבה "יני"" ייניונציין
 ,ן "7,",9 עונויותתי,1 ת,-"ג'נ. 7, ני., ןי"ינ פינקלשטיין אלכסנדרוןןנקש

 ו !ו, תרצ-ו ייסוג ויכסלפ,ש אברהם ":נו" עיון,ירין ,7,!,4 עוג,ו,תתיק
 'ן "1,7(, ג.ו,אר )12 תש-י נינן "' נ"נ גךו,.ן שיסר וייין' ניחס שו5סר .".ד", יסנן נעים שמעון טווח עגנוןנינ.ן

 ,ן יוקון. 12, תר?.1 יייינ ש יייכסלפ יהידית יייי;לת 1 5ני1, גשרי,נו
 נ'!'ם. מיסהו,מנ,ש,

 ן ,7,ן!7 עונונ,תתיק
 י,יס ":5:י כין,", עוזיאל אל'אס "מיי" עסיןי;ו'1 "197, גינוסר 24 ניזם נעה"-תלוה n~UD:Tוניהי.בן ,י "45,7"1 חיני;ית ו ת י י 4ן, י,." יי"ינ ב~'וו'ה קיטלה מסל המע"ה ;1נ11נענין
 ן עמיאל. קליירין:נל"תון י י7:!1י ניצי נ "2 תי-"ג'ז. 7, ה"יימ'ס יו עור.ה מייינ ב~'וו'ה יוסףויינגש

 ,, "1,7ן15 עוגיותתי, "7,[נ9 עונדותתיל
 ,ן קרמת ,ין ישורות לוי יי':'ו( )יו שלמה דינו" -l:?:uג;ו.ן אליעז נשם ים ".ייע קושיצקי אליהו המש" עוננןנענת
 י5!1, נ".,יוגר 12 גיוס וונסר ת,-%:יג, ", ,ישיח, ין ".זין" קושיצק' מלכה היניק ;,יון ונ;י.ןקושיצקי,

 ,ן ת,-אנינ. 155, נן-ין.ןה מי"1נ לו' אברהםי"מ:7ש קישיצקי, מליגשם
 ן רינסקי. ברינהוין"שג

 "~ון.4 ת7.י. יו.:, ו' בין. ייינ.ן'ן.יפן1725
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 בתל-אביב-יפו המחוזי המשסטבית
 )המשך( ת ו נ מ זה

 קנטרה ייתן-תקין' )בש( באש שושניה "מנוי" '~paT:נעין מת,-"ניב, עמר פרלה הינחה עונוןגינין "2,7י"1 ע.נ.;.חתיק יו,"1,4 עוגונ,תתיק
 1969(, בדצמבר )19 הש"ל בטבת י'ביום טבריה. 873,10, ד' משיכין אילנה במירנהוהמבקשת

 מפתה-תקוה. בש במרדכיוהמבקש

 עואד, ביסים המזוח עצבוןבענין עמר, אסתר סךליקה המנוחה ע,ביןבענין
 אבן-יהודה. מעין-יעקב, שלום הרריוהמבקש טבריה. 10,ע83, ד' משיבון אילנה כויירהוהמבקשת

 "7,"יי1 עונו"תתיק "7,,4"1 ע.נ,נ.תהיק
 ?ר"ת, מ..,."י-,"-בי, פרמון ובריאל "מנוח עגנוןנענין שנשרה S"rPSib. ;וטסמן לאה הן:1"ה ירושתנענין
 1969, באפריל 18 ביוםשנפטר 19:3(, בפברואר )8 תש"ל א' באדר ג. ביוםבגבעתיים
 חי-אן.נ. ""1, "עם ""י מי"ונ פרמון מריה יי:נקשת ;וטסמן. זישהו"מנ,ש

 ";ן,י"1 עויתיתתי,
ן חי-אנ.נ, "2, רינר;"ס מריונ וסק משה המניח עונוןנענין

 ";,ן""1 עונדותהי,

-UDJT

 ימת,-תקוה, קריפס קלמן מנו" עונוןנעין ' ,"11, נאיך.ל 11 גיוס
 נית,- שתסי

 4""1, נן"יני "1 ג'ין"קי" זפק-:ינוסר. יאירה שרהוךמנ,שת
 ה,-אי':. !11, "י,י,ייונ יי"ינ קר'פס רבקהי"ינ,קת

 "7,!;,1 ע~נונ.תתיק
נעמן

'wu ".היקעונ,נ.ה";,";"1 מקזים )אכ'דב( קריפל מרדכ' "ינ  הין.ין. י.ך,,נר, ךרהונ אפרתי אלימלך,ן:י,ק הרי,.ה. יעקי' משורת )אבידב( קריפל מריס.יינ,שת היצפן, מיה,.נר, יי"ינ אפרתי שמשון "מנו" עינוןנעין ";!1, געגריאי "1 גייס ש;ן:ך ךי?,יי,יע,נ,
 ";,";"1 עונונותתיק "17""ו1 עונו;.תתי,

 ה,-אנינ,!ו' """1, ג.ויי 5 ניוס שנוסר !תן-רוה,,, 5,.ע,ן מרח1נ רב'קוב'ץ אסתר-ררה הינטה עינוןנענין ה!יר?יס מיתג קופרשמיד יהושוע "מנון .רושתנינין
 תי-אנינ. י", נר-נשנא מדיונ יביקיב'ץ דירי,מנ,ש יתת-תקיז. ", ה!.ר2יס מי"ונ קופרשמ'ד חיה1,ינ,שת

 "17";"1 עוג,נותת', "1,14,7 ע.נו;ותתי,
 איע., אנסת מנית ט1נבוים יחיאל דמ;,ח אביבנענק נ.:י,י ,! גיוס שפטי נולדה;ן, מרדכי המוח עיגוןוענין
ררת-;ן,";"1,

 ת,-אנינ. יהלה, 14, שמי מי"ינ טננבוים צבי1ומ2,ש ךי?,'". וע' ני-"..1 מי"יג 1ולדה;ן פר'והנקשת

 "7,"%"1 עונונ,תתיק ";,;;"1 עונינתהחק
 "1,",, שניג מש.מן ר11;בר1 תסקל ומתח עוננןנידין נה;.ן, !, הנר:, מי"ינ קראוז :רשון ""יי" l'~rDיענ'ו
 1969, במרט 28 ביום באר-SIQ ונפטרהרצליה, 1969, בדצמבר 10 בים הל-השומר בבית-ההוליםשנפטר

 קראוז. וחמה ע,יינון ורן,י". י1,"", שניב משיג., דנוסינה אברהםוך:נ,קת "ין:- ;נעתי.ס, 44, .גנחי מי"ונ יפה אסתרו"מנ,שת
ת',

 עונות"
 ";,","1 עונונ.תתי, "17,:"1

 1970, גינואר 1 ביום שנטר גיזר, ד;11-יך המנוח עזבוןבטניו רהוב הותיקיפי משיבק גדבגי זהרה המנוחה עזבוןבענין
 גת-ים. 17, הלפר מרחוב גלזך, ?דמיהוהמבקשת בכם-סבא *מאיר" החולים בבית שנפטרה נתניה, 3, גלייותקיבוץ
 1969(, בנובמבר )4 תה"ל בחשון כ-גביום

 נתי- וחוייס נגזת ש;ן?ר עמרם, אבא ויו" עוגוןניניןנשי". 79,;",1 ע,2ו;,ההצק ;, ה;יויות ק.נו, ישג "יתי,יס, מש.ןון לובני דודוימגקש
ן

 1970(, ביגואר )16 תש-ל בשבט ס' ביום השימר 060,70! עזבומחתיק
 תי-אנינ. 15, חיים מקיר מיחונ D~nu דונהייינקשת מזן, לאון המנית עינוןגינין

 רפן. ורחל מזן לאונט'ןויינ,ש,ת
 "7ן","1 ע1ניניתהיק

1
 סג ביים שנפטרה לויתור, איזבלה המנוהה עוביןבענק 1051,73 עזבו:יתתיק

 "1,7. ניבויי נ'וס ניח-'ס ששטרה וטרמן, אסלה ומניה עוננןשנין
 פתה-תקוה מרחוב לוינגר( )לבית נוימן אליזבטהיהמבקקת 1969, במאי14

 נתניה. ,83 תל-אביב. ט3, זמגהוף מיהוב אשר רוזהוהמבקשת

727; ר;ון.4." חשי, שיוו ;' ,1,1. ""וי,ן.ס'יל,"



 בתל-אביב-יפו המחצי המשפטבית
 )המשך(הממנוה

 ן "7,י"11 ע[נונותתיק "ו,,%"1 עונ.נותת',
 ת,-%ג.נ, 7, ו"-"1% מי"ינ סגל יילדה ":עיי" עיגוןננן.ן "! ג.ו! שיפסיע פייטשביץ, ש'עדל ומס"ה עטיןגטין
 ת,-%נינ. ו, וה-,%ו יר"ונ טיל שדל"ינפק י!!~,נ:.נינר

 סקופ. שרה,ומנקשת
 "7,7"11 ע[נ.:ותתיק ו7,יי"ו עוגיותחי,

 כי"ינ קינרוס כרמלה-קרי1דל הינשה עונגןיי:.ן 21 גייס "תסי כהן. בנימין יעקב "מצה ;[:וןנענין
 ינןת'.ס, !7,2':7'ו 979ן,י':%1ר

 :נעמיס. !2, ש.:,.; מי"ינ קתרוס מיכאלישי," ת,-"ג'נ. 74, '"ייה גן מי"יג כהן מנשהיגך"ש

 "7,,"11 ייייייתת'7ן ";,1,"ן עונדותת',
 ,ן ,1aaln ,4'-ציון מי"ינ סמטניק וילהלם הינון עוניןגדין התמן, יעקב "מות עגנוןנזנין

 נ!גיואר )19 תשיי א' נאזר ד' ג..ם נת,-אנינ שנסרת,-%נינ, גת-יב. 2;, %' %ר,11,ר~נ מי"ינ היימן משה~המנקש

 ,ן ת,-%:'נ. 49, ציון "יגג. מי"וי סמטמק רקהי"ינ,שת
 "7,!!"1 ע~נון1תתיק

 גפ:רי"ר י נ,.ב שגימרה הבשיט, יעם. ןינין,,מי."ה"7!זזי,1
 ב זילברשץ, יאב המ.יח 1 ;[ן נ,ו,ן,גן

 י:ת:יה. זילברשץ אוה ןךךנל(; ,",!י"1 עוגיותתיק
 "1114,7 י~ג,:יתתיק נ.יס גטן-תקוה שנפירן היכמן, בתיה המע"ה עוננןנע:.ן

 שמסרה מליח(, )יקיים מלוא שאילה התוי" עוננןגע:.ן !"!1, נאוקסונר"
 19!1, גינוסר ,! נימסגרמת-:ן הי-%נינ. ו, %גינ מ;ו1 מרהוב הוכמן יעקביומנקש

 מנתניה. מליח מזמהוהמבקש

 ן, 79,!111 ע[נונותתי, י7,!י"1 ע1נ,נותתי,
 %"19, מיניני י2 סיס שיחי מפה יון, 74, יוג,ן:' משנ' דבורה ניכלוהמשים י אונו, קי'ת ", גרנה מיתג הירש 'עקב ה::." עיניןנמן שולוינ:ר, אפרים הינוח עגמןנענ.ן

 "1:1. קרית %, ברנה מי"1נ הירש דובהי'ינלשת מי"ינ שולוימר ופייבל ,יד, "11, ~ית ~וה ישנ'בורטנטל

 בףוד., אנה וינוצה עינוןנעק
--esll 

 ן נזצינר 27 גיוס שתסי :ייבלר,אל 1 [ י", השג,ט נ"נ ר ג.ום

יימנו ברורו. סלמוןוכמנקש
 1117,70 עזבונותהיק

 ניוט קתטר" מ?'ח, שמ"א, נת מנדושה "מע"ה עינון גטין 9,19!"י ;יייייתתיל
 נשואי )ו! חק., ניחנט נ.ו מי"יי קירשנבוים )אריה( 'הודה "י:י" .יושתנענין

 "97ן(,
 ,י.. "?, ירושייס ישו' משיח משהוהמנפק תש;.ט נתיון נ-QT'1 1 נרתת-:ן שחסר רית-rs~ "2,,ר~ש,יס

 9י19(, נ.1,י)"1
 79,"111 ע[ג.:ותתי, רמת-ין. "2, יייש,יס מיתי קירש:בוים פלדה~המצקת

 סאה איצקו התוה עינוןנ;).ן
~':DVIel 

 יקיא., מיהרה
 ,197(, ניווצר )ן תש-, נשנס א' ג.וס גנדר-'ע"נ פיסי .ייגן.' ";,,"11 ע~נו:,תתי,

 אוי t1SIS :..יא מקרית ר"נ?ט"ן 'יסף סופהין:גקש !1, נפר. מנהוג בריסקמן פרידה הינוקה ,רגשתנע:.ן
 , "י באוקטובר ל5נ הש"ל בחשרז ד' ביום בתל-אביב שגפסרה תל-אביב/ן

 ו"
 1120,70 ירוטות היק959ג(,

 פרפו, ביתי 7 ביום שנפטר אגבי, סדי המנוה עזיזבענין חיפה. 11, הבהן אדם מרחוב זכאי שולמיתוהמבקשת
 אבקי. רבקהייייו"ת

 "1121,7 עונשותתיק "7,",11 ע[נו;ותתי,
 תק- ו, יי,:נ%ונ מי"ינ בן-נץ יהודה ":נוח עוגנןגבין !, יייינר; יר"ונ פ'קר )תרצה( סרו המוחן ,רושתנעמן
 1570, בינואר 27 ביום "תל-העומר* בנית-ההולים שמטר וביב, כלבת כ"ת בףם בגדרה הרצפלד כביה-חולים שנפטרההל-אביב,

 כן-נון וטלי כן-נון יצחק בן-נון, אידה .היג,ק.ס "1,7(, נינקר )"הש-י
 ת,-(וניב. ", יוונמ.סמרי.נ מת,-%ג.נ. פיקר הרמןהינקשן

 ! !1!ן.,.! הק.י, :נ.!ו י' "היי. ";ונ.מינ.יון728נ



 בתל-אביב-יפו הסחיוי המשפטביהן 1!
 )המשד(הימנות

 ":,"114 יונינותהיק "1111,7 י.נ.נותתי,

 """ן. נצוק:ינר 1" נעם "'נ.,ונ "לש מה יותנע, .עין-,צוננ:ב:;צענ"י-ז,ךי,ש
 מירובסקי. יבהקויזנקש ";"1[, גינתי )23 הש-, כקנס.-ת

 "7,".11 ן.:יניתת,, חוטורסקי. מרים1"מנ,שת

 5%"1, נאויי, גנני-נר, :נשירה 1וטהלף, ;ילדה המניה עינוןנענ.ן
ץ

 מנוסביץ. טובהו:י:קשת lsfis)~ ננ"סמנר )1% תש-י בתשרי ו'ניו"
 "7,ו"11 ע,נו;1תת.. נוטהלף. צביי"ןנ;ש

 א:.ב, שונו מקייה-;',,ן. זלוטונורה משה יךנות ייושתנענין
 ,וכן(, נתעור )21 ננעמ .-ן גמם קנסני

 הל-אכיכ. צהלה, 11, "הוד יעיב כרמון כיפורהיהמנקשת י-ח ביזם בתל-אבי?-יפי ענפטד תל-אביג, 4, הדגל רחב הקבי,צבא
 955?(, בדצמבר  )11  תשכ"ובכסלו

 ע"ד ייאע11-ין'י;' בלים מלמוש וי;," ע.נ.ןנעתן ת,-אנינ. 4, הך1,יהונ "1,7;11 עי:י:ית היל הקנן. ?:ן ש':,ן שלוס, מחיית זלוטו1.רה חיהוהמנקשת
 '&rlSG נז?::ד 21 :יןס ",-"שניי "יי,'נ יניה "7,,,11 עינונ,תתיק!

 תל-אניג. "1. ר"ג-ן מן.מטת בלים משה1,ינ,ש 2;", ימ. 1.ה יש.נון מנוח וימלל ךןנויה עינוןנעין
"ין,יה,

 "1"1, נ;ונמנד 12 ניוט נקןצ,יה שנעטי"
 מזי" מחה יעקבויינקש

 IlsaiTo ע,נונ,תה,, "י?,,ה. 2"1, עב,
 ברוייה, ברקו הסוה עינוןגטין

 ית"- 8י' ~יימת לרו מיהיב  ברוידה עואולינהוהיכקשה 1139,70 עובזנדח היקי
!

 הקוה. 58, אחז-העם מדהום קליין אליזבטה הטרודה עזנזן נענין

 נשני 1 גי ין,י""יסש
 ח,1,

 נ ני ילת"-תקרה ש;לסר דינצס, שלמה הדך" עייןהתו
 י"י1, ייי:ינר " "1141,7 עונו;1תתי,

 סקוסובסק'. הנהי"זנקשת יין,: )ליכטרמכר( אמיצי חתם "מנית עיניונענין
 טפה':4ךעבן )המ"מ פרם,אדו ןבעגי:בה;" י "ש נגזי" נ י נ'יס הדי" פת"גיע:הבי:;נ'(ךעסי

 בת-ים. 9, כצנלסון כרחוב אשך יהד[-'י?והמבקשה
ן

 142,70ן טזבונות היק

 ין;ק:ךלצ::מג' ן,:::::ך:ך -,;;לץנ(
 "17""11 ע,נונ.תהיק "1141,7 ע.נון,תתי,

 "5וה*-,ם:ס:קטב,ב-
 י'-'-י.

 "7,",11 ע1נ.נ,תהיק
 כש:' צימרשפוץ 'וסף ורוח עגנוןנענין

 נ.,.ניתן,סתח1
 ניפאר 5

 ני." בת,-אנינ שניסרה הובדמן. שרה ";"ו,המ.י"ה
ת

7 !הה-"קוה. ניליננ.ן, מענ' צ'מרשסו.ן דשאיה  :ינקשה

 "י'י77 ייישי"ת'ו
 טטרננו.  )ארולף( אברהם  השיי עיניו יי;יז  י7י1147 ייני:ית"ין

 י7י1, בינר."י י גיוס גחל-אגיג ךומטר הי-ןביב, 47, יהורה ניוס גת.-"ביג ששמרה קמשם, רוזה "מזוחה עובי,גייי, גו מיעיי
 47, יהודה בן מרחוב טטו-וגר ויחמדלוביץ רנהוהמבקשת 9"19(, ביוני )11 תשכ"ט בסיוןב-ה

תל-אביב. חל-יביב.  37, פינסקר מיחה קמפיס הני'ייהמבקש

 "ן'ך, גנייו ו' ,,(י. ןןיןומי"ייזון
 "תו.(."

9בד1



 ! בהל-אביב-יפו המהצי המשפטבית
 ן )הכסך( ת 1 נ מ וה

 1  1171,70 עיבונוחתיק 1169,73 יזבוגותתיק
 גיוס נרמס-זן שת"י ברקאי, אברהם ":נ." ;וגיןגטין ית,-ן7ומר שתטי" סמטנה, קרולינה "ינ."" .רושתנענין

 1953(, בדצמבר )16 תש-ל בטבת1. 1932(, ביוני )14 תשכ"ב בפיון י"גביום

 ימת-נן' 7", ;י,.אי מי"ינ ברקוביץ בן-ציון,ךינקק'ס רצת-ין. ", ?יו." aln~a מום מרפוטהידמקשת
 ן רמת-השרון. 11, התומר מיהב ברקוביץושלמה

 ,1173 75 פובויותתיק 1170 , 70 שבוריתתיקן
 8 ביום בתל-אביב שנמטר היימן, אבא הקות עזבוןיענין ביום בתל-השומר שנפטר סמטנח, יאן המוות ירושתבעין

 1939,באוקעובר cis7o~ ביכואר )5 הש"ל בטכסכ"כ

 הימן. דבורהוצינוקה ומת-"ן. !, ייני" :ייינ מוט מרהוטהי"ינקשת
 ישם ולך,ד'

 ן בחיפה הכהוני המ.טפטבית
הזמנות

 ,ן "7,י!: צו,", קי,;היק "1,1!" ?.וא" ריסת',
 2, ע:ושנים מרהוב שלזיב3ר קטרינה הכגיחה ע,בוןבעין ביום כחיפה שנפטרה קרשנבוימ, לאה המוחה צוואתבעין

370,(, קורמן. הללוהיבקשי בעוער )15 הש"ל בשבט ט' ביום בגינוין בקרית שנפלה שלוס,ציר %ף18, ברצנ,בר ו3:

 ן שלום, צור 2, השושנים מיחיב אריז:לי זהבהוהמבקשת עשר חמישה תוך המשפט כבית להתייצב "דם כל כזה מזמיןהריבי
'! צו לית! נקשה הנ"ל בתיק המלפט לבית הוגשה כי ידועלהווי הקויים לא הוכח, לא מדוע טעם וליחן זו, המנה סרסום מיוםיים

 צוואה.קיום צויאה קיום העורת תיגתן לא ומדוע האחרונה הצוואה תירשםולא
 המבו- מעזבון הנא" טובת לו שיע הטוען אדם גל בנה מימיןהנני וו העודה עיתן הישמט בית יגש כן לא שאם קירמן, הלללמבקש
 יום עצר המישה הוך להגיש, הצו למתן להתנגד והרוצה הנ-לההכאמור.

 ווינ" תיסתם מע! ישם רלי,ש'
 בית יחן בן ," שים גסו, אנת. ,מתן "תנכיות ו,,

 ! ישם רזי.ש')
 323,70 צוואה קיוםתיק

 שופע י?ק'1' ןקי'ת 71':%.
 )2% תשיי נישכן נ,.ססס'ו :וכדו'

 "7,ו:: ;,נון( )מנול תוו%, קישת.ק

 ן 1",י' י:.ם,סיני ,ם ג ן מעיננסור עויין. ,ר.ת 11, ,., "רנ יי"ינ זרחי מרים:ענית
,

 נו" יומ.ן "י.1י דינוח.ש, ן ,: :מ : :ךן':::י: צ.י""ו ,קינם נקשה "ישנס ,גית הליש" "ינית נ. ירע יג.י.
 .רשםי ,ע. :: תון יישרט גרית nsllrni אל; ן,

 ן ,,,ן ת,7", ,% יו.; מס 1,,הן ,,, תמוה !רעם מיחס ייס ישר"ייש"
 שלש ורסנךפ.:;'ג:י"?11"תי:ש,:י,ייים

 נ":יי' :י תהיי" ייגע crv~n נ.ת .:: נן :" :"ס :ן:,:ה:ג::מ::ג,
 ישס רו', ש'

 ן ישם רזי,ש'
 332,73 צוותה קיוםתיק

 בנובמבר 21 ביים שנפטר מחימה/ כ"ץ היינם דמנוד צויאהבעני!
 1333, 325:70 צוואה קיוםהיק

 שהטל, )תיאודור( אלי י:;1" ציואתנ;:'ן
~L'CJT "!."ים,. "1, !ר,.ו יי"ינ כ-ץ הנה 1"2;שת נ" . 

 ן ;1נ.1. ,יון, דנין משק ומיורי נ-, "..ס ו.ר "ינ," שי ויי""ויי! מ".!". שחטל אלוהי"מנ,ש, ן לצו בדיחה המהווי המשט לבית כקשה הוגינה כי -דיעלהווי , 1959 בנובמבר 10ביום
 נו" 'I'nrb"ריני עסי "מיק" תוך "משיי ננ.ת ,ותייצג %וט בי נו" יסמין"ריסי

 ;שר "כיש, תנך "ישטן גנית ,יתייצג 7%ס ;,
 ן תקייים לא תוכה, לא מדוי טעם וליהן זו, הזמנה פרכום מיוםיים תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם וליתן וו, הזמנה פרסום מיוםיום
 תינהן לא ומדוע דנ*ל המנוח של דאחרוגה הצוואה תירשםולא צווחה קיום תעודה תינהו לא ומרוע האחרינו הצוואה תירשםולא
 קוש נן יא שאס זוין, ימתק עוננן מנרי ערדעי ?)ו"ה קירסהזינת נ,יור. 11 תעוז" )'תן ומש;? ~?r1 י;ש :ן לא שרן ששי,יפי;"

 ישס רז..ש, רשן רוי,ש,

 ן ,וון.,.1 גי'י, גי.נו י' וויו. "!י!ין'ןיישן1730



 בחימה המחווי המשפטביתן
במנות

 1ןךי,. 2,%, ;ו,ומנ מי"יכ רוטלדר יול'יסי"ינקש "11,7" יייא" קייםת'ו
 עשר המישה הוך המשסט בבית להתייצב ארם כל כזה מזמיןהיים 7 ביים בחיסה שנפטר אלנקוה, בזאיר המנוח עוביןבענין
 ,:: ::םב;ץ:;:":יי:ו::ביב קי ייי :ןג:" ב:ב:::":צקן הקוייב, לא ת,כה, ל" מזוע טעם זליתז ,ד, הזמנה פרכום ביזם יזם 1970,בינואר
 נטמור. 11 "עודה י.תןומסיס וש" ll~TU י. שיש הטוען %וט גי גוה ידמין ועייני "נ-י,.י:1"
 ישם רוי,ש. יין.ן, מרע שניב 1%.", ,..ס %ו ייתן ייתנו 1"יו%ה השיחגע.נ.ן
 המבו- להכרזה ההנגדדת זו, הזמנה פרסום מיום יים עשר חמיסההיך
 נע.ני.. נס.נ גו "ישנס בית יתן גן יא שנסלשת'

 "145,7 %,."ה ,ימסתי, ישם רוי,ש'

 ;יר י,.ייז הסה ,נית המל פרידה הידיח, עוני, נענין,
 ""11, ג'ו;' , י'.ס שמסיה ;יעי" "ואי" ע,סר.!י.תתפק

 ו %יי"ת "ש 2י 'תיעך:~י:2:]וג2:"" """ %, ע:טיק'7:"ן:ןךץן5םנתבקע
 הנ-יהינקש

 ;1vu חמישי הנן ך"שיס יג'ת ,יתי.ינ אז! נ, נ., יומין יי'מ 171. שנךננייןנן יידה יקטק א!,טר1!יס נע,

 תקויים לא תובה, לא מדוע טעם דליתן זו, הזמנה פרסום סיים יים היך להגיש, לבקשה/ להתנגד הריצה אדם כ5 כוה מ,ומיןהנני
 יוואה קיום העודת הינתן לת ומדופ האהרוגה הצוואה הירשםילא המבוקשת, להכרזה התנגדות זו, הזמנה פרסום מיום יום עשרחמישה
 "סשה" ניח ,;ש נן ,% שאם %:דמ.נ.ז, ,וין עונון נינסה ומיש, נן.ניו. נטו: ?ו ,.תן המש"ס נית יתש נן ,אשמס

 י%ך.י. 'י תעיי"ישו יופ רוי,ש'

 "ביל"ו ציי%" ריס"יו

 ךנ!:ב::ן"ייש :ג:":::1יזנ::ם:ירעו
 ג:;::וג ים 1"ס פרידריר י:נ,, נח ע ך:

 4. היירי,: הייי: ץיס לתר :רג 2"ק ג'ק יי 'י" 2'ש" 'נ"מ"" :ג. :בגש,
 י,י%ת דיי."

 המשתתעשי תוו ,ן;'ש, ,"ה;;וי,נ,עההנ.,יי"רושן
 1מךוי ךא,יו;" "?יידה הירמס1.א נעיניו. נטוניו תק,י'ס ,א ת,מ, ,א מזיע טעם 1,,ת, ,, יוידע יסרסמ.,ס ומשכס נית יתן נן ,ן שאס הכרסי, ישהה התנדות י., "תמוה!יסים עקי המיש" .ך ctc~nl נ,ת נ ן %, הפגען מעם '.ם

 המשפט בית יגש בן לא שאס וייס, לליזלוטה עזבוןל טפ , ,ן צייאה דים תענית תינהן לא
 כאמור. וי תעודהליחן

1
 רשם רן', ש' 70;336 צי'אה קים ק ת

 גלור, כ,רדדיקה המנבחה מביןבעניז
 דורשטרומעגך. בן יינקבממבקש

;::בכיי-ניי,;'ג
 נ.בס[ן'הו

 רת שנסר חלף 'יסף עיסא ה:' ה.,.וח %11%, ןנע; נ.1ונין rR1n טונה יו שיש הסוין %רם ני

 נו" מ~.,ןהי,;, מת ,תן נן ,א ?;"o וינו7שה, ,קדו" "הנעזבת 11, הומה!רמם
 עקר המישה היך ימש!ט ננ.ת ,ההי.יג אזם נ,

 היצתן ,א ,vrln1 ,י(, %שר )ןת,"!ת דהר.;" ויום," ה,רקס1,א רשע רזי,ש, תקי"" יא תונה, יא מווע טעס "יתן וו, ,.מנה !ין,ס י.וס ,,ס נעיניו. נסוג %ו"ישחט
 ג'נאר אל עבד niDe לאמנה עזבון סנדל ומימי יוצאה ?'e1תעודה

 באמור. תעודה ליתן המשפט כיח יגש כן לא שאם חילף, 338,70 צוואה קיוםתיק
 2,א, גולומב מיחיב רוטלדר ברברה הממתח צוואתבענין
 ישם רזי, שן 1969, ברצמבר 29 ביום בנהריה שנפטרהבהריהן

1731 "י1[.9.4 חע.י, ג;.!, ;' ,[י[, "ייויי'"')וין



 בא-כח המהזז' המשרבית
הומכת

 ,יתן קלית ,ן,ן. דמלורשיס נתי,יס "הןס, ,נ.ת ",וקו גי ידועי"ווי
~1TTS 

 ן "ז! ני נו" מזיין ,"זני .רוקן, עי דמ:רי,ים
 1 פרסום מיום ,ונ עשר הישה תוך ,שיש, ,", ,ההעז ,"ר1?" אביו מת.."ן, המנוקשות והנינות שמת נעזנון הנא" מונת ,, rtrפסוען

דזמנ"
 מיניו. ילינ ?ו "ממט ניח יתן גן יא קנס הגרז", ,אותן "תען,ת וו,

 "ו,44" ירושותתיק "ו,2מ יי.שותתיק
 ו

 נ".!ה שנטר י".!ן, למצ'ינסקי חייב "יון יירשתניוין נ,ר.ת שנטרה יפי!", סולומון בדנה וך;.ק" .רוקתנמין
 ן יד"[, ניל"י 1ניגס ,"י[(, נ.1,. );2 תקן,ס נ"נ י-ן ניו!תימין

 ניחי,. פיית ", ?!יי, מי"ינ למיצינסקי הר' י7ינקש סולומון. )סמי( שמואלויינקש
 ";,7!7 ירושתתי,

!?1fiחי!". 25, ישף מר".נ הנדלר לאהייינקקת ";,,2ו ייוש,ת 

 יעין(! ג.,,י ,2 תשג-ט נחמי[ ס-[ניונ
 1 ":,747 ירושותהי, ןנ"י.ה. ברמן ,נית לב דבקהו"מגקשת),
 "יעה ייננןנימין!

~nsf 

 ני נ"י!" שנר אלכסנדר,
 ניר, יי.יי;!

]
 1 "'גה. 25, .ינק מי"ינ הנדלר לאה,"ינקשת 31G:TO 'יושית תיק

 לאונצינימ"י!ה,עוןןרנ! ובריאל "מניי .רוקתיענין
 יד,[(. נ".וו!ס )7 תין,מ נאנ נ-ונזום

 תרתי ייחונ לאתצעי ועמיוייי,שת
 יו,";7 גרושותת', ת.!ה. "וא',

 ן, ש;!?רה רוזנרליט, ,נ.ת הרצוד ::ן:ןההגן.::1י:ין

 ן "י?". 4נ, ,"ם מנ.ת הרצוו ,נעתמירוס ,7"1, עץ,. 25נזום
 ,, יתוה. שפירו רוה ז,רי"ינקשת

 י.?7'ן 'נקיעת שנסיי שיר' ב::ג[ונדו'ינזי::;[
 7""[, נא,וונט 22

 מאירן::::גנב:: מנחם אמיל נית
 ;11, "וא', מיתוג הופמן לאהי':נ,שת יי?,.[. קי'ת 47, 1,.?מ[ יי"ינ שור פאולינהו"מנקשת

 "'! rlJ~T נו"

 ן, ,2,7נן ייושותת', ";,"זן ייוש,תיקק
 ןנן1.1'יישההמ1וי1רסוןנ1".ישפבריק1טמיהונןמין,,ים ג' גיזם ששטר מתשן, מרט שמואל ממנוה עינוןנענ.ן
 4(?1, ני,;. "1 נ.ים שנסטר ין, קיש", ירו,, ננ,ניני ,,7 תש.,ננ:,1

 ן פבר'קנט. הירשגך"ש ייגה. "1" 7יי?'7 מר".נ מרט זלמןוהינקש
 ן, "7,7;7 'רושותתי,

נינותי
 נ.,(277 נמייה ששיי שישיב' דיי "מיי" "137:י1

 שבסי "'י", ן2[, "שיתי מיסיי בכיה דוד קיוסק עננתנעני,
 ן פרחה. כב'הין:-,-ת תי-"ג.נ. 22, ?ימי[ מי"יי כוכבא TU"1וינ7שת

 ן, "4,7;י ירושותתי,
 %1?י מ".!ן. שניצר יהודה אהרן ":;,ח .רושתנעין "1,7וו ייושותתוק

 ן ,177, נשי 2 ניו! ננרמיא, ששסיה סולומוביץ, פרימה "מנוסה עוניןנענין
 אלסטר. זהבה .ןןנ,'ןת """ו, נן?מיר 17נינם

 ן ישם רוי,ש' 75'1"1. מנ' ייי ניו סולומוביץ קלמןכמנקש

ן
 ן "1ן.1.4 השי. נ;.נ[ ו' (יין. גיינ)רן'י7,נ1732



 בבאר-שבע המהוי המשפטביתן
הזמנות

 שרמום מיום יום עשר המישה תוך יגיש, לבקשה המסגד כל המוח. השלום רהוב ג', ששינון ביטון שמראל המנוח צוואתבענין שי צייאה יפוייס נקשה ומשפן ינית התשה גי יוגע י,.ו. "51,1 ע,נ.:ותתי,
 כאמור. צו המשפט בית יחן כן לא שאם התנגדותו, טעמי את 11, הזמנה חס-ל א' בארר א' גיזם בבאר-ע"ע שנפטר באר-שבע,ג9,1שג,

 1979(, בפברואר)8
! 

 רשם לריו, א 1', ש.נון 11,13%, השיום יי"ינ ביטון אסתר.המנקשת
גאי-שנע.

ו,יעףומ1וי
 ::! :::יה % אוחיל11הרה יו:ן ג,7דן.;1.ש'ש ניה מזמת והנ"נ. ,ע~נ.נ.,

 נע'ניו. נסונ וו ןמשןט ניה יתן גן ,א שאס,נ,שה, נאי- 2%, מנזת 3, אזף הניון מ:נ.ש אוחיוו אמיל,הזנ,ש ההנעוות 1., ה,::ה פייוס מיום יום ;שר "מישה הוך ישיש,"עגנון

 נוה l~nra ויריבי עיגון, מנן. והינוי "וחען ,והרה המנוה"ירושת עי יינריו ?ו )יהל נקשה המשים ינית עונשה גי ,ו1עיייוי ישם לרון,א'1

 ";%ו, מנר,אר 9) פ גז צע נמד י=ן בירש(14,
 התי'?- גי' ךן'ון ,מ

 ננ'ת

 3 ומשן

 עץ:ן
 קרס ימנךי' אתתי אמי

 נאר- 14, ששוני אנף מיי.נ אברמוביץ אלקהי"ן:לשת
 גמגו,ש. הנאה 1?1 ייוש" ?1 ימש!ס י'ת 'תז יי יא

 רשם לרון,א,שנע.

 אןס גל גוה מימין וינני ירוש", עי דמ:רי,ים ?ו.ים ל'הן נקשות ,",ן, הי!.רשיס נתיק.ס "מש"ס, ינית הושו ני '11עירו'
 סריופ גיוס יוס עשר המ.שה הרך יהויש, יה, ,התנו א,י11יר1?" מתייוונת וינו,ש.ת ""נרות ששה נע21.ן ונא" יונת לו שישהסתן
naarn,11 נעציו. גסונ ?. המש"ט גיח .הן גן יא שאס "נרוה, ישהה יהננז.ת 

 אישנ"טינגשנט
 עואומ"סאל

17 
t~olemn 144,5, ", ישג. ששץ ,;'יק בן רחמים וינוו עינון נעורן אבויעא"ש, ז 

 2"ר-שגע. %, איר.יה יבאת היעוג ששון ודויה 1"מי17ת עאייש. אבן מוחסן סלאם סאלם1"ייוש

 בנצרת המחוזי המשפטבית
הזמנות

 "44,7 ע,נו:.תתיק "31,7 עזנ.:ותחיק
 נ!ת"- שנסיה מסיי.", היכפלך הלה ימווהה צובאתני:.ן שחסר ני.ן, ינאי אוסובסקי ראובן "ינ." עונ.ן2יו,ן
 1969, נד!מבר 12 ביוםהקוה 1999, בספטמבר 7 ברטבעפולה

 ליד 8,8, רופאים משיבון מרויטרגיז ידכבדוהמבקשת
 בית_

 בגרת. מהמושבה בהלשנה ג3דזיוהמבקש
 צוואה לקיום צו ליתן נקשה המשפט לבית הוגשה כי ייוע להווי מל-אביב. תל-השומר,ההילים
 יפה היים ויוסף יפה חגה ולמינוי 1968, במרט 8 מיוס הנ"להמנוחה על המכריז צו ליחן בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 עזבון. במנהלי הרותממוטב עזבון. מנהל ולמיגוי הנ-ל המנוחירושת

 והרוצה בעזבון הנאה טובת לו אשר ארם כל בזה מזמיןהריני המנוח געזבון הנאה טובח לו שיש אדם כל בזה מזמיןהריני
 מיום יום עשר חמישה תוך להגיש, הנ-ל ולמינוי הצו למתן להתנגד הזגגה פרסום מיום יום עשר הנישה תוך להגישו הצו למתןוהמתנגד

 יתן כן לא שאס המבוקשים, הצווים למתן התנגדות זוז הזמנהפרסום כטוב צו המשפט בית יתן כן לא שאם המבוקש, לצו התנגדותזו,
 בעיניו. כטוב צורם המשפטביתכעיניו.

 ישע אסא, א' ישג NOK,א'

1733 נ7יי.(.9 "שיי, ינינו 1' ,111. "!י11מ'ס'י17י



ן
 כתרת המהוזי המשפטבית

 ן ת 1 נ מ 1ה
 ן "זם ני נו" מזמין 1"נ:י ייופה, עי דן:ריוים זנויו .יהן נישית לילן, ומורעים נת.,'ם ו:ומ, ינית היושו גי יזועלוווי
 ו !רסוס מיום י1ס עשר מיש" חיך ,התיש, ,ה, ."המן ח,יווירוגן מתי.י:ת "מגבשות "הנר,ות קאות נע[גון צחה טוגת ,1 ש.שהמוען
 לנות" ההצוות ~ו,"~מג"

 נן.ניו. גט,נ בו ההש"ט גית .תן גן ,א שאם "נרו,,

 שבל'. אסעד מחמידוהיגיש ,1,4% ייון"ת,,
 ";", מתי, חנן .ע,נ גן כרוך ":;I1ar~ "1נענין

 ווכי
 ,ן % נ.וס שמסר מנ.ת-שאן, שמש יעקב ךמנ." עוננןנענ.ן "ען7. ממוז, הנן מיריויינ7שתו 42,19 יונתותתי7 ,%7[, נ!נרואר י נ..ין

 ,ן %",1, ננ.כזנר 41,1% 'יישנתהיד
 ן מנית-שאן. ?מש מרסל1ן:נקשת שתטר יבלי, אסעד מחמוד אדרים ומם" עשוןנעין

 ,ן יש! NDK,א' 9וי~, ניניו"י "1נ'וס

 ', הרבניים הרין ~?kהומ:ות
 ( בירושיים האזורי הרגני הדיןבית

הנמנות

 7",ת נעונו1 ":עוין או ע"ה טונת "תונע נ, ירוש". זיוי .:תן נקשות ,",ן, הליויטיס גת'קיס "זין, ,נית היושו ני ימתי"ווי
 ,תן נן ,א שאס 11, השוה פרנוס מיוס יום עשר המיש" היו ;שות.. וימסור ויין ,גית יבוא י", ."תתז ויגה אריו ממתהסת":קשות
 נעימי.. גסונ 11 הזיןגית

 ! יוו1,תק-.תי, %1ו1,הק.,תי,
 גיוס נירוש,ינ שנטר מרקים, קריסל "מ;1" עוננןנענין ג.ו! ניי1ש,ינ ויטר לבוביץ. יצחק השוה עושןנענין

 י!19(. נורי )1% תשנ.ט נאוינ.ט 9ו,ן(. ג.ן,אי )2% חק., נשנסט-ן
 ,ן, רוטר. פרידה"סקו": לבוב.ץ. ורטרודהרגושת:

 1370',תש-לתיק

 נ.יוש,ין שקוטר אובשטיין, יחיאל "מוח עתוןנענ.ן
 נושיי

 ו, [%1[,תש-,ת.ק אובשסיין. ר11ליה"ינקשת: מיכאל. יפהק_ג,שת: %!י[(. ננוניגר )11 תש-, ננ;,, א'ניגס נוה )ו2 שצ'ט
 ,(1%,תק.,תי7

יום"
 גת,-אמנ "":י" פרנדלאו, מרים ישי"" עיין

 ן "יפן. נאיר., )22 תש[-" נוני, !'ן נ'יס נ.יוש,.ס שועטר מרידמן, אברהם "מוזח עונוןגענין
aT'1"-ן, ' 1 נ'"7 פג 1' -א'7 ":ני"ן,ן' ;!,1(. גךרנ )2 ת"נ." א' נןןר נ 

 מולה, ז'מ' שטרן. בלוקה":נ7ש,:
~lsrn 

 ,' יאשי

 בהיפח האזורי הרבני הריןבית
 ת 1 נ מ זה

 שאית נעונון תעונין או "נא" מונת "הוגע ני ירווו. ויוי ,מהן נשוה ,,,ן, "מסויטים נתי,.ם "ז.ן, ,נית "וושו י' ייתי"יוי

 ,ה ני. נטונ נ, הזוןנית

ג'ק
 21?2ותשת.7 וי22,הש-י

 קשטי מוסקוביץ, דוד ":;ות ירשתנענ.ן
 ן, ניהם גררי" ש;!:י ארונוביץ, יצחק ומכח ירושתנעו.ן גיונ גחנך

 %!ןן(. נ;ונןנר ,2% תש-י נגניוך' 9ו1%ן. ן,ווץר ,"! תש', נשנטג.נ
:nwr?rn1 ארו:וביץ. וסמי ארונוביז פרידה"יננתי;: שיודלה מוסקוביץ. משה מוסקוביז, חיה 

 דסקלו. ופאולין רוטנר אסחרנדלר,
ת.ק

 29!2,הש-י
,,, 

 י י.ום נעיי," שיטי דוידוק, בינו "מזי" 'יישחיעי.1 1%מ,ן;-,ת.,
 ,ן ורותי חביבה שושנה מלכה דוידוק, רנצהייגקקין: "91[(. כינואי )י1תש-, 9!!1(. נניטיגר )1 תשנ,ט נחיו, גסה י' גיוס נ"י" עריי אנול, מתם "ינו" ירושתנענ.ן

דוידוק. תלם. רחל ומלכה אנול רינהדיג7ש.ם:

 ,, !~זן.(., השי. נ;.נן ;' !1!1. ";ינ,מ'ן.יויס1734



 ן1
 נהיפה האזורי הרכני הדסביתן

 )המשר(הזמנות

;'"
 נשנס '." גייס נעי שפטיה כהן'"ש:שבן:לאה 11ו2,תק.,תיל וו22,ת;.י

 ' גך:,:נבמ:ו"וחסק בז,

 ב~טינסקי. ונהום משה בוט':סקי, צילה"מנוכס: כהן. ואליה כהן עישה כהן. רימונדיינ,ש.ס:

 )טיל" וצילי הרמן ליטיי",המנ,שיב:
קבל4'יונייך,ט,צ הייפרמן.

 ונורה;.,ת', 1)23,הע,חק
 נ..ס גוויעה קורסי גולדוסר, הלנה ושוח 'רושתנעצן .-7 ניזם ניירה שועסר יוספזון, שלמה "מנו" 'רושתנענ.ן
 1959(. ביוני )6 השכ"ט בסיוןכ, 1969(. ביוני )9ש השב-טבתמוז

 גולדו- ,נ'ת בלום יהודית גולדוסר, שמעון ומנרקיס: מרים. ומשיח קל.ין למטה יוזפזון, רווהין:7ש'ס:
 :ולדוסר. וטובהסר

 שובסך )מוך'ס(, משה מס היזוח ירושהנינין
 גי נזיתה שסיסי" בפך, ה א,צ ימיין: ייש:נענע aT'2 נן'5"

 ב'נר. ואברהם בסנר אקדיר"מיקשת: זינה מנו, שמואל מנו, קלרה עב'חנהנמ:וךז'
 כהן. ומעריסורומין

 ניוט נגרית-"תא שנרי גורני. רפאל דמנו" .רושתנצין 1זו12תש.,הי,

 1 ויעל ינ' נימרה נורית-יני, רפאל, דינהש"נ: יין(. פברואר )" הש.1נשגט
רפאל. ליפסקן. ומלכה ברקוביץ חזהןןנ,שיס:

 2414,תש-,חי,

ךו'5וג,:שהנ-
 ן, ב':"ןי'יג-ל,ק.. -י-ג

 יאש' מ,נ.י וטרמן,א' רומן. ויורם רונן ראובן רומן, סטפניה"מנפשיי:

 בפתח-תקוה האזורי הרבני הדיזבית
הזמנות

 שאצת P1ruJ היעונין "ו "נאה מונת מונע ני ירוש,. ווי ימתן נישית יפן, "מ5ויטיס נתיקים "וין, ,בית התעו יי ייגע,סיח
 יין גן ,א שאס 11, ":מנה !רנוס מיום יום עקר ימ.שה היך טענותיו היייי הוין .נית יבוא ,", יסתנור ורזיה א,.ו מתייינת"נתשות
 נעימו. נסוג ?. המןנית

 tnllz~oi"-,ה', 17"1,הש.,ה';

 9""1(. במעה ),2 תשג-ט נייוןג' 9(!ון. נן?מנר )21 תש., O~C1י,נ
 ptITp1K' ואפרים שלמה פנינה, פריידההמנקשיי: !ת,-תקון. 2", נוידו. יי"ינ ריווין ומנדל חנהומנקשי:

 נעך-HIV. תקימי,מעתון

 1211,תש-,תי, 7ן,1,תש..תיק
 י"ג כיום בנהגיה שנפטר לגייס, דינריך המנוח ירושתבענין ושנפטרה מפתח-תקוה, מגן-דוד בדבר המנוחה ירושתבענין

 1968(, באפריל )10 השכ-חכגיסן 1970(. בפברואר )3 הש"ל נשבט כ"זביום
 י, "?-י מי".נ וויים ואלכסנדר יהודית רזי. דמנ,שיס: ונימי" עזיא מיוונ מון-דוד ושלמה רחלהינ,שיס:

נתניה. עמישנ.4,1",

1733 "1"1.4.1 "ו.י. שייו ני (ווי. "!ייימיןיימין



 ןי

 ן בפחה-הרוה החוורי הרבנ. הדיןבית1
 )המתך( ת ו נ מ זה

 ו127,הש-,ת', 41!1,תש.,תיק
 גשנט ג-; גיוס שנצר ;.לדנבר1, יצחק "מות ירקתגטין ס-1 ניגס "שסי" בן-עמי, ביקה "";ו," .יכתנענין
 1ולד- ואריה חנה בנימין. חתם, אומנת,,יגוייס; י.סק.,7 יי"יג בן-עמי ושרה יהודית נסים, ":נפש.!:ן 1,79(. ג.;,%ר ),ותש-, "7,י(. ג.;ו%ר )22 תש-,נשנס
 !תן-תצי. ,2, %.ני,,נ נור" מי".ננבר; "ת"-חק.".;7,

 ן, 1279,תק-,ת.,
ו1

 קת
 נ%ןי י.1 ני1ס ששיי יולק, יעקב ומן." ,רישתגעתן 1247,תק,י

.% ,, 
 !,' 1,79(. ג!ני.%י )"2הק-, ,' נייר "כני צינקולקר, סלומון "מון ירישתנוזיך

C1?1,.2ן, שסיזיר מרהונ יולק .ן'ה ימירה רותי-קער; ";19(. ניגורך )17 תק 
;'!ת"-תקו". ר"1נ %"ן.". ןש,:.ן 'הודה ומ11ס שבע ךןב',ןמנקעיס:  !תק-ת,,". ו!,43,מיג,

 ,, """אתק-,תיק1 '!(

ן
 1 שעזר איצקיביץ, מןמ:יןולאין.%ןן( סין:: ע!1,"י,יק

 ן, '' .רוש,יס. גניש עת"-ה,.", שוי,.י!,;, "7י1ן. גריס )2"ש-, מ",י.ז א'צקוביץ ומרים ואב חים מלכה, ויקבס. א' נהוי נען גיוס יענין בן-1ון, רחל "עיי"" ייישתייני1
 ן, יטש. מתיי כץ, שמעון לת"-תכיי. 17, "רג,מין.נ 1 בן-דן לימור ארו, מוחם, אסתר, יצחק,המעשיב:

1  ,,י
 ו הכרות לכייוק כקשות בדברהזרעות

 ן, 1,79גו %וך"ית.ק "7,נ%4 %ויחיחי, כתל-אביב-יפו המחווי המשפטבבית בתל-אב.ב-יפו המחווי המשפטבבית
נעתי ""נרות, nTT7Dג?;.ן

 "חניות, !,1ות

 הל-%נינ, 21, ג;"נמנר נסם מרקונ ןמוה?4 בע-מ, להשקעות חברה -אם-אל- "גי" !,יקונמ.ן
 גן כצי

 טטמן,ציון עו"ד ב"ס ת"י בע,מ, המאותר המזרח. בנקוהכסקש
 ,) %"ו מדחינ היי, ש. ע"ז ג.נ ע.י יחזקאל, אשד,יונקן ת,-%גינ. "4, ,י,ינג,.ס ר"וג ?ניניי,מ.

 הי."נ.י. "ן,תם
., לבית כקידה הוגשה 1979 בינואר 26 ביום כי הודעה, בנהנמסרת
 נו";יירת ):י ,;.,, וכינרת "יני" "ת ,ריק נח,-%נ,נ-י!. קמ",וי"מש!?

 ינית נקש" ,.גש" 1,79 נ.;ו%ר aT'2 27 נ' שזעך,
1 וכי לעיל, הנוערת ההכרה את לפרק בתל-אביב-יפו המהוזיהמשפט סמאי 5 ביום כדין היושב המשפט בית בפני תיקוע זו פירוקבקשה
נ במאי 13 ביום בדין היושב המשפט ביה בפני תישמע זו פירוקנקשת 05.30. בשעה1579
 ,8. 39 רשעה1979 13 במתן להמוך הרוצה הומדרה היגרה טל מטתחף יר  גוטרבל

 צו במתן לתמוך הר31ה הצמורה החברה של משתתף או נישהכל אם מבירור, בשעת להדפיע רשאי לה, להתמד או הבקשהבענין

 כ';::::ג'ם -%' 'ףסי::ג:4 ;::"גי":הם:ץם::נו::ן:,נ
 ,., תווית מטה יפת.! מן ,%ת שיזי.ש שגי" קי מקחתי:ישךן%י נעו.. "לניעהתש,.ס

aT~'Jrr?יייו. ",גו ,, 
 1,, עי.1 ;זרי,ש' ע7.1 צבינרי,מיכאל

 ,, ת,-%:ינ '%", "Qy ץ"זי".נ ת,-א:ינ ,4, ,י,י;נ,.סר".2
1,, 

 "יינ "%מזי" הנקש" נ.ר.ר נשית ,",ן.ע "רויה נ,,ער,: ,..נ ך":וי" "נקש" גירור נקעת ,"יגיע "ריגה נ,הער":
1' זה. רצובו על הודעה לעיל להתזם הדוארר ידי על למילוח אולמסור, זה. רצונו על הוסעה לעיל לחתים הדואר, על-ירי לשלוח הולמטור,
1 בחתיכת או ובחהימתס העירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעה, א. ובהתימתס הפירמה או האיש של והמען השם בצירןההודעה,
 לעיל החתום אל שתניע באופן להישלת או להימסר צריכהכא-סותם אל  שתגיע באופן להישלח או להימטר צריכה בא-כוהם,בהמימת
 ,ן 1979. גמאי 2ן יום ש, ,".וו ישעה יאירי% "197. נמרי 4 יום ק, "".1% ישתן ירחי יא ,עי,דיחוס

ן,

 "17,.(.י הש... שייו ;' ,1.1, ";יוו"יסייוין736;
,, 

ג-
) - - - -



]

 מקרקעין מכירת בדברהורעוה
 1%14. נמת ;כ:" ",ק.ה, ע:71ים קימת יע, קייות % שי ,י,1,4%ו הוו,-ןתיל בתל-אביב-יפו המשפטבית ,מו,ך,ס ל.יוהף נכת מיון הנון ירעיב. נ.וונה - ראש.תמיתת של לפועל ההוצאהמשרר

 נ%-א"נ. ימל צומן 4:תבמהסס: מקרקע.ן מכירת בדברהודעה
 יי'

 י..; "וו,"% נסך - תויות מ:, ."!שי ניסוי תויו:"ן7י"עי, ניד הונ יי,יוק ירין "מתפייס המ,רקע'1 ימרר" נ,"מ.!ע.ס
 ,-'. "ר",י1 נרך - מתן י"י ע-' יייןיק -רסקו. nT:Ti זיור ויזה מרטין מההיים הזויע י-.!%%,2%
 גתי-א:ינ-יכו י!1;1ד:1?יא ת,-אנינ. 1, !ינ, הר מיהוב ".סטרמ. נרודשדב ע.-ד ע-י "מיודת נע-מ 1י.רת.ה חקיאית ,"ת'שנותהנרה
,

 ההיצנה משרג :גו;ב,ג ::יג ב:::: ש:יו::גןבנתג הוך גכתנ הלה 11 יישנה יך:.ש "מ,ר,;.ן נלעסת דיע.1ין ;,
 ,%,77",2 "1ן,.! ת', 'פו ל-יןב'ב

יין;.ם המקרקע.ןפירוט מקרקעין מכירת בדברהודעה
 יי_

 סוחרי לזכית רבינוביץ צהרון מהחייב המגיע ל"י 53,000בסך תל-אביב. 88, ג'ורג' המלך רהובהמקום: י ין י.,1 הן"י"י,ם "מ.י,ע.1 ין.,ין
 מרהוב עו"ד, הזרורי, ר' ע"י המיוצג בע"מ בזין בחמייההושבות 16',19. חלקה 6911 גוש הרישום:מטפרי
 חל-א"נ. 40,לייינבלום המשותף, ברכוש חלקים "65;26 נציר,ף מ"ר 25.ת5 הרצפההשטח:

 תוך ננתב הצע" 11 "ש:: ,שיש המקרקעין נלעסה ה-עי.'1 עי, הירים 1! גת ו.י" נחס: ושימוש ט.ננ ,D~TO, המקרקעין,תיאור
 יינו שמו, "ת תקרש הישה 11. "יזען פיסים מ'.נ 'יםעיי:'ס נוינ", הו, נופצה הזירה משיחי. ננ.ה ההשיות קוית ס;, נ.גייסה
ומשי לנח מ-ר(, %1 י 1! 1:- 7ט1 יזר 1ע1ן נינתי נווו, "זריםשעי

נס- הי'- עג שור" ",ת יר!סת ניקז, ;ון'ות יריי( )נהמשך זיתיצא ירגון יהרי" וישרף ו:1?ע, ך!:.ם nKT ":ייע, ש, ושק,
 ייודע. מ"מה'ר מ-%י1 '!"ת שיא ס

 תסיסה הייי" השמי. ריי י-. ממיס ימים "..סיייי" "יפתמם.
 המקרקעיןפירוט

 ראשון-,?יון. 14, רוישי,ז שזריתהן,.נ: למנת י-י %41,1 ננך יחשוש מש::הא ון:נ,ות:שענווים
 2;2"2. הלקה 3933 גוש הרישום:ממפרי ראשו:ה משכנתא בע"מ: ועירונית חקלאית להתישבות הברה-רסקו"
 בשלמות.  71השטה: ועירומה חקלאית לההישבות חברה "רסקו" לטובת ל-י 18,590גטך

 של האחורי לצד הקירות, לכל מסביב יציע קייה בהזות אצת,קומר הנ"ל. ההוצל"פ בתיק ראה נדטפים:פרטים
 ההנות להצר. יציאה דלת קיימת אובמט. גג מכוסה כחטן צמודהחנות כחמוסה. ל-י 16,000 בסך נשומוהמקרקעין

 , ננ'גיעל ":י' ין:יית תשישת י"ץנ ב הסין" נרנדשדב
".-ר,ע.ן נת,-אנינ-,!ו ,!1;,המתיא

 66י,3145 הוצל"פתיק בתל-אביב-יפו DDW~nבית נח,-חגינ-'ין .!1;1ים.?." של לפועל ההוצאהמשרד 1רנדשדב ין

 של לפועל ההוצאה מירד מקרקעין מכירת בדברהודעה
 מקרקעין מכירת בדברהודעה'ג:ניז'!:וזז::::ן':.:::"1:::ו:::::עלן: %%,1ין27 ה.?,-!ת., בתל-איים-'פו המשפטבית הי: ין'ייו ,"ין "ןתי"יין וי,י,ע.1 ,י:.י" :ן,מיןע,ס
 יונות אישס..ן )עופר( רחק מ""יינ ומניע יעי%%ן'י1 תוך גנתנ הצוה י. יישנה יורש ןמקר7;'1 המעוויןג7י"ת;, בסך חוב לסילוק להלן המתוארים המקרקעין למכירה ב"המוצעים תל-אביב. 17, הלוי יהורה מרהובנשטיין
 תי- %וא, נריר מריונ ט1א משה יו,ן עיי המיונית נ:.יינה מעט ש:1, את הקרש הך?;ה וו. תוזנה !יחוס סייס יוםש,.ש,ס
 ,,, י.,אי ערנו1 ,ן?עק ושורף הן.ןע, הננוס וזת ןמ?'ע, שי והות..ין!י
 תוך בכתב הצלה זו ללשכה לתיש המקרקעין בקניית המעוניזעל המוצע. מהמהיר מ-10% יפחת של8בסכום

 מתו שמו, את תפרש ההצעה זך. הודעה פרבלום גויום ייםשלושים
 עיניו יזוע" י'?ייף "יין;, וטיס י"ת ד"יע, שי '"ןי ימסעי המקרקעיןפירוט

 ת,-אניג.ייליל: המזוע. מהמהיר מ-%לי1 יפחת שלאבסכום1
 נת.הןליס. מ.י. 9"!"עט": המקרקעיןפירוט "!. חקה S~SZ ;וש ייטוס:מנדיי
 7138. גוש הרישום:מספרי הדרים, 2 בת דירה בהם: ושימוש Q1'Q סוגם, המקרקעין,תיאור

 נשלמות. מ-ר 676 13, הלקההן:ח: 5(, )מס' מערב דרום לצד הפזנה א', בקומה הגוחיוה וכלמטבח

1737 %זין.(.1 תש.י. גדיו 1' (1,1. ";וננגין',,,ס



 כקרקעין ככירת בדברהודעות

 וב-, ה",," ננס: ושיייש סינן ניננ' המ7ר7עי,'תישי
 ן תנך נ:תנ ורעה וו ";:ה ,"ו.ש ימ;ר,ע'ן נקיית ובעוניןן. נלו,"

 שמז, "ת הפרש ההצעה זו. הורעה פרסום מיום יום עשר מישה רחוב עם ההצטלבות בקרבת הנשיאים מרהוב מערבה הנמצאבשטת
 ין?עה ויטורף המ"ע, "גמם וטת "יריע, ק, ,נוהו .ן:(יי1:7 סרס ינ!ריר?,?י". סיוק נתנתן ו:ןח ",ן יעיק נ, ויוי.יכווה
 "מוח. י"ן"'ר מ-%"rns1 1 קיא יטיסערנו ".ץ היי.נת ,גין. גמורש niTs1J 1ח!"ר.י.ת "",לק ונר,גיור
 ן שיילוה. שית שיש רתוך רייקה אחת שיהגילת

 ( המקרקעץ פ'יוט ךנ-,. "ה.ן,.ן נתיק ראה נונ5יס:פשי!
 ן %. .קרא, נגור. נני-גר,,,י"ס: ,.רות. אדי( י"ר )שוים "וו,12 נזך נקום גי.שע מההב"",1

 1 4'%2". "י," %'וי ;:ש ןן."'ס: ןיןי' גרנדשדב
 י-י. 4o_siוטס,: גת,-"נינ-י!1 ,!וו,"יין."

 ב' גדומה יירה נהם: ושימוש Q1'U סרב, הי,ר7ן'1,תייור
 שגו" ,ון.ת 2 גןןנית

 גבנת ";יפן 7גן ?נא נשיג1ן ()%ו ,תלו
 ! ,גין "ת,-"שומר ריקך היך גין גג.-ניק ש, ךן,"נן"ויי של לפועל ההוצאהמשרד
 ן עם נתיזי! ש, שורות תתי נ,,, "שינון ,יה(. ,:ג.ש א"ר?.ינג.ש יו,,ה42 "י?,.פתיק בתל-אביב-יפו המשפטבית

 נייי י:?"ת "ן'י" "7נ'י.ס. י"ייית שי' י"ייו ""י' י:י י'יי"4 מקרקעין מכירת בדברהודעה
 מיילהי הדירה סלול(. )כגיש 9 יעראל גמורי ברהוב הכית שלהאבוריי

 ן ונוי" ריח ומינ". נוציות "זר 7ס:", יריית "ור, מתך,,,, ,ו: ינ'יי, ,ל1 "מתו"ךים "מפיטיי, ,מניר" נו"מורעים
 ן, נזירה תויק. יגו, מ?נ יגויס. נוי:וו.ם ;ן,; שן,ן גגיו:.:, ,מזיע עו,ד, סרגת וקגר "ווזת ר.נית, לצירוף ,-י, ;2י,ננסך

 זיין. שני ישומת .ניח ניפוג., ~nrrrנין ע.-ז ע-, היו?; אזקר, ך'ן", ונסר ,.גית עייר סליקמידיינת
ין ת,-אנינ. "1, ,הינך מר"ונ ח.ר;,ר 1'ז-ר

 ,ן,
 ו, "קוה יאייש ומקי,ע'1 נלוית ומע.נ.ןע,

 ,,ק7 נגהן ורע"
 ,, ,.'. "ו),4 גסך ;שויוךי,י7ע'1 עישן ,יקע, וישיף וו, ךיויה ירפס פיוס ',ם ש,.ק'סהכך

 ן טרנד.!דב ויורע. מויקיר י-%"1 יסתת שפאנשום
 המקרקעילפירוט

 רמת-,ן. 1ן, ו'נוס.ונ,י י".נויקום:
 של לפועל nNiTrnמטרד 2;,21%. ",דן 1"2י, ווי "רישום:מנצרי
 ן, ל!,ון242 "1ן,-פתי, בתל-אביב-'פ. המשפטבית' וירה. הקך,ע:נוו

 מקרקעץ מכירת ברברהודעה:"יקי:י:ש,ן,ת.
 ,' "ונ ימי,,, ,",ן "מתואר,ס "מ,ר,עין ,מנירה נוהמ.?ן.ס 7(",22. המק.הף: גינוש"יקם
 ":שנ"ך,7ת

 ן עויף ינית עגזא,," !,.י" מן,יינ "מויע ,.. "י,,7גזך 2%,ן;2. ו:ק,חף: "יתק ש,
 ןושה ו' ז,ר ;ו-ז ע.. ך"'י?; ק?נ' 1ין"ת TNW( ידית'ן,נ "זר גת ז'ר" נסס: ו"שייוק סיים ניגס, ,ן,ר7עי,,ת."ור

 "ייי 1%' שחייו?,מי"ינ גיסן. שימוש ,נית אמנסיה יזר ירס(,ת, 2 וו,'קטן, מןנ",וך?י,
 תוך גגה: הרעה ,. "שרן ,ן:.ש "ן,ר,ן.ן :,וגת ימן.:';עי סוג. ,א ה""ו,הב?נ

 ן, מעוו שמו, את השיש "שיה וי' סייעה סיסי; היך 'יםקיישי; לו, - ניותר מרנוי מייזומו אשי לשייף נגיח ;יראתךן.ר"
 ן, ערנון ,ירעה 1י?,רף "מוצן, "נגוס יאת "יו.ע' קי ועתייינטר יעג:.ת ק, ,מ?נ מהע"נ חגית מווריב יג".נת "1,נ -.אואזיס-

ן
,

 קמשן. י"יחיי י-%"1 .ן,ת שלאנעגום

 ןנ-,. ו.?,.! נת', יא, מנגוס:פרסים
 המקרקעיןפירוט

''
המ7ר7ן'י

 תליה. ית"ין,ים' גת(ון.נ. ,.י "וי," גזך 1ן,מו
 8399. בגוש 72 חלקה 7273,44 מט, שטר הרישום:מכפרי

 ן-י. ו2ו";ן": נרנדשדב
 נמצאת הנ-ל החלקה בהר: וקימוש טיבם סתם, המקרקעין,היאור 4 ןן בתל-אביב-ימי לפועלהמוציא

 גו. אדר" וךנמה ",יא. הין וחדי יא.קית; גבהי !רן,?י"יתיך

 ' י,. " עי עושי י!נ )י'ונ71: "יעי.!ת.7 1 בתל-אביב- המ',סיטבית

' מקרקעין מכירת בדברהגדעה

י,  הנ-ל. הוצל"פ בתיק ראה נוטפים:פרטים

 .י, , ": גן :"ימי "מ7י7י'1 :ך:ע:ן:,ןינן::ךן ::!נוןע:ןך223ןוו

 ,) נרנדשדב יר",: ,.נרן י' ובו וקר ר. 1,"1 "וין "' 1,"1 סויה מ' י-י"ן.,?;
 בתל-אביב-יפו לפועלהמוציא תל-אביב, 110,ו-בוטינסקי

 ן, ,וון.(.ל ה7.י. נוינו 1' !ויו, ו!ן7.ן'נ'יוון1735
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 ןי
 ההברותפקוןת

 חברות רישום בדברהודעות

 ו!)ז711!1. ו "זה !נסית ת?יי).ס 7ה1ן]ותהתיירים
 מוובל בערבון טכנולוגי אמריקן - ישראל2. התקת"ר1.
 Lil~iled.TechnologyI lsracl-Aelerican ""]י"שם2.
 מיריי:. מ",י.ס ,ניע%. "חניה"תות5.
 אות. נ, י-י 1 נזות רוי,ות מויזת "2 ,-""! והוי, ,.י "2""ן4. התבההה)41.
 החני" %'נגזת,7'1י.

 י"י1(. נו?מנר )1% תק.1 נונת.'5.

"ן,,י571ן פרטיותחברות
 מוובל בערבון להשקעות חברה.גרנד-2."ס,%112!1.
 "נ"3(ם" ~.Lilrilcct.InyestmentsCon7p בערבון מגון( מוצרי ושווק ליבוא )חברהאשור2.

 ,השקיית. יגרה ש, ע7קיוד3.מוגבל
ProductsFood] afid~ hfarketingi (lmPort,, Ashur( .4ת. ג, י-י 1 נעת מניות "2 י-%"" והותק יעי "2"וו"% 
 י,,1(. נן?מנר )21 תש., נינת'.נ!. ~(Jorporation)."(לשן[

 ושיווק. ירוא יבוא, ש, עסק ,נו,7.

 נ, ,.י 1 נמת רמ,וה ממוח י-,9%%% יהוי, י.. ""1 %"ן4.
"!,"ו1571.

 Promotours ""1[ מת"י בגצוב:נז:) בן. ב:::ב: הבי.

-4
 אחת כל ליי 2,50 צית הנהלה מגיות ל-4 מחולק ל-י 20 "00

 אחת. ג, .-. "1 ינית ימיית מרית 1 י-%!י י!;15711%.

 ""י1(. נימיי )21 הש.י נתנתי-נ5. נער- הולנד-ישראל והנדסה לכמן הנרה.היבק.2.
 מוגבלכון

EngineeringBaildingand] Holl:tnd-Isracl1 "Hibcc" .15ס;"12ן"
limited.OomPaty .2-מ,נכל בערבון והפצה לאור הוצאה-ט'-אל 

 !הורוה. 1:ס?ה יתור נהומהישיק7. מנשירים. ו7נזסת אוירית יננה ש, ערק י71י%.

 א"ת 7, ,.י 1 נכות הודה מניות י-,ו מזי; ,-. ,2""ן4. %דת, גי י-י 1 ננוה ינוו מתות !1 י-וו2 יחויק ,-, "2"""4.
 %,ה. גי י-י 1 גנות רוי,ות יריות ,1ו-"י, רו.,.ת י:'.ת 4 ו-%"" %,ת ג. י-י 1 גנוח א' רו.,ות מו.ות"""
 י",1(. נז?:נר )21 תש.י גונה ..נ5. %"ת. נ, י-י 1 נוותג'
 9"י1(. נו?מנר )וו הע-י וסגת י'!.

.1
 מויבל בערבון דפוס SDD(' גרפוליט2. "ס;153114. ה!,ו!71י

 Vorks pfin'ifi~ Grapholit(מ,,ן,"י[ מנזבל בערבון שרדניצקי טוביה2.

 הזיתיות נגורה רגילות שיות ו-"!4 %הת נ, יעי "י1נוית י"1%(. נז?מנר ),1 הש., נסנת י.5. ~י.ת הך"נ" ביי" ב::י:י:ג:בי:וך:נ:) ""ת. % י. ן יפת ב:,יית :ב:"נג:ב::)
 אית. נ, יעי ",1 מותיסמינן

.1sslls:Dn .1%(. נז?מנר )21 תש., נויה נ יי"% 

 וקנוי יוקעם7;
 7ן!:.ן. י"שנת,ות יתרון, ישרו

 ייעשן!!1' אךת נ, י-, 1 ת נו הנ"," ממות י-loe משיק י-, "2 ווו4.
 מנבל ערכו1 ה חד אח.ם

 יוד(. נו?מנר ,21 הש-. נסבת י-ג5. יי '"יסנ, מןויית ינ':" בב':'ע יענך;3. "!י1(. ניויני ),1 תש-, יסגת י,י.

 "י,י15%11.
(:Thermc-"נגנ7ב:םנתבשת 

 מוסבל בערבון לבנין חברה 1ל'ו - ליכטנייר2. ""1 ",ה, נ, ,-. 1 גנות 7ןה יניות י-""1 מתויק י-י "2 """4. יי,ת71י ן.
 ולפתים. מקרקעץ לרפושנ. 1 בנית רגילית מגית פז ו-800 ההת כל ל"י 1 בנוח הוןמניות
 ארת. כל ל-י 0.19 בנות מניוח 20 ל-000 רהולק ל"י 2 4000. אחת. כלל"י

 1969(. נדצמכר )נ2 הש"ל כסכה י"ג5. 959ג(. בדצמבר )19 תש"ל בטבת י'5.

1739 !ז!1.(.9 הש.י. 7;'ס1 1' !1![. 7;ו7יכ'נ.71,י



 הברות רישום בדברהודעך

 1 ""; נ, י., ן נ.1ת יוי,ית מ..1" 29 ,-"9ן מעין- ,.. י2 ווי4. "!,,12!!ן.

 גו'ן. ג7נ,נוה יענו,3.
 ן 1

 "חת נ, ,-. 1 ננות רוי,ות מויוה 1 ,-",י מחרק ,-י ",429.
 1 יפ,[,1!,1

 %!%ן(. נז?מנר )1! תש-, י-נססנה5.
' 

 ג'ין. 71נ,!1ת נוין נענ,ז,ה .עיו,!. י בערבון וקבלנות לבנין חברה מ-דלבל'ט מש2'
 אתת. ני י-י 1 ננות יית ין מייין "2 י-יין יי:., י,י י2 יין4. "ס,!2[!![.

 ן 'י"נישיייי". יגי"תש5.' מ:2תילנ
 ו תפ,2!31ן1. אזה. גי י.י 1 נוות ינ.יית מנינה "2 י-9"ן ין1יו ל-י 29 4999.
 ן, מוובל בערבון ומיתות ייצור אירבך אמדן2. י",[(. גז?מני )21 תש-, גסנה י.נ5.

D~velopnlentand hfanufacturing Orbach Amron ,ן 
 ן,."(ושון

 והןרנההנז"ית. יתה..ע,,ן ה!,"2[!!1.

 ן, א"ת. י, ,.י 1 יוות ינ.ית 29 י-",9 יחי,, י.. "2 9ן"4. מווכל בערבון רכב ובדיקת להרצת הדרום מכץ2.

:' !%5[(. ג7ןןןר )22 תש.י גןגת י.ו5. רננ. ונז.,ת נ,ר?ת ,ע:1,ן.

 א"ת, ג, ,-י 1 נקות א. ,וך,ה סויות ,-"! ייו,ק ,-. 29"9"4.
 ר:י,,ת מויות % 9!% א"ת, נ, ,.י 1 נוות ג' "נהיה מניותי5ן
 ן, ssis3~rnי' ,.. 1 נויח י' רוינה מו.,ת , ו-%59 "חת ג, י-י 1 ננוהא'1

 מעבל בערבון ט'בר דוד הביה2. אתת.סי
 ., וינזיה. "נונוח תעשיה, ג;:ק' יעניק!. י"1%(. נזצמנר (zz תש-, גסנתי-ו5.

 ן, "rr, :, ,-. 19 גנות ייהדה מויית ,-9) מהודק ,.. י2 "י"4.
 1, רנ.- מניות % ו-"!% חהת נ, ,.י 1 גנות ח' רוי,ות מניות 9!נ%

 ""ת. גי ,.י 1 נפות נ' יית י!,121!15.

 י"מ(. ניןמנר ,23 "ש.י נ"נ" '.:!. מוובל בערבון תל-חנן רדיו2.

 י",,סיונ'7 "שן, מנ;.יי 1ת,,יני מנ"י ענקי ,נ"י3.

 י!,34[!![. מנ.ית "2 ו-ooa ,.י 1 גת "1"," יויית י-י מחיקו ,-' "2ו9"4.
 מכבל כערבון .אסרון,-! ""ת. י, ,-י 1 ננותרני,ותן

~imited. 
~OSVOgi" יהתמרוק.ס. ההר.!.ת "".מיק,.ס, נעוף ךנ,ר' מ;;, ,)הן! 5%![(. נזייגר )22 תש., גסנת'.ו5. ן 

 ן א"ת. ג, ,.י "1 גנות מוינת 2 ,-,"" מ"1,ק ,., "2 ,,"4.

 9!!1(. נזימנר )22 תש., נסכה י.ו!.
 הפ,,2[!15.
 ,, מוגבל בערבון רו~נברג ש. היבלה, שרוה'2.
 "!,,3י]15. י"יייה. ענו ינ",3.
 מו1בל בערבון שדר 1כס'!. "הה יל י,י 1 ינתן הנהיי מניפה ,-""1 מתחלק י.י "2יי"4.

 ,"ש,;,ת. "ניר ש, ;:, ין",3. אקת. גי ,.י [ נוית יי.,ות מנות 11%-""9
 גס:תי-ו5.

 תש,י
 ,, יעי 9.19 מות ינ.,ות מניוח ,י2 ,-י"9 מיורק ,.. "2 ",49. %",[(. גי?מגי )22

 גננת ..ז!.
 תש,י

 ,, י1%5(. ניימגי )23
 הן,12%!15.

 "פ,"3י,5ן בערבוו לבנין קבלנית חברה - קלי'ן את קרול 2.ו

 :זל מל%ענ: 5] ממועי:ן:ננב::ע::נ :ו:ןלנ ןן:)
 הק,י ימנת '.י!. נ', ,.. 1 ננחת ג' רווח:ס יניות 1 9"ן א"ת, גי ,.י 1א"ננות

 !"י[(. נזצינר )!2
 , ו-OCO ",ת נ, ,.. 1 גווה א' השקעה מנ'ות " י!"אות,
 קן,7![,15. א"ת. נ, ,.י 1 גווח נ' "שקעהמניות

 בערבון למסחר הישראלית החברה - -קים-מ-!. ,י%[(. );2ג7גינר'-ננינתתש-,5.
מוובל

Limited.(Jorporation] .TradiDgI Israel' The] "Comis'- ן 
 ויצוא. ינוא ןן"ר ,:", 3. ה!,153139.
 אהת. גי ,-י 1 ננוח רמאות מזיוה ,Oa~-, 2 מקי,, ,., וו2 ""19. בתל11 בערבון 6110,1 ב:וש נכס חברת?.
 ן י"1%(. ג7גינר )!2 תש-, גן:ת י-ן5. ,"שקעית. ינרה עי ענק ,נהי3.

 ,' !)?ן.4.? הן.י, גץס[ 1, ,י![, "!וסוס.ןיי,ון740)

]---



ן  חברות רישום בדברהודעותן י1

 ה!,י14ו15. ון,,!~!15.

 מוובל גערבון מהנדסים 1ר'נבר21. מוסבל בערבון למימון חברה כספיא2.

 Limitcd.:En~ineersi Gr)tbcrgI רנ:. נ,' שיוי, ש, ינ, ,נו,3.

 אחת. נ, י-י 1 גנות מ:יות "2 י-"וו מהוצק י-י ,2 ""ן4.
י יי י- ודו(. נן?ן2ר )ו2 תש., גינת י,ו5. ואנע,ט. גטון ענר, ענוז)ת )כיצוע כ-הנ7סימ עס,.מ _, )3

,
 ""וו(. ג7?:נר )24 הש-י נטנת ס-ו5. י ן

 ן) שבךבך'ו, ין,י!1י15.

 5י"1(. נ7?ן:י )21 הש.י נטנת ס-ו5. ,,...- י',1":[.י.ןןןיןנ.,-.,,-
 הן,"15,11.
 1Ssl~s:tn. מוגבל בערבון חדרה להובלה חברה לי-קל2.

 ומקונאות. העשיה נסתןעסתי, יענו,!) ",ת. נ, י-י 1 ננוח מניות 2 י-,"" י-.ימן,,7 ! """4)
hfalc 

 hnR. גי י-י 1 אות רנייות יניות "2 ,-"," מהיבק י-. "2 ",ן4. ו",1(. נ7?מנר )21 תשיי גינת '-ו5.
 !ן"1(. נז?מנר )21 הש.י נסנת ס-ו!.

 "כ;41)151.

.2
Lilnited. ):0. BuilOingI ץ, 

 בעיב לבניז
 "בוו/
 ל

 מחבל בערבון הולילנד - אורה מתנות חברת!'

 ייייתמית1י,ינ,""ת. "יעמית ש"י"י"יי4 י, ,.. ן נ.י"קתיי,יות":
 י"י1(. נן?:נר )!2 תש.י נעת ..ן5.

.15!15".!" 

 "' "" ' ד'. מ:ג,,"ב:ינן'נ:.ן, ע1~ין,ןש111%',1
-" 

 מוגבל בערבון רפופורט שלמה מן:) מאבל בערבון והשקעות לבנין חברה נייר צבי:)

י)
- 

 נימנר )ו2 תש.י גנ'גת
 אהת' ני י.' "1 ךנן:הלנ:~ה::יית:) איה. גי י.' "י גנית י"ין(.,'ה

'!.ז ליציע.ב מיייעיו3.
1גב

 ארח ג, 1.י 1 נתת ,!.ד יריות ,-"ו מתיק י., י2 ",ו4. א"ת נ, ,-, 1 בנות רני,ות מניות !1 י-",5 מ"1,1 י.. ין""ו4.
 אחת. גי י-י 1 גנות ינייות מ:.ות י1ו-יין ' "ית. גי ,-. 1 ננוה ינן,ן יניותו-"1

 !"!1(. נוןמ:ר )25 תש-. נעתי.51. ייי1(. נז?מ:י )!2 וש., נונתי-57.

"!.!!1!!1.י!ו!14"15.
:יין,-::מ2~י:ץ:ן2וייבי2. מזיבל בערביז שייק ש"כ ס: ל"2זי.:)
 אלקטרוניים. במכשירים במסחר לטסיק3. כל ל"י 1 בנות רגילות גוניות 20 ל-000 עולק ל-י 20 0"40.

 אחת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניוח 20 ל-000 מחולק ל-י 20 4000.אחת.
 1969(. בדצמבר 261 תש"ל בטבת י"ז5. 1969(. בדצמבר י24 תש"ל בטבת ט"ו5.

1741 "וי).11 תשיי, ננהו ך 1,15. הנינ)כ.סייקין



 ן הברייע רישום בדברהודעות
4

 הפ,נ15318. דפ,;31נ1.

 Limited. Isractyl מעבל בערוץ י:ראקריל2. מעכל בערבץ בית כלי לשסק חברה קשת.מ

 מפלטט.קה. מוצרים לייצור ממעלים ולנהל לה-ים3. ומטנה. בית בבלי ומטהר עסק לגק3.

 "".ו,-'מילק,-"""ו!מך.,דמ,ותנמה11-יגונית.4. %ן,, נ, נמתי,-י מ"יה,ני,ה ,-,"ו י"1,ק ,-י ","י!4.
 959". בדצמבר )25 תש"ל בטבת י-ז5. ל-י 1 במת רמלות מנית 19 ו-899 ל"י 1 בה הכרעה ממית1
 אחת.כל
 1969(. בדצמבר )26 תש"ל בטבת י"ו5.

sslg?~r".l

 וג;" ;ץ,:) "ע"עה
 מעבי בעיבל יבין גש:ק,ביית

 "גת % לי 1 מין ""4 "ר, :נן::::::'ג:נ:) מתבל בערבץ לבתן הברה מלמ,!.
 ן

 "ות. נ, ,.י ן נן.ת יו',,ת מזיגה וזןז-"ין בנין. ןע:יהת ,?ן1ק3.

 "תו[(. נוגיני :(Pu תש., גסיה ..[; %ות :, ,-י 1 נזות ינון יצת ,-ונ1 מ"1,ק ,.י "! "ו"4.
 ארת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 850-119

,' 1959(. בדצמבר )25 הש"ל בטבת י-51.
 חפ',163ז:15.

( 

.1sa]sG~S" .!ו מדבל בערבון נאמ:ים רדיוטכנווים קבוצת 

 "שמי מ:ש'י' יידויי, י-!יו' מוגבל בערבון מ.י. נכסים!.
 י"יל"יינן,".

אתכ
ת.

 נעת..ןנ.
 תשעי

 1ו~:נ "!ו' ,",[(. נוגמגר )"!
 מון-ל בעך_ון שטרא,ס ש( מהוהה וילים

linliled.Strauss: by~ Founded h~arkellng] 1"1ע1ט1"5ט ,'
 י בע"מ. שטראוס נהריה מחלבת נתוצרת לסחיר3.הם,153157.
., כל ל"י 1 בנות רגילות מניוח 100 ל-093 מחולק "לי 190 4000. 1969( )אקספורטאגן-מן2.

Limited.196011ק%[( )ל Eggo-5ת. פט""
4 1969(. בזצינר )28 תש"ל בטנת י"ס5, מזון. מוצרי ולשווקלייצר3.
 אחת. בל ל"י 1 בנות מניות 20 ל-099 מהולק ל-י 20ל400.
 ו הם',153183. ,' 1959(. בדצמבר )26 הש-ל בטבתי"ז5.

 [ בערבון וספנוה למימון בינקונט.ננטלית הברה2.
 מוגבל הם,153155.
 Intercontin~ntalI ("ג~7:"קילLlmiled. Ismad 15 מתבל בערבץ קמךנ

 orporation).מס(1וחן.1 להשקיות. חברה של עסק לנהל3.

1 להשקעות. חברה של עסק לגחל3. אהת, כל ל"י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-039 מהולק ליי 29 4000.

 אהת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניות 20 ל-000 מהולק ל-י ת2 9ל40. 1969(. בדצמבר )26 תש-ל בטבת י-ו5.
 1969(. בדצמבר )28 תש-ל בטבת י-ט5.

 ו "ן,""ינ;ן מוגבל הומריבניןבערבון י.המבורנר2.
 1, מייבל בעריון רמת-:ן הלום ךהח ביוד ךןזלנ:' אחה. :י ,.י 1 נ11ת :נעה ,-,י"ר! :נ!:,מ"1,ק:)
 גסנ" '.זי.

 1569(. נדצמבר )25 הש"ל נטבח י-ט5. 1 "ןת. גי ,.י [ נזות יוי,~ת :נ :]ב: ט:; ::::ג:) "",1(. נזנמנר )י2 תש.,

 בערבון והשקעות לבנתן חברה - DTD'1 - פלינר!.
י '"[;י "!1.מאבל  ,, מייבל בערבון נהמז י,הוןת2. נמין. עיירת ש, ען,,מיי.

.NachmanEsta(esL~nitcd בל ל"י 1 בנות רגילות מניות 19 ל-985 מחולק ל-י 400020.

 אהה' כל ל"י 1 הגות רגילות מניות 12 ל-099 מחובק ל"י 12 4090, ל"י. 1בת * ועירוניים. חקלאיים מקיקעין ולפהח לרכוש 3. הכרעה מיניית ו-1 אחת כל ל"י 1 בנות הנהלה מניות 19אחה,

ז 37פ1(. בכברואר )311. ע8פ1(. בדצמבר )26 תש"ל בטפהי"ז3.

 c~itlelrn ~lfile,יני42דו
 1 ( ייון "".י. ינית, י,

 ו



 חברות רישום בדברהודעות
 אהה. בל ל"י 1 במת רמלדת מניות 20 ל-000 מחולק ל"י 20 4000. הפ'ן153168.
 1969(. בדצמבר )29 תש"ל בטבת ב'5. מתבל בערבון קבלנית חברה קרן-גיל, ש.2-
 בניה. ונסקי לנהל3.
 "!,"17!!1 א"ת יי , י 1 נזות "מיה מניות י-י1 מ"י, . י """"42.
 !זמעיייבל גוקץןןיםג) ",ת. יו,ן(וי )2%:י?:שי ן"ינ;':תיה,די5.

 ",ת. בי ,.. ""1 שות מך1ת י-",2 משיק יעי "2 "ןן4.
 'Ue6D. נז?מ:ר )ןן תש-, בטנת ג.!. ן!,%"1!15.
 מזובל בערבון פמקו2.
 מחבל בערבון גגנ,1) "ות נ, י-י 1 עןן:,ך,י,"יייי"ת"ין,ןן]:ן:;:ית:)
 %י1%(. נז?ינר )!2 הש-. נינת נ'5. י ת ""עי2'::;םג'4""""32' %"1%(. נזלני ),2 תש., גינת נ'5.
 מתנת. )נ,, מהגת 51ן:ן,ה:) "ן),17!!1. מואכל בערבון מתכת לע.בוד מפעל ל'מטל2. "י)"17!"1.

 מק- טל.'1יות :נ~11ן2ן' נגן וק'נקיגי' ג2. נ, י-י ן ~RTi רמיזות ית
 חMachines.(?enterofWashing1 Marom~I "5310; %י%[(. נזימ:ר ),2 תש-, נטנת ג'!.

Limi(cd.Stoyest- 4! Refrigcrators ד-Tele~isions 
 סיוויויה. ועשיר, בנינה גמנ,נות יסתור!.

 ההת, כל ל"י 1 בנות רגילות איות 20 ל-033 מהילק ל"י 20 4000. הס,3171ש1.

 1969(. בדעמנר )29 הכ"ל נטנה נ'5, מיגבל בערבון לבנין הברה נביא אתים?.
 לבנין. הברה עול עמק ליהל3,
 ",ת. נ, ,., 1 מות מזיוה י2 י-",ו מנוי, י.. "2 ","4.

1
 ,ווי!חי3ע .Limited מזובל בערבון כשבמק-2. %""1(. נוי:נר ),2 תש-, גסגת ג'!. י7[,5 ח",

 נ:.ן. וניייי נמן, שיור3.
.1sal7z:sn.4,מניות "5 י-""ן ימי, י.. "וו "ן hl)P.- נ, יעי "1 מות 
"הה. מהבל בערבון בנטה מפעל' ושות' ד.ק.נועם2.

 %"ון(. נן?מנר )י! תש., נחת י-אNo~m .5 .(ו.ל1 3הco.: 3 5ת[1[וEnterprises 80.נ(,ושון
 ננ.ה. ענ111ת ש, עג,יין,3.
 ח5',153180. אחת כל ל"י rT:1 1 הנהלה דיות ל-103 מהדלק ל"י 20יי43.

 מוגבל בערבת קבלנית חברה - כ[תשגן2. אהת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניוח 19ו-933
 גניה. עסקי ל:"ל3.  9"19(. בדצנובי )29 חש.'ל  ביבתנ,5.

 אחת. בל  ל-י 1  בגית  ו-גילית מניית 20 ל-~noo עילק ל"י  20  0חי4.

 1989(. בדצמבר )83 הש"ל בטבת כ"א5.
 הפ;153173,
 מוטבל בערבון פלסט דרש שיטת2.
 1:ני,י נתי'יין י7ייי!.

 ה!.1,[!15. ס!!יס.'
 מהבל בערבון הידסה -צאמאתן-2' ארת נ, ,-, 1 נוות הנמה שיו, 2 י-""ן מין,, י-י "2"י"4.

 ~LiEited.'EDgiDeering "ות. ני ,.. 1 ינות רמיות מנ.ות "11-"""
-'Zemitan"- ,5'וכניה. כלילה עפר, בעבודות לעסוק3, 9"19(. בדצמבר )29 תש"ל בטבתכ 

 אחת כל ל"י 1 בנות הנהלה גוגיות ל-13 מהולק ל"י 20 4033.
1. אתת. כל ל-י 1 בנות רגילות מניוח 19ו-991

 מחבל בערבון עמר אבישר2. נינוןר"7"1(. )ו הש-, נ.:גס.ת! ה!,171!י
 ויחננויס. מנונים ענו ין:י3'
 י?י,2,)"15. "הת. ני ,.י 1 בנות איות "2 ,-""" רך.,, ,-. "2 """4.
 בערבון ותעבורה תובלה חברת כובשי, משה2' נ'נס:תהש.,)2%גזן:ני,,1%(.5.

 ומקשת. ")שיט והנעת בהונית ישוק!.
 א"ת ן, ,.י 1 נתת יייד מוילת "1 ,-""" מן.,, ל-. ""2 """4. י!,!17!!1.
 "ית. נ, י-י 1 מות י:,,ות מי.1ת ",1ו-"ון מוטבל בערבון ברמת-:ן 30 1'בוטינסקי ברחוב ב.ת2.
 1970(. בינואר )1 הש"ל בטבת כ-ג5. מקרקעין. ברטישת לעסוק3.

1743 ,י![.1.! "7.י. ג:ינ, יי !)![, ";ינ.ן,ןיירו!



 הברות ריפית בדברהודעות

 גו ,.י 1 נות רני,.ת יאית "9י ooo-5 יחי,, ,., פ"י יי"4. י!,ו,ינ15.
""ת. בערבון וסטטיסטיקה ניקוב תיכנון, מיכון, מ.ת.נ.2.ל

 "שנונות. נ1'"1, ישוקי.
 "1,7(. נביאי )1 תש.י בטנתי.ו,'

.42oeoo .-, יחיו מנעה ,-9"1 מהורק IITJQ 1 חת נ, ,.י% 
"!,""[ו15

 )ן תש-, גננה נהג5.
 זית
 י

 ן מוגבל בערבון לאלקטריג.קה מרכיי מכוןנן'ל.ו) אהה' ני 1-יגו זה
 א נ, ,.. 1 נות ייוז מניע ,-"וי מתירק ,..י,""42.

 ה!,4"1"5..
י;",י

 אות. ג, י.' 1 נרות מניית,ר;ייוה ,ו

 'U~fe. נ.ני%י )1 י תש נתנת ננ5' מוגבל בערבון גלבשטיץהיינץ2.

Limited.:GelbsteinI 11)ו"ן 
 ן!,1"1,נ1. "יך?ויטי,ס. נ"מריס נן!"ר ,:!וקנ..

 מוובל בערבון שירותים -ברקן-2. %חת. נ, ,., 1 נוות מו.ות "2 ,-,," מחוקק ,.י "2 9"ן4.

 ן, יעיין. ימייייה י!'.ז ;ן( ינייו' 1979ן. נינו%ר )1 תש., נטגת נ-גי.
 תשיי נטנה ;-ג,.

 ";י1(. נידייר )ן

 ן י!,1,2ו,1. מוגבל בערבון לניהול חברה הכל2.

 ,יעי, ;ק ןה,!.
 ., מוגבל בערבין אוטומטית חריטה -ועתון,2. "מו.יות. גשט"

 ודגמיי!. מנשיייס ש, ושינו, ,,,?ור ;ן, ,;ן,, %,ח נ, ,.. 1 ננות הנכה מ;.ות ,-, מ"1,ק ,-י "2"י"4.

 !, אן, ג, ,., 1 ננות ירון מזיוה ,-ו! יקי,, ,.י ",, י,,4. אית. נ, ,.י 1 ניוח רגי,וה יריות "1ו-2!י
 9וי1(. נינואי )1 תש-, נשהנ-גי.

 1 ""ה. נ, ,.י 1 נתת ר:י,1ת ממות "!14-"!"
 ן "7!1(. גידורר )ו תש., נסנה :.ן5.

 ד!,""1"15.

 ןי!.%!["יCompany 2 .1 "(וישנן מיגבל בערבון חברה זח2.

 ,, מוגבל בערבון פתח-תקוה און שרותק.1.ב.2. מגאנה. וגת. חרושת נתי וגוה, ,,,מז".

 ן ו,"!ע,,י. מיצד ,ןל.!ו. א"ת. נ, ,.י 1 ננות יגי,ית מנמת "2 ,-"," מתויק ,-, "2 ",ן4.

 השיי גט:ת נ-ג5.
 1 אסה. נ, ,.י 1 נזות ר;..ית מתוה ן ,-"וו 'מ"1,, ,.. 2"!"4. י197(. נ,נואי )1

 ,' 79ן1(. גידורר )1 ת[-, נסנתנ-ונ.
"ן,7"11.
 ,,הן,1,4,!1. בערבון וכסים והשכרת לניהול חברה.המשכיר.2.

2'מוגבל
 ,' מוגבל בערבון מתכה מוצרי לשווק הברה.גאות.

RsntalhfanagementandI EstateI Real] "iTamaskir"~ '"ייף' ינקי יין, גןי'ין"יי'" 
 ן, %"ה נ, ,-, 1 ננוה ירייה ינ.יה ,-ו מסיפק ,..CompanyLirnit~d..42o"oo ין

 א"ת. גי י 1 ננית יית מנייתוי; 9יי-7", ו,נן,נ. וייזי חיא נמיירגש5.

 "7![(. נ,נואי )1 תש., נסנתנ-ני. מניות ין 1-!", ל,י 1 גת ינוו מניית י-1 מדויק ,-י י19"""4.

 אהה. ני ,-. 1 גננתרגיעות
 ן, מוגבל בערבון השקעותר'נבקו!. ,'"ן,יי1"15. "7"1(. גינואי )ו הש-, נטנתג,;5.

 ,, Investmenfs T~inbko."(זויתון
 אנת. נ, ,., 1 גנות יי.,ות:נ:":"ני:.:ן:::;,י":) מוגבל בערבון ת,א 110 מגרש חדש ממחרי ה:)

,, 
 ,,' 79,י. נ.י1"י )וו הש., נטנת;.." ennDil. מקיז,;'ן ;ןני ירגיש3.ו

' %ות. ג, ,.י 1 נוית שיות 29 י-",9 מךו,7 ,.' ,2 ""49.

 1%79(. ג'ניאי )1 תש-י נתת ג.נ!.ן
 י!,,"ונ,1.
 מוגבל בערבון -של-מר-2.

 גסן. "11,1ת Pny ,נ",ן. הן,!י1!15.

 אחה, ני ל,י "5 גוית יגיז מנ.וה ,-"1 מ"7,1 ,-, "2 "י"4. מוגבל בערבון יטראל פילוט שירותי2.

 י;.,ית מנ.יה 1-י%7 א"ת ג, ,.י בת ננית %' י;',ית יפיתLimitcd.Israel1 Services~ Pilot~ ,75ן
 ""ת' ני יעי "1 נמתנ' יין ייתת ",ללייו"ס ומנשיייס "שמ,י.ס מנשיי,ס יי,צר".

 79,[ן. נשואר )1 תש., גינתי.;!'שייפת.

 ן ,ו,ן.1., תו.י, גלנו ו' "ן,1. ";זו.ג'ן..11י11744



 חברות רישום בדברהודעותן

.15!1"7,!".1sssoi~s 

 מתבל בערבון )ישראל( להשקעות חברה קימברל'2. מתבל בערבון להנדסה הברהאקספורטלייף2.
Limited. Co.: Enginocring~ Exporfiife Limit~d)ו(!ן,ו( :Corporation( In~cstmcnt( KimbcrleyI 

,ך,3.
 ע"

 יוע,ע.ת. חניה שי וקיךין. דנין. רוה ";ה" ל
א"ת.אית. י, ,.י ו נות רנייות מניית 9י1 י-9,9 מתוי, י-י .י1"!"4. נ, ,-י 1 נות ר;',ות ינ'ות ,-,"!!;1 מהו,, ,., !זו99"4.
 79יו(. גי:ואר )4 הש.1 נינתג.1י. 79"1(. נ';ואי )1 תאי גסנתי-:5.

 9;!1(. נינותי )4 תש.,א!ן:טנת. 79!1(. בינואר )1 הש., :קטנטנת!.

3. ה!.,"1!י1.
 מוגבל בערבין הבקין ופוטו-אופסטגךפיה:) מייפי י,בייןט%(2עעב::מן ד( ר'"

 אתת. נ, ,.י !1 נוה כתוות מיולי-י"29 ...:!ןי2:) נ, י., 1 נמת ר"ות יצו" ""4%9 " 4י יא4:

 "1,7(. נינתי )2 חק-, נןנ, נ-ז!.

ה!.7"!!!1.
 ,י",?.ת. "נר" ש, cs;ט". מונכל בערבן ואריגה שרותכם שווק -טלרון-:.

 ן אצה נ, ,-י 1 בנות רמיזת מניוח 15 .-"," ת"ו,, ,-. י2"""4. ומביית. ,יפצה סונ:ויות ענקי ,נר,ג.1
 אקח. נ, י-, 1 הות יעיון ינית;ות נגורה שיות 5ו-""9 א"ת גי ,.י 1 פות ינוו ~OT?J ,-59 מתויק י-י 929"י4.

B~O-11ן7!1(. גינתר ,4 חש.י נטנתנ-וי. ""ת. ג, 1-. 1 נוה רנ.,ית מניות י 
 9ז"1(. נתואר )2 הש., נגנה;-ז5.

 מתבל בערבון חן אבני מלטשוה רדו"מץדוד2' בעריון מסחרי לציוד הישראלית החברה - א'בל,ו:.

Ltd.)מקותם? EquipmcntI Busincss1 Israel~ -  lbcco- '!וה:שיסיס. הן אזנייייגי 

 חת. נ, י, 1 ננ" י;,,וה י:,1ת יי oao-~i ב:יי"1"נ
.4

 ח"ה. י-,ננ, 1 נוה היייה טית ,,י-","
 אחת גי י-' !1

 "7!1(. נתואר ,ן הש., נאהנ.1י' יוד(. נתואר )2 הש-י נינת נ.51.

 ן!,,!"2"!1. ה!,2"2!15.

 מתבל בערבון ובנץ לקבלנות חברה .כינור-2. זבל בערבת ;מפקן2.

 ננרנות. יעצת וןנרן4. "ת". נ, י-. 1 ננה שיית "! י-""ן ןהויק י-י "! 9"ן4.

 ,;!1(. נ':ו"ר )י הש-י יינת ג_הי "זיו(. ניייחר )2 תש., נלגת נ-ן!.

 י!,!"2!!1.

 ן1נ:) בערבון והשקעות יבוא ליצוא, חברה ביסרן בית2.

 וא,לסיייי,ה. ךסמי מוציי ,ייצור ענק ולן, י,.נז". 1'נ1א. ,עוא ימוקד, גן, ינן,!.

 ""ת נ, ..י 1 גנות ינוו מניית ,-1eoo י"1,ק ,.י ",42,9. אתת נ, ,., 1 תות הנאה מניות ,-4 מהוצק י-י9ון"42.
 א"ת. ני י., 1 נוות ר:,,ות מניות !1ו-99" "דת. נ, י-. 1 תות רמיזות מניוה !1ו-"ו"

 נסנת נ-"י. "ז!1(. ג.נואר )4 הש., נסנת ב"ו!.
 השעי

 79!1(. נינואר )ו

1745 !וי[.ן.י הן,י, נטיו י' !1![, "ויניי,ן.ימס



 ,, הברות רישש ברברהודעות!
5!.! sszilrrn .",מנשן. נמ..ם מ:מ! יעזת ימן 
 תש-, נעת נ-"5. ומוחנות. ,"האות אותרת ו,:",ישנויי. ן אתת. י. ,.י 1 אוה היילוה שית 2 י-,", מול; י,י 2 "ין4. מוקבל בערבוו ברוך אולמי ?.1

 1(. "7" גינוסר )י
 ן "ית, נ, ,.י 1 נזות יצור מניית 1 ,-,," מ"1,ק ,.י "95"ן4.

~oao
 1 נוות נ' יייות ו-,"""4 "יה נ, י-י 1 ננעת "' מנעת

 י!,"[2ן15. %תת. גליעי
 תשיי נתנתנ."5.

 ן מותבל בערכין אילת מרכסן2. 79י[(. נינו"ר )5

 ל.' 1 נות א' ר;ייות מדות 2"1 ,-,," יחי,, י,י ,"2 ו",4., ,יבעית. ירה" י:.;'ם רוית"'
נ, י!,212ו15.

(h~R 4 ו-,ןן %קת נ, ,.י 1 גאת ג. רגיעות מניצה 2; ,,ן! 
,, 

 ",ת. ג, ... 1 נתת ;. י;,,,תי;.ית Limitcd. fT~.ematid מוטבל בערבון כ'מעה'ד2.!
 ו1197. נ.;1חר )ן תש., גסנתנ."!. ~ימני"(. זרישטס מי,, א. ,גית ,מוור' נונןישמש3.
 rrH נ, ,.. ,2 נצות מור מניצת 5-1 מ"1,, ,.. "2י""4.

 ,., 1 ננות רו.,ות ממות "11-,,י
 א"ת. גי

 י!,י22"15. י1,7(. נינואר )5 תשל נן:תנ.תי.
.2~okobzaT_ilnltcd. hfarbrerie 

 ן, ן!,[!2ן15. "ית נ, ,.י 1 ,," נזיה ג' רציפיה מניוח 744 ""ת, נ,,-.
SOG-מונבל בערבון חעומה שרותי שהקים,2. א"ת. נ, ,., ו"5 נוות נ. רחיקות מניותו ,, 

 ,,, מסתיג. נאן?עות גש",.ס !ינוס גענקי ,ענוק". 79"1(. גי;ואר )ו תש., גשת ג-ד!.
 ;, "ית. נ, ,.. ן שות יוי,ות מן.ות "oeo-, 2 יתירק ,.. 29 י,"4.

 1 יוי1(. ן.1ואר )7 תש.1 נמה נ.ט 5. "!,214!15.

 1 מונבל בערבון ברחובות הרצוע - נורדון פינת2.
 ,, יכבל בערבין רל,נן.,ץ ז:שג' %ית. נ, י,י 1 נוות רננות מ:יוה ,2 ,-""9 מינק ,-. !2 ","4;
 ונהים. !יןןים ,,;ן, ,רגיש" 9;,[ן. ניני"ר ), הש., גסנת נ-"5.

 ,, אחת. ני ,-. 1 נות י;,,ות מו,ות "2 ,-"ו" מתויק ,.. ,2 ""ן4.
 "7!1(. :'נ.ץי )ו תש., קטנת ניט י. "ן,5[2"15.
 מבבל בערבון טבריה להובלה הברה2.
 ימש"ית. וינעים "יניה נ;"7'לעייף3.
 ן!'ו:;:r~x '15 נ, ,.י 1 גנית נאפיס מ!.יה ,-5 מ"1,, ,-.""4299.

]
 ו, מינבל בערבון וטבק סטריות מוצר' איאר-ך צב'2' ""ת. נ, ,.. 1 גוית ינקות מנ.ית ין1-ןי9

 ן,ן ן(ןל1((, ;Ltd.ProcluctsI Tobaccoi and' ,Cig~rettcs 1,79ן. נשואי )" תשיי נסיתג."5.
 1 ותג,. נ.ויי,ת גמו?רי נעיי ,;יו,".

 1sa2?4icn 1. ",ת. נ, ,-י 1 נוית רננות שיות "2 י-,,ן ידוי, י,י ,י ,"ן4.

 ) כורבל בערבון חברה המלסטית- .'מבואה?. "197ן. ג'נויר )י תש-ל גטגת נ,ת5.
 ענות. ונןנר, נת,,יטים מיקין.

 א"ת. נ, ,-י 1 ננוה רנ.,ות גניזה ,2 ,-ו,9 ין,,ק ,.י "2 י""4.דפ,217ן,1.

 "%7[(. י'ני"י )7 תש.י נמה נ-ט"' מונבל בערבון אלקטרוניקהאעטר-אוטן2.

limited.Electconic Inter-~-0))"ן ח 
 ה(,ןנמ5 1. ינקי. עי7' ישי!.
 ,' מונבל בערבון כאוגד מסטר2. גפת. ני י,י 1 ניות יו,."ת מו.וה י2 ,-יי9 מך.,, .-. י2 יי49.
 ,, :Limi~ed.Souno hfasfer "די[(. גינוסר )ן תש., נהגת ג-ת5.

 ניס. יונ"ור 7וי ,רשמי יצהר מו;ס..ם גיט.ם ..זך".
 ,, ,.. 1 קון א' נם ר;.,ית מניות 19 י-9י9 מיוד ... "2 ייי4. ד?,,ו1532.
 ,' א"ת. נ. ,-י 1 טית נ' נ"נ ר;,,ות מפית "1 י-!"ן ""תנ, כטבל בערבון ולמדמה לבני, חברה - .'שראשל.2.

Limited.,:". 'EngiaecringI ן! 'Buildingv 
-'Iyrashell'- 

 ,1%7(. גי;ואי )7 תן-, נטנת :,ס 5.

!,1 
 ן,!

 ן "ז,ן.1.1 תש.י. יר';[ ;' lSIS~ "ירגן:יסיירט1746
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 חברות רישום ברברהזרעיתן

 יןל.סי"!,"!!ו!1.
 ןן;י

 ן.יי;,ןיללנ",ק ליייי.
 אחת. כל ל"י 1 בנות ג' רגילותמניות מוערים. וכשיזיק ייהר מערכית בארנון והמרכה ביעוץלעסוק3. "!1 ו-"," ניאהת י.. 1 נסות נ, י;.,1" מגות !!ו ""ן ""ת,נ,מוגבל ,-. 1 ננה א, י;,,ות מניית ל-"ן"!!1 :"ילק יעי """"451. בערבון ותכנון( ייצור מערכות )עצובע.מ.י.ת.2.
 1970(. בינואר )8 תש"ל בשבט א'5. אחת כל ל-י 0"1 בנות ימזד מניות ל-12 פהולק ל-י 400050.

 אחה. כל ל"י 100 בנות רגילות מניותו-455
 1970(. בינואר ו9 הש"ל בטבת כ-טפ.

 הפ',153234.

 י י-''2 מ" %נף-ו ע ל,םכי.
 ניטהר-י)!נ,נאי";י1( %!' י-.. וממת";""תוי

 "7!1(. נשואי )7 תש.. נותג-ס!.
 מתבל י1 יי"ואין,ש עקסעשד', יען,3. מוגבל בערבון בנין לקבלנות חברהנולן, ין:ו"2י15.

 "1,7(. ניווסר )7 הש., נטנתכ-סי. "7!1(. נ':ו"ר ), הש-, נ"ט א'!. אהת. נ, י-י 1 ננוה ר;.,וה שיות 1 י-""" יהוה ,.י 1""ן4.

1ז %רןן'עאת,בענן!ןמג:ו מוגבל בערבון חנה פרדס ת.ע.ץ.חרושת5) הן,"!2!15.
 אנה גי י.' "1 כן::]יןן5ן:ן:ן:::ג!ית4. אית % 4י 1 שות ,מי" 1 ,נו :" " ,2"י:.

 "1,7(.ני נגמאי )7 השיי :טנתנ-י!.
 נמן א'5. %הת.

 ";!1(. נייצר )" השגי

(2
 ןן

 מטבל כערבון HUt-'-פוטו2. מוגבל בערבון חלפים "ז2!ס

ש4.  ~ינוס. שרותי ונן.הן נן.,.ס יענו,3. ,ית. נ, 1.. 1 מות שיות "2 ,-ע 1, 4(%

 איה. נ, י-. "1 נזות ר;י,וה מזיכתו-י,"1 %יה נ, ,., "1 גאוה המיה היות י-""1 דקו,, י.. ,! ,,י4. "7!1(. נשואי )7 תש-, נטנתנ-ס!.
 חש., נ"ט א'!.

 מוגבל בערבת גזגסיש.א,,טם :) א"ת יי י., מעבי פפמץןןייךיעןן5, יל,1!2!15. "7!1(. נשואי 1"
 Design !ן,ן'(ן,!ןכןות'[ ןןת. "7!1(.י "מזר ,7 הש-, נטנת ניס!.

 אפה. נ, ..י 1 נתת ר;.11ת מ;.יה !1";, ן!,!!!ו!ו. ו- %,ת גי ,-י 1 ננסת .נור ממות יהו,,'י-,! ,-י "!""ו4.
 "7!1(. נ.:ו"י )! "ש-, גשנה%,5. מוגבל בערבון אסבסטוס ייעוץאסבקו2.

 .ConsullingI AsbcstosI Asbeco."(,ותון[
 יאונסכזוי;ס. הנוע נ:, מ"י ענוזותיגרע3.
 יל,!!2!15. %ות. נ, י-י 1 גתת ר:ייות יני.ת "2 י-""ן מהול י.י "2""ן4.
מוגבל בערבון מכירות וקידום פרסום ושות', ךרמ,ן צמי?. "ויו(. נינואר )7 תש.. נסנהנ-ט5.

 יני17נ. עי, ינה,!.
 ",ת. נ, י-, "1 נזות רגי,וה ינות 11-,,! מוגבל בערבון פיברגלס הנדסתסי.בי.אל.2. אהת כל ל-י 1 בנות הנהלה מניוח ל-9"1 מחולק ל"י 20 4000.חפ',3233פ1.

Lill1)fCd.EngiDeeringI Fiber81ass~ השעי ישנ? נ'!. .[.ע.כו 
 "ו!1(. נינותי )!

1747 "1!1.(., ה;.י. שינן 1, ,יין. "נון,"יןיימין
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 הברות ריסים בדברהודעית

1 מלון. בית לשל3. חפ,63240ג.

.2,I~dustrialProratiorlasraal)I.td. and 20ץ-Pro~ccts: .4
"33 

 אתת כל ל-י 1 בנוח הנהלה מניוח ל-2 מחולק ל"י 20
 1 ההת. בל ל-י 1 בנות רגילות מניות 19ו-נ99 להשקעות. חברה של עסק לנהל3.
 ( 1970(. בינואר )11 תשיל בלובט ד'5. אתת, כל ל"י ו בנות רגילית מגיזה 20 ל-000 מחולק ל"י 29 4000.
י 1970(. בינואר )11 חז"ל כשבט ד'פ.  חפ',152248.

 "פ,11!!"1.
 ן מבבל בערבון -ולניס, !.

 י סריגה. ברי ילמכור יי'צי'.לקנית3' מוגבל בערבין "דגם-הדרים"ש.ל
 ארת. גל ל-י ג בנות מניוח 2 ל-000 מעולק ל-י 2 4000. ואלקטרוניקה. חושמל במכשירי ולסחור לקנותלייצר,3.
 ו, 1970(. נינואר )11 תש-ל בשבט ד'5. כל ל"י 1 נגוה א/ רגילות מזיוה 6 ל-3ל0 מחולק ל"י 18י439.

 מניות 6 009 אחת, כל ל-י 1 בנות ב' רגילות מניות 6 0ט9אחת,
 ן דפ',53210 1. ל". 1 בנות יסוד מניוח ו-300 אהה כל ל-י 1 בנות ג'רגילוה

 מוגבל בערבת לב-עז קבלנית ד;-ריק2. החת.בל
 1 לבנין. קגלגית חניה של עסק לנהל3. 0י19(. גינואר נ11 תש"ל בשבטר6.

 1 אהת, כל ל-י 10 בנוה רגילות מניות ל-9"2 יחולק ל.י 200 ל400.
.]!!212,57 

 ן, י;',ות מניית !; וו;!; אית ג, ,.' "1 ":ךיהויניה לנץ ן
 "י"(' נ,ןלן:"י"י :::::י. מינבי ייצינמעגדבתב)
ן אהת כל ל"י 1 בנות יהלה מניות ל-2 מחולק ל"י 400023.

 הפ,50ם153. אחה. כל ל-י 1 בגוה רמלות מניות 998-119
 מהבל בערבון ב:י1 מרות סדיבניק, כ1דריביץ2. 9ו1%(. נעוחר )וו הש-, גשנטד'5.

 "חי :"aust?.? ין%ו:נן,
Lamf'Limiled. " 

 מןנט ך'!'
 א"ת' בי ימן() נועשר '2י תשוי

.42ooeo אחה כל ל"י 1 בנות יסגד מניוה ל-10 מחולק ל"י 

 "so?:llrו) ימ:"1,,"-,.

 ן אות. נ, ,-י 1 ננוח הניקוה :;.ית "ooo~9; 2 מחייו יעי !2 !,"4.די,244!!1.

 ";,1(. נשואר )2; ה[., נשנס ",! מונבל בערבוןארופכורייר2.
Limited.furopacourrier 

 ,, ן!,!,!!5 1. "היות. ליףמ מי מ" ייצגי יץז3.

 מקבל בערבון דפ_-ךן אמה. נ, ,.' 1 ננכה ינ.,ית ממיה ן2 ,-"ו" מך,,, ,-י "2 !,"4.

 ובגין. עפר וענידות להובלה עטק לנהל3. 0י19(, בינואר )11 הש"ל כשבט ד'5.
ז אחת כל ל-י 1 בנוה הנהלה מנ,ות ל-30 מחולק ל"י 420930.

 "חת. ן, ,-י 1 נזית ינייית מיין "2 י-,"" יפ,י21!!1.

 "7י1(. נ'ני"ר )12 תש.י ישיט"'!' ככבל בערבון להשקעות חקלאים קבוצת .בועו.2.

 להשקעות. חכרה של עטק לנהל3.

ין,!נ!!15. אוית. נ, ,.י 1 נתת רצינית מנייה י2 י-""ן מתיק י-, י2 """4.

 משבל בערבון~2lCK11. ";,;(. ניתאר )1; תש-י נשנס 1'5.

 1970(. בינואר )12 הש"ל ביבם ה'5. הפ,53246ן.

 מעכל בערבון שרלין2.

 הפ'153254. ובאריגים. בטכסטילים תפירה בעבודות לעמוק3.
 מחבל בערבון הידני כלכל' למחקר מוסד 2. זזת. ני ,.י 1 ננוה ר;י,.ת מניות "2 ,-!," מניסק ,-, ,2 "!"4,
 כלגלה. בענפי יעוץ שיותי לסמק3. 1970י. בינואר )11 תש"ל נשבס ד.5.

 אחת, כל ל-י 1 במה מף1ת 23 ל-000 העלק ל-י 000"42.

 1970(. כע"ר נ2; תש-ל התשבט5.
 לריעקב מתבל בערבל המלח- ים .מלת2.ן המ,17!159.

 החבויתישט !ש8 803 "(140.נס"תח[

 1973(.9 תש"י, בניסו ב 1616, הפרסומיםייקיש1748
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ן
 השיתיכיות החגורותכקורתן

 50)2( סעיף לפי שיהופית אסדה רישוםכ'טול 59)1()ד( סעיף לפיהודעות
 -ממ- ישווה; י.יו, עי צו ניתן ,"ין נניס ,2 י.,יסוי"., החברות לפקודת )5( 242וסעיף

 שוקולדה, לממתקים, קואיפרטיבי חרושת בית תקים- !,יתז ,ז,1' הנז.נות הש.תו!'ות ה";.7וה ונזנירוחיי
 פ,רסם יה וצו 69"3( מתיק: )מס, בע-מ בפתת-תקוהדדכ1לי2ש חיך בח2 ייבקו, ששש הוזעות לצדן, המפ.דט ובמידםבתאריך
 8ש.23.4, מיום 1444 מס' הפרטימיסבילקוט גן, לעשות שלא סיבות לי יראו לא הפרסום מיום הדשיםשלושה

 השודה שרישום הודעה בזה ניתנת נשלם, הנעל והפירוקוהואיל גמהקו כאבור, סיבות כל בפני הזבחו ובלא לאחר כי מודיע,הרי:י
 מאוגד. כגוף לשמש האגודה חדלה שעה ומאותה יהבטל ה:-ל השיתו- האגודות מפנקס להלן הנקךבות השיהומיות האגידות שלשמן
 קיימת, שהיא במקוםהנ"ל יקיר יאיד 1970( בפברואר )25 תש"ל א' באיר ,-ט באגדרות והבר עסקים מהל מנהל, כל סל שהתחייבוהו במאיפיות,

 במועל השיגיפיות האגודות רשם כאילו הוקף לה להיות ויוסיף השיי
 בוטלו: לאהאגודות

 לנושים והודעה פירוקשוי.,,
 השיתופיות האגודוה לתקורת )1( 40 סעיף למי סממותיבתיקף המטוסויום האגודהשם

 ויב,תייטן -ם,שךןקי ברלקמן: האגודה מירוק על בזה מצווההויי
 ההיק )מס' בע-מ ברמתיים חקלאית שתופיתאגרד'דו1583 לייצור המופצה עובדי של תנמליםקופת
 המחלקה שמינו: עו-ד, דויטשי מנהם את לממרק ומאה3478( 1969 בדצמבר11 בע-מ שזתופית אנווה כרתנהושיווק
. 5081( מסמר)תיק

 ירושלים. העבודה, משרדלקואופרציה,
 נדרס 1934, השיתופייח האגודות לתעות )ה( 11 לתקנהבחמאם

 תוך למפרק בכתב תביעתו אח להגיש האגודה מן תביעה בעלכל 1583 ליבודזת שיתופית אגודה אלסלאם"-מטבעת
 ;ת צי יי, על שנפתע ?ן נ, רשאי י!;.וה 1, ישיףגיתאס "וו( משי)תי, הניל. המען לפי וו הודעה פגסוס מיום ימיטחודש 1959 בדצמבר11 בע-מ נירושליפדפוס

 ברשו:וח. פרסומו מיום חדשיים הוך היבודה שר במני עליולערער
 א, נא.ר י. נ,!1 י,ן'ןת הנרה "שרז יננן. ש, ת;ן.יימ7יןת

 תש.י
 נן1ע, השיתי!'1ת ה";.ז.תיש, '&I~G נזניני11 נע.מ ש,ת)נ,תג:ב:;" יקיר יאיר ":!1( גירן ),

 ג;" ממוזז:מ %"י1 יו?ן:ר11 .רושימ' ת"ס 1ע1:ו' ון,נ!,י.נימניים השית,!':ת ה";וו.ת ,!ליית "4)1( !עיף ,!י גיניתינתקף;,!1 ארץ-.שי,, מיעי יוגר. ן, ";מקיםליפת
 ט' עבורה קרית נן,,ין; ה,;.זה פירו, ע,

 ולמנה ""23( ההיק )מס' בע"מ לשיכון שיתופיתאגודה נט-מ בהל-אעיב ייהקיתאמדה
 י,.אי!ר?יה, הי,,;ה שין:1: עי,י' יייטש, מרס "ת,ן(יל.ס 1;;נ( יריי)ה.,

 עוביים שיכון  שמענו: בן-שלים, יעקב ראת ירישלים, העבודה,משוד
 ה,-אניב. 21, ז"-1.:?'י יי".נרוי נע.:, ;,;1 ?'נ1רי.ס מוסוות עונו. ש. ת;ן.,'םקדת
 נורש 1י1%, השיהו!.ות הן;.זות יתבית )ן( 11 יתענהנהורם י"1% נזנ:'נר11 נ?-מ שיהודית ";ייןג.,:עס
 תנך ייפרק נ:תנ הנ.יתו את יתיש המוזה מן מיעהנע,נ, נ;41( מניר)היק

 דג-ל. המען למי זי הודעה פרסים סיום יעיםחודש
 זה צו ין' ע, שנפש ?ז נ, רשאי ,!קוןז 1" ,:עיף נינאם 1SS3 א.ה.ו וויזות עוני. ש, ת;:1,'םקמת

 גיש.מות. פרן,וו מיונ חזשייס ת.ך הינווה שי נ!נ' עליוינרעי .leGe נזימנר11 נע-מ שיהודית אתוה וה,.גוויסהקנונית
 נפזיא' ~44( 1 ינסר)היק

 יקיריאיר ו1י1( נפרס )% תש.ל נ.
1,!1 זן.ס ישי י.נזי ש, מייי.סלירת

 "",1 נ7ןזני11 נע-מ ש.תוכ'ות א;71היין,יה נטעי הש'תי!'ית ואויינתישם
 :ס :ךק י!קיית בעג ו:ך::ן:ן'ףון;ף עזי( ושר)תיק
 בע-מ תל-אביב במחר -תנובה. עובדי שלשיתיפית יקיר יאיר %ו1%( ערס )1) תש-ל ג' נאזר;'

 פ'מעגו: עו-ד, דויטש, אביב את למפרקים וממנה 1447( התיקו:ם' בפועל השיתופית האגודותרשם
 ששון, מועלם ואת ירושלים, העבודה, משרד לקואומרציה,המהלקה

 :דרס 4"12, י:ב;ןג.שתןפמ:ג 51ייל". יזךשן:ג': רות ב ח ה קודת לם )4( 250 סעיף למיהודעה
 הוך למפרק ננהב הבשהו אה להגיש האגודה מן הכיעה בעלכל אויר המשפטיב שר כי  הודעה לי מסר ההכרות ורשםהיאיל
 הנ"ל. המען לפי וו הודעה פרסום מיום יעיםהודש כלאים- לקדוח שיתופית  איודה  רהוביתי  הקורחים את בהברהליךרם
 זה צו ידי על שמגע צד כל רשאי לפקודה 51 לסעיףבההאם את היום שביטלתי הודעה מוסר הריני 4599(, מס, )תיק בע"מאית

 ברשומות. פרסומו מיום חדשיים תוך העבודה שר בפני עליו לערער טיתומית, כאגודה הנ-ל התנודהרישום

 א, גזירי."
 גמרנ )י תש.י

 "1יי( ימין )11 הש-י ג' יאזרי' נטע, השית.!.:ת העויות י;,1ורשס
 ניועל  השיהו!יות יאורית רסס

1749 ן9.1.117 הן.י. י;.ן1 י' "]ן). ייי:ין'ןייצן



! הישט* ה:ככימ גךבט כאחהוגעות
 החברותפקודת

 ן נן.ריק. נע-מ מון מוןר. :~ert" הוניה:שן
 )קית'- 7י;י!7' .יייינ ן:ן! ת,- 41, "עב ""ו רך)נ יי, מריי עו.ן ע., הישיג: גדעיויען

 ,, ג!.ד71. יע,מ
 ויפה. ור, ה"מ. ןה'נ היש.ס: ןןשיי ועיא"נ.

 ן, י"'"1"' %ויפי תיק י'!ן' ' קי "ך"יי' :למןנעה %",77!4. %ורני תיק ת,-אנינ-ין., ק,: המחזוי ילקיטנית
 הש., נ' נאור י,א ג?ירוק: ?1תשרין

 "7י,ן. מנרו%ר ע "., נשם נ-1מיגיע,": (, ידיי:--:::.ג:גגםגן::ע::::ן:ג:יןני ; "2, גין אנן ר"ונ עי.י' TTn' 'ע,נ יןעיי. ת',ייי גי'7( "7"1(. )"מנמרי
 ן תל-אגיב. 39, בנימין נהלת רחוב הרשמי, הנכסים כונסבמשרד

 ן ייברגרד עי' 1570( באפריל )1 תש-ל ג' בארר כ"ד כביקר; 9.55 כפפה נושים 1( היסייוח:שפת
 ן הרעימי הגנניםבונם בנוקר. 9.15 בשיה משהתפיס2(

 נ"ךינ-,
 נ,

 תשעי
 יא;ך,י ,2

)1"7" 
 ן ;י;גין:שמי

 1 1935 הרגל, פשיטתפקודת
 ראשונה אם.פה ר1ל, פש.טת והכרזת וכסים קבלתצווי

 )24 הש"ל בניסן י-ח יהמקום: השעה הראשונה, האטימה האריך 34, שפרינצק רחוב פועל, עמבר, ששון ומעג: תיאורו החייב,שים
 הנכסים כינס במשרד כבוקר, 11,00 בשעה 1970(, באפרילמחח-תקוה.

ז תל-"אבי. 139 בנימיז גחלת רהובהרשמי, 789,70. אזרחי היק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטגיח
 ו'נו:רדש' "1,1( נדר., )2 ת;.י ג' שיינ-ן "1,7(. נמרס)1:  תש א' באור כ"ג רגל: משיטת והכרזת הנבטים קבלת צוהאריך
 הרשמי הנכסיםכבס החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת
ב )19 תש-ל בניסן י"ג והמקום: העעה הראשיהם האסיפההאריך  "1!1(,נדרי,

 ן, השישית ר"1נ ,.ינ7!.ה, ייתן, %יין[ .בעיי. ה.".יי ",,,נש[ יתד; נוס ששרד ניהך'ב, "".12 בש;"
ו23,-אפקה. תל-אביב. 39, בנימין נחלת רחובהרשמיי

ן 1007,73. אזרחי תיק תל-צניב-יפו, של: היחו,י המשנטבית ץברגרדשן 1570( באפריל )ג הש-ל ב' באדרכ"ד
 תש-ל ב. בארר י"א רגל: פשיטת והכרזת הנבטים ?IT~1 צותחריד הרעמי מכסיםכונס

 1970(. בדרם)19
1 החייב. בקשת תחב: או נושהבקשת

 י1, דריר ר"ינ ;יי, שמיאי, שיעין יתמי: תאירי ג:שט
 ::: ג:יהג נמ:::: ";.;כיו"ב%::: ת";ןןן.;:

 הל-אביב. 35, בנימיןנהלה 833,70. אורתי תיק תל-חביב-יפו/ של: המחיזי המשמטבית
 ה א' באדר ב"ו רגל: פשיטת והברגה הנכסים קבלת צותאריך
 )! הש., נ' נאורנ.ן "7"1(. גויסד1

 נץ;ר.י
 ,, ו'נו1רד ש' "1"1(

 הרשמי מנטיםכונם החייב. בקשת חייב: או גושהבקשה
 )7נ תש-ל כניסן "א והמקום:  השעה הראשעה, האסיפההאריך

ן הנכסים כונס במשרד בבוקר, 13.00 נשעה 1970(,באמריל
גריה. ," ,!' נ:.,ננקי יה)נ מור", הקב,, %,י"1 ומען.: תיריי. .ה'ינ'שנ ת,-וב,נ. י!, נ).מ.ן נן,ה יה.נהרשני,

 1 75'וש11. אזרחי תיק תל-אביב-'פו, של: המחוזי המשפטבית דיניגייזי7ט' 1970( באעריל )2 הש"ל ב' נאדרכ"ח
 '.' תש"ל ב' באדר ט"ו רגל: פשיטת והכרזת הנכסים יילת צ.תצריך הרעומי הנכסיםכונס

 ,) 1970(. במרס)24
 החייב. בקשת חייב: או נושהבקשת

 ., רהיב הרשמי, הנכסים כונם במשרד בבוקר, 10.03 בשעה1970(, רמת-גן. 116,הלל במאי )נ ה'2-ל בגיסן כ-ה והמקוט: השעה היאשונהז .אסיפה תאיך אבא רחוב ביטוח, טוכן ליפשיץ, יהושע ומענו: היאורו החייב,ובם
 "11,7"1. %ויח' תיל ת,-אניג-'עו, ש,: הן"11, המעיטגית

 ת,.אנ,נ. ין ננ,ן,ן)ן,"
 השיל באדרב' ת' רעל: פשיטת והברות הנכטים קבלה צוהאריך
 ,, וי:ו;רד ש, "7"1( נאקיי, )2 הש., נ' יאיי ;.ו "7"1(. נצין)"1
 הרשמי הנססיםכונס לחייב. בקשה חייב: או נושהבקשת

 9.4.1970 תשיל, בניס, ג, 1516, הפרסומים'יקוט1750



 הרשמי הנכסים כונם מאתהודעות ,ן
 1935 הרגל, פשיטתפקודת

 ראשונה אסיפה רגל, פשיטת והכרות וכסים קבלתצווי

 הש., נ' גאזי ט' ר;,: פשתת והנרות ו;נייט קנית צותזיין ההנבזיות רהוב מתווך, עמי, גן מידם ומינו: תיאייו והיינ,שי
 "117(. נטיס)17 ;נעתייס."!,
 יייינ. נקשת ייינ: או ;ושתגלשת "44,7". אור". תיק ת,-%ניב-ירו, ש,: הייתי ומש"מניח

 )1! תש-1 ריסן י-ץ וייני: "ציה הי%ש.;י, ואסירהת%ך.ך תע-י נ%ויא' נעו ר;,: !שימת והזרות ה:נן.ם לנדת צותאריך
 הנכסים כתם במשרד בבוקרו 0מ.10 בשעה 970י(,באמריל 1310(. במרט)5
 תי-אגיג. "", בנימין ;פית רח.נ"ר"מ., ".יינ. נקשה "..2: 1% !ת,רעת

 ועירדש' "7"ו( נאור,, )2 תש., נ"-ינ,נעה ני:ייהשי..ייי יין ייפלס: שעןת%י,ייך"י.לן"ןי"שעה'
 הרשם. הרייסיימס ת,-אניב. %", גנימין נפת רהונהרשי.,

 ויווורדש' "7"1( נשיי, )! תשיי נ' נרינ-ה
 יני-יין.14,

 "7,""7. %ויה, תיל ת,-א:ינ-.;1, שי: היקווי המשרטייתן
 15ע, ענוז', יונף ומענו: תיאורו ",יי2,שי

 ,דווה. %.יו, תש.י %' נפזר ג-; רני: nC~VD וינית הונס.ן לבית ?1"%ייך צ'וק אגיר. יי,נ נ;ין'
 "7"1( נטיס)1

ת במ'ם,ע:ג:;נ2ב"גגך בג:בן:ש,גניןע!4ג::נן:ך:::ענ:1'גג  השיי טסן 
 א"ע.?, "12.3 נשעה "7"1(,%!ר., "7"1(. גנניותי)"1 )")

 הנגסים נמי נמשרי
 )%! הש-י נ;יסן נ-: והמקרס: העעת תלסיפה, מוסיפהתאי.ך

 ה,-אגינ. ""' 1 מ ; נתת"יה
 ועמרךש, "7"1( נאררי, )! הש-, נ' נאידיפה שנניס נונס נמשיי %"ה-?, "".י1 נשעה r(1~TOגשרי,

:
 הרשמי הנכסיםכונס תל-אביב. 39ן בנימין נהלת רתוחהרשמיי

 ב, גשרנ."
 ועירד ש' "7"1( יניר,, )2 תש-י

 41 ניוק ירושי,ם ריונ שען, ימר, ך11 1:ן!ו: הינויו הה,ינ,שם הישמי ה;נייבנוני
 קיראין. 39,זירה

 "7,,91. אויתי היק ת,-אניג-י!1, ש,: "מסווי המשחסנית הי-אנין. נ, .ייי רי.ג סונן, ינסי, זוז ומעג.: תישרו ההיינ,שי
 הש.ל ג"זרג' ו' רני: פק.טת והני,ת ךננס.ם תנית ?1תכריך "11,7"ו. אור,. תיק ת,-%נ.נ-.ין, ש,: "יחוסי הישניג.ת

 "7"1(. נטרי)י1 תש-, נ"ורנ' ס' ררי: !עיטת ו"ני,ת הננסים קנית ?1תפריך
 ךן.ינ. גקשת ןי.נ: א. טוש,נקשת "117(. נמיס)17
 קיאשו:", ואנייההאדיך ""ייכ. יקשה ",,2; או נועה2,קת

 TDtll '." וימקיס: "קע"
 )24 הש-,

 )"" תש-י נייסף נ,ז .המקיט: "עעה "יאשנה, "%סיפהתאייך
 תל-אביב. tae נ:ימ.ן ניצת יהונהישמי, ה;נסיפ DJT1 נישרו ביהריס, "".12 כשעה י1,7(,ג'פרי, "נגייס ניס נמשרז כ?יי.יס, 1t_oo נשעה "7"1(,נשיי,

 ןעמרדש' "7"1( נאפי.. )2 תע., נ' ג"ז1נדה ת,-%ניג. "1, ננ.מ.ן נחלת רת.נהישמי.
 )2 הש.ל נ' נפרנ-ה

 נ%!ר,י
 הרשם. הנניסננס ן.נוורדש' "117(

 הישמי הננן.םנתי
 ראשיה אסיפה ר"ל, פשיטת והכרזת ;כסים קבלתצי י.שה !. 5.!,, גיסון, %נרים 1. ומענם: תיאורם וקייניס,שמות

 פומביתוחקירה הןר". 1ו,א, .ן,, שנ'נ'טיו,
 י2, חורי רי.נ אי;ססלט.י, עלי, עונין ויענו: הי1%ד1 ""י'נ,שס "7,,1,. אידתי תיל ת,-אנינ-יפו, עי: המתחי הישפט2ית

היפה. תש-ל באררב' א' רגל: פשיטת והכרזת היבמים קבלת צותאריך
 "2,217. %ורני תיק חיפה, ש,: הייווי הזשפסנ.ה "7"1(. נמרס)ן
 הש"ל ב' באדר י' רגל: פשיטת והכרזת הנכסים קבלה צוהאריך החייב. בקשת חייב: או בושהבקשת
 דאסיפ"האריך

 1970(. במרם)18 )17 הש"ל בניסן י"א והמקום: השעה דואשי2ה,
 החייב. בקשת חייב: "ו נושהבקשת הנכסים כיס במשרד בצהרים, 03.ש1 בשעה 1970(, באפריל-

 )29 תשיל בניסז כ"ג זממקזם: היעה הראשונה, דאסיפח""רקי תל-אכיס. 9נ, ננימין גמלה רתובהרשמיי
 ועערדעף "1,7( נאמרי, )2 תש-, נ%זרג'נ-ה

 ה;:י,ס נונס 2משדז גג1קי, "".11 נשעה "7"1(,נ"פי',
 הרשיי ה;נן.סנסס

 היפה. ן, ,וין שמרירו ריונ"ישמי,
 )8! תש"ל באייר י-ב והמקום: השעה הפומניח, החקירההאריך

 נ".!ה. הן".וי המשרט גנית ננוקר, "1." נשע" "1,7(' ימני יוססט, רי.נ 710,, ימני, )%נ,( יונף ומענו: היא.יו ההי,נ,שם
 ויומרדש, ";19( ג%פייל )2 תשיי נ' נאזרנ." :תמה."1,1,

 הרשיי "נכסיםכונם 0ן,926!. אזרחי היק תל-אביב-יפו, של: המחויי המשפטביה

1751 ;117.(." ";.י. ינ,נן י, כון. ויייי:.;,יען



 הרטטי הנכאים כונם מאתהדעות
 סבסב הרגל, פשיטתפקודתן

 ,ן נכסים קבלת צו ביטול עלהודעות רול, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי
 ן, ינץ יוייומ עורה קור מאיה .,נף ולע.: ת."ויי ךיינ,ש1 פומבית וחקירה ראשונהאסיפה

 ומורוית. יי1ע,ים %..ב, ניר סייאן, ;סינ..1' ,.נר י"ונ ג'ת, עלית ואזה, זחה ומענה: תיאורה קחיינת,עט

ןיתןלש;סע"יו'שי.'ןישי'ן'ה'7אוי"י%ו;י4 ייוש,יב. ןנ,יי, מינן ו,.וויני
 ,",וו. ננוניגר )"1 הק-, ננ!יי נ' היינ'ן' ,:ית ?יהאייך 7%,14%. %ויחי חי, :"tbe~T ק,: קמ"1ו' המשליגית

 נאירנ' י' :'ךי":ת"י" תש.י גאזרנ' '. ין,: !ק.טת .ךגר.ת הונס.ס פגית צוהארין
 הן,י

 "1,7(. ימין )2ו
 נוזיג-ן "1%7(. גלר;),1

 1, ן'מורדש' "ויו( נןןר', )1 תש., :.
 ,, "רשן. "נגסיםנו;; ין,.נת. t)~pa ךיינ: א. גוש"נלשתן

 (, ג:"' )5 הע., :נינן נ-ט ווי,וס: "שיה הריעונו, ""נשהתציין
,)]%7"

 ן, י.!!.ה. !יע,, תן,יי, ":, ,.יף ומרו,: תיח.רו ייי'נ'קם רען ורעעי, "::סיב גון נלחין נגופר, "ן.י נשע"
 1 י",4,. אוייי חי, ".!ה, ע,: ךמ,.וי ומשתן:.ת ,י1ק,יב. 4,.זיויה
 1 ל1%%(. בינואר )לו תש;'; גלנה נ.ס ךונס'ס: זנית יותאך'ך ין". ),2 תעצל נאייי :-נ וון,1ס: "קעה "יומניה, "ך,'יןהאריך

 ,ושן. ניניואי )ו2 הו.. א' נאוי '.מ נ';ייו:האייך נירושי.ס. "להווי "מש"ט בנית ננוע, ."n~ra 15 1"וזו(,
 ג, י"ייי-ז ועו)רדש' ,1,1( נאפי', )ן תש., נ. נחזרי.ה

 יי.י.רדש, "7,ן( י"!י.י )1 ת".י
 ייע-' יי:ן'גגוום "רשיי שגניםנונס

 1 2,12, יתוקבל רחוב יניתי, "נוין, שקיל ומ?11: ת'אוי. ךן'יי,שנ
 ענו. ?!י.' עי:.1 נ', ק,נ א, נדה ס1הי, א,נו,"7יה, נעין ן"ןז 1ן!וו: תיאורן ה"'ינ,קס

 %",1,41. %,ין' תיק ".!ה, ש,: "לךון' ייקלטנ.תנינ.ה.
 ), חק:-ו נ::,1 ;.ו יננתי!: ענית 12ח,י.ך "271,7. אזך". תי, "ירה, ק,: "ירוי המקן?בית

 ן, ו%.1י. נשמני
.ן' %;1%ן. געליותי ),2 תק., ", מזר י-ן ר:..ו:ת"י.ך ),ו הו-, נ' גיזר י' ר;,: !קרת וררות ךו:ייב ,נצת צותארין.  לויו(.נמרין

 )ו תש.ל :, נ"ןי;.י
 נאןריי

 וינמרדש' ,;1%(
 )"% תק-, גנינן נ.1 1הן,וס: "קעה היושווה, וחנינהתאייך1 ן "ישם. "נכניס:ום ה".'נ. נדקת "יינ: או נועהנקשת

נעריי
ין יחסי! :ווי נמשרז גנדר, "%.[ns~a 1 ו1%7ן,  ן, פיזם- ו, ,וש מנצע ר"1נ עקו,;י7וג, ,וניה ומענן: ו".ינתשט ' "';ה. %, ,וין קיריהו ר"ונ"רשמי,

 :מאי ),ו תש., נאייר ,.נ וימבוס: השעה ה!ומגית, הידירה"אריר
.7:

 ן, %",4"1%. אור". ת.7 ת,-אנ,נ-?tlD ש,: המקיוי ימע;ינ'ת נזירה. יינוני היעלט ננית ניבר, "%., נקעה"1,7(,
 ,' %"1%(. ניטי )"1 תענ-ט יסייף נ-ז נגנינ: ,נ,ת ?'תזיין

 ,,, ,%7[(. ניניואי )ו2 תע., ח' נאוי ,-1 נ,:י,1: היייך ו'נוורד ש' ";%[( נשר,, )2 תש-, ג' גרזינ-ה
 "ישך. ך::ן.סיעי

;,י
 2. ן"יך

 ,, וי:ו:רד ש' "%7ו( נןןי., )1 תע-י

 ן רול ופשיטת וכסים קבלת צו ביטול עלהודעוהן

 דיבידנד על להכריז כותה בדברהידעית ,הלרו,יס, קות נ;, "יה נערה, מעה 1מןנו: תיקורו החייג,שב
 ,,, [4, שכיפי ר"ונ פקין, !.קק, משה 1ןע11: תיח1ר1 ה"יינ,שן "1,1ן. יד, א"ר1;1נ.,רחונ

פת"-הבן. %,,2,4%. "ויה' תי7 ת,-"גינ-יי1, ש.: "יפויי "מש!?ניתן
 ,, ג",41,4. אויה. תי, ת,-"ניג-י!., ש,: "מצווי המקן?2ית נ'.נ' )וו תשנ,ט גהמו1 ח' יו,: ו!ק.טת הונן,ם 7גית צוהאיין

 ,, "7,[(. נשיי, 241 תע., נניד יעה "ינקת: דיית ין,יי1"'יניוק(.
 ,, יוי שציות ע1.ז, שיי,ונ.!, ",ניס 1מ!נ1: היחורו "נ%:1'שנ "7"ו(. ניינ )4 תש', א' נחזר ניו נ'ט1,1:האיין
 ,,, , תי-"ן'נ' "'הגיי 1'נ.ורדש' "1%7( נאור., )1 הש., נ' נפזרנ"ז

 ו'נ.ורדש' "ן,ו( גחיר', )1 הע., :' נפיי:.י ךר7,:' יו:2יסנ"נ
 ,, ,יש:. "נגניםנ"נ

 ;2,2%%, שיון ינסר, :"ן, )ן,,מ.ן( קבן ויש.: תיא,י1 ,,,,נ,;נ י,.: "שיצאי, %,נערי, ,."ון גן עמרן ויענ.: תישיו "חייג,שם
דיךו:ה. גי-י.מה. 21,1%,נחייה

 ו(ן2,. אוריי תי; נאר-שגן, ש.: רמןווי המש!?נ., י",42%י. ,וין' תי7 ה,-,נינ-י!1, ש,: "מןו1י היענןגיח
 ,, "1%7(. נאיר., )24 תק., נושן '.ה "עקות: י,גיה """-11",,; )"2 תש-, נתשר. י,א יו,: ויע.ית הונס.ם 7גית ?1תאייך

 ,ן ;!, ,י,יגך י"1נ רו.,, ניסו, אריה Tiur1: היסויו "מל1'שם %ן,1(.נין?מנר
ת,-"ג,ג "1%7(. נ!נרואי )"2 תש., א' נאזר ג' ניסור:תאריך

 :"וי:.1 1'נונרדש' "ויו( גץןיי, )1 תש., נ' גאןינעי
 ומוורדש' ":%ו( יאפי,, )1 תש., ג,

 יאי., "",י. י:';1 1' ון,ן. "יי;,;'ן.יקי;1752



 הרשמי הנכם'ם נונס מאתהודעיו:ן יי
 1930 הרגל, פש'מתפקודת

 נאמן שחרור עלהודעה דיבידנד על להכרי; כוונה בדברהודעה
 נוהר, )מי;ייי;ה, מ.:ז.ר.ן'1 אייי-,יינ ומן:.: תיחורו ךן.י:,שם 4ג, 1'נו?'נ:,. יה'נ !7'י' נ,.7' ,וי וגענ.: היאורו "ייינ,ש[

 ת,-אנ.נ. 1!1, 1'נ1ס':72'רן:נה,-"2.ג.
 7",11"!. %מיהי ת., ה,-א"נ-י!., שי: היהון, למשיטג.ת "5,נ2,7. חיה. הי7 ת,-א:יג-,ן., ש,: ומהון, הישלטנית
 ;", ",ו, .מוזה רהט עו.ז, עידון, ישה ו:ע:1: תיא7111;"מן,שם 79!1(. נ"?ד,, )21 הש.. שינן '." "ונשה: י17יה יעדיי,",,ס
תל.אביב. תל- 0א, אל:בי רהוב עו"ד, נמר, יעקב ומענו: היאירו הנאמן,ום

 "זיו(. נמיי )% הש.י א' נחזר ג.ה השןרור:החייךאניי.
 1'11נרדע' ";!1( נאויי. )1 בש', נ' ניזרג.1 1'נ,נרדש' lsro) נעי,, )1 הש., נ' ג%ןינ-ז

 הרעמי ונגריסניס נרשמי דנ::יפנונס

 ת,-ניון. 12, שושן יין,יה.נ עזו. !"11,1, גוהר, עורר, יקי הריין 1:ע:1: היאורו והיינ,שט י , י, שנפטר נאמן כמקום נאמן למינויצו
 ;",44!2. אוררי תי7 תי-אניג-ירו, ש.: גיירי יהפנטניח ;ן,י",1. אורה, חי, היין, ש,: המיתי המש"ס2ית
 111 שזרות עו.1, שמי,וג.ז, אחניט 1מע:1: היאויו ונןמ,'שס עו.ז, ;ר,נ, %נדהם 1-ר יגעני: התחרו 7;(לר, "7וזס מ"י,שם

 ה,-"נ'נ. ",7:,ך "'פה. 47, וען:א,הר")2
 ";!1(. גירס )!1 תש.י 2' נאזר ה' 7שךרור:הרריך יר?, רהיג עו-ן, שוי"', שיעון ומעה: חשורו יחיש, המך;קם

 1'ני;רד?r?J 7%!1( נחוייל )1 תש-, נ' יעזי יג "7!1(. נ?2רואר )24 הש-י א' נקר .." ומינו.: יוהאליך
 1ע1:רדש' י1,7( חרס )"2 הש-י נ' נןןרי-ח

 הדקן. דנג7.םגוש
 חולון. מ2, השיטה רהוב נהג, שאנן, יצחק ומענו: תיאורו התעב,לס

 "",!!!. אורחי תיק ת,-אנין-יפו, ש,: היוו,, התשח י.ת נאמן מינוי עלהודעות
 "!1, תייקי) רהונ עי.ז, ביה" חיוו גן ומעת: ת.אורו י:אמ.'שס "21, ורן, די,: יזנזנ, 1ךז,, ,שעין1 שענו: תיאויו ""יינ,שס

 ,",47!!. ",ריי תיק ת,-אנינ-,זו, ש,: ין"ון. הישנסג.נ
' 

 "7!1(. גירן )1% הש.י ג' נאדי ה' ,ייי: י-האייך

 ן.בוגרז*עו' 9ע19( באפריל )1 תש-ל ג' באדוכ-ר 95, אלנבי רהוב עו"ד, פרוסט, טטמסלב ומענו: תיאורו שאמן,שם
 הרשמי הגכטיםכובסתל-אביב.

 י"מ(. נוימ:ר )"1 הש., נינת א' גיידו.:תחייך
 נ' ננזרכ-ז

 תשעי
 נ%!י,י )1

 שחרורבקשת 1'נ.;רדש' ";!1(
, הישמי clcc:nנתן

 יאי-שנע. 1., 1) ,": י אינ )עיי ןא ,ת, ה2ן,ת רה.: גי:, יזין'ה, ננייין ומן;1: היאורו גהיינ,ש[

 נמא' );2 תש-, נאתר נ-ש המתזיי: נ72.,'ת זהוי. ס יייק ,ס" ,י, ארן. ת.7 -יקו. ,-"ג' ש,: יהון. ההריסנ.ת

 בנאי-שנע. rinrn~ "מ"פ! גמה ג1,12, ""'" נשעה9י!;(' ת,- ", יקש:. ריונ עו.ן, ,רר, אליהו T:U~T: תי"1ר1 השין,שס

 ישתרדש' "7!1( נןרס )"2 הש., נ' נפזיי-חאנ.נ.
 "רש:' t~cs:nירש !,!1(. נז?יני )י1 תש., שנת א' מיניי:החייך
 ועהרדש' !;!1( נמרי, ,! תש-, נ' נאורנ-ה

 הישמי 1:מ.סנוין

_"_._
 ע*._ה טמיעת ידב*

 במכרו זכיה בדברהודעה נאמן שחרור עלהודעה!
 )הניס(, ימש, ננעים ענייי' יה7:י1 );( 17.4,2 ,בעיףניהחס נרי- !4,!%!, שיגו1נ' גה;, יצין, ר!,, ויענו: תיחורו הה..ג,שס

 הדואר: מערד ידי על שהתם הוזה בדבר הודעה בנהמהפרסמתשבע.
 1,70; עק מברו:מנמר 169,84. אזרחי תיק ירושלים, של: המוזי המשפטבית
 - נורש 5.נת ,.:וו,ן ניח1נ יישרה שונה נשח "ענווה:תיעור 9, ענה זרך יו-ן, יורישו, ד. אגרה[ יגעת: תיאורו ו:ן:ן,שס

ת,-"נינ;ירוש,ין.
 ."גיר- הברת היומה:הקבלן 1979(. במבריאר )19 תש-ל א' באתר י"ג השחרור:תאריך

 ירושלים; בע"מ

 "-4,!,. ני.יית."ן-ין ועהרדש, י1,7( נער,. )1 הש-. נ' נאזרנען
 seo~I;))המ ךישמ. יננסי[נונס

rfi ,.,.(!;! 1753"(t גניי, ך "ן,1, "נונ,מינ,);.נ



 תשכ":-חם19 ):רכי:(, מיל..המ.נהל
 ד"זת-גשי" .נן;ר,: 'נ', א' בזיה )ררסיב(, מי,ווה איניות ש, התשע-~שרהנן:י,ה

 1', סורה שי הד~:ע,:ה )ר:ר,ה ;' נזין ע,

 ינא)ה: יא.נדות .:) rlD?01 נ:ינ נ1 ניוסש,תקיימה

 נ: D't"t~a שינבייו1 ין.)יות נ, 1:1 ,-י %9נין

 ן ז'סזיה ;'סזרה ג."זיה א'נזיה
 1 45נ1 "147 %ר";"!19 י"OJ?? 1""1 12%?נ9 171ן 1"4" י?ר9""1" 1171 1115 17%י111"
 1 "277 7!,1 ?נle3a17 7"1י יי(2 4?ו?,ן7) ר?11 1",2 2!"1י"י; 2417 4נ,1 !1142"!1

 ו %!41 רנ,4 י"יר,ן,3g~s 2 3722 ",ננ28SS 2%72 !)33 7341!227 9!רר 119! 4?242527
117י

SG71 4717 441! 4?נרa~eo 4174 4741 !43 7ר"4 רי(4 ,4411!רGS4,!7 1"41 !2"1 
 ?נן7 """( ו7י5רן54 %וי5 י4,! ,ר54%(,( ניר! 3י,ן 9ו!נ?7"5 2!1( 57(נ 77נ44414
 11נ" "744 "3י%16!6

 רן7,41,2 "!2י 75dS 7%3, "171 8~GO88CG 8eOG"751 9)"" "ננ6 !נר"1"ר" נ7ן7 2נ?7 "(79,?,ן
 "7ר"

"?4, 4ר,! 1י," "י!7ר7,4 ,74,
"!!1 

 471י 7נ94
"4(2

 "ן2""!,% !"%7
 7,7%%11ן ;(41,95,

 ן נ: מ;תיימים שמן?רידן וחער)ת גי וגו ל,י ו,1ננך

 לנן, 7?"2 :::: ן 214" %2יי 24נר ;::: ן "11,, ,%נ7 7442 :::: ו 7471 נר?4 7ייי::::
 ן נ!1"

 רנאיב: י:בפיין 1:1 )'י ~1tOOננן

 17471ן"ן%2י9
 4!924% %נ"!"9 7!47ון ן %2,1%" ";232" (4%ר"" ן 7"7"ן.ן ",ר,4ן ,!"17" ן 4274("

 ן 070SSG"ננינ9
ן "!?%1ן 4"7%,ן 1 "1,!," נר"7!"

 179?!" ",7נ7"
,1 

 רנאים: ימנויים 1נ) .י , ""נ,?ננד

 OS~OI497,7%7 "!2""ן03GCSO 211ר"49וי"?9 7!,",729!"7"

 ונאיב: ימנניים ו:ו ,.י י,9,נננד

4,4"?""1"914"274""!3נ!!9

 1:) ,.י loreooננן
 רן:ברי"

 ננא'ב:

O??3S2ר",49"11!914
"71!1%

 ן,

 ,37י"". ךב' "יורת :ן,ון ""ל%ן", מ(' אערת 1גתה י-י "" ניך נ', נסדרה1
24נ!4". מיני "יוית :מק,ם י!,!!", יב' "י)רת ונתה ,.י "" נבך נ', נןזיה;
 ?7,72,. מנבר א';רת נל"נ %י1ר;,, מנ' הץ,;ית וגת" ,-י "" נסך נ', נסזדהנ

 "1,1.(.1 הכ.1. נ:.נו ), ,1(1. ויזני:.ןייו);1754



 ן תשכ"ב-952ו י'(, )כדרה סיתזח כילתההקג,ה א' כדרה תש"י-1950, העכבי, המילווהחוקן ןי
 ן בשעה 1970(, באפריל )20 תש"ל בנימן י"ר שני, ביוםתל-אביב, ירושלים. יפו, רהוב מצפה, בנין יעראל,בנקן ן ישראל, בגק במשררי התקיים 1970, במאי 20 ביים החל נו י. סדרה נאולם 00(1, בשעה 1970(, באפריל )3נ חש-ל במטן ז' ים,ביוםן ן תש-ך-1960, פיתיה, ממילווה למוב"ז חוב איגרות שלהטמירי תתקיים הנ"ל המילווה של ותשפ החמישים ההגרלה בי מודיע,ישראלן ן הש.עון יפוין האישית המילה גי מוזיע, ישי"לנ;, גג, תש.-";,1, "עממי, ה:י,.וה להוק י)י( יפויייניתשן ן ומקומה הפדיון הערלת מועד עלהודעה ומקומה ה-59 ההערלה מועד עלהודעהן

 "2"נ. עי' השףב, 1:11, ק,ה;

 תשי"א-1951 הריאל, בגקחוק
 לתקופה ן, תש'.א-1951 הדואר, בנק לחוק 16 סעיף לפ- והפסד רווח והשכון מאן ובו כספידו,ח

 1969( במרס )נ3 השכ,ט בניסן י-ב ביוםהמסת-מת

יירתתי.ר,היירשי'רות
- סי,1,יב גהשמ:וה!ליינית"נ14,4","2-שיקיז  -
 ישי",נ:,

41(,":",!4 מוש,"ממרזי",,,"י7,!י
";ן,4"",4י74",41",2ןשו;יס באוגר!קושות   באוגר מרכיהשכון44,446,803 61% נגדפקדוגית

.
53,322,242

 ישוןיש:1:.ת:,,,7:.,47 ",",1;ו,ן .יממ.ת- "מון".גני"
6,138,847רגיל8,803,449 הדוארמשרד
"7",",,,"2:1,""7," -עממית- יגנוןהוטית"7,,1:" שמיסהיינה  איריסהשנויו,

1י!,וו4 ,יייון השנוסהויסות
71י,",,"4,71ן4 ידיעון זוהרה:ךאות
""",",2 אופיסגניים

-
""","4",1 שדודהקרן

2"27,4",1:1!ן27,4ן,ור1

 1969( במרם )31 תשכ.ט בפיסן י,ב ביום המסתימת התקופה כעד והפסד רווחתשכון

י,יוהיירוח
--

הנ;!,ת"וןחות
3,873,97569.1% והמבונות סילוקים -ריבית%?1,207,15219,2 עבודה ושביושכזרת
2,5%*152,31 מצמיח -ריגית%ל204,9371.2 משרד וצרכי טרמיטיםהדפסות
2,376,13886.9% ועמלהאגרותין244,2973.9 וכו' בית החיקםדיור
35,4550,5%שינות0.4.1ריי,24 ניח ובדק רהוט,2יזד,
:?134,2842.1 טלפון טלגרף,תואר,
י!2.7",",";1מיין
:.3,930,00062.4 עיווהים נער - דזוארמעט
211,0562.4% הככונות עלריביה
%!72,9942.7, עממית הסכין הכנית ילריבית

"11,"14 שמיה ,,רן ,"עני" דמיהנוזף

ר,ן,447,"
leo.o1;",417,,,"1"".ן% 

 ו". עמ' תשטי, ס-ה "ו2; עמ' תשי,א, ס-ח1

755) "7;;.ן% הי.י. שיי; גי "ן,1. ";ואייסיידין



 בע-מ נהדרהברת תשי"ר-1954 ישראל, בנקחזק
 דבר על החברה של מובטחים הבלחי לדש-םהודעה תו,.ן-יצן. 'קו".. נוק "יק קי !!1!( נקו י!. רינוןיזו
 ההברה יבין ההסדר בהצעת לדיון T1:t'CUכעיט ";נוי" :ץן.י:ד:ן::ין:.:,:ש:,ן,י" יעיי;י

ך - - ~ -  מובטחים הבלתי הכשיםלבין-

 ן גן::) ;:;"יי:ןשין :ךן:ן:יץ ען ג::!ך:ךי'י:זך. ] ] נן,.ן ;;ג, :::::::יי:::ב
 )ייל

 י י - י , . . י1"ב ושיה ע.. שעונשה מונס".ס "2,ת. ,נשי, דיניי נין;אזר ן ו",!ן.,,ונו . . . . . . . . נסיוני "יינ,
- 

 רחובאבוישיאל3)לידקולנוע"עדן-(,לגישיסאלה,ב%ולם-הדי., 557,315,ן4515 . י . . .
 דלהלן: במועדיםירושלים, 5,095,596י881,1 . . . . . , . . . חוץ בכטכעיתרות
 "4.1,7."1 ניון - ,ן'ן" וכת בן,. ..שים%-- . . . . . . "יישי" קי סוי;;'ושנוי

 נקו"
."%.", 

 11.03. בשעה 15.4.1973 ביום - דילים נושיםב.-- . דממשלה של התחייבות ושטרי אוצרשמרי
 י.ושנ "וב "ונתת י").ש דגיי" "י :ע"ה יית. )ישה יי?י-- . . . . . . . "י,ן,ן ין"י, "ייקמי,
 ;,יייית"נ-, ,"?נ.ע י.נ, וגי, -";'!יתרפש "וו,1,,.1,י.ו,ו) . . . . . . . . . . ";גן.נ גיין

i~TS? 1".ן. י..י נ"נ נזין )י."ן( 1;י,1 יזגזית יייי.,. ! ע, "'ק 
 ק, יינית יוהי ),;. .ן ,,,: -.ן,,,"

 קני"
 ' י-ין גנ:גי:ןץבהןו ;ןך:ן::ן,ןג;:::ן:): ,:;,: ;.ין ;י ;,י" ,ן ;.," נ"י "י.,. ","י ת ;תוי,.., שיה ש, ";תק "נ, י,:,

 ,".11-ין.ן1 נשפה !( .שר%, מרה יר",ג )ינינה יי1"ינני תש"ט-1348 אוצר, שטריתקנות

 ! ::::יי;יעג::ן::,:ןנ::.:גבוןג:נןגה:ג אוצר שכרי של הכוללהסכום
 הלנבי רחוב ובתל-אביב, 6, בן-יהודה רהוב בירושלים, נגר י' עי"ד ל"יל-י
--119

~c'ilr) 
: 12.4.1970. ייזל יאוקר לא 2(, ישראל מקוה מרהוב

ןי - 1963( באפריל)1 1 עז-ר ננט,1, תשכך בבימן י-ג ביום במחוור שהיווי
 ן לפקודה )1( )ב( 1 סעיף פיעל

ן183,003,000 הש-ט-1948 אוצר,שטרי  י!,1,,"4 בע.מראתך י!,.זת 1!( )נ( 1 נעיף פיע,
 ,, מרצוןחברה"ו","י1,4ו2טה-נ לפ.רוק מיוהרת החלטה קבלתלי"",""4,,י תש-ס-1,4% אותר,שטרי

נ -- האמור התאייך אחריהוצאד2.
 ההברה של מהכלל עצאת כללית באסיפה כי הודעה, כיהכתנת495,030,000 )1( )ב( 1 סעיף מעלל
 ן גתקבלהההלטה 1970, במרס 23 מיום כהלכה ונתכנסהדג-ל,שמערה59,400,003 )2( 1)ב( כעיף פיעל
ל-ץת - "אךי מארך מייפז.".

 תמרת מרחב ינמ, לעמתותיך מיץ "ת"ץ]ן יו"

ו%י,י1,ה,-"נינ,:ן!ר,"וני".""",""";41 1)נ(11(עיפ,נ;.ף
 הבייותי, את יגיש הנ"ל החברה נגר הביעות לו שיש נושהכל0,000ע69,4 )2( )ב( 1 סעיף פיעל

 המדק ,לשת ע היעה !רוס י-נ עם 1! הז ךעך"קףנדחף נדק נ' נעם גמחדרמניס4.
תש.,

"( 
 - "1%7( נדרי,

ךי.י.
 ין.ע1 הין גןן,י הניע.היו עיש י% ,וי "יי איש "י,י,"י"",י"",ו,וו )1( )נ( 1 נעיף ;'על
 ,, מרי, רנני,,רנה .יעה. ,%ך).,""",""4,", 11נ()2( עיף פיע,
 ,,, "פ,"",,1 בע,מי'נ.ט' ]]ךן,ן] ,,'] המ)ז'ע'5 ""ן']ת ]1 התעוותות ")] ])ת")ן

 לפירוק מיוחדת החלטה קבלת על הודעה )נינתו ]) תעזה תתותש)[
 מרצוןהחברה מיוי,( ,י!.ייו בע,מ ונאמנוה השקעותישקול
 מ"נ.תות

 נו"נידת :,ויד "נר. ש, ד,,י.נה ךנ.,.ה קיאן.י" ך,ו;י,
 ,' ""ביה עי ולני, מן ק,% נ,,.ת ג"ייס" :י ,.ועי,

 ,ן החלטה נתקבלה , 1970 במרס 26 ביום כהלכה ונתכנכה שנועדה הנ-ל, דה במשך אחה-צ, 4.00 בשעה 1970, באפריל 30 ביים התבנטדג"ל
 ן, מר"1נ מייני 11.ף %ה ,.ן;.ת מרונן ימיה ,ת ,ידק:יי,זת ;,,,.ן ניקין ת,-אג.נ, וו, ,',י):,,ס נרך,נ יצנין, ק,הישים
 ךנ1לי "זו-ת "נעת ,שם ניגשיך,א.

 "צניך. נייר, מעתרן, 17,"ן::'ב ךת,,ן, מעד מיראך ייריק ש,
 בצירוף הביעוהיו, אח יגיש החברה נגד תביעוה לו שיש משהכל נוכרים ביאורים לשמוע וכדי החברה, בנכסי עשו ומה העסקיםפירוק
 הב-ל. המפרק למשרר וו הודעה פרסום מיום יום 21 תוך הוכחותיהן, )של התברה של ובניירוה בפנקסים לנהוה כיצד ולהחלים הלפרקמאת

 ,, ה:1;ז הנן ;":ור תנ.;1הי) 'TU ,א %שר %יי %'ש "י !1,ה מרי, סנני,שמו%,ךמ!יק'
 ,,ן יגרל טיני י1,1 ינ.,לא.,ענה.י

 4.? ",ין הש.). ג:';ו נ' "]"], ";יזומן'יחס1756

 ן ייושלים הממש,ח', המון': ;"'היובס אשיות 144מחיר
,ן
-- 
, 


