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עמוד;ייז
 ו;, נ;ן ;ו-ן י':י' ;י"'ין, נ,,, . . . . 7ו'נ 7י C1?1 י:,,' ונ'עת ;יו,ן;,ת

 ג';,י
 "י; י!' י-:,,'ן

 ,נ1ן . . . . . . . . . .ז:;י ;1!,תי.י.י'יתי!,ןי; ;7י"יייי,:,;ת 7י,7"יין"

"11ן . "יין 7'ווה' ו,ק ין' נ;ן ;".זת ב':1' גוגן"יז;" נ],ן . . . . . . ,ן'י.,,ת( וין':"7.וון

 יי"1 לז':' ן. י.ח,.( יג'זי) י':י"( יי:י"יין" ג"נ- ין!;'.; 'יין': )ך'ני' י;ו" ייי,ן גיייי,ין"
,נ,ן . . ו:י,ן ;גו.,ץן י;יזת ת,עת )ן'ין:י:.'ן1],1.. . . . . . . ר:7.ת'ותוית
,נ1ן . . . . ו,,ווות ,)ק י!. '.ו,י'ת"ייי, :;;' יי, )ן' יויי" ונ'11 "יון יייי ונ:!ה",,ית ;י יי;'ן" ";וז" ייתו ניו,, ,ן'.ת נונדו,ן;,,]1ן . ד:ן':, רן". ג;7ון י:7ן" :יויו !י,. :ן:ן",זן,

 ),,ו ג"ת,י ;ן'ן "ויי ן. .,ין" ה;:'ת גזנן":ין,1,1ן.... . . . . . .ו:ן'נה

,,,ן ,.ון,ת, :ין י"'!.7' ין11.7 ךי",ן זינית גזיןי,זן",,,1.... . 17!ן'ן יך:,ת וי,דד יי"ווי,ת
,נ11 . . . . נ,:יד ד7'יו תו,ןת 7.ון נזנןו,זן",,,1.... ,ויייי,ן ו!ל:ן,ן יין י.:,,י,יי.
.,.ן . . ;נ,ין "1:.'נ י;:'1 ו:,;;" "יית ;יויי;"י"ן... . .. י;,;י י,י,,,ןי,ץ,
1נ,ו . "1'1 ;1ינ' גי7נת ין:.,תו וני י7;ית נזנוויז;"],1ן.... . ו,ייית ד7ן ;וין י:.,ת:':,'
1,1ן ז,לן':ן'ת ודיי,, נ:,יי; .;;י; וק,,1 ;מת ;.ו,זן,יי1ן.. . י;י,ז" ",יג' "ן.1 נ'ת וךןל'ץ.

 :ן ה;:ית .וי י,יידין ,וך :,יוות גזגן"ז;"
 ונ:ו"

 1"ין. . . . י,;ן'ן ;,,ד, נ,':ות גזני",ן;,

 י7'11 גיין. נזנן",ז;,"11... . 1ל.( ":,ת 1,:'11. .,'ן,ן,ני,'ן
~lcr) 

 1י,1ן.. 7,נן גין,,,

1950,,. ארכי,ני חוכר לביעזר בק;:הבדברהזדעה ההק:וח לע;ין יאי7:רי2 שא'נמ ערך בירית בדברה.דעה

י,,1.. 7ייייר 7) 7'י,ת ה;,ית "'7,ג גונן"יי;)ת,י,י .. .. .ו":ייןת
י~1. י?',"ן ,""וות זי7י.ן הו:ית י;' ",ז;יתנ':ו. !ו,ז"י!' ך.,,וון תי,:," .;:,ן ג'גון ך,2י יי,:ון"
 בכקר- זכויות הבדר לפ:ודת כההא2 וכויות לוה.חה?גח955נ . . . . . .. . , דכ:סהרם

"וזע"
נ!rT~ . . . . . . ..11) ,ל:, ו;.11,,ו 1,יי י.י,י(. .:יי. ,יג'7" ו;י,;ית י;,זת ין.

1951.. . ה2כ"ה--ל195 1הב:יה, דהכנ.ו חוקלפיהידע1מ1955 . . עכקיים הגכי,2 על כפ.פל כמינה מע.. פלה,דעה

ך.:י,
 יה, וי::ית1י,ן . ת7ן.,,,,ן ",י;,ן. "י, י;. י,,;יית ו;זי"

1,,ן. . . . . . . . זי?!י

י,ון. . . . . . . "יי:י" וי'ו ית'ו,;,ית "1.7- 1.י"'י,, ":י.': ";:ית )!' לןר;ת י;יתי':י'
ג,1ן. . . . . . . ונייה .ן'וו,י;יות,נ11 . . . . . . . . . ."יו

1975. . . . , הר;:הי דנכ:'ם כ.נסכאהד-דעוה1957., . בפ,על ראשי עכ.דה מ?קח מי:,י עלהידעה

1111. . . . . ייינ; י,ו,י ;י '7ד,י ג:;יו.,,],1.. . . . . . . .,:"יהת':(

,1,ן. . . . . . ",.גן 7:ו' 7. ":,..ו::.ן ון:זת הו:ין י!' ):ויי לני1 "ן'1 ל,11' גזנן,ין;"

,1,ן. . . . . . . ":.גיי. י,תו,י;י"יי1ן.. . . . . . י:י"ן.;יייי:יי

-- 



ההלטה הממשלה :חוק-יטור

 כיב-
 ן יועטימ למ.נ,י וועדה כלליס

 1 טמשלתיית בחברותטשטטייט שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה
 ן הש:.ט נאייר ס-1 מיום ג.עינהה ;,:לה י;;.ני התריסוקת גוי כ.ןיע.ס ן, המן?יי יתו,-.סור; ))( )ג( 41 ינן.ינה"%נ
 ן גא71ס1נר (ZO תק-ל נהשון ח' מיום ונ.ן'נתה !,י1(גן,.)4 יממ:,ה יאש יי, יי י%:יי' ,"71 י2 נעיף יני 7:ע"'שךמ:ש,ה

 ן ,יהעס- משיסיים .וירין ילי:וי ני,.ם ".קור י, דן,.:,)!!1(, ל-ן מיום גן:וזה שר שי מ,1מ1 נמציא יני, ויתרנות הקשיוושי
 1 האשרים, ה:,.יס יאין וקוה ו,:;ות מלשנתיות גן:רוה7ךס ,ארז. הינווה שר ש, שונו עז 79י1ן ביאי )1 תש.,גנ.סן
 ייני,;ייייג ארנץמיכאל 79!1( נן"י )1 תש., נן.נןנ-"
 מש- שר ידי עי ש.וייו ,מלמיג, פי.זן,ר ש.ה,ה()ךן ן יגהיק ונהם הרזייה, עוגזי ש"'ונ צ'גור, "נש' מושה'1( היכשלךכונ.ר 7,419()הן
י?.:; "!2. עמ' תשנ.ה, 519, ס-הי

 alrsw~n; כשרז עי ה:,י'ימך,)!(

 "?י)4(הודעהעלקביעתממלאמקוםשלשר גמכשיה',ה; "דנרות ,שצתים,)3(,,ן
',

 "מע!?'ם; שי ,ז.עי ביה כ1זיע.ם ן, הכמשנה ,יוק-.ס1ז; )1( )ג( 41 לצעיףניתןם
 היש;ס'ן שי נ' יידוי, יי71 "2 נגיף ייי 7י;ה,שימכשיה

 'י, עי יבר ש.ת:מ שייט יה.ה ךיעיה יגש,ין:)נ( יני
 תורן, ושיא 1:ט, משה גשייס ה)יןך: רחש,וש: היבשיימיניר .7,41(,הם זיה,ן; נירננ 1?1ה משהה הארורה י:ך,?ןי"החם ארנוןמיכאל 79!1( ניא. )9 תשיי גייסך י,ן ימינ.י. ננתג שתי,:;,תן.:ך ,אר,. הלשסיה שר ש, שונוען ושת יעי..ן, המע"ס גית וש.א נעגמתימ_.ן,נ, יוי1ן נן%. )9 תש-י נוסן ,' מירס ךיקסר" ןר ש, מ,1:ונןי,א עי
 גהי מנרי

המשרט "22. ;מ. תש:.ח, 149, רצהן

 אסיהברוך
ין" תשט"ה--1955 )גימלאית(, הטרינח שירותהיק

 עי,י ודו,
 המשיטיס ישרן ש, "ניבי התך, כרוו,%ני

 ש, יךלפסיס ""ייסה י,,1 .יי1, יאינו!ייי. ציבוריות קופות קביעת בדבר עשרה שלושהודעה
 ה%ונ,-

 נ.רועיים יעריתיין'סה rT1'C י"1, ,2 נעיף ,עי ייייה" גה71ף גי נון,מוזיעים
'ן7נני:ן-:;"י ביזית %, י:מש,ה כנעה תשס-5-1נ119, );.יראות(,גמז.נן

 יונתךגניותג::ע,ת.ות
 שיי,.יוי. ךנ?'ף ימין ;וירות; ?'נוריות ג7ייית יהדן גמסויטיסאופיס
 ן ארנוןמיכאל ,191( נמר., )2% תש., יניסונ.;האמור;
 ן גממש,הישיר 71%"7()ךן ימזע.ס הישרא,.ת ג,א.מ,ת"א,זמיה1.
 ,ישא הישראלי"מון2.
 תשי"י-1959 )מיטייל(, המרינה שייית"יק ני., ב;::נה:י:,:ו
 למשרה ממכרו פטור בדברהודעה נע.מ המיעיה י:שוהרריז.ור5.
.9

 המדעה מבקרבמשרד נע.מ א.,ת "יף י!.הי"התנר"
כיי.?.ן ,תקי ".,טית המיענ" ,,1 ין"מ.ס "ימ.ס ,"דיינני"7.

 נן_
 ,ן ן _ין .ננ.ן, נע,מ ;'מוות העתיות-עיל.". ה::ן.ם ועזת 7:;ה ן, ן:.:י..נ(,"תשי,ס-1%1% היז.ו"ט.יית נע-מ1!.הון י 21 . , " נ. נח נ.

י יי 1, ,,וו.; ת;ש.ותנן-מ הה:ר",:ייון"1. ירשי" "ות" "יוי .נך ננמיך שך,א מ, "ו ך:ז.1ה מניר אירלירך נע.מ וציתו" ,מחיר הישרן,ית"הלרה9.  ן, -, , ,. גנזנתהה!,היע,מ11.ן
 תש." השנות, הו7 ,!י ;,,ה תיומת או עיי" %-ית 'יו,ין ירטתן הנניוייו."יק,ית ."ניעיי2ן'ן

 1נ.ן. נ%::ד ,תעוצה 1% ,אקז" וגאי "וא "י ,,lr~O נע.מ ניק,אות ,"שקע"ת גךנרה14.

 י,שיא,, "::ינה "וק ,!י "יעי ,.ק"ת ישון א.%עין נע-מ נ"נ פוסססיי צנרת15.

 ,;תקי.נ-?נ19 גע-מ יערות %גנים תעשית19.

 יראשו:ה ניירתו כיום "זעים כ-,1 יותר ,ןעביו)ל נע,מ נייי,ייס ח.;ה11.

 ,3, )1(, ניסקה הפכור D"l?Iir 12 "י"ס כן %).":ין. גע-מ מנציים "7","נ ק.יות'ם13.

 .ותי. גיח1"ריטען נ,שיא,. ריאה ממות י:ו.עת "תיאון מוגז19.
 קר:מן 'שראל 1,79( נ:רנ ,11 חן., ג' גזיי י' ארנוןמיכאל %79ן( נהיי, ~(ZG הש., נךןןנ'
 ג:נסה קי הנןן'ם ועית יאש'1שנ ]י,73( 11'ןז הךמ,ההי.י "9""72()ימ

 %נו. ןן' ה:.י, נ.ח; נוו. עמ' תשט.1, ס.ה!
 4נ3. עמ' תשי-נ, נעה, "91]. עם. הו:-ס, י,פן

 ן "1ן.,.11 גן.י, נזיין ", 1נ[ן. ";רן,י.ן.ירייב195



.ן

 תשי"א-51כו הכדינה, נבכיחוק
 לכרתה זכיון אישור בדבר הכנסתההלטת

 יינרת "יירות עקורת יפי הרנינן "!;,ת את ו:;;ת מפשית !, תקי-א-1%11 היותן, ;ננ, י"1, )11( מ( נ י(!.ףג"ת"ס
 ו.. ,"הקנה ה:?ור!ת י:ריין ך:'רה ,הווה ג"החם !יוטס סיעי נריית ישב נע-מ נימיות תעשייתעיד,

 ברקתראובן "ויו( )14נאןר,, תש., גניןן ה' גיוס הענת בישינתנתקגיה
 "גננת רפש,1שנ

--
-  52. עמ' הש,-א, "", י.ח1

 לכרייה הכירההווה

שאישי
 ";יו( נעיי, )14 תש., נמס; ", ב.יס הנעת יזי ן,

 1ניהסונערן

גין

--------- ""ימצי .ימ"ניי'( ),"ין ישראל מדומת בשם ישראלממשלת
וגין

 שנימצן -7"יגי'( ),ן,; בע-מ כימיות תעשיותערד,

 - לסיור: הוינם פיוועי
 המפ1יש.ס וימ"?גים המגרית "ת ,"ונר המ,ן.י נותן לבן ו%:.ר,ם ו,תמ,1;'ם "חנייה זמי ""ויאות, "תמאיס, תבוית1.

, בצבע זה להווה המצורפת בתכניה והמסומנים זה לחוזה ב' בתוספת המתיאורים במקרקעין והמצויים ,ה להוזה א'בתורפת -  
- בצבע ווו לחוזה ג' בתוספת המתוארת הקרקע בפני להחניק הזכות עם יהד זה ---  פעולות אותן לענין דאמורה בהכגית 

 הניחנות הזכויות כל עם יהד ב' בתוספת המתיארים במקרקעין כריה פעולות ביצוע לשם הקרקע פני על לעשוהן צורךעיהא
 לפיה. שהותקנו ותקעה המבדות פקורת הוראות לפי לכריה חכירה חוזהלבעל

 יהבן" היא היניר"2.
 ז" י11ה אישור ממועז הן, שנה שיושיט ש,

 הננסת. ירי ע,

 ונשפן נמ1ע1 לפיה, 7"1הקנ1 ונה,נוה המסרות גן,,ית שמיעי ויהן,ו;יס שנירה ומי את ,משיר ישלם "חוגר3.
 - זכיין יתריס "ה ויקיים גההלגועים
 נ' גת1י!ת ומירט "שסח נצי ערה אוהה המניעים 1י%ר:ונ,ת היניס גי %ת גן, ישי א. !יעוננ נוין .שכס, ""1ני)%(
 p'u' שי71מ1 ומננ" גדין ג,וגעו

 ותקנות המנרות ;fill~D הוראות יפ' ,נריה יגירו "11ה גע, ע, היוס,יב ויהה""11'1ת ההנשם ג, אחר' 'מלא "הוגר)נ(
 ין'ה.שהותקנו
 נזי וגשי!וי גנוין נוה "מוהנריס נמ,י,עין נייח ג!ע1,וה זה הוו" מתאי.ך "וזש יקי שנים נתוך ,תחיל "הונר)נ(
 גל גמשך המנלה 7, ישירה זעתו יי;הת הנריה nT)T~e את usa1 וחייך ומנפן "ינר.ת. על הן!,ה שי "מגיר" זעתו"נפת
 והווה.הבפת

 מ,?תס, או נוים נוה, הניתאם ומימנויות "וגויות הן,.ס, את ישה גינ,ית יחניי 1,א החוי יעזיר יא)ן(
 מיאש "מיניי "שמת נעי זו. הנירה מורג. יצורך שנהיש1 מ,?תס, "ו נים ני,ר,עין, ההעויה את יווצתו מיזו 'שסיטויא

בנהכ.

1951 נז1[.4.5[ ת"י, נו.יז ה' 24"[. ""ריוס'ן'.7,ס

-נ



 ע,וקה ה,ך ן"ן, "1 נ:ה ש:,:?1 ,ן,ן,ווינ י: ךך; ז;י '".י.1 ע., איךת שנ, נוה מ::ייים .י:ןניר תל19)"(
 ד:)!:" ינר י:י י,זנ, ,. ני,ם :, יזן) ,:ן, ון', , כ; ?'1ז, מ:1:ות, ייומב, מ,א' 1,הן,ש וה:'רןי?.יך ן ךה.:ר 3ין, הן,עינ ,ו מ.דק'נ ן, 7 יןהן 7.היו ון):ייין ידיר.ן ,:.:וס ולך:.ר י,נ, עיעור, ן, ק, !רעווו ך.הןהיושיס

 יי:י, ני17ב,
 ן נ, 1:ן ין:יעין והן:,מים יר:'רה ומ, ג:,ו,נ .קו,מו %זר :ן ו,עייב יעצס ,ך,רין", ינךום, ייוגי,נ, י,:ה:,ךוץ

 זמ, קו,ל, ," "ס דתק,וס א' ע.. קנ;רמ.גין%,ת
 ךווש.ן ש.,ךה תיי "לס' א. נ"ס ?,.יס, קזיהנן והן,.ו.ס חו ,ג:יר"

 "117 מיס ,ן,, ץ. 7אי.י'ס ךל1":יים .דזרים ינן ,יור י" ני, 1,ייגו; ."וור ויהניר י,ג, מןוהס, א. ג.,ס וך,יו,ה ייי "..י ש?,.. 1ג:תה.,:וי.ת "המ.ן את י:.נר ילר נ י 11 נו,.,, נזרש. עיא ונין נהוק שנזרע. נין נ%:ור, גלי?יןמו:ן
 ג,.נר. ע?ייר ייי, 7יי2 נ'וור .וני י,יותו יעה:ש יא ו%?',1 ידנ, 1יג:.תויך:1',ס

 פ,.זה ק, דן,יש.ת .ת,:לת ו' ,,,, נ:ה,ס .יי, ב.:ין.ם .וייית וה:.ר" ,הוון נה:וךה הי.נר שיע,י ותן,.וין4.
 ה:ו;ת ערך התן,ונינ, ל:.ם "יעו2 .מלרת ,זגיר", ת,.זת נ, ק,ונ' נ,ך 1סונ:ם המניהן ה:.,ת מערך 2% ):,1:י:ה::רות

גן:ר"
 עך,יק. גי:לן ע, אךן ,ס.ן %יך-נ ק, 11,ר נ ש, ,ן:ום ,12?

 נינ:ט ל,עי מינ?י .יית.ר א,רות 1:נוז,ת ו,ח.,וו.ינ ון;ייות יי:וש.ם ויונר יער,ך ך:נרות, יקוות ,וור%:ת ג:לוף".
 ערן.יחויר

 ן לי;' ננ:1..ת וג,ת,ון גגיר ,ין ת,ך היירהס ,.גי, .1;,ן :.ל:ן, נ,;. יג., נש,'1", יי,גר 'נרך גהנירן תקוית ת.ך".
 3:,.ם.ול1נ!ס

 והימןה ויךה.ת ג1:?ה ע, והונר יז. ן, י.?ור ,קן 3,נן י,::ן יי?י ע, ותנרתן יייי'הן ניה1 וג יג.ר" יווך )א(7.
 2.נז. ו.רדת.ת י:ון?, ש, ד%,,.י,ת 11?,ליו" י%,ק,'.ת גיה:.ת ש,מ,הית

 ג"ס ייה.ס ע. והה.נר "מ"נ.ר גאו1.ראי"

"ךונר"מךן.ר

 א'היכפת

 פוסנט"נו

 ב'תיכפת

- ניח "יש.רטט זוון נ-"י,,"נ עי נ.,.ין" -  י?'ון נ;.וות דן ש;:וי.ת'1 גוה, הי:1רנה גה::ית 

 ;!;","י17, ,",ן,,"17, )י!",;!17, ו!!ן,;!17, י):;!,!:17, 2!",,",7(, 2!"",",י1, יוון,;,!1,יו"",ג7"1,
 י!נ",""17. "2נ",,171, י!;","171, "!נ",י172, "ן;"'י!17, "1!","171, ""נ","174, "י;ן,י!17,ני;":"172,

 ןתוספתו'
- נינן "יקוריס ז,ונ ג-,,1,2 ש,שלח  1נ;ן,],"1. ;2!ן,י.;ו, ,!נן,1יין, ;!;ן,"""1, 7!;",,!י7,1!נ",;,"1, - נן,,ין ג?יון ו,וו.ת הן שונויותיו גוך, ך)לוליר?ת גחנןת 

 י,.ו.,.,ן תז... נ,"ן ה' 21ון. ך;ייו:.;,.,יי52ק2--..
ן

--



 ,,-,, לו.,. -,,,-



 ן תשכ"ז-1537 לפיעל, ההוצאההו; תשי"ג-1953 אביבחוק
 לפועל מוצ.איסמ.נוי שופט מינו' עלהודעה

 תוו,, ,יוד,, יצין,; ל,,, 4 יעייי' נינות'יעייף מוז,ן ן;. י, ה7..נ-וין וש,[ו.ב, י,., ;! ינע.ףנותאם

 1;ן)' ;;י: תוני. אי ש1:7 מו,:ש.ס אץז ,יי רוי ,:' י'7("1 גש-א ען יניהיי:!.ת וסמוי, ,ה., "1 נע.ף ,?י סמ:ותי נהון,גי
 מיי',ין'י: נ,ת קורת גן-עתו, ,זנה "ת מ';'תי ~ע11.1' ודויינ,ת

 דון.ן מקיז נ.ת ע,.ז ,!ין, nSITnnיישנת יוצעי
 ישונה tcl)Pמשלז

 נהו- יךן,וי גמז!? נ.ת נ7ו??ת שועי
יי'11

 שיו) ייי כ-ודי
 גיהליף ר:1יי מזכיר דיין,ע,בויה באייר כ"ז יום עד 1970( במאי )3 תש-ל בגיסן ב-ז ביוםאביב,
 בת-ים - שיפטים ו:זל,ר 9י19(. ביוני )2הש"ל

 הראשיהןזכיר
_

 הראשיהמוזיר שמירא ש'קבקב 70פ1( במאי )3 הש"ל בניטלכ"ז קיית-גה
 המנכמס-םשר 70079()חם ירית-שמינח_

 79י1, הס-סונוים בילקוט cc~:r'r לייעל, מיציאימכרוי
 '.. ינ' .תור דוי!, 7י' ת7:.ה. "14. 7:' תשי.:, ניחן

 שפ'רא ש'יעקב "7י1( ביאי )1 תש., ג;י:1נעה
 דמש!?'ןשי ו~,י,7()ךמ

- שופט למנות הצורך עלהודעה  "11. 7ן' תש:.1, נ.הן
ניהגו

 יסופיי
 ,שנ. מוז.ן אני ן, תק,-;-נניח דש.ל?יס, ,הו, )"( 7

 !,רי
 מהווי. משיט 'r?1i שן!? ימנות

כינוי  )4! תש-, נתינןי,ח
 נא!ייי

 שפירא ש' יעקב ,1"1(
 ושמית השוהפויות הדברוה, ריסם מקום נ'מלאת - אליצורעליתה המשמטיםער 70079()חמ

 1979. ויוני מאי בחדשים מה?קידיו בתל-אביג. המהו,י דמעפם בבית יכהן שיתמה השופץהערה: הימק ושמות השותשויות ההברות, רוום של העדרו בתקופותעמק
-  70913( )הם-

 149. עמ' חשי"ג, מ4ח1

ה'ק שופט לתות הצורך עלהודעה
- 

 ט-1969 תשב ה' 7"-' ' ה' ת

ל :::ך,:נע,"נ.  ,( 17 נמף ,ן כנח.נקף "4 גה!? 

-, 

 7:י ובא-שור העבודה שר עם התייעצות לצהרהךכ"ט-11959, י:ייי:' דן.1 מ,
 ",ייי, ויין נית רשם ,",ית ננ.ש זיז ךת י"ג ";י. י:-ן,יב' שפ'רא ש' יעקב ";"1( ימא' )4 הש-י ג'יןנ-"
 ieTe), ייי.' )1 י ה. יפוייי י ירסיס ו:7:?יס:ר ";""7(),ן

צביבר-ניבנ-"נך:ןתש..)1ג:ן.,;"1(,י
-

 ן,י!. ץ'ן נית1ש'א ;1,:7()ין יירוטן,;. דש,.ס דש!? נמת 'Irr שיהרך "שיי? דלין;
 יון. תשי-;,ןמ. נ.הן

 ,לניהול לאישיי )כללים הכנטה בםהתות והמרגטים השט:טיםפק,רונ
 ונשי"ף-1964 נכל(, קוט,ת תשכ"ו-1967 הט::טים,הזק

 מאשרים ערך נ.יר,ת בדברהודעה מינויתטול
 י י,ן ',ר_,_1 ו:ן.ף ה7:-7-1".1ו ךן?נ?יב, ליון ו-נ1%)1( 7יו)ץןיעילים .,( 'י ,ון .ן:זצ'סן, "[ל;?'ב ,?ליית " נע.ף ,?י נמנ.ה'נתקף לאישוך )כללים הבמה מס לתק.ות )9( 2 הקנה לפי סטייתיבהרדף!י

 י,
ן ', 1":זנך.ס. י??נ?ים גרשם ור;": י ,' י 1;_), שי :.;1.1 ,ת י::, "גי ,, הש,.ן-4;,ן "!רוות, ,ן,וזת!2

- 

 עיי נדיית "; ""ן' ';יי; :4:י:ץ.גיון נן::.ןז: ,פ,!יא שי:ש!1;.'יעץ ייון( ין"' '5 :עשש-יז::
-  ספ.ךשחס לין( נחתיי, )יי תש., נ:.:ןנ'-

 ההיצרשך 723113()המ 1077, עמ' ק"ה, פרק ב', כרך א"י, הוקי1
 נ"11. נמ' ת7:-י, נ,;1, קעתן נ. עמ' 1, יוק נון, ישר",. מז.נת זיני, 145. עמ' השכ"זי ש"ח2

 ", ,1"י, ווייי:,נ,ימן
1955 ",,1.,.4ן גן,.י. י,,,י

---- 



 ולניהל יאיש:ף )כלייב הכ?כה כט תקטתן
:):י

 ן תשי"ט-959נ דעכק,יב, ,-הג-.יב
נה1,ין ן עסקיים ה)בל'ם על בפיצל ממו:המ.:י' מאישר'ם שז:':ם ערך נ"רוה בדברהודעהן ן הש'"ט-1939 )מי:וייכ(, המיי:ף שיך.:1 ה.; השפ"ר-195,1 גכל(, קופותן

 זן,י לי,יוו " ק, :,,, :נ:.ן קס ע,וש.מ,תן ן ימזינק rTi1 rT~'c ו,תון;ן :ן :ן,,, ,סי ;יתי נ,,::,,, י.נ ";י.ת :. י'נע 1%י ן, חע:'ז-ג"!1 ;י,ן, ךי!ות1,;י"1,ן ן ו, ת(י,ט-!ו,1 ךען,.יס, ין;:,.נ "., "1 [זיף".י ,הז:י,;,.י,גןן):,י.ן,%.(,,- ן::ות.,ןית7י:2)י(
 ן ,ושיי?, ש. ,ת,1!ך עסן..י ";נ,,.ן ע, ,.:,;ך ש, יל,יייןי.,יי רי:ית :יי"ית :7-י, נ'זן,, :תעשין .לת,ך ננ, ע.-.ן.ךי.?",ן ן הור1נ., מיז:. ע, מק לן', %:' י, ":'-ן-,ר,1,י':".ן,, ןניית "ן;ית ק,

נע,ייי
 :ieTo) נ:". ," ניןש,י :) ג.ובןן":ךג:ין:נגןג:גג):)ג,ג:יגבןיג]יין ";!1(. נ,!יי, ),1 תע,, :נינ. '.י.,! וק,.!יו !;,iT?H~-1 :ק;.ס ,!ן'י1 ע.יוות ,ן:ך, 7% ע,

 1"ת?ש.ה המ[,ישי
 ה(-י נ:ין1נ-ן

----- כם'רכ:הס ";ן1( נ,!ר., )י!  ן." י "")יי"י "2311)ן)ין
 1,2. ען' ק.!..ן, ,":,

 "11. ען' תש:.), ,ו:, (-ן ,,, עמ, תע,.ט, [' .' ו.,: 2,וו. ;ן' תענ,ן, ",!ן, 7.ת,

 תשט"ז-1535 הזרעיב,היק הכ:כח ככפךורת
 מייעצות ועדות מינוי בדברה,דעה מ.והדות תרומות לע:ין ציב.ר מוכד עלאכר1ה
 %:, 1, "::קה זן .!,1י" "1 נע.ף ,ז. י:נית.בה,,ף

 ל"קי
 ",ך; מ.,ז?,ת ויךית י.:',' ., יו.1 ,,, :'1,וו", תר.:ות ,עוין ?'ניר ;ן,נן נן-ש:שין נתן7ר11.ת ך:ט,ו- הויע'נ, ,ן,, 2 7ע.ף ,ע' נן:,ת' נה"ף :' ע, ל.ז%:.

 ,ה; נןז:נ ,מ:::א,!.ן" ספ-רפ:הס ";,1( ג"!יי, ),2 תש., נמ:ןנ.נ יויז"י ונים רש.מת נזני ת,:ית ות,:ת ,?נין מ'.נות'עוך1. !(!1. ילסי?:ן
_.. ,",ג.קר 21:!;()ןמ

 ),ן,;_
 י,,ל1%ת מויז ש ר ,1_נ

 נ1ן, ,קר",, יי,נת י.;,ן
 הן,,אות ישין- ,.ך:)קיו", ע:. תק:.ך, נ,ן "12; ע:' ,, ךוי

 %,ךת,ען:171.
_

 ק,,,,,ת מקיז
 ךך,,"ות לקין- "י'",ז,ו

 הה,,%ות משיז- ן--זי,מ%לוינ כגל1 ציבור(, ל:ףכי )רכיטה ה;ף;ע,ת?קזרןע
 ך",,,ות יקיי- י:-תעייס 7-1 5 םעים'ם לםיהודעה- ך!ין" עיניי "י:ו1- ויעזייין

 .,וין. "נית- ),ןש"ס וי)שיס נתונ!ה "לת1"ר.י הל,י7ן'1 :. "11ע", נוךנמ:ית
 נע,ל הק,,.. .ש.7 "נית- .7נין%:י,ס ישגת יו:1 ואיגי קי ו:י ?.נ,ר, ,צדנ. ין:ויך יעיי,1.:י1 נע,י

 הי,,,ות מעיו- לך:יד),, רנ.שהס. נ1נר1,הת
 י,ונות; יי,י".ת, ךי,ייל"- ,;ן,יןי;ה ך"ן,- גמ,ן,ע,ן ו"ן :, ,מה ע,נה "1 ו:,ה ,ע:מ, ית.נען,
 ,;יוו,י 11ין יויית נזנר ה,:.ת הה,נת .ן).1 מ.י;?ת יעזך !. ריש,ן אוף ,ר"ש ,ש,,ה נויש נך, ןי ל'יי' ,7ני 1י,והייס

 וך; :ךך:נ.ך.,ת, - :יקימין 11 ו,ןעה !רנ1נ ךיינ "זשייס תוך - "י7ר7ע'11הנזר
 "ן,,ץ,ת יקיו:. %י_.ך.,.י,ע,נ ץס - וך.יון סיטי %ת שינ,,1 הני!תי, ,יי,וק י%י1תנצ'יו, "",יי;ית ~T?i .7 %1" .יש: , ליוץ-,ך י,ל,י'נ נ:7ך7ן.; ,1 "7. ו,מ; ט,נת ע, %, ון,הו ע,ויויוה
 ::, :)ת:ע ונ:ונ י,ישונ תינע, ש"ו"ר!.?1ייס יהינ1ת י",,,.ת, ין,ו,לן- ",קך'עלרנ ,ת ,נ;';יךנ ך:!י:ת .ך1ז;ן ךל,י,י.ן, ר'7וס נן"י. -,ש:ו

 נע,מ .ורעיס, "נית- ,י,)נר,ך יו;'י. !ן,)'
- וון,ך,ן"ן יו.:'י ,יר:. י,1, נ,)!1 ירועינ שקן יינ. י::יויינ,ני,,י7ע'ן ך"7י,ית משיז- "";.;ץ,", י'י הי7ן ,7:ית rT1-nU ",ו!ר קר :י ך,זן,, נ,ך וךנרתגן

 "י-ת- ._;ן,דניהן ימוז', %זנ שנ, נ1, י,ין ך%יצי ושי ,ריענ, ייין.בש,ךץננ ,י,,ה י;ז,, %ר.,.
~TC" 

 נע.מ ה7,"..
ו,י ניס. ",ן,ה %ת מ,ן ימן1ר י,:יריסנן7ר7ןי1

_ ' ו.ל,'
 נע.מ -,ורע- ךנרת

 "",,.,:ית יקיז- 1וןיי"נתוספת
 ין,,1%ה מעין- י:1%ינק'";)ך :ן,.,ק ,,, ייךוו, נ;רן י.ר י"".! שקלוך "הת 7י,עקט'נת
 ן ":7,%,ה יעךן- ע,.ני;7י!'ה נ1"5. נ:1שי"1

 ן י,וכ1ה. יך7י"ית, "ן,ייטך- "ייי,ינ ו:'זת ,עס ו,ץ ו',.' ,ען :",,, ניני מוון:ת י:':יייהור7ע
 :.חך ,ור?' ת,נ.ת "ת,:ת ,ו;.ן ל..ען,ת ה-ית ק,זך.וי. ",1!:1 ליוך :ן)ן :ירוך ,!',!ו',1:ו; לנ' גהשייטו:1,1ת,
clfrr1'י:ינז, ע,'ו ק".זןה .י,.ת. ,ורע' ת,1'ת "ת,ות "ן:.ן1ן(17, ו1%י,-. עי :'ז 
 :ן,. - 47נ1 עי' הש.,, "וו1, ה!י7,ן,!:.,,.: ךיייס %ו. ל1", ::עךן ל.!,ז'ס ו,ל)ר ,תקי'ט"ית,י

 ןב:ינננג "יון מ"' 'ן ידי :מוג: גג:1-ע':'::גגבי:גןגגיג:,1כעגגגיגג.ג:
- טפ.ר)ו:הס :ta;o) :ל,' )! תע., ינין)נ,ט

ן



 תש"ר-1,30 )יכא.ם(, תמויםתקטת
 מ'זמעת ועדה מ':ו' עלהידעה

ן " ו?ךוגג:ג;ה:יתייהי.וינרי ק  'די; נ,ינ ;ע:ס י":;.ס 'ה י':'"י ,' י".י-יען ,י;'"'"' ך;:י.ם יהזץת "; 

 היפה סלע, מתהיהוד"ר ראש יושב שערך צובור ואנשי כדינה עובדי רשימתמתוךא.
 אלכט:די וץצירך המועצה: עם בהתייעצות ימאים להסמכתהמנעצה

 היפה כיואל,
 אחוזה קלו, דני1!ל חיבירב היפה גיראד,אליהו

 דימה רע:ן,צבי חיפה הים, ואב היבלרב
 ה.פה. תבור, "ברחם היבלרב ה,מה זייד, יעקב הובלרב

 את החמורות להקנות 13ח תקנה לפי כךסוהי בהזיף מיריתיכן ירן,?לים ,נדבנק, עודד דיןעורך

 ךיוז!ה. שות רחש ג'וש: יני ביי 111 זיןיירך הינה סני:, שינן, ):,,.(א"י
 דמרכומים בילקיט שפירסמה כשמעת ועדת מינוי ללהבודעה היאה עפרוני, אמוון הובלרב

- 378 עמ' תעי:"?, 193,1 הימה קריביצקי, אבימל בכיר ראשימכונאי  בטלה. 
 לעצמןעזר ,;ין( זקרי, ,י: הש-, נזידן;_; יר)ש,יס; רצין,ר!",

 ההחבורהשר 735315()הם עניני "ת הךייצנים גופים קהגישו מיעמדים רשימתמהוךב.
 בישראל:הימאים
 חיכה אבשליי, הרי מלהיםרב
 השי"ר-954ג דעכ,דד, על דם,קיה ארגזן הזק ישה "1;;ר, יייף ;'נ.??.נו
 יפו,יל ר(,'." ויסידה ח מ" -.עיי ,ילהורגיה ".!" "ייי;, .ע,: נ"י י"ס.יני;".

 --,-. ף" י " עב'' נ,-1'" נ' מ עו 4"''" "יעה א,נ,רוד, ןי,ן ןן :שןניסרנ
 השי"ד- העבודה, על הפיקוח :ור,;ון להין )ג( 2 לסעיףבקאם היפה אינולד1 יאירכלכל

 מי,ם להיות מייבאום אברהם נות סמ.:יהי מידיע ::גי1"119, היפה בבי, משילם ראשוןמבונאי

 כפוצל רחשי עכ,דה מפלח 1973( במרצ )29 הש-ל ג' יאדרכ"א היכה ברנדשטיין, יעקב ראעימכונאי

'S:?:bהר(!טי. העבודה מיק"בהעדר היפה גוראל, חיים ראשי 

 7;נ)ן,ש4 7117;(,י: הינה ונרסן, ק,1,נ,:, אלמ,ן''.סף ,;"1( נןינ )27 הד., :' נ,ןר;.א "יון ןייןן, ארס קוב,רנן

 י,2. י: ו, הש. "י, ן ר"י נ,י::.ן" י!:, ין"(.ג,.,

 ".גה י,נ,י,ס, ייני "י:,יי
 תמכיי-9%י פתיתתים,,'יגגג::מג:עגך::, )עגור:אים בעכירה השקיהיתינ;נ.ן: הייה ,ניש, גרע; "ינירנ
 רופא הרשאת בדברהידעה היה ני;, ,?,נ מ,ן'םר:

ץ =?,הן ל  ןי,י, 
 ו:,,.ת גםגןג:.ן::1;גןגג :קמל;"דישתן הין:; ש!':,ין, אית ה"נ,ר2

 היש.יה.ת ,רס"ן נ:ך,,ה יירתת. "די גירר,,, ו_,נזיןק, ?;'ני "ת ג:יי:;.ס ו;ו?'ס קדישו ימ)?:ן.ם רששת :הוךנ.
 ה'!ה ג:ג;ו,יג, נקיירו'

 ו,:,י1ת. ות,;.ת' ,!י רכותי,, גליקית ,ן17תנוילז,

 אלמתיייסף ";,1( נרי., ),2 הש.. נ:,:ןנ-נ י'!ת "יי,,, ":רוס י,נ,רן
 7;:יוךשי ]י'רנ;(),: אילת גחיי, איתי ג.נ,ינ

 ,114. עמ' הש:.ו, י;,1, ,.הי ךי!: ייקדי,.ריף
 היפה בן-אהרון,גדעון

 נןואי,,",נהעיייז.ז,ן",
א ע4' י'*.ל"י4.'-ן* חיפה בדקר, היבליאיררב ),י1ירו"י ם--הן .,-.ימים ה"י,-חה-.." 4  

  י-ו'י- *"'*',י
 השי"ט-1959המכהן(, הי:, הי,:, ;ד "י"יג

 ל1וער מבחן קצין מצוי בדברהודעה היה י,,, א:ינ זץתורו
ן אילת הלהלם, מקס היבלרב

' ' 
1 

 ?נררךס ואיית ,תלמת 2 ת,מ ירי משיה' שותי'ף יוי'?ו.' הייה דקי" ר. דץ,דג

 "ין, ;עסי ,-'ייהיי-:יי'תשין-7]י1ו'כע'ת'",י-וזןעו-1"וי.ע,םלקךפ"
 עם. ימת יץ?י מדן מעתירות רן: נק, נ. ווו הם.ר2

 חופה לבדני, אחוד ראשימכונאי
 לגוער, מבהן וקציני ראשי מבהן לצין מעוי כוברהךווצ,

 ריפה ל:רין,עמום
 זה. למי תתיקן 330, עמ' השי"ז, 313, המרמוךימ בילקוטשפורץ,

 בורגיוסף 1970( באפריל )25 הש"ל בניסןכ"כ היפה מידוף אברהם ראשימכונאי
 דייןשר 11,,;()ין אילת מימד יהוה ".נ,יג

 1442. עמ' תשב-ב, 1273, ק"ת 199; עמ' השי-ט, 895, ק"ת1 2225. עמ' השחח, 1921; עמ' תש"ך, ק"ת1

 הסרסומ'םייק'ס
"524 

1957 1979"ע14 הש"ל, בא"ר ה'
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 י"צליוי "'ן7י:"י'ית ננ'כ חילי קטי:יכ, כע:ינ. דין )כררי תל19היק
 מי:ו'.ם ניטול ועל כעד פקיד מ.נו. עלהודעה י וי"ךך ::ן,,:'-"' ה:ט"ו-1933ו:ערריב(,

 ראשי; מבחן קצין - הורוויץ מנחםד'י;2:יי
 ,ץ"ן,קין, .גן-י ,;עז ,קי, % יעיף ,ן. ועותי ;ת.,, גי לון,ל%מ

 י"ס.. לי". ,ן,ן ;זן-
ךוי,ס. ,ע;ץ יעד י"ן .יץת 1,,ן, ".;ינזר "ה מעיתי)ל .ר.ק,.ס לתהית, מנגן ,ועת- ר..ךי.,ס - הקל.:-נן,1, ע?וך,ל, וןש "1,. ןעך1',טעינ,זץ

 .יישלב :,ה., מחן 7?ץ!ע- נדוץשניס ת,-,נינ-;ה ע'י'ת קי ק.!.טת נתן,ם ",:)י"""
והדרום; מקיד-ת להיות ק.רקין ומרים כרי חנהביסלהיאתמינייןעל)?(

 :ע,":, .ן.ל., ודן לקין. לעץגי1ז?:?:1יר
 קן-ן"

ת'-"מנלנח"יביןנ:י:ג"- "ימתיק.ןיך
ת,-אנינמחחי,ינח1 %7ץיץ- שנילל;ך,", ות. ,!. השין 11;, ?:' תש:.ל, !"11, "!יי)ך.סי'י17ס

נ.ו:"יךנ'"ק-,)%1:ןךן";%ה

~c?'
י"יינון, בורו  למנואץי,י ;;עיקי י!!,ל,"ך

ת,-אנ'נמקה',מון ,?ץ;ץ-
,במינון - .ןנ..ן "12. ?ל' תקט'., ;,1, י,קן

 1ן?(11; ייסק מקיוי, מתן ,?ין נען- ,ורר"-ן'
 יעניו. ""ן ל""', ימו T's7 !וו- עניש"י" תשי"ח-1538 ההעד, שירות'חוק

 יגיף מ(ייס'פ "שמית.7ן ך"ה'סק, '"ן ' מ. "ת י.ליה' ,:ל. סעד פקידה מימי נדגרהודעה
ע1ר.1,, "נען, שייית. ,,,ק 1 יעיף .!. יךנותי נת71, ני מנויו,חזי

תנין,!,ע,.1ךן,1ן ן,.זת יך'ית נמי,-%,י"1 "ותך "ה מ.ניתי י,תש'-ה-,י1% ! ר.,ניעיין י שידי
 , ג,נרלן"ן.וך ן ,,ריעסו, ,יית-ע,י11' ון,)ך.ת ךךין?ג נתקות ך"י)ר 7"), ין:'1;עי
 נ;'!1נ."

 ! ן.ו,:)רעת בוך:'וסף "1%1( :ל". )4 חק.,

:':י
 ,מ'-,,

 יר.זלן,";)ת 1..,וךי1 קיןקי 1!ן,1(,ון
 ו רנור,, ,,וי!"1: ן,1. עי' תשי-ג, ן24, ;-ןן

 :tT~Dרות ! !ר:,,מך.ט

".,ג,.:ש.1י.".,",",.%נ! בכבהן עכרייניפ העמרתתקכות יי,י.11"!תר ו קירננר1ונסי
 ! ליו.נו ג,,ןגדר תשי"ט-1959 המבהן(,)שירותי

אורי
 י71ן,

מריסניננ11",ייגיוך;ו1  קציני של מ.נו.'ם וביטול מינו.ים בדברהידעה
 ל.נ.. 1יי'.יויין: למבותריםמבחן

 ,:נ.נר.נ, מנ", י7?.ני י%ש' מנר ,ן.י
 ע:י.י- יממות ,ת,',ח ! חי:, ,ן. ;ן:)הי נהדף :י יעויןי:'

 ן זך. ין' תתוב ,1!1' עם נ' תש- %!,' ס גיין,מ יעיט נ.
ניס

 נ' שייי' - "ת י.נ.ת. ), .כ-,נ,1 תתוי ולנתן(, )שירותי נינתי
 ";,1( נלינ ),1 חק-י

~CT'
 '' :ו שלו: ,.ן ךיי,..ן נמאס ,דן ן,ור.ס, !141. עי' תש:.ן, ,;12, ,.ת י,11; ?:, ,,ך,ן, ",,, ...הן ישי- ל:,1 ,ן'ו' - .,.1 יייך:,ס שן:)ת.יס ה";ש'ס11( ינון;ך 11,,;()ן: בורי

 ען, ת;:.ן, !,,ן' י-!ו ויזיוסו ייוע,.סגילוונת
~lTSU 

 1!1ן. ע:, ת(:-", י11%, '-ןי !י,שט,,מין:. !י'.:ינינ7ג

 ' נ".מוי:ןשר.ת

 נוישנקיי
 י"ג. ען' ת'::-י, ,1:1,"-!

 :,ן-11ןשואג י',.7הון
 תשי"י-1932 האזרחית,הו; .נ"יעל"י1
 י':ראליה אורחותעל ;;ךשי, "יגיזי", המעידה תעידה למחן סמכות אצ.לת בדברהודעה 1ךיי:י: ת,-"נינ:מ"י,1ת
 ו, ויינן ,הי,-.ן,ר; )י( 1! יןע., ;ךת"! :, ייי,ן":. ובישי,ל.ת :יין.:,-,.ייפז.!ך

נ,ן,, !ןנ,ה קליי,יעי ",,ןנ.:: יון7,,ך .ן. ישיא,.ת "1-ת עי עע,ה תדין ,לתן 1;יי:, 
לע.י

י- . .1 י.!. יור.ך:ג ;"ןי.ר'ת  ,::רוי";תר 1";י;,ים ,)נרויש,
 טם,הא מתהה"מ ";,1( נמיי, )"1 תק-, י:'ןן" ל.:..קד",

 ג!:'ןשי 4",י;(."ל נין,,..,ן נ1-!מ'"נינן
ן וזרזןשו,ן.ת ויןמי.ס

 "2!. ען' קע;-ן, ;."
 !1!. ןי' תשנ.ך, "114 וע' תע..:, ךך:' נתראזי:

ן
 "11ן.,.(ן "ש.י. י,,.י "' (ו"1. ";קיל.-.יזין3ל19

ן



 1 ו2ש"ך-550ן ":,יעצ"(ו "ה'ט'ן "' ע" 'ל" חני י, "ע?--;נוו עיים, "י;ייי יחוו ו):( תלה,!נזה,!
 ן המועצה החלטת על הודעה ,ןת,:ז י.מזות קן, עו.ס איו,ז ק, יוזמו תנית וינ:, גיי,1.ע

ן11 נ,רבז 2יל וניהול פית,ח לשם ויוגב לביט טמיר, האזוריותהמויצוה

ותרנותו
 ::גגן :(:ךג ג::: גג::ן::: "ך ןג;: ":.ן .ן(?,. 1,ן:.:, אייו" ימיאנ"' ת;ש'" יפוייי

 "7"1( נ!נריאי '2ו השיי ,א' נקיי ו' יייס נ' מיי'ע א.י י' ""יי נתמיה ,עיין דיבשיות ניתנת נזני "נקעת מקולית רשותי;,
 ע, ית,.:ה ,"שי הע-;,212,27%, מנטר נהול ייה' ד-וקי'ס" נקר-שנ?. יויונ, !גוו ע, דךמונה נמשרןהי:ומ:

 מוצרי יצוא לגבי הכובל ההמור את זו ההלטה מתן מים קיםעלוש
..1. שפירא חייםמשה "7!1( גא!רי, )"1 הש., נג'זןי'
 מהיקי:, ימנתי ניעיו י?.נ1ר ,עתן !תווה מיודההייפה ד::'םשי "ו;";(),מ

 .דושאיך. ע,נ,ננ,ן "ו. עמ' תש:-1, נ-ן "4ן ?:' העי,ו, "17, נ."י
 "7י1( נהיי,, )ו הש., נ' נ"רנ"ט

הו-

מ, "יימן)"מ תשי"ב-1932 הנפט,
 עסקיים הגבלים על בטיעלהממונה1 הורוב'ן

 שטחים הוספת בדברהודעה
 "שי-ג- ""?, י"1, ,4 !עיף ירי יריתי ע:ת71ף מוייע.":י

 4,2. עמ' תש:-א, ;7"1, ק-ת G2G; עמ' השין, נזו, 7-ה 1

 הש., ננילן ס' נ,יס קוניהי ימן?,, עג זתייעי.ת וכהר ן,2ני1

 תשכ"א-1961 הייה עריכי ישכת "" צוטוגגוג:יב: ::::::גן!
 חבר השעיית בדברהכדעה ,ן,1: נן!.יס"ם

 י,ש;,ה הק,.ס ירך?. ד:קמות. נ'ה-זיו נ. י~" יוזיייס ן,1"י1 ורשם ",","27,",",;,1 ?ינן,נ,.זת תשג-ן- הזין, ע.ינ. ,קנת ,הו, 72-1 1,( ," ,ס?י!יסבת"ס ן ",",";2,ג7"."; ?יוןמ71יית
 ' ' "ליון. נ"ייי' ,יי "ש.' י;'נ; ג-י ריס ""יש;.ס ין"ס:ן;גג:ןגכויי',;4'י;ן ,מש ש, ,ת;1!ה עירני-ין'ן נושנת מפנייתו נן-'היזו אגרוס"ת .יע! ""ן,247,""".נו1 ?'ון,נצות

 ריטנעיטרייךי' ";"1( בי". )4 תש.י ננילןנען "ן"'"27,נ7",,;1. יין. ,".והחויה
ען"

 '"י" ו-ים-ענ,-( ).ינו- ",1,י1ו מישיון "יק -?:1,
 1 י-יבשיו-:ur' 21נ"'(,הס

מ'נה,-

 להלן: כמצזרט
 "17. עמ' א, הש. 17'נ' ח ני  ".י,יז2,ין",יי1 גיווירויה
 1:שנ """'י27,,"ן,;י1 ז..1,נקוות
 '"" 1ןשס "",,47?,,;;,ונ1 ןי,ןינקות הינ1רי1רים -י.סאיםט*.*מ ונשם "ו",247,",",;י1 ?..ן,נקוות
 במקצוע לעסוק רשיון קבלת עלהידעה ומקן """'.נ2,,'נ',"IT~S 1ייקיית
 רעיוויה ,יננו יחן מנקרסים ומיקס שעמ.תייס הבשים ני נסת, השף ,אורךי!.;ה מין'!'! ן, דוסיינייי דיו;".ם יל..זה )ו( 4 ,י..ףנ.ק"ם 1:ע! ""נ,,24,"",,147 תיוןיריית הוסך'נך'תהרפואה cr~1 ",,,נו2,""י,.נו ?,ון.קיזת

 שלקרננה ו,"ן,תו, נסס ,ן'!ושי רש..וות מהן נזנייקיזעק
מן' זה. ,ן. תתוקן ,"12, עם. תשנ,ח, !144, דלי!ומינכ,,7,ס

 יןרישימסו"שט לנדאוחיים "ו1%( נחלך., );1 תע-י ננילןט'
 ד!יהוהשי 2,24;()"מ

 נ,' יי1 יןיח','ןישע י:'ין'"י נ,ען'22".-
%12"ה,-%נינ

 רשית nDT?n סיום בדברהודעה
יוגין ק יי? יריכ

 "'ית' ייי יי שכיב
"ן~ "וו" ת,-ץ:ינ נ4, סיקויח' מ,1,י ישי,,,ויו עיוררה )-ניגרי-(, 1,21 מנ' דישיו. עת;1!ת מ11.?,"נ. פון ת,-%נ.? 4, המעל י.נ.רח' שייןמיג", פורניר ן, תשי,נ-2;.1 דרס, י,1, "ו ,נ?.ף נוהתןנתינה.ע,

 רמה-יונף, מעון 1"1, יונ!ס,רח' קיוננני;אנייה ;"' תש:-ה, 2נ14, וינן: עמ' השנעה, ",!1, דיי!ימיםנ,,,ון.
 ";,1, עמ' הש:-ס, 1-,ו;7,1"11

4ונ"נ,-יי השעי 'Io':a א' נתחייך דנהיין"
 דפני" "7י1ן נאפר,, )% תש-. ננ.נןנ, "ויו(. נעי.,)7
 "וסייניייס השירותיםמנן, 1"772()ים אט'ברמשה "ען( נאסרי, ,י1 הש., ניינןי-;
 cr:n ?:יניינן, ;!,72(),מ
 2"נ1. עמ' ,ן-", פי, נ' ניד א-י, הי,'ן aez. ית' תשי-ג, %"1, נ-הן

1959 ו7,י.5.,ן הן'י. י,-י "' 4י[ן. זנייון'י'.זיז



 ו:שט"ו-155!1 )ג.מ.1;.ת(, הטרסה ש.רוןה., הי:לח.מהקטהאי
 שוטר של שירות תקופת הישוב בדברהודעה רוקה'ם עוורי בחצות בדברהודעה

 ער, גי גוויע יני ן, הרי,ץ.ם ,תקות ן, יהקמגלחתן
 )ו':.,.ת(, ךמוינן שירות ,ג71 ו( יעיף ,:י גזמתינתו,ף %ו-

 שירותו תק.:, נ' ,"י,, 17 נעיף ,עיי) יורך, %:י י, ה:ן.1-יד!] י,,"ים. עוורי ננק.מת ;:ז ס:ר.ק, "1,%,"1, ן. לשינוןקיינ,
."

 ענייי
 מזביור' "ו%[( נואי ,7 הק,,

 ,:עש: שן.א מקליפ, ",.עור וכס סעף קולי ,"!"1 ןס'ש,
 שנה. ,-!! הוון, "ןע.ס, ,-% a1;v)ו ןני,%ית משרז ש, ":,,.ןן)ק, "!%וו()ים

 קופלפ' "ו!]( נ,[י', ), ת(-. גויתןי' וו"!. ןן' ו', נרך %.י. ך.,.י
 הבלליהנ:פקה  rroGei))הם

 1947  ברמיה, המ,עבקיםתשיח
 שאבד רשיון  ביטול בדברהורצה

 (,  1147 ברפואה. המהךן7יס להיות  ין חקיה להור,והיהורם

 מציאה(, )ההירוא המשטיחו:-:וזן ןי',!וי2 ןנ. נ.שר", נרפותך ,;:., עןישיון הוןןן גוןון;רת
 ,?:יי"ז--1935 3לרן)יי, יוניון .ד-ר הן:י,ו הבר.ו)ות מעיד של היללישהיבהל
ו , בתו ךןגי גיייו ידי יל שהודע  ירושלים. c:?n ,4 ןיירהוג -  

 הורצותביטולגיל.
 מחר ,ו"-11, סמיה ש, ת.נע.ג י," ס?.%תה נחר"היזע" ןז'ב'ןר' "וין יריי., )22 "".י  יחי)סין
 7"וז, צנע 7"ונ,ע., חשרה "ו7":?7", מיי; ג:יי7,1% יורן ש, ךג"יהד;", ]]"77(),ן

 7:יר::"
 גי,,.ן

 ג:י"' - "7!] ין:יי"י !CT'1 2 ין()יייייי'ס "27. עך' %7"ן, ינ' 1 תין' 47!1, ע.רן
 י,.!ג,ראש יקי בן-שלום,א' %"". ינ' תש-,, "!!], י.!:

 ארכיוני הוסף )ביעור הארכיביםתאות
 י~-!ן' יקי יני"" שי תייע'נ יי" ת."תה ניניפיך" הט;וכיות(, .ברשייות הכדתהבכבדות

 צתי" ג::י:גוב::ע, ןגל:גט::::'גש: " 'תשי"ז-1937

 סונמוויוה
 יתקרן

 "קו בן-שלום,א' י,א:ר,ון השתן-וווין 7רשו'ותתךמ;וי.וה(ד

 מעכו נתי קי !,יביים תי,.ס )ג.ע.ר וארגיו:.ס יהל:יתג)א(

 . המשמטים שמשרר מודיע אני 2, תשכ-1585-1 כשיעת(,ומשמטי

 אי:.,נ' ינמר .נין,ר נפקה הו.ש גיכת-;ן, השבס ישרטגיח
 י___-,.1. ._..,_ ____ י_,__

 .י,.-
 _י,.,,

ו:שכ"ט-1509 ןרס..ה; .,ונפנות סלילייםתי,יס1.

 t2CQC3 יי ליי?'ס הייייח ייפית יי לז-י' ני"גיייייס %יי"-ב; ת'7.ס". ( ן,)ן'יי,יייין; ך5 למציף בהתאזן זמ-ה לוחות ה3ח בדברהירדת  הילולו פיוס למר שנתיין נחום יוךנרו .!ון. הנגחההיקי2.

 ,ן.ון ,.גוו "וין' יון %ים-%י-ס,ס' י-%ו1"2 %)ו!22]!"!' ע.ית..ס. עיי "ו,. ע1 ךגירוה ברבר פייל.יי "י7.ם4.
 ונטן-י)22י""י,"1(

 ךי, נ"מנ::ןיבנטתש:-::::ג."'ן' "::יז

 נ.ז.ר ,",וי "ויוי !,'ן גלענת ,ע'1) "ורוו .יוק,.נ,1ן2"ו, ,-ת7,2],ת7:.ו,;ס'"4., %!"!ו, מנ' ,;,שים ח:1..ת ,.יצת ני "ן,, נוהמוויע.ס 4!17. עמ' תש..ו, ו72, קעתן
 י:ת יי נ,יוקי,ן' ול,זלעין ,"נזי ך,ש,ס %:ף ועתק'י,ק,יס

 'יישי.ס. ינע'י" 'יישי'נ י"י' עיאפייי השט"ו-1933 )גימלאית(, המרתח שייותהזק
 ו,1!1, מס' ,ו.ש'ס הו:וי.ת ,ונוה ני "ה,, י,"מסייע.[ שוטר של שירות תקופת חישוב בדברהודעה

 נ,ש:ת ,?..ן י,ן:ו ע:., .:rr ס.מיע, נדר ו-1"2!1 ",?,ן,!)!), )וימ,,,ת(, "מושה קירות ,"1, "ו סעיף ,ן. סטותינת71ף
 עזי rTr::n 7יי, ג,שגת נ".?ן, .ן?!.) י.ון י%יוי' ,תירי,י' י, ליווין ענוון תועי גזנר ,הורע" ונותם ן,תע?-ינ!%]

 נתרשיה,. "ן,י, מינו ""וויזת ,ן'ע?ךיילשיי' מס' ש. ע.רות. ת,1!ת נ. "1,, 1-,) 17 נעיייס ,ע:.ן מורה,איי

 תוון, ךנינ, י) ,רעשן שהי" מנסוך, שקיה נ:,-ראשוןו,!"
מוייעין שניס.,-22

 נו"
 ננסת ו'ת, "1,,, לן' ,;.ש יונ.'ית ,וך נ. ,,,,,

 נך.:ך, וך?:.ן ",נך ,"ווי. ",נקר ס7'ז יישנה יעזי, :י?;,7ן"' קופלפ' "1,7( נשר., )4; תש-, נמין"'

 ;'ת. זמ7י:'ת .יי.ע;ך ,ירה ך:,יו ?i-Sניקיתקלפ,ןוךנ,.י 4,""72()הן

 השכל ישראל "1,7( י"יי', ,ק..)2! נען)ל.. !%]. ען' תשסעו, "1, נ-חן
  היקרק?ין זהטדר רישים אוףמנדל 785. עמ' העכ-ח, 1450, 1"מ2

 14.5.1970 ת:מ"ל. בחייר ח' 1624, "פרסוכי[ילליס1960



 תשכ"ה--נ"פ1 והבזיה, התכדןחוק

 רמה-גן מקומי, תכנוןמרזב הל-אביב-~Ta מקומי, חכויןמרחב

 מכורסת תכנית שינוי אישור בדברהודעה מפורטה תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 ידשין, ותנגין ".ק 117 ,נעיף נן,אס הנזנה, נוהגינית וך::י", 7ת:מ1 י,), י" ,נשף נהה"ס יוזמך, גוה::חית

 ניעיו, ביתש:-ן-והן,
 הי-"ן'ן, מדון י,ננין, יתרון ":יינית וועזה ניהש:-ה-;",1, וגה., ו,::ין, ,הצין המדווית ")עו"

 תקרא ממורטת תכנית שינוי לאשר הטניס/ שר באיש.רההליטה, תל-אביב-יםז' ולמיה, למכוון המקימית הועדה ובמשרדיהל-אביב,
 6204 גוש -~כן-. מס' מפירמת להכגית שינוי רג,438 מס,"הבנית 3 לכ' שתוי 1359 מס' -הכנית הנקרא מפורטת הכנית שינויהפקד

 אליי, ":?.יף ותשיים עג גיתו ירייתו, עי שן.יןת נ!!.,ילקה ז:!.יף "תשיים עם נ.ין .ס-, מן' מערסת ~r1:ir !"!1,שנ"
 1424. עמ' תשב"ט, 1525, המרסךמיכ בילקוטפורכיה"ליד.

 נירי אוה., אישרה המצווית השיה ש:, ניעה י,ייי'7ש':י' התאית; נשית, ":,וזים הש!היס1",ה
 ט יקביעם 111-"ון, ",1, ;"1, )זדך(, "; ",קוה ,ן,,י ",,.ת ""1";)ש

 כנוייי" : ג . אי ושהיי

 שימשיי'נ ששעית ם נ"מ השיים' יי" גי' נ):גן::כ ו"4 )ייר(, 2ע :ןקייח, ";ייי:ןע:זוע::

,'ק )זיך(, "" )זרך(, 1! )זרך(, "1 ך,;.ת והיי ה,7,ת "11"יגש
ו ן  יינ;." "ישיייהןי".":י"-ין י"שיישיג:,:;ן(;יןןןןוב:נך4::ם',1:ןש)

 )זרךן, "" ו", )ורך(, ", 4,, )זרך(, !ו 1", )זרך(,יי
 ננ,-גרק מהמי, תכננןמרינ )ו4!1זרך(, )זרךן, ;4? 24י-!ו!, )זרך(, 1"1""1,
 204, 01מ, 298, 254, 294, 289, 5"2, )דרך(,247

 הכנית הכנת בדבך דעהה' )זיך(. "!" נ!,, !!ו, "1!, "1ן, "1!, "ו",ו,",
 )"נ).ן, ךת;1.ן י,), 77 נעיף ס' וי נוק' מיידועויקי נימין תוניס, ,,א ני, ,ריי) רק,' "קנית 2ן.נוי מ;ו:'ןנ,

 5 מס' החלקה שטח את לתכנן החליטה וי שוצדהתשכ-ה-1553, לקהל. ממזהים האמורים 17המ:2רדיכובשעות

י ,"[ן. מיש "ה ריי"" ""י' ":;י:' פיס י:י "י ייי'ו י,יוע' "עיתויי ו , בייטל שן-ה: מ,ימ.ת ויו, מן)ין 1:ן הדמיה, ש,:.י ין, ע, :!;עע"מ.

 1,נ;'ך ,תנאן ::!ימית ןי" ה' יאש'SC1 דוש..[ היך רשוי, "תו ";1" או יתדית נפקוס נ,1, שתן7תנ)1)

ק ות::.ן יש.:.י יע:ז.ת ,עניש נרשים.,, 11 ווזעה ש, !רנתהמ.1ס

 יאן.רה.  ךמק,מ.ה ג,עזהנל'!יזי
 גג.-גר, יןייי' כגווויריב

 תכנית הכנת בדברהודעה ר1נ'ק ד'מ,יג:ירןתש-ל)22נאמריל,7!1(
 ומעיק, ותינתן ,,,ק 77 נעיף !' ן, נו:, מהזיעהיתי ת,-"גינמנוו

 20 החלקה שטח את להכנן החליטה זו שוערהתשכ-ה-1955,

 6190.מיש

ן , ב גיטל. הל-אביב-יפו מקונ,י, מכנוןמרהב  ולבניה לתכנון המקומית הנעדה ראשיושב
ננ,-נך7 מפורטת תכנית שינוי אישור בדברהודעה

 .ונצי", הה::.) ,"), 117 ,ועיף נסתתם שועה, נוהנלנית
 ינעהיין בקי:" ה::11ייינ ת,-":ינ, מהון ו,נ:.ו, ,תמון הקווית יועזו ניתש:.7-;",1,

ון הנקרא רפורטת הכנית שיגוי לאשר הפנים, שר גאישורההליטה,
 לתכנית שלנוי הכות עלהודעה רנ' ),ן.רכת יתדית ""!1 יעצת נ מב. שית, 4!,1 מב.-תעית

 ניה"ם ךיזה, גיהי.ת:ת דווי 1וש  1,11. הייו - "יייינ ל7ייית יןיךי" ":יית -44
 לן?.י

 יהניין, ה":י11 לי,; 77
 ;נעתייס, ויגוין. להדון יי7ייית גוידה גי  הן:--ן"י1. הי~ירף ההךרין ?ם גתך גן,יהו. ?.  דהוךךה דר-. 4%,ך.7.ת
 .ן:'ן ,;,ו( נייי )! הש., א' נווי נ-ז מיום ג.שינה" התריסה ו"!1. ין' הש:-ך, !144, ד?ךנ1ייס ג',,וס לציריי"ן.1,

 נב',99. ב.ע. לתעית שינוי 221 מס' הובגית ב.הד אותו, אישרה היהודית ה,עדה שבה בצררה החמור,השינוי

 ךמ.!ע; יחרית ש.ע. נתרוס י;:י,'[ וש:"'ן הם.,," הץ:.ין גייווית "ועיה נ:שרזי ידללי אדיו, יןלירף יתשי.סעם
 ונ, ת,-,:ינ-.לו, 1,::יה, ,ה:),ן דן,עןת יצערו, נישרייוגן

 ישן להקה ",7 ."1";יש
 1"4. יהיה 1",ק ,,4 מך,לה ה,, "נוו;,ו "ה,. לה)"'םהנ-, 4"1: גך.,ה ך,, ויו;)ק שז:שרוין )נשן,ן נטיס הורס י," נו ,עיין רן"';,ישן

 יייי'" ":נ11 ייק):.ת לוען" ראשירש: ומנעיה ,ינון ה:,ןןן "ירזה ראש.)שב קרייו?קיבא רייק ד' "7!1( ניר,, )4! תש-, נציהןי-ה

1961 975ן.14.5 הופצל, בח.'ר ה' 1624, המרחומיוילקוט



 השכיה-5"טנ .חכנ'ה, התכנףהזקן
 ני:.ם תעיון, ,ין נ1, .;..1 רשני ךתנ1.ת נש.1.י י),ע.ן.1:. סח"-תן.ה ל,ימ., תשיומי":
 יפי. סתי"'ן י'"יי'ן שיןשיי.םי-עמ'" מפירטת תכנית הפקדת בדברהודעה

 את הרו"ח אגר, תבנני פרט גבל ~ו בבנין בקרקע, מ,1ו:יןכלן
 ע, ןרנ.:,ך..ס ית"-תוך, י,נן.ך, .תגון ,ן,ימ.ת ,שוך .גישדז'דירת,ן "זש..ס תלך ישא,, ".ת. ו.נ, א. ",:נית נתרס :,ו, קנךזת::ין י,,.1 "י1.ן, ,הגחן יך,ו,.ת ד1עון גיקרז, גיהשנעך-3"1%,ן שמך"נ מןין'ת ויזך ירין וגן :תגלית, שי:,. .ן. ע, ;!ועעין. ו"גן.י, "תגו11 יגיל %" ייפיף ייתחם יייעה' נוהיימין1

 ""יגיה. ךך,ין,ת ,.ען,נקוייי .1., !",1!1ן יר' יי,ריה -הג:.ת ":,יאת מןורסת חגו.ת"יבוזהן ךת:נית ,ש.נ.י הת::ז.ת יךויש גיעולות, 11 ך,זע"
 אי.י. "ייירף התשר.ט עןג.הי

 ,נשער. ג.ליס תעכב ,,א ג" .ייין רקאי נתמית לעסיןנ. ן:ך:ומ11 111. 4. ",קות ך,,י % הבך - oJeoווק 1י::יה ,ת12ן הןח,,ית הועזו ראש..שנ נתג:.ת: "נ,1,.י ושסריס הס,",ךן חיזןא' %וין, גייר.. )21 תע-י ייליל.,"
 1. 1., מ תגנןי.ינ "ן,. !ת.".ס ךחמור.סש"משרזיס

 אח. הרואה אחר תכנוני פרט בבל או בכוין בקרקע, מעוניןכל
 מפירטת הכניה שינו. הפקדת בדברהידעה ,ת::,1 קידינ ילימ'ת ועז" יו1זס 1:ן יתננ,ת, ,ן, ע, נ"עעולו
 "1 יתרס יקישלך

 יהפיך, ךתג)11 .ן,, %, .;ע.ף ניתיס יזע,, ג,;:ן;יך סרן.מ. ייוב ךוקייס הנך רואי, "1ת1 :ובי
 היפקד נתניה, ולבניה, לתכנון המקומיה הועדה ובמשרדיהמרכו, האמורה.המקימית מחוז ולבניה, להכגון המחווית הועדה במומרדי כיהשכ"ח-3ח5ו, הועק במשרדו להקיה התנגדוה להגיש ברשומות, זו הירעהשל
 נת,,%1,!., מן' יידית תן;'ת -ש.נו' "),ר" ך!,יןת תשי,ש':י' חיון א' 1%1%( נשר., )וו חק-י נן.יןנ.1

 "יזו. ייפיף ",קי'י ען:',י 1,ג:.ך יקג:.ן דמי.,ית "שוה ראשי,שנ
 התעית: בשנוי הכלולים הי.סחים הסואלה משנה ועדת המרכז,מחוז

 13, 19, מחלקות הלק 23--ם2 25, זן, 57, חלקות 8270גוש
.5--13  ג" .ן.ק רקחי ,הית נשעני למעתקיי נסי1סג" מפלק תמןמיהב

 "ן לתירס ""ייי.! ש;1,;יי.!י:;;ית תכמוה התליית הפקדה כדברהודעה נ.מ.ן תשתן, ,,,
 "ת הי.,, "יי, "נ:,:. ירט יני אי ננ;'1 יוך,ע' ין':'ןיי 1הנ:.", "תזיין "., ן, ,;ע.ף :"ת"ס ".זעי, נ,ה1מנרת

 שמי"ג י,.מ.ת ,עזך יךוןס ):ן ית:1.ת, 1.י.. .י. נ, 1!:;עיי. משן 1,י)'ך, .השין דמ,.ן'ת היעוה גישין' נ'השן."-!"1%,
 ,תמית ,ק';ו' "תנ;ן,ת ,":'ש ניעול.ת, ן. ך.וע" שי לי(י):ךלין דין,יל.ס נקן,.ס והקת התג)'.ת ות,.,ת "ית ענה קי";1!ן "זק"" ".ך ושא', א,", 1,ן, ", "קרוית גת,,ס יייי '(יד"ת:1.1 "ולזה נסן-בנא, 1,ג:י". ,ח::,ן "י,1ן.ח יועזו 1גלקיזיויינ,,
 ך"י.דך. ין,י:ית ".עו"נלשרן.יחן:

WT~שיי ג:.נ1..ך 7,1. 4!-!", %!, י4, י4, ,4, %!, זן, 4!, ",,.ת "44ן, 
 1,נ:.ך ,תנתן הל".1.ת ",עזך רחש"שנ ??1, 121, %"1, 7"1, %י-4"1, %2-4,. !11,7. ח.וןא' "1,1( )21נא!י',

 .נשנות גיייס תשבס ,,א נ"ה,ייה יייין רשא' מיוגיןנ. המרכומחלו 147-123.89,
 דמינן ייון" ת;ן.1מרחב יןיי' !תיטיב ,"ן,ריםעימשרויס

ע?:ינע:ענ;י
 מפירטת הכניה שינוי הפקדת בדביהיד-" שךרהנ ל,ון.ת ועיי יונים .גן :ע:"ת,..הן

 ךמ.ן, יה::.ן ,"., %, ,יע.ף ניתקן ",לעך, נוה:ינ-ת י.,ס הושי.ן תוך רק"., ".תו ויני "ו :החוס נ"י שפיותנ;,1
לרנו:"

 מקו ענניך, ,תגרן ימ",1'ת הקזה גלעיז' ני תש:-ך-!",1, חייי ג:,שרז, ותן:ן,ת ,ן:'ש גרש1:1ת, 11 ך.ועה ש,
 ,.ן,ז "יקז, 1,ננ.ך, .תנגין ילןיך'ת ".עיד .י),ייי.,מי:., "איויה.ומןין'ת

 לן. "יתת ;ן:'ת :ךן קקי." וין:: :ע:נ,: י:ב:יןג.ינ;,;ות".י),?נחסנן:

 "תנחית: גק.:1. ,נ,1,.ס השס,.ם יי.ץ,ה ילקומ"11
טייבה.

 ג.ז.ם תשרב, ,.א נ,, ,;"1 רשא' ה דק:: נ'ל.:ץ '1 ירע,:י נת1.ה מ,ומ., תננ,ןמרהנ
 הה "רון: אזי, תזומני !רט גני "י ננזיף גןר,ע. מעטיןנ. מפירטת תכנית שינו' הפקדת בדברהודעה

 שמריב י,ומית ותוך ן,:ין 1:1 ות::.ת, קצי. .ן. ;, נועעיך. .ענניך, ותענין ,ך., %, .;עיף ג"תאס וזעה, נוהוצנרה
 קזק..ם תגך יקרי, ".ת. :1:, "ו יתדית :ק,.ס 1,1, ש,."תדין יק,1 1,ג:.ך, ,ת:).ן ויך,ו.ת "יעיה ילדיי. י.ת;:.-!",ן,

 יהננית ,קלו. ותנ;ן1ת ,"נ.ש גיש.:1ת, 11 ייגעך ש, יינ.מ,יפן י1(7ז :ת1.ה, 1,נ:יך, ,תנתן יךלימ.ה ונעוה וגישרזיהלרנו,
 האל,רה, המקימית היעדהבמורדז מס' מפורטת תכנית -שינוי שקרא מפורטת תבניתשיגי

 .,גן.ך ,תגנן ךל".ו.ת ",עוה רכש.1שנ "תלית: נקיתי ך:,1,יס קקט"ים יב1",ה חיון א, 1,7%( גא!ר., )24 .;., נהג.,." אחי,. "לעדף יה'ני,ט עם גמזנ,,4,114א'-,
 ימדנזמ,11 21. %", !,, י12. יקו, החוה ".,' 4"2,והש

 4.5.1970ן )ש"ל, באיר ה' 4?16, הפרב.מיס.לקלט1912



 השעה-ה"פ1 והבניה, ההכנוןהיק

 מס' מסורסה לתכנית 5 מס' "שינוי הנקרא מפורטת תכניתשיגי התהתין הגליל מקומי, הכנוןמרהב

 ר .יתנעיאין. מפורטת תכנית הכנת עלהודעה
 געי ' !1": מגיש "י, שי מאיש "ייל' "ש1

 נימינ תשלים ,,א נו יעיין רשאי "תינית נצעף ך:ע,ךן:, ון::י,, הג:;.ן יצו, q'ua) 71 ניתפס גווע", ג,"ניתנת
 ולמי" יתמן ה:7ו:ית הועזה י.השתילווי],

 -גדי,
 ,לקי. יתסיס ""מיר.ס ("ישין.ם ונתעית התחתון-

 את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל בדעינה. צסון לאוור ממורטת תכנית להכיןהחליטה

 שנורחב מקומית וערה מהנדס וכן התרית, נוי ש ,ידי על נפג:עצמו המוצעת: התכנית בההום דנכללים השטחיםואלה

 תדשיים תוך רשאי, אותו גובל או התכנית בתהום כלול תלההתכנון 115; %?1, 114, 1113 חלקות 17551גונז

 התוית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זו הודעך של פרסימהסיים 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, חלקות 17542גוש
 האמ.רה. המקימית הועדה במשרדי 135, 137, 136, 153, 134, 33נ, 152, 130,151,
 1970( באפריל )17 הש-ל בגיסןי-א119;

 וו-דיכווןי' 27. 25, 25, 23, 21, 20, חלקות 17543גוש
 יי:;'" ית-ניו "מ"יי'ת ויעי" יקש 'יו- כהןנ'

1VT'היייםמציי יינץן ית:;יו ך:,י:.ת אייי" יטש 
 דתחתוןהגליל

 שדרות מיוחד, תכנוןמרהב

 מיוחדת מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדביהידעה "הפתין הרי, :,ימי, הננוןירך

 ~"::'", י"גנ,ן ,ידיו !" יוע'ף י"":ס היזען' יר'ענין מקומיית מיתאר תכניות העת עלהודעה
 שררותי ולבניה, לתכבו1 המיוהדת הוגדה במוחרדי כיתש:-ה-1953,

 מפורטת תכנית שיה הדפקו שדרות, המקומית המועצה ובמשרדי ורבניהז התכנון להוק 97 לסעיף בהתאם דודעה, בזהניתנת
 -הגליל ולמיה לתכנון המקומיה הועדה כיהשכ"ה-1965,

 לתכניה שיף - ה,4,11,14 מם. מיהדת מפורטת -תכניתיקיא המההון-
 מגירים משטה ייעוד שינוי 4,11,1. מם' זיבוריים שיכוניםרישום אלה: מכפרים אהד לבל מקומית מיתאר תכגית להכיןמהליטה

 אליי. יזיורף התגייס ים גיתן ,ניח-נות(-, נינ,רי יעיןין:ן נמנסךונריה
ענן,

 ה:11ן: הענית נשינוי הנגוייס יע:ן.ס וט.,,"ריע"
 2. הלקה AIZ 413, מגרשיכ 1887 בגושמקרקעיןעילוטיפיע

ע'1-מטי
 נ.יינ תקלס ,לא נו ,:י.ן רשאי "ת.ניה נע,.1, יעייןנ,ע'יגין.

 לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדיםובשעות כהןנ'
 את הרואה אהד הכגוני תרס בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל ולבניה לתכנין המקומית הועיד ראשיושט

 שמרחב מקומית ועדה מהנדם וכן התמנית, שינוי ידי על נפגע עצמו דתהתדןהגליל
 דודנה פרסום מיום חדשיים תוך רשאי, התבוית בההום י:להההברון

 ת,-ארי:. גלי.,, גש,נין. .-רז ו".,ין אשפוז מ,1:י, תמוןיר"נ המייהדת היעדה במשרדי התכנית לשתוי התוודות להגיש בישומיה,זו
 נעייניס מטורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 ג,

 79!1( נאגרי, )ו תק.י

 ארביטז-' והבניה, ההבנין לחוק 89 למטיף בהתקנס הודעה, בנהנמטרת
שדרית הורקד אשדור, ולב:יה, לחכמן דמקומית הועדה ובמשרניהדרום, ולנני" ,המון ההיוחמת "זען, רתק"ק: לשו ו,::יק, ,תגנון "ךת,,ית הוער" נמררתי גיתש:-ה-נ",],

 הטשטש ב:ר:יהזכ:נדר2

 ביריוניים הכהייי הכשפטבית
המנות

 עזבונו. למנהלת המבקשת את ולסבות הנ"להמות 70;176 עזבונותתיק

 :2ע!גןוורנסס
 מפיל וו,],בייהיד

 מעוי. צו המשנט נצת .תן גן' ס "ת זההון;"
 י.ייע,ים. מ.'ולס הילדהוממנקעת
 רשם שבחזאי,י' סל הצוואה לקיום בקשח cn=n לבית הוגשה כי יריעלהווי

1963 4.5,1970] מש"ל, נאיר ח' 624], דפרט.סיס'לקוט



 בירושלים ך2הוזי התשפםתל9ן
הזמנות

 להלן, הכפורשים בתיקים המשבס, לגיח הוגשו כי יצועלהויי
 אדם כל בזה מוין והגני ירושה, יל המכריזים צווים ליחן בקהלן"

 פרסום מיום יום עשר המיש" חוך להגיש, לה, לההגגד מהיי,זךתא,יווהרוצה המבוקשות ההכרזות ואחת בעזבון תאה טובת לו שישהטוען
 בע.:ע. כטוב וי המשפט בית יתן כן לא שאם הכרזה, לאיתה התעודית זו,הזמנה

 70,,177 עזבונותתיק 70י,112 עזבוניתתיק

 העק בינידי,ס יקי ילד, ארנוטען, ינ,מנ."מסזאי
 נעו 1!

 כנווי
ק

 ירישלים. המו, שערי 10, הקליר מישנ כץ אלחהוהמיקשתח196,
 ש_תא.,, כבירי. 'הודית~ייקש"

 בתל-אביב-יפו המהךזי המ':2םבית
הזמנרת

 70;1480 ע:בוגיתתיק 52,53',1315 עזנונותהיק

1
 באפריל 1 ביום שם:יה למידם, תקח המנוחה עדכוןבזנין473,70

1973, פולגיה, מלבוב, ברו מלכה אסתר המוחה עזבוןבענין

 nls~a'-ךגיית. יחיו-יייו' לפידם יוסףותוגלש "יייז. -1, ""ןתיי~ת יי"ינ מהר הרסהי-:נסק"
 ול עזבונה והנהלת ירושה צו למתן בקשה הוגשה כי ידועלהיוי צו לתיקון צו ליחן גקקה המשפט לגית הוגשה בי ידוץלהווי
 הנ-ל.המנוחה ו2ל היהירי הצאצא הינה המבקזזת כי הקובע הנ-ל, המנוחהירושת
 ורוצה הנ"ל בעוורון הנאה טובת לו שיש אדם כל בזה מזמיןהרייי שיש הטוען אדם כל גזה מזמין והנני ברו, מלבה אטהר המנוהההורי
 עשר המישה הדך להגיש, העוגון, מנהל למיניי ו,או להגרזהלהתנגד להגיש, הנ"ל להיקון להתנגד והרוצה המתחה בעוברן הנא" טובתלו
 ליתן ו',או ומוקשת להכרזה התנגדות זו, הזמנה פרסום מייםיים כן לא שאס ההנגדית, זו, הזמנה פרסום מיום יום עשר חמישההוך
 המנוהה, של עזבונה למנהל גולדשטיין יוסף ימונה לא מדועלעם בעיניו. כטוב יו המשפט גיחיתן

 בעיניו. כטוב צו המשמט ביה יתן גן לחוסםי
 רשם ולך,ד'

 יו: ולך,ד'

 142,70 עזבונותתיק

 ' ::ןמעד~,נן:גומ:;בןך
,

 כ'המ ק:נ. מיציג לקי ר":.ן גן כ' ד י מ "יני" ייי"" גש.

 שווא, קיום צו ליהן נקשה המשפט לבית רוגשה מי ,דיעלהיוי ולא תקויים לא תוכח, לא מדוע טעם ועיתן וו, הזמנה מרסוס כידםיום ארמדה. מאה~יכנ,ש ;שי "מ.קן תוך ייורט נגיה ,"ת..ינ ארס גל גו" ממיןקריני
 לו שיש הטוען אדם כל בזה מומק והנני 3.1.70, מיום הג-ל האוח תעודת תינתן לא ומדוע הנ-ל, המנוח של האשונה הצוואהתיריהם
 לא שאם להכר,ה, ההנגוות זו, הזמנה פרסום מיום יום עורהחישה כחמור. זוהעידה תוך לשיש, להכרזה להתנגד והרוצה המנוח בעזבון ראהטובת ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם זילברמן, קיגלר ללאה צוואהקיום

 נן.:.ו. לוג ?ו ין:!ן נין יתן :, רש: ולך,ד'
 ישם ולך,ד'

 1323,70 עזבונותתיק
 נינחםוהמבקיעים ,;,ו111 יונו:יתתיק תי-,ג.נ, 11, "ן משורת קילטון טיבה "::.חן עגנוןנעתן

 קולטי
 1 1131, כ??ימבר14 רמת-גן. 6, אלכסנדר מרח'קילטין ביום מתל-אביב ממסטרה דדנך', ה.בדה המנוחה צןא,בעגין 1-נךנ!ון תל-אביב 25, בצלאל מיח'

 ן דוגר. הכמההוהמבקש יעני צו למחן התנגדות לו יש אשר a7K כל בזה מזמיןהריעי
 על המכריז צו ליהן בקשה המשמט לבית הוגשה בי ידועלויוי תל- 26, בצלאל מרחוג קולטון למנהם הנ"ל המנוחה עזבוןלהנהלת
 המנוח" בעזבון ה:ו:ה טובחלו טים זליהן זו, הזכה פרטום מיום יום עשר המישה הוךהמשפט, י יש כי הטוען אדם כל כזה מזמין ויני דוגר, הינדה המוחה צוואתקיום גבית- להתייצב רמת-1ן, 6, אלבם:רר מרחוב קולטון יל:דעוןאביב/

 ן תוך לעניש, להכרזה להאגד והריצה
 "יבוקשח/ להכרזה התנגדות זו, הומנה פרסום מיום יום עשרהמישה את ליתן המשפט בית יגש כן לא שאם המבוקש, דצו ייתן לאכרוע
 בעיניו. כטוב צן המשפט ביה יתן בו לאשאם כאמור. דנ"להנו

 ישם ולך,ד' רעם ולך,ד,

 יי1י.,.(ן ":.,. י,"י "' (1,ן. ווינין.ן,ירין1954



 בחל-אביב-יפ. המהוזי המשפםבית
הזמנות

1
ת0"1 חק

1
ק

 ניגס ננהנין שאסר חרש. אלכסנדר דמתה ?.נוןנ?נ'1 יער טאהא קאדר עבדאל מיהמד דן:יח עוננןנ?נ.ן
 ""ו,ג"יו,ו:2,1 ו",1, ננ,גיגר 4י QT'1i ,"ים גפר קמש,,ש,יקייטר,";ס,

 נתניה. 27, רמז מרחוב ניוזבוקין גי-שוןיהמבקש מכפי טאהא קאדר עבדאל מוחמד עוליםוהמבקש

~QQS?.ש, והיייה יקיזו נישה ממשפט ',גי, "יקה גי 'יצוע,ירו..ן "ךע.,ש 
 ואליהו ניחמקין גרשון הורביץ, משה עו"ד של ולמנוים הנ-להמות על המכריז צו למחן בקשת המשפט לבית הוגשה כי ידוילהווי
 העזבון. במנהליממברג והנני טאהא, קאדר עבדאל מוהמד דמנוח של עזבונות והנהלתירושה
 פרסום מיום יום עשר חמישה חוך יגיזו, דג-ל לבקשה המתנגדבל והרוצה המניח מעזבון הנאה טוגת לו שיש הטוען אדם כל בנהמזמין

 באמור. צו המשפט בית יתן כן לא שאם התגגדוחו, את וו,דוכנה עבראל מוהמד לכלים יינתן לא ידדע סעו לתת י,או להכרחהלהתנגד
 דים זלך,ד' עוניינה, ן:ס,ס,ין, נ, ע, יונ,, ועת 1% ,"נם מני מ"אדוו

 תוך לאיש התנוח, של מירי ומסוג מולק מסוג והמקרקעיןהחובות

 י'%י י" נ::1עי;יית נן:ג::ך ::.:, :::::;::,
 ת,-אנ.ג, "ית' ::; משיח )אנה( חנה "יין" ייי"תנע:.ו

 הל-אביב. ישגג, ששיכון ברכה יךט5 ד-רוהמבקש

1
 עשי המישה תון דישפט בנית להתייצב ארס כל נוה ז ק

 ולא הקויים לא הזכת, לא מדוע טעם וליחן זו, דזמנה פרסום מיידיום בשבט 1, כים שנפטר לוי, מטה אברהם המוח צוואתבעין
 לפי ירושת צו יינתן לא וידוע המנוחה, של האחרונה הצוואההירשם 1970(, בינואר )13הש"ל

 נ;'נ'י' 'aTU2 %י דמין 2'ת 'הו נו י" ש"ס דיי;ן' נקשת ימת-:1. 43, "יי"-" מיסי: לוי מטה יהושעייינ,ש

 "1,ן(. ננוןמנר )נ תש:.מ נטיו, " מזזם ן:-,ןינ."
ך

 שכעצר רעשה, %ו. מנ,,,ו;'ס ,בל DT~D יתן," ?גנזן ן ? הקוים .ץ ",גן, ,ץ מ"ע סעמ ,.תן זמ וים !שס מעט ףסיקי

י, ) ::: ג פקהע! ;ולן :ןן: "מ" :ןי:,"יה'י י1:;:י::עש::ר:;:ןווגוג::::ג:ני1  על המגריז צו ליחן בקשה המשפט עביה הוגשה כי ידועלהווי

 נ," יוסנן ,"ננ. ,עוננו, מ;", דייניי "מיי","נ-, .יישת ישי ולך,ד'
 %זם ;,

 הכרוה להתמד והרוצה דמנוח בעובון הנאה טיבת לו שישהטיען
 התנגדות וו, הזמנה פרסים מיום ייס עשר המיעה הוך להגיש,ולהיגוי

 "1,(י11 עזנו;ותתיק
 ניניו. נסוג ?1 'הניה-ן:ש!ס ין יא שאב 1.:.נ,י, ":רוה ,א.ת"

1 שנפטרה איכילוב, דבורה גולדה המנוהה ירושתבענין
 רשם ולך'ז-'' 1959, בינואר QT'1 23בפתח-תקוה

 'יי"י'ב' %, מ'יי, יז מי"' רוטש'לד פרידהין:יושת
 1513,70 עזבונותתיק ולהכרוק הצוואה לקיום בקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועתהווי

 ראשון- 3, קארו יוסף מרח' טיממ אברהם המנוח יזבוןבענין טובה לו יש כי הטוען ארם כל ב"ה מזמין והנני הנ-ל, המג,חהיירשי
 1969, ביולי "1 ביום בתל-אביב  שנפטר לציון, תוך להגיע., להכרזה להתנגד והרוצה הנ-ל המגיהה בעזבוןהנאה

 "ומ;" !דניס ו,יזס יום ?שר"י.ק"
 תי-אנ,ג. %7, "בעינה מי", מאיר רבקהוי:נ,עת י:נ,,שה, .ךנרוה ההזמנת 11,

 על המכריז צו ליתן המשפט לבית בקשה הוגשה כי ידועלהווי בעיניו. בטוב צו המשמם בית יתן כן )אשאם

 כל מזמין והוי הג-ל, לעובון מנהל כינוי ועל הג-ל המנוח ירושת רשם דלך,ד.'
 להיגד והרוצה דמגוח בעזבון הנאד טוגת לו שיש היזעןאדם

 "תעוות וו. "ומנה !רסוס כיזם 'ים עשי ןמ'ן: היי יי-י:'ין:ייי "1,ר,14 ?ונומתה',

 :2'ייי. נסן: יי "ן;!ס נ'ת 'תו נו י" ""ן "י:ז;;ת'ימיי" קלמ1ובין, )'וספינה( ז'1זפ?ה דשו," צפייתנגניז
 רשם ולך,ן 1970, בפברואר 3נ ביום נתניה, בבית-בראון,שנמטרה

 תל-אביב. 48י בצחון מרהוב זיסקינד יורקבוהמבקש
 70;1530 עזבונות היק צוואת קיום צי למהן בקשה המשפט לכיח הוגשה כי ידוע,להויי

 "ח.,יס בנית שננטר קראו. רבקה ורננה" שננןשנין ניי%'א.ן %!שן.ינטה רגקק עם יצן הינקש ומינוי י;.,ייוי"ה
 1969. ביולי 8 ביום כפרדם-כץ מלכ"ן העזבון. ומנהלי דצו.אח שללפועל

 עשר המישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני המישה הוך המשמט, בבית לההייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 למוסדוה ייתן לא מדוע טעם וליתן זו, הומנה פרסות מיום יום למבקש יינתן לא מדוע טעם וליחן זו, גזמנה פרסום מיום יוםעשר
 צו בישראל, הג'וינט שירותי מלב-ן, נחשלים, בעוליםלסימול דבקת עם יהד ממבקש ימונו לא ומדוע הנ-ל המנוחה צוואת קייםצו

 שאם הממחה, של והתובות הזכויות המטלטלין, כל על ומבוןהנתלה לא שאם העזבון, ומגחלי הצוואה של לפועל כמוציאיםאפשכיינטה
 כאמוי. הנ"ל הצו את ליתן המשפט ביה יגש כןלא בעיניו. כטוב צו המשפץ ביה יחןכן

 י"ס ולך,ד' ישן ולך,ד'

1965 14.5.1970 תש"ל, באייר ח' 1624, הפרסוכיםיי;1"



 יחל-אביב-יפו ה?ההי הם'טפטביתןי
הנמנותן

 ג, .ייע,ויי.י
 "מטרשי" גת.,יס ושצעק, ,נעה ",;די

 נו" לזיין ,ינמ ייזם", ע, ":נריויס צווים )י,; נ;7." .ן,ן,
 אמס נ,

 פרסום מיום יו" עשר חמישה תוך להגיש, לה, להתנגד והיוצע אליו מתייחכ" המבדקשוח ההכרווה שצהת בעזבון הנאה טיבה לו שיש הטועןן

 בעיניו. בטוב צו המשם בית יחן כן לא יאם הכרזה, לאותה ההנגרות זו, הזמנהן

11
1ןחק

 48 7תקעויית

 1969, בללי 3 ביום שנפטרה לבנתן, וץנה המנוהה עזבוזבענין חל- 5?' מונטיפיויי מרח' קפלן יורחק המנוח ירושתבענין

ו, בזג:גןךגי:ן:ו:נ:;.נ.%:'::י;ע,::יתי
 וז 1 ].כלצ'ק

 tfss~rO ,י71,תת',
 ביוני 3 ביום שנפטרה מעודה, הנק הינויה  עזרוונענין 1031,70 עזבונותתיק

1939, נירה בתל-אביב שנפטרה ידוב, אסתר המנדחה עזבוןבענין

 דריי. יהירה יהמבק;: 1979, בינו%דש
 "1,,"ו,1 עונזנ.תתיק גת-ינ. 11, מ-נ מי"' 'דוב משהי"בנקק

 33, פרישמן מרחוב )היה( פרומה כיאיך הינותה עזבוןבענין

 1953, ביוני )30 תשכ"ט בתמוז י"ר ביום סנ?טרהתל-%ביג,

 ת,ו":יג. :'י ; מי"ינ -י נך כה ש ני נין"- עומרר יית,-ה,,", לודוי מכה ךי;,ה יעגוןנרמז

 1955(, כמאי )17 השבדו באייר ס"1 ביוםחקי"

 70'י,439נ עונונזת היק אז"ר. מכפר רייכגבדג זקניוהמבקש

 כ11-?נקי, כז1-ינן  המנריה עוכוןבענין
 מנחם, בן יוספה יינהוהמברשת

 70;1357 עזבונותתיק

 "97הגוינייי
 ,!. י'יס ענפיי קופרמינץ, אביהם "מוות

מש_
 נ!,י(עומ :צדי ישמחוביץ,

 ,ו%ן' נמין ו! וו י ת.-%נינ. "4, "נו-1נ'ר., יי". קופרמיוץ חוהיי:נקקת
 תביץ , דן ן

חקיי.
 ,ו,ין14 ע.גוויתתיק

, מויו, שדיירן מתיי-"שרין, פריים לאה "מ~,"" יינוןנעו.ן
 יויו,11 עשויי" ת',

 יית-זן, ,ן, ע1,.", מידיי מאיר משה ון!]י עיין!ייפז 1(11(. נוולתי )"? "7-. גתת '-1גיוג
היתיך דובשן. דונה סריס 'שדאלי":ג,ק,ס

 ימה.,?"7 1ן1גי:;1:: ניעתן

1
 7,70~14 ירושהה'ק 73',,1479 עובונות תיק

 ביום ינסטרה בלוך, )ידלה( יןכ:נ:ד המנוחה עיוןבעין 8ז מס' נ.ט. מרחיב כלב יעקב גן ששון המנוה עזבתבענין
 9(19, בנובמבר 23 53הו, ביאי 28 ביום שנפטרלוד,

 ן "!י'קי. ייייס בלוך בלהו""נ,'רת ",-%נינ. י1, זי,ניז מי"ינ כלב אברהםי"ינקש
1 70י,fi711ary 1431תיק

ק

 וו, ?.ון ",;נ. לי"ינ שטר1בר, שלום ,ייות עוני.יענק , שתירן י:נעת..ס. בן-ארויה צילה ךכע"" עשוןנעמן

 1973, במרם 29ביום
 בסתה-הקוה, שנבטךתל-אביב,

 שטרנברן. נחמהייניות" כן-אריה. יוסףותינקש

 !',ת,- (! l??~'n יייינ שצ ןהץןן:גי:ג:ין %נ יגרת ענייי יינוני", הבקין אפרים "ינות כונוןנענ'ן
 נ' ניטי ": נוום "רוס"ר -%יף",1,ים

 ש(.י
 יע::". 11, ישר ישניה as~ בן צריה,וינקע ,111(, יגיס )!ן

1
ק

 ט
1

ק
 45ז ארלוזורוב מרחיב בן-יוסף אליהו המנוח 'רייה1'

 א' באדר כ"ד ביום רמה-אביב, 19, טטאי ברוענ שנפטך רמה-גן, במרס 19 ביום שנפטרה גולובוב, סוניה המנוהה עזבוןבענין

 י197(, במרס )2תש-ל1959י
 בן-יוסף. יוכףוהמיקש תל-אביג. 5, השיאטים מיחית גדלדג:וננ זך.וזואבקש

 4.3,1970ן תשיל, בא,יו ח' 624ן, "סיסין'ס'יקים966נ



 בהד-אביב-יפו המהוזי המשפטבית
 )המשך(הזמנות

 1319,70 עזבונ-תתיק 73י,1504 ע,בווותתיק
 ביום בתל-אביב שנפטר לודוויג, שטיינך הנגוח ירושתבע:.ן 31, קוק הרג מיהוב מרידמן בגרעה המזוהה עזבוןנעין
 0ך19, במרט16 1969, באוגוסט 22 ביום בגגי-ברק שנפטרהבני-ברק,

 נחויה. 56, 2 גריף הררוי, מקרית לירטה נוישץ והרבקשה הל-אביב. 18, עמינדב מרהוב רוזננרג יוסףוהמבקש

 73',1503 ערבוביתתיק
 1 1 שסירא, דדוי מרדכי דממה עזגוןבעין

 ק ת
 ביוני 3 ביום שנפטר גולדבלט, בושה המניח עובוןבענין תל-אביב. 14, חן משד' שפירא אסתרוהמבקשת4

,1967

 דגלון. 5ס, םוקולוכ מרהוב גולדבלט  שרד;ייינקעת ,1306 79 ירושההיק

 143, צריף עמישב מיעבדה ברוך לאה המנוחה עזבוןבענין
 "1,7!!ו עו:וץתה.7 " ניר נסת"-ת,1" רנ," :ית ן.,יס גנית ששסיה!ה"-תקו",

 יי"ש ביוד2ייגג:ע14ד
 יעז;ין,מששנקןעאטי.ץק"ן ""-קי". !' טיני"

" 
 ,1, ;ו1.נ י".נ

 0י0%1ב1  ליבובותתיק
 70',22נ1 עזכונוח תיק 5, גורדון מיתוג ילנסקי כוריאן ר"ח הממח ערבוןגעיית
 במרס 11 ביום י:פטרה דרקסבוך, לנה רנ'ביתה עובוןבצניןרחוגוח,

1970, מרחובות. ילנסכי כיטפביהוהמבקש

 "7,!"נ1 ןןנ.;.תתי,
 ה,-"ג.נ. ן, יני ני"ינ מעצר לנה -,.תי".

 נגיה-החילים שנססך מינסקי, הגרי המניח עזבוןנענין
 1970, בינואר 3 ביוםבילי:סון

1 
 ק

 clla !7 איסי מרקוביץ, אלתר ה::1" ען:.ןי?:'ן ה,-"ניב. "1, ?ו::ויהא מיהוב מינטקי יעקבויינקש
 1973,בלואר

 "ין". 7!, יותן." יקז. :רשנזון מוריס אהרןויינקש ,11,7!1 עי:ו:.תת',
 הורדים שיחיב הירש לבית ~eDT אסתר המנוחה עזבוןגשגין

 אכוון. !!,,1וו,יגן"%סז2ג(?. :נעת- "1, "ורוים יי".נ קופס דוד שלמה י-י וימנקשן "1,7!:1 עונו:.ת ת.ק 2נול:2י 4 ניס ?יפת, נקד, ששיו" ,נון, ;:;ה-א,,","1,

 "7,?1!1 עונבותתי,
 1523,70 עזבוטתהיק ביום בהל-אביב שנכטר מיפוי יצחק  דירי המנוח עיביןבענין

 רמת-גן, 15, ארנון מרהוב ינקי הנה האוהה ע:ביןבעין 1969, באפריל16

 1970, ביניאר 18 ביום ברמח-גןשמטרה מחולון. מרדכי ד.יריוהמבקש

 רמת-;ן. "1. "ינניס מיסי: 'עקב הרש ין-יקש ופו ,7,, עונתיתהי,

 מיאש,ן- סופר יניי מגים נו יעקב ומנוח עגנוןנענין
 ,1126 70 עזביטתתיק 70פו(ז במרס )31 הש"י ב' באדר כ-ד DTIQ שנפטרלציון,

 19, המכבי יהודה מרחיב שמש מנתם רינוח עזטןבן.ין -~lTT-לציון.  18,  למנטין מריוב  ליטבין ןרןבהוהמבקשת
 1970, בינואר 4 ביום גחל-אביב כפטרהל-אביב,

 ' עז ז12
 רכת-גן. 16, חילד השירית פישמן ב:תיה ת בקיה ,

 ינ' שיי לידי: ב.טליב ג:נן::ע:::%ך"יית,
 י7'7ייו עוי..ות ,12 "11,1. ו!, טלי יי"ינ יטליב ראובןוננקש

 בהל-אגיב שנפטר סומטיאל, שכוואל המנוח ירושתבעיין
 ";!1(, נונרוחר )"1 הש-י א' נמר י' ניוט "7,"1!1 עונו:.תתי,

 " 11 ענ "2 מוסשין
 עמייעקש וי?"' !'"י' נ, נש'ני, טוייל

~N'UOID 
 גת-'ס. "1, "::" יי".נ

 "7,,2"1 עינ,נ.תתיק ושמואל .!י, י, ?ו, יי מייינ אזובל לונהי":ילש'ם
 הש"ל בטבת ט"ו ביום ביליגסון במית-a?~ln שנפטר כונךסון, אפרים 1317,73 עזבונותהיק ;." "1, הקני: מידיי יצחק סלים וו:." ירשתנ;:.ן "רציה. 9, ?"., מר".נאזובל
 1969(, בדצממר )24 מראשון-לציין, אבדם לזזי-ליי הממח מבוןבענין

 מונוסון. אפרים נוה 48,  השנהב מעוב יצחק  נייהוהובקשת רעטון-לציון. 3,  היתנרגים מרהדב  עוזיאל שועינך;והמבקשת

1967 14.5,1973 תש"ל, בא"ר ה' 1624, הסרסומימיל-וט



 בתי-אביכ-יפו המהיזי הםש?םבית
 )המ':ך( ת 1 נ מ וה

 נ135 70, עזבךזיתהיק 1529,70 שזבונותחיק
 ג.,נ. "ן נ.יס נ"י,ין שי(יי :נון, דוד "ליי" יויי1ג7:,1

 1051(, בייני 141 תשי"א בסיון .' ביזםהקוקצנ9ו, נ(תק- שנמיה קרמר, !.ינ, נת רחל "י:י"ן ;ו:.ן נ::.י
 ק:.ר. יק.נ., )קרמר( כרמ. פ:חס.זג,ש "ו,ון. 15,;ג, 'a~DISn ךי ייתינ 1:ץ יהודהי"ךנ7ע

 !גו1 ,7' עונ,נ.תתי,

י
 מ'הין,לס ג.ימ ג"ת,-ת,.י ()!?ר איזנשטט, צבי ":ני" נונת ני).1

~cr:? 
 4 2 נ.,מ

 נ!ני.- 14 גיוס שם?יה מי,ן.7, בלס ימסעידה ,ייי'נ::יי%י ברעם. 1'על י:אלי )עשריני( צ'ונהויינקוית
 Isssiio עונונותת', ננ'-נר,. !, ,ש.מי מי"י: בלס לט'ףון:ג,ש

 תי-%י'י' 4!' קן.,ין מיהינ כה1 "7יה 7ו1נמי"ש:ן:ננ'ינ
 "ו,4נ!1 מנ.נ.תת,7

 2ג, ו.,.,.נ מר"ונ ויט :י',(. נן ש:דור המ1ו, ;ן:.1נענ.ן יית-ון. ,!, 'ייש.יס משזיות כהן מרדכ'ייינו"
ךיגי,",

 יו?,.". 2", ;וקו,ונ מי"ינ סטך'מברנ 1'.1'נהיךין,קת "ו',ג:11 יונ,נ,תק'ק
 ,;! תשנ.; נ,נ .-נ ג.,ס ווי?ין ת,-%:ינ, גן, "ר-נ:ו..רן,ג ברקוביץ-שפ.צק מרים-מך'ה "מ1ו"י עי:ו1נן:,1

נ
 ק;??ר" י:תו'ן' ייט מי'ם ::ך ע::יי ך,ו;:'1 ת,-%נינ. נ1, ךי-נ:ו יי"ינ שפ'צק עזר'אל וג::7.ן

 ת,ו" נ:ת,
 )תני,. 5, י:ו מי",נ רוט 'שראל.שנ,,(

 ";,!גגו עומ:.תת.7
 1. ,"! נ.ו.. ,ג ייין שמ;י סופר, 'וסף יינ." 'ייןתיענ'ו
 1SGSi'1O עייינ,תת.7 ת,-אגינ. י%' "י.שי1 יי"ינ ס.פר אל'הוי":נ,ש

 שנחי בן-מאיר, נ'זבכר אברהמ "מי." עיי'1ג;;'1

 גמי? 2.ךגו ש:(ייהשי,1,
 ""' יי"ינ'ייקיי,ג ";,4'נ

 "י;"1
 :'ינ,'

 ין, :נ,11ינ.ס מא'ר בן נוזבכר ,שק,אזקך'ה
 1ן-

 ";,וננ1 עומ;,ת תי, רית-השדו1. ,5. נ,לייינ מי"ינ פ,ע'ר רהל.יינ,ןת
 נת,-ן,נינ, ענ::ר ,1,,גנ1 עונ.1ותת', .!י, ג:, מ(. 57 מי"ינ ITSittJ עזריאל ":;ו" .יישתגן;ין

 5;, ומנז, יימ" מר".נ שמ'צין עמוס ןוברהםו7ינ7שיס רוטשנקר, משה ך:מה עונוןנענ.1
 נת-יס. 72,י,נ ש.;;ים. %1,ת ו,!, "ת"ין מיק,נ -מע.ן ול:הם ".,י-, גר,,- ייוונ ריטשנקר ,נית הורוביץ יוספהו"ינ7שת

 תט ?:ץעאךג' עגשנמץוינר,-%נ,נ
' za) וו%ן:: נמרן r:gl 11:ג' ם י' נ ני ש:!טיה שלין', הלדה י:נ,הה עו 

 "ע,י ת.-"ג,ג. נ, .ן,נ וגי,ן יי"יג סנדרוביץ שרהי"ינושת
 'ון

 ";,ג151 יונ,נ,תתי, ג:יןן:"
 ש::יי אדלךשט'ין. ~pns נן מאיר "::וח 1:17ןנענ.1

 י1,7"נ1 :ו:1:והתי,
 נ:י, ש:??ר גי!ית, ממושנ שפיר יוסף גינו" עו:וןנטין יי%ון, ני.,י 1"1 תשנ,ס נ%נ א' aT~sג!תה-ת,ו"
 "1%7, ו,:רס ין נ.,ן :יוי-ן:א -ין'י. ו,יי'ס 11, הנ"ר י"ייית מי"ינ אדלרשטיץ טוניה1"מנקשת
 צי?.ת. שנ ממ' )שפיר( שפר א.תןי7:גל"יית-נ1.

 "1141,1 עונונ.תת.7
 ת,.%:.י. יש)נ, ,, מ,נית יייי, מי"ין מימיז יפהיוינ,שת ן י7,,7ג1 עונונותתי, י%7ו, נמין 1 ני,ס שו?טי מ'מון, נתן ":)ו" 'רושתיעךן

 ן יין?י ""יי""' ייס :!;יי בךם! :;עןך דן ניינ
 וי?,,ה. !,2, :.ננן ני :י"ינ 1.יס מרי )אן( אנה ין--7ות "1141,1 עונונ,תת.,

 סמר1ון, שמואל י:נו" עוגוןנענין
 ישס ולך,ד' רית-:1. מ1, ו.נוט.ננל' מי"ינ סמר:ון מלכה1"ינ,שת

ן
 "ו!ן.!.4ן הן.י. נ,י,. ", ,2,ן. "וינימ.ן,י7ין1968

ן

- - --



 ברפה המהא' המשפטב.ת
הזמנות

 לו '2יש הט,ען אדם כל בזה מזמין והסגי הנ"ל, המנוח שלהירותה 452 70 ירושותהיק

 ת.ך ,"נ.ש ,ררו", ,"";גז 1"י1?" "מתן נעונון ונעהכגנת ;2 נ.,ן ביי!" שנני ריזנבל,ם, דב יממן ירושתקנין
 חג,ישה- 1969,במאי

-cr: 

 המנוקשת, להכרזה התנגדות זו, הזעה פרסום סיוט יום

 נןי;.1. נט.: ?. ן:שןן ניח יתן גן י"ש"נ רוונבלום. רניובקשת
 רשם רזי,אב על המכריז צו עיתן המשפט לבית בקשה הוגשה כי ידוע,להווי

 בנאר-שנע הטחני המשפטפית
הזמנות

 "וק :, נוה מילין ו";;, יר"ש", ע, ומנריקים יו,יס ייתן נקשות י",1' היס~רשיס נתיקים המש"ץ, יבית הרשו גי יזועירוי

 יין,ס ~QT'U יגס עקר "ן'ק" חיך ,"כיש, ,ה, י"ת;;ז וירוי" אייו מהייחנת דמנו,ש1ת הינרו,ת שאנת נעשון הנא" מונת י1 שיש"סיען
 בעיניו. כטוב 2ד המשפט בית יתן בן לא שחם הכרזה, לאותה התנגדות וו,הזמנה

 "י י; עו;י:והת.ק "1,1( ע.ניייתתיק
 134,6, ה' משבונה רומנקביץ אברהם המנוח עזבוןנענין כיחו- שפטך ברינשטיץ, יוסף בן מליך המיוה עזיזבעניז

באר-שבע, 1970(, בפברואר )19 הש-ל בידר ה' ביוםנדת

 משגי:" רימ,קב'ץ מלכהי"ינקשת מאשליה. ברינשטיין מטילדה.ליניקת
 גזי-שנע. ",1,ן, ".

 70;67 ע,גי:יתהיק

 י' משויו ליבוב'ץ ":י"ס נן שלמה ד::.ח עוננןנוין י;,;י עונתיתתי,
 י"יושנע, ;ית' גך::נר "1 ניס שסטר קלר, יוסף הס;." עוננןגענין
 באי-שגע. 317, ד' משיכיז ליבוביץ אגיזהיהמב"שתי1969,

 י"ס לרין,א' קלר. ל'ביהי"מ,ות

 בנצרת המחוזי המשפטבית
הזמנות

 "וט גל נוה מדמין והנני ירוש", ;, המבטויס a'1TY ייתן נקוית ,,,ן, המפורשים at~lna דמשיס, ינית "1;ש1 גי יצעיהדי
 פרסום מיום יום עשר המישה תוך להגיש, לה, להתנגד דהרוגה אליו מהייהסת המבוקשות ההכרזות שאחת בעיגון הגאה טובת לו שישהטוען
 בעיניו. כטוב צו המשיט בית יהן כן לא שאם הכרזה, לאותה ההגדות זו,הזמנה

 עליה. עפולה 2',289, מנקם מרחוב שפידז יצחקוהמבקש 58,70 ירושההיק

 כמרט 13 ברם בעפילה שנפטר טיעך, זינ: המוח ירושתבענין

 רשה ין ימ'אל ציי" יישת ,:י;קנהיצג.ק
 1970, במרט 8 ביוםשנפטר

 :י ניון נערי," שתטר שלום, לילה דמות ירושתנענין
 ;ועין. מנוי הירש בה לין,נ,שת

tpa~nlן ע!.,ן. 17,1, עונדם יש'נ.ן 'י1ה הלל. , . 
 "1,7; יירהתי,

 בעפילה שנפטרה רויטמן, )בלה( ננלהה המוחה עזבוןבעין
 1968, בדצמבר 9 בידם 61,70 יזבוגוחהיק

 מעפולה. רויטמן נד,ךב[ובמבקש בסמולה שנפטר וים, מרדכ--אברהם הננוח ירושתבענין

 1970, במרם 4ביום

 מדעי-7;", בלאן 1TIU בשארה דיון ;ונוןנן:'ן נוע11. מעי ויס חנהי"מנ,שת
 בלאן. בשארה מ'לאדי"ינ,ש וו ניול גע!.,ה שנסר שפירו, שריל "מנו" יייותניני,
 ישם אסא,אי 970ג,בפגרואר

1969 14,5.1970 תשיי. באייר ח' 1624, הפרט.מיםילקוט

---



ן
הזמנותן כנצרת המהזוי הכשפטביתן
 ת,."ב ,ן תנן", יץ יייע סעי י,.ת1 1., ".ינה !ין,ס :..ן ,יי 70TO ציי"" ~'DTת.,ן1

 הינהן לץ ומדוע לה(, אשר )והתוססות האחרונה הצוואה תירשם ולא בנצרת שמפטר נביאך, איךב נאמר איךב המוח צוואתבענין
 זו תעורה ליחן המשפט בית  יגש כן לא שאם ציידנה, קייםתסיזת 8"19, ביניר 28כייס

כאמיר. נלאר. איוב נפארורמגקש
 גן" Pa~u"יין.

,: DTN' עש- "ייע" תיך "ישיט נייח ,"".,?נ 
 ישם אסא,א,

 הרכ:ייס הרין גהיהזמנות
 כחל-ויביכ-'פו האוור' הרבני הדיןבית

הזמנות
 קאות געוגון "יעורן או ""ה יצגת ""יגע גי .ך,וי. צייי ,:הן נקשית ,",1' "ן!ויסיס נתיק.ס מוין, יג.ת "יכש. ג. יונע,",ו.

 געעע. נטף ן, Pvn:ס

 1",",תש.,ת.ק "ן4ן,תש..תי,
 ניחס נימת-;ן שפסי" ולימן, רבקה ךכ;יתה ירישתנפי; ג..[ :יןת-;ן שפסי" קמט, אסתר יךייי" 'ייקחיענ.1

 "]1%(. נ.1,%ר )י2 חק-, נקנס :נ %""1(.' ג..,. );1 תענ,ס נהמתןגין
 יצת-;ן. "1, לכ' מ.: מי")נ 1ל';מן ל'אין"::,": גי'-ייל. ;, ,ין, ייסיר (~UtT) קול שמואל":נזק:

 'תשיי ;ו2י"ק, ""וו'."ן-,ת.ל
 שחסי קירשבר;. )בינם( שמחה ,יניח ירישתנעתן

 נת,- שתסי )באקבה(, באקוא איר:' ":יי" 'יין"!;:.1
 הש-, "' נאזר ג גיסנ!הי-ת,),

 י"1%(. נ"!?"ני )1 :ש!:? הייי 'י נ :'ינ,י'נ ,7"11. ג!נר,"י )"
 באקבה. לה א קראמת"יניע ימת-;1. 44, שפיס יז כי"ינ ק.רשברן מלכהוין,קת:

 7,47,ה;-,ת.,
 נ.י[ גניי." שניי שמרלר, ;פתל' ":יי" עניוייי.1

 ,"1%(. נוי! )17 תק:-י גזיי ג.י "4;ו,"ש-,ת'7
 בני-ברק.  לו,  ברסלג  מרחוב ,מכיו'לרי 1ץיןלהנובקשה: גיוס בתל-אביב שנפטרה ענטרי', הניה הנצוחה ירועתנענין

 1959(. בדצמבר )8 תש"ל גכסלוכ-ח
 ,נ"7,תש-, תיק גת-ין. נוגפן, לויית ע:טריי מאירך:ג,ש:

 נוום גת,-קשובי ";;סי מחלב, אליהו "מג," עון,ןנן;,ן
 מהלב, נגניה המנוחה ועומק 1961(, גםברוץר )18 תשב-א באדרב'

ז
  5775',תש.ל תיק

 שניטי_
 א, ביום _.פי_ככא

 59פו(. ביוזמיי )11  תש"ל בכילי
 קליין. ומנתם מחלב מאוך י.נקש.ס: :' ניסב נ".!" קיסרה וטאלק, עטה "כשיה .רושתנענ.ן
 רעשי מיניי :;1 קובו,'הודה ת,-"ג.נ. 2,י1, ייע11-"ג.נ פלק זאביינקש; י'' %"י1(. גאפ., ,21 תק-,נ"י.י

 נחיתת האזורי הרבנ' הדין3ית
הססנות

 ן ע:אתת געזבון המעונין אי הנאה טובת התובע כל ירושה. ציוי למתן בקשות להלן, המפורטים בחיקים הדין, לכיח הוגשו כי ידועלהווי
 מע"ה מונ ע -ןנצו

ן

 ,' נ.1" נתזי" שנעיי רי'נך, שמואל ";נ," .י.':הנע;.ן ,.ט נ.,כ געתני" שתסי" פרץ. ר11ה הכד."" ,ירשתנעדן
 1969(. בפברואר )73 תשכ"טבשבט 4979(. ביגואר )26 הש-לבשבט

 ריי;ר. דורה,מגשת: פרץ מרדכי פרץ, שלמה פרץ, אליהו"ינקשיס:
 איהנה, ואסתר פרץ חביבה פרץ, עליזה פרץ,ושמעץ

ן
 ן..-.
 1 14.5.1970 תש-י, בא"י ח' 1624, המרסומיםילךומ70ע2



 בחיפה האזורי הרבני הדין3ית
 )המשך(הומגות

הי, 1""2,ה7-,חי,
 שכסי שסיידר, אריה ון:1" ירועתג?:'ן ",,2,תש,י

 שטלי לויתן. מנדל וין." 'ירשתנן:י1 ו' ניונ שויי,
 סעו גינן נהרי,

 !""1(. נ.ונ. )2 הד:-?תיון ";!1(. ינותי )11 תש-,נשנס
 לויתן. סולומון וסרג' לויתן לאהוןנ;ש.נ: טורדך. ושישנה שפרה ,ס1י.רך, משהו:נ,7.ס:

ן  72"2,תע.,ת.ק 73י2,הש.,הי,
 ק עייי ש:!?י" קרויטורו. איטה יעיה" ,יישתנ;:,1 נייר נ".לה אייי שמידט, 'חזקאל השי" 'יישחיידו

 1"!1(. קרס ),2 ךן:.1 נ' נאור ן'נ.וס "7!1(. נ?ני%1י )!1 הש., %' נרזיו'
 ס.מון. ובבה וריסרו זליגהיקש'ס: שמידט. ואראלה מרים שמ.דט, רג.;ד":נ,7.ם:

 ים ר" IT'-?1 יני גגגת,ן:גןג%ךי' ב:",
 נענ נהייה ע:!?יו צ.מרמן, אידה ינייתה ייסחנ"ך

 יתשריךןדלד מ ד' מואטירחל
 i-rnizosoiהי, ",נכתש-,ת',

 :יום גיזי," שמיי ברנדך, ייסף דוד י::1" ,יושתג;:,ן נ,י5" שמלר אלדר, מרדכי מרכוס וחון .רושתנסנין
 ""1%(. נן%מנר )14 "ש;-? ןח,ונסג ";!1(. ג.:,,י )4 תש-. נונת נ'גיוס

 מאירוביץ. ורנה בקדר לאה חיהד:י;ש.ב: וילדר. ודן מיכאל מלדר, בעה"ינקשינ:

 1,ו2,השה.,

 נזין נהוה שיי?יה' 1:גיש:ציהיימז':.ג"1יעה
 נו.! ש:;(י נב'דימסק., מאיך שניח 'ר71תנ?:'ן

 _5י,.%ק יציית ""!1גק. נ'ע' )" תו:." נעץ"' ברומן. 1.וסף ברגמן ינ.ת קולמן רבקההלנקשים:
 ","מהש-,חי,

 2722,הש-,תיק ני1נ נוי-ניק שטלר לוסטינ, ארן השוה .יושתנווין
 נ.1 ניוס נת.5ה ו:??יה ויון, מלכה "ן:1"ה יייעתני:'1 "7!1(. נירט ,1 "ש., א' ננזרנ,ג

 7",1(. נ.1,י )! הש:-1ננ.ו1 לובטו. אברהםשנקש:
 11"2,ה:-,חי, :".ן". ויון הרשהדי"7:.

 ע:!?ר" שוורץ, חנה והנון" ,רישתנ?:.ן
 "27,תש., 1ת., cT7l הזה ניידן

 ניוס נה.!ה ש:!?ר :'לשטרים, אך'ה ":,:וח 'רכשתנזרן "יי1(. נינרו,י )ו תש;-? נשג?י-ן
 גזי;,,." בחמן. ואמהר שוורץ משהוינקשיס:

 !""1(. נ"!י'י )" חק:-"
 ית'!". ג'לשטרום בלההי:"שת:

 "274,תש-1תי, ייון נהי!" ששערה ר,דיק, קלרה "::,יה ייאשתג'נין י, "4"2,הש-, תי,.
 ניו! נתזי" ש:5?ר אנא-באבא, דוד ומקח 'יושתנ;:'ן "7"1(. גליי )1 תש., %' נחזיג'ו

 "זיו(. נארס )"1 תש.י ג' נוייי' רודיק. וצבי שפר רגינה קוגלר, רוזההיג,שינ:
 .;;:. יי:יי1 באבא אקא סעידהךן"שת:

 4"2,הש-,תי,
 ן

 "!:מתש-, תי, נ-ן ניוס נן.!ה ששיר" פז:ט'. מך'ם ושיי" ירושתנ;נ.ן

 )6 הש.,נתחיי
 נא1קלוני

 ,.1 ג.וס מהייה שמיר פייפר, חים "::וו 'יושתנ?:'1 """1(.
 תשיינתת שיקוב'ץ. ומרגריט פ'זנט S?11 בן"יכקשיס:

 "7!1(. נז%היי '"2
 פרפר. מריםהינ,שת:

 "נ;2,ה7-,תיק 4י"2,הש.,הי,
 משה נשער שגיסיה ניבו;רוצקה, אוה ך:;והן ירישתימין י-, ניוס נח.!" שמריה בו'רי, יוכבד ימי"" ירושתנעין
 (ZG תש., נמת י.ן נ.ום "7!1(. נ!נריאי )21 הש., א'וצור

 נד%מני
 !"י1(.

 נ.. 'ס נקיית נובו:רוצקה משהימקש: :רינברג. ומלכד כוירו ~rcin"לקש.ס:

1971 "ז!ו.!.,ן ה7.י. ע"ר "' 1]!ן. ו!י;1:'ן,יין



 בחיכה ה(נזיר' הרעי הדיןבית
 ,דמוד(הזמנות

 1,;2,תש',תיק יי;2,תש',ת',
 ט. נ,יס ג"'!ה שחי קאופמן, דוד הירח .ירשתנ?:.ן נ..ם נ;[1,ך שנחרה לזרוביץ, דינה ין:.ין ירישתנענין

 1970(. ממרס )17 רש"ל ב'נארר 1970(. נמרט )20 תש"ל ב' באדרי"ב
 "'.נ' מזילת קא.פמן טיבהי:נ,שת: יען,. ממיי, ל1רוביץ הרמןג:נ,ש:

 נסת"-חק," עמסי פ.ד3"צקה. מודה יממה 'רמת:עוז ,' נ..ם נניי.ן נ,ד.ת ענליר דיין. רווי קמט," .ייקתנעתו
 נ'נסוי

 תקעי
 ,!,1(. נ,ו;.ן? )14 :זי." יחי :'נ'," ";1%(. :ירן )"1

 מני.,. פודוייצקה לי'ב"ינה;: ני.ס. יאיית דין דוד"::,ש:

1
 27%7,הש.,ת., י ";יבתק קת

 %"!1ן. נ".:ויט (ZG תו:.ט נץ,ו,,.: ";,זן. גלדן )"1 תש., נ' נחזרי' ן ניון ג.ריש,ין ש:!:י אברהם, אפך.ם ":ך" .דשןנ?;,ן ~'aT גי'!" ענןסיג וי'סמן, אליע1ר יוניך 'ייעתנן:'1
 אברהם. מלכהיאנוק,: סנעו1. לקיית וייסמן צפירהה"נ-שת:

 נפיר ט' ניזם נ".[" ש:??ך אשך, שלמה קשוח .י.עתנע).ן תע., ";;2'ת.,
 ,;1%(. :לרן )17 ., תש נ' ו' נ..ן נסיעה שופ:ר, ::ורבך, הג' ו::.יה 'יישתין:.1

 תשעישויי
 מ".פ". השר מריםךמ:7שת: יחו(. ניינך:ר )"1
 תש,, ,!,!,ת., מ".ין. אירבך אברהם"ן"":

 ביום בנהריה שנפטת רךזנבאדב[, הרמן המניח ירושהבעמןן
 !ן%ו(. נןנרןאי )14 תז:-. ושגן ;-" ,7;2'תש.יתיו

":.,_ת. ס.1 י.יס יירה שהיי ר.נד, הרש "לנון ,יישתיעך1
_117 

 ,"1%(. נם. )14 תש:.חנ"י.ר י".ע". רו.מאום
 י"שי מיניי ומימן,א, מניית-סנעו1. רינד כנא היהג:ג;שה:

 באשקלון ה1:ז,ר' הרבני הדיןבית
הזמנות

 בני" צו .מתן נקש" גזי. נ.ת נ"נ,אוושה ,נקש" ייתלש נ.נה יו שיש משנין ו!, גנתה שנת "ת'נעיי י!י,תש,י"'ו
 מ..ם .1ס עשר היישר תוך T'nT~rU "מירר "ן'ן ,ביה ,נו" י:.י דני, עונ.. ע,

 נע.נ... נ?.נ ?ו גז.1 נ'ת .ת1 גן י" שאס ו,, ךומוןסינונ "1%7(. נ.ו.אי )4 תט-, נשנס :.ו ביום ענני משה,דהן
 דוד, מסעוד, יבנותיו בניו הסיבה, דהןהמנקשים;
 י"ש' יומי סרלואי, מ' שמואל וסביל. שמחה יקות, מתל, דניאל, אברהם.מכלוף,

 הברות לפירוק כקשות כרכרההנעוה

 י,ם דמיתי, ניעת י"ין'ע ישעי ינו, י"תיוי "י "נמהג;י.1 בתל-אביב-'פו המחוו' המשפטבבית
 ן ייי .'ניו דמעה יו ועת, שיי. "יזו עייף גךןצעות "1בעיי ";,",י, לנכרה.ק

 הייית מסה ןתים מ1 יפת ש,יייש מזיה שי התפף "י:ישן ג"נייג. פרייתנען1
 נסו. "שין"תשיינ בע.מ למכסות כשראל ארץ מחסני יחי" ניייקונעטו

 ייאשי" "יש[ס' "'יע,י?'1 ישרז,ל מדינתיומנ,עת
 ן "..נ קיייה קלשן נ.ייי נחת ,"יפ.ע "יין" י,יעיה: ,נ.ך נכש" "יושה !;,1 ניינ "1 נ.יס גי ייזע", נוהימנית
 זג. יוווו ע, ווזעג ,ע', "תון וותר. .ן. ע, ,ש,." ". .לן,י, 1:, ,ן.,, "תנית ג"נר" את ,!י, גת,-ונ.נ-יין ":תחידמופס
 או .גיהיךתס גורמה "ו גביש ש, וייען "שן נו.,1דך,זיי, ני,:. 1 ניגס נז.ן "י.קנ המעלס נ.ת נסוי תיקלע 11 יייו,נלשת
1,;"nrrn .",.!נ, ן 11, עת;יע נאוין יקיש,, או ,קימיר צך,נה ;)ינ, נ":ךתיךה י

 ק, מקההף ") נוע"
 ן ";"1. נן,. 31 י,פ ש, ""."1 מע;" יו.וי ,א ,ע.,יקרס ן. ;:ה, ,השד יירצה "צירה "ינד"

ן

 ";יו.!.,ן תז.י. נויה ק' (!,1. "!ונרן.".ישן1972

- ,-



ן

 חברות 7פ'ריק נקשות בדברהודעות

 בתל-אביב-יפו המחיזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המתווי המשפטכביה
 73',1278 מספרתיק 1111,70 מספרחיק

 ןןנר)ה, איות-?;'ן וןני)ת. !דייתנמין

 להשקעות חברה א'נוסטרסט ""נרה !'יגוי1ן;'ו בע-מ, )1957( אלטמן ליאון ישי" !'ריק)נענין
 שיעיון נישיאי' ו1ןג::(ען:גג:" נרן מ בעייאמן: ק' ומהעז נ,נ ע.. בע,מ )'שראל( אלקטרהיך::לשת

. ו1 תל-אביב. 3, טוסקניני מרחוב ריר דגיא, ו',אודרווין  ב"כ ע"י רמלה, 11, בורוכוב מרחב חנא אלקלקוהממקט
 תל-אביב. 116, רוטשילד משדרות השן דודעו"ד לבית בקשה הוגשה 1970 במרם 25 ביום בי הודעה, בנחכמסרת
 ובי לעיל, הנזכרת ההברה את לפרק בתל-אביב-יסו המהחיהמשפם
 .:ית נקשה היק, ";,1 נאויי, י ניונ נ. שוע", נוה ינית כרוני 2 ני)פ נזין דיגדג יישן? נ.ת נ"מ תישבע 1) !'יו,גלעת
 ?) נגהן ייללך הי)!" העמיר" "הנרה ש, משהאויעתתףנ. זני לעיל, מזכרת היברה את לפרק בהל-אביב-יפו הרהיזי למשפט 08.30. בשעת1970

 4ג'.ן' גרס נו1 )ש: גמש!?ן ת נ ני. הץ;:ע יי יי,נ,.תן
 "ס הנ.ר.ר, רשעת ,ן,ייי רצץ. ,נך. ,ךה)נז "1 הניקהנצין

 צו נמתן ,תשך "יין, ךץמירה ך,ניה . תת" מ ) -ני
 '?1ra ומש" מן prun קרו. 77'ן 17TU 2"ין;ות אונערמו

,:, 
 נ;.,ן

 ד.___
 ,בה' א.

 גם "נ.י)ר, נ_;ת ,.,".ע רש", (נ. .1
 תיריה ס"ה ךית,פ ין 1"ת שיזר)ש "ך:יה ק, כמהתף "ומקן נער,. "7ני?ו"ע,)ס יפי .,;תן ינקנה מן העת, שן.7'.ן.נ;!. המרת ך:ה "יהיס מן ר"ת שיורכש מנרה ש, משתתף "י;ושה

 בעדו. הקביע"תשלם עי"י דרונין,שאול
 המבקשתבא-כוח

 עי"ד ותשן,לדן-
 המבקשבעם הל-אביב 3, טוסקנינירחוב

 חייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצח כלהערה: הייכ האמירה הבקשה בירור בשפת להופיע הרוצה בלהערה:
 זה, רצונו על "ודעה לעיל לחתום הדואר, ידי על לשלוח או לסור, וה. רצצו על הודעה לעיל להתוך הדואר, ידי על לשלוה אולמסור,
 או וגחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןדקידעה, או ובמתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעה,
 אל שתגיע בחופן להישלח או להימסר צריבה ב,הה, באבההימה אל שתגיי באופן להיעילה או להימטר צריבה כוהם1 באבחתימת
 1970. ביוני 3 יום של 13.09 כשעה יצוהר לא לעילהחתום 1970. בייני 1 יום של 13.00 כשעת יאותר לא לעילהחתום

 בתל-אביב-יפו המחורי המשפטבבית בתל-אביב-יפ. המחווי המשפטבבית
 ";';י12 מתית', "2,1;;1 יברהי,

 בד מדי ""ני" ייל ! 1":,::;' בע.מ, הומס מידרן יוניה ?.דו,ונן;'ן
~-SQ 

 ת,- 1", וי!, מי"ינ
 ת,-"נינ. :, טין,ניני מיה)נ ריס דניס, קאוייונין להו- חברה בע,מ, ושות' כהן ,יסף חברת,_)...ש ש. וי"-7 נ-: עיי בע-מ, )ישראל( אלקטרה1ימגקשת

 -ל_
 :, יה,:,ן וי:, מר"): מכס י,מ,לוג לאומית -(,

 תל-אביג. 10, המאספים תרהיב פס א' ה' עז-ד באמצעותהל-אביב, לבית בקשח דובשה 1970 במרם 25 ביום כי הודעה, בזהגימרת
 ן'ן וכי לעיל, הבוכרת ההברה את לפרק בתל-אביב-ימו זע:הו;יהמשפט
 I~ro נדי,, 9 גיבס ני י~זע", כ" כנות גי.נ, 2 נ..ס נזין י.)ש: כמשיט נ.ת כני תישמע 11 !ירוקנקעת

 ,גיח נקש" הרש"
 וכי לעל, הנוברת החברה את לפרק בהל-אביב-יפו המקוויהמשפט 98.30. בשעה1973
 ש, משהתף א) נשהנ,

' ?ו נגהן ,היך וי)ןה הןייי" "ן:ר"
 נ'ינ' :1 ניחס1-:,

נ, "ס ונירור, נשית ,7)!יע רשאי ,:ך, יהת):ן או הנעשןנתין
 נ.__

 ק, משהרף א,
 ,:, ..:הן ונקשה מן "עה, ש,). וזין עירך נץ:!;1ת א.נעים, יי התן ,תמיך הרוגה 7,מ)י" שנר"

נזף

 ך._ש_
 אס הקרור, rssa ,יי!.ע י;,, ,.ך ,_ה..1 ")

 ש, ישתתף א,))עה
 תמרת מ:, ובתפן ין 1"ת שיזרוק והני"

 נען.י
?;itj:YSri:;;~? 

 י:, ,ינתן "נקש" מן ועת, ש,,. אין עפיך
 "1 ),ש, געת. ןקנ,עןקש,.ס

 מיתתי
 תמצית מ;" ""תחם מן ואת שיזר)ש התניה ען

 בעפו. הקבועהתשלום עי"ו דר,נין,שאול
 עו"ד פס א/!ק/ הבבקשתבא-כוח

 תל-אביב 10, המאם"יםרתוב. תל-אכיג 3, טוסקנינירהוב

 "ייכ האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הריצה בלהערה: חייג האמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה:
 . :ת. רצונו על הודעה לעיל לתתים חרא-ז ידי על לשלות או למסור, זה. רצונו על דודעד לעיל להתום דואר, ידי על לשליח אולמטור,
 או ונהתימתם הפירי" או דאיש של והמען הנוט בציוןההודע,, או וכקתיכתם הפירמה או האיש של והמען השם בציוןההודעה,
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה כוהם, באבדת.ות אל שתג.ע באופן להישלח או למימסר צריכה כומס, באגהתימת
 0י19. ביוני 14 יום של 13.00 משעה יאוהי לא לעולדהחימ 970נ. ביפי 1 יום 17ל 09.ג1 משעה יאוהר לא לעילהחצם

1973 14.5.1973 הש"י, באייי ה' 1624, הפיסוע-ם')קוט



 הברית לשרוק בק'2ות בדברהודעות
 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-יסו  המהווי המשפטבבית

 "שיות, ן,יותנותז
 ";,,,12 מניית,, יי,"ן,4 למית',

 ,"גדית, ןייית:ן;.ז

וה;ש,ה:זייי~

 "שצן,
 "2, 7יייינ מי"ינ בע,מ, אר-יב ",ניל "'-יק י:ע:'1. מ'ע ק ק

 למ תגמוליםלתשלום
 השוואה וקרן לאומ' לביטוח ך'סךלתירם! 1לוא'ם.ק

ן בקשה הינשה 1959 בנובמבר 9 ביום כי הודעה, בזהגממרת  ,נ.ת נקשך nriTn "1,1 נשי.. , נ'יס י' יוי;,' ידי:ינית ,;י,, ךנונרת ופגרה %ת יירא גת,-"ג.נ-,!ו "מחו. וישפט,:ית
 ו;. ,ע.,, שונית יסבר" %ה ,ירק יתק-"נ'נ-.?ו ,מ"יו'דיש!" נ.,ס נזיז "ייענ "מקרט נ.ת 2!;. הצקי; 11 5'7.1 72שתוב,
נ, נ.ו1י נ ניו! נן.ן י'.ענ "משרט בית ג!;. משמע וו י'י,,עשה "ן.,". גש!" ,ויו ניודין

 נגש"
"זייי;!ך"ו ,1 י:"ן ,"מנך וי.?" וציירן ןךניה ש, משתתף %,

 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של  מישתתף או נושהכל אם הבירור, כשעת להופיע רובאי לכך, להתנגד או דבקשהבטוין
 אם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או דבקתיבעזיז לכל יינתן דבקשד מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו
 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו תמורת מטה ההתום מן זאת שידרוש החברה על משהתף אוגושה

 תמורת מטה החתום מן זאת שידרוש ההכרה של משתתף אי:ישה בעדו. הקבועההשלום
 בעדי. "קגיע "תשייט עי-ך בריצמן,ש'

 עו"ד בריצמן,ש' המבקשיםבא-כיח
 לניסי""ן,;י

 ,,י.,
,:ן;:נ.

 ,ן. רוזנו ע, ,ודן, י;.י יגייס "ייני, ,י, ע, ישיו" %וייניי, חייב האמורה הבקשה בירור גשטת להופיע הרוצה כלהערה:
 "~?a י%ן,י" ינקתן גירור נשרה "ו!.ע ךך.?ן נ, ועין. א. ונחתין"ס ך!ירמ, ". "".ש ש, וותרן "שם נ!י.1ורועך,
 זך. ר?111 ע, הזועה ,!', ,ךהיס וקאך, ין. ;, ,שלון או ייניי' %, שתגיע נ"1~1 ,"יוגן ,ו ,ן.י;ך ורינן נוים, נ%נ,הימת
 -?'וי,ויי;ן' ווט. ביוני ! יחס ש, "".:1 סיע" ."וצד ,% ,ע,,ואתוס

 %ו ונ"ת.מתן הע.ריה %ו ,%יש ש, תמון "קם
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צרימה כיחם, באבחתימת
 1970. ביתי 2 יום של 13.00 משעה יאיחר לא לעילההחית

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 ";,ווט משית,7

 בתל-אביב-יפו המחוו. המשפטבב.ת ""ייי", ריי"י;;.ז
 "ז,,י12 ישית., בע- חברה בה-'ם ומוביל חופר יתנרה T1'i?1נ!ני1
 גת-ra1 ין, יייק,יי מי"ינ מובלרבון

 במילואים. למ.נ'רתים תגמוליםלתשלום
 בע-מ, ולפתוח לשרותים צינרה עייי,ייערו ז ק

 בע.מ. אינ'לנדי:לנ,ש
 לביא בקשה הובשה 1970 באפריל 8 ביום כי הודעה, כזהנמטרת
 לבית בקיצה הננשה 1970 באפריל 12 ביים כי הודעה, ב.ה נמטרת וכי לעיל, הנוכרת ההברה %ת לפרק בתל-אביב-ימו המיוניהמשפט
 וכי לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בתל-אביב-יפו דמה-,י ךמעפט בירי 3 ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע 11 פירוקבקשת
 ביוני 3 סיים בדין היושב המשפט בית בפני תישמע וו פירוקבקשת ל3.3ל. בשטה1970
 95.30. בשעה נ"י9 צן במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נוענהבל

 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף אי נושהכל אם הבירור, בשעת להופיע ריטא' לכך, להתנגד או הבקשרבענין
 אס הבירור, בשעת להופיע רשאי לנך, להתנגד או הבקשה בענין לגל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עפרך בממצעות %ובעצמו
 לכל יינהן הבקעיה מן העתק שלו, הדין עורך באגנעות 111בעצמו רמ~רח מטה החתום מן זאה שידרוש התברה של משתתף אונישה

 תמורת מטה החתום מן זאת שידרוש החברה של משהתף אונישה בעדו. הקבועההשלום
 בעדו. הקבוע התשלום עו"ד ברטון,מחמה

 דמבקעיםבא-כוח

 %'י"-:ן :'ידיי (::,ני::::::נך
:alpnיי1?" גי P'DTn) ן. רו.נ, ע, ייוען ,ע., ,"תרס "ן,%ר, 'וי ע, ,ק"ן א. ,יקי, ור. ד!1;1 ;, ך,זעה ,;', ייתפס הזקר, ,ו' ;י ,עי." %וייייר, "יינ הכמכרה "ג,;" נייתר נשית ,י.ייע יישך :, ן: ר:; ,י.: ד"לורך ךנ,קן גיידי נשער. 
 ן או ובההימחם הפירמה או האיש של והמען השם גציוןההודעה, אי ובחתימהס הפירמה "1 דאיש של והמען השם בציוןההודעה,
 :.ין, נץגיתית %, שתזיע גאותן "יק,מ ". ,ן.י;ר ?ר.ג: נזהם, נ%גהתימת

 ן %. קתרין נ"1ס1 ,".ק," %. ,ג.מיר ?ר.נ"
 ן י7?1. נישי 2 יום ש, "".ר1 מעען .%,"ר .% ,ן.,"יתו! "ויו. נ.ון. 2 י.כ ק, "".י1 מ;!" ,%והר ,% ,;יידהתוס

י  "ו,ו.נ.(ן וש.י. ג",,1 "' (2,ן. ";ו;,ן,ג..זון1974



 הרשמי התכים כות כתתהורעש
 הכברוגעפקודת

 7",4,1%. "ויחי תיק ה,-%גיג-י!1, ש,: ון,.ו, דיש5ט1.ת דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות

1ללן  
--  

 ף,ק
 .י' 1!,177". אזרן. הי, ת,-אניב-י!., ש,: ון".ן' יאשניג.ת
 גאייי א' י7י1(. נמסי ),2 תש.. גאי,ר נ-נ הונן,ת: ,לנכה ךא"י,ן"י"ס

 1'נ.נרדש' "7"1( נתי )7 "ש.,
 הר"מ. ה;נסיב )1;! ת,- 41, נעך רן,נ ע1.1, שסיס, מ' ומינו: תילויו ון5ך,,קם

%נ.נ.
 ועתרדש' "1,7ן נמסי )7 הש-, נאיירא'

 דיבידנד תשלום עלהודעה ניעיי '.ריסייגס

 ויו" גהנר":שי
 הכוסה ומס קדימה בדיןלעובדים נ!.י71. נע.מ אינסינשיו:,

 אווי הרשות: ומשיומין
 נחירו,. נע.י יייע.ה הנרת תני ושי":שם ,11. והעשין,

 ת.-אנינ. נד, נ;.יי1 ;"ית ריונ גרקונ: ךישדזמען "",44"4. %~רני תי, ה,-אנ.נ-י5ו, ש,: "מתווי המשלטנ.ת
 %,,,י9. "ודהי תיל ת,-ץ:'נ-ייו, שי: ימהיו' ייקרס:,ת "1,7(. גי"' )י2 תע-, נאייר י,: הו;יוה: יקנית "אהרוןכיוס
ש"

 "ירוה. "2 ":גי" מן 2( א:ויוה; "י1 יעונזיס 1ן י,רן: ,.,ונ..ס ;!, "רן, יי1נ ע1'1, 5.,ונ,ף, יצן, וןע;ו: הי"1ך1 ויפרק,
 1'נ.ן:זראש1ן. 2( ונין'; י"ש11 ז.נידנו 1( איי: "ו ראשוןו.ג,זנז,ר.

 "1,7(. גךאי )17 תש.1 גוייר .-א )2-1(: ירעיד,1:ן יומרדש' י7!1( ניעי )7 הש-, נאיירא.
 '"71ה רי.נ עז.7, קקיי' ייז יינף כסיל: ג:קרז !יעוג.מל,נ "י"מ, e~o?Jnנונס

 ה,-אנינ. "4,עיי
 1'נגנרדש, ,.,1( נס". 7 ""., ג"..י,. דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעה

 הרשלי ";:סיםC:T1 גבירול. ייייסז קומרני נוספנו ייטין החברה:שם
 ,.ן. .יום, נין התעש.ן, אויי יישב: המשיויען

 1935 הרגל, פשימתפקודת

ת"י'י רול. פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי
 גיתי )11 הע-י נן.ו1 י,א ויפיס: חין רייינ.ת, יין'רך

 נהין. ויהודי הלפס יי'ת ננוקי' "ו.% לשעה t(1e:o פומבית וחקירה ראשונהאסיפה

 1'נונרךש' "1,7( גמא. )3 תשיי נתין י-' א,;לי.:י,נ, מחידים מש.1, "זוד, חז 11;1: תישרו ה"..נ.שב
 ה-של. הנסים נוס ננימ.ן. קר.ת שרת, משהרךונ

 "7,"51. אורן ה', "י!,, ש,: הי"ו, המשיט2'ה
 ניו;. )2 תש-, נאייר נ.1 וימקיב: "קצה וי"קונן, הא!'!,ה"ר.ך "י-אנ.ג. 7,נדן הך..ן. גלשת "יינ: או ;ושהנקשת סמולנ- ריוג tnls'ol נונן זין, עי:ו"1 ירע:.: ה.ח.רו7".ינ,שם "7!1(.נשיי, רגל והשיטת נכסים קבלת צו חידוש עלהידעה )וו הש-, שינן י' רנ,: שיטת והנרות הנגסיפ קג,ת צ)ה%י'1

ג,ה
 י'

 %"ין(. ניול. )"1 השג-ט 1ת:11 נעו ייטויו:תאריך היש. %, ,.ין שמרירורן.נ יוק(. גא!ר.י )1 תשן-י שיין ,.; ה_11ב: Tsnתציין הרויי, ד;נסיס (csi נמשיו נטמר, "".11 נשפה"1,7(, %ן,4)"1. אויה' הי, ה,-אג.נ-י5ו, שי: ך-ך,1, ש-ט
 %"1%(. נא.7סינר )י הש-1 נתשיי נעו הפוקו.היייך יי):. )11 תש., נניון '.א ויין,ס: השיה י!1מנ.ת, היצרה""ריך

 רהיבה. היההי ששפט בבית בבוקר, 8.30 נשעה1979(,

 ורשם ענוגםגוזן 1,;.ורךש' "7!1( )לנלאי תש.1 ננ,ין:-ח

 רגל ופשיטת נכשם קבלת צו ביטול עלהודעה
 4, ;יין רי,נ שיגרב, שים", זיי גן ולענו: היאורו גהיינ,שם

 עונן ":ימס, גן נמם נשער" ים י ימעני' תימויי נ' ו"שן י'5ה.בת-;,'ב,

 "'!". 21, ".י' י"1ננמן, "ו,%74. %ויחי היק "'פ", שי: היהווי יישפטג'ת
 "",42!. א~רהי תיל !ה' " קי. דיחיי' הןש5סניט )11 תשיי בניסן י,א י;.: !ש.סת ון:יות הטייס לניח ?והאריך

 נאפי., )וו הש:.1 נרסן נעו רנ.: ופשיטת ;:ניס קניה צוהאייך י1%7(.נאויי.
 ,"עיי(. הה.ינ. נלשת חייב: או ;ושהנלשת
תחייי נ'ומ )2 "ש.. נ"רר י-ו והעליס: רצעה הר"ש1;ה, ""ני!,תאריך

 "1,7(. נאפי,, )17 תש., ין ני א ' שיי. נ
"7ינ(,

 1';,)רדש' ":!~( גמאי )4 ה':., גמעןנ." ר"'נ אישיי, יגייס ננס נמשדז ננהי, ""."1 נשע"
 הישמ' הננייח;.ני היפה. ", יזיןשמייהו

1975, 7ו!1.!.י1 הבי, ג,יין "' (2!ן. ו!יניג.ן'.ן,ן

א- -



י1 הכמי הרי, פשיבתפקודתן הר'טמי ה;?כ'ם כונם מאתהודעותן .1  ,סקי. ר"עין ז.ן.וון ""ר: %י ר"ש.1ז,י.ינז דיבידנד תשלום עלהודעותן
 "1%7(. ::". )17 חק.. נאייר .." ישות:וי. נך',ן ריוג ייי1' 7נ.1 ננו, י:נ )ן,ס( ,מען.: תיאורו גייינ,שם

 1%, יןך., :גי ע,-ן, שן".;, ץ,.ןו ןו"ין: ימקרז ןיע,ו.י"ס רית-1ן.",

ך". אווררת. "ו י.רה: ינ,הננוס ש נ  וי:ן:רךש' ,;,1( נירי )7 תע., 
 הרויי ושייןגוון ונויי. קן.עי ו.נ.זון ייר: "1 ראשוןז'ניונן

 "1%7(. נוח. )17 ת;., נץ.יר י,א עיעו:ו:1:ן
 דיבידנד על להכריז כיונה בדברהידעה יגירו, אנ1 ר".נ ע1.ן, נרויע,ז, ואנ 11"?ן: כשרז סרלו:ומןוס

 וו,", נרן ",י ריונ סןיי' 7יי' יערס .לרץ: ת.,1ר1 :"יינ.שנ ת.-אניב.2,,
 נת-'נ.יןת-דוק.,, וימ:רדש, "1,7( נןץ. )7 תע-, נח.יר"'

 %",%7ן. אויתי תין ת,-אניב-י!1, ע,: :ן"... ך:ע:ט:'ת הר"ר "ו:ן.ןגיוס
 ";1%(. נמאי )2% תש., נ"רר :.ו ךונ,ות: ייננת ,",י,11',"

 זעי נ1,ר.ס, ,נ.ני, ייתך מען 1מ!;נ: ת.אורס ק,ייגיס,עלות
 24, יחוה ר",נ ע1-ן, ררי, .ן,זה ,י;11: ת.ן,.יו ,י"י1' קן

ת,-":ינ. ירוק..ס. %ען,,, רך,ת "2,לייתרה
 שנשרד,מ' ";1%( ייא. ,7 תע.. :ןיייא' ,ן,ר22. "ירך. תיץ גפר-שגע, קל: נמהו,. י:ש!סנית

 ירעמי יתסיסגווי אוררות. 2% י.ר": י"הונוס
 רמון. ו.נ,ונז איר: ". יישוןזיניונד

 ר"ל כפושט חייב הכריח וצו נאמן מע.' עלהודכית "1%7(. ין". )17 תש,, נ%..ר '.א סיעורו:ואן
 קייה. 1, "תןש.ן רה,נ ;מ, ".רוי, ןוק"ז. וייני1.נצר-שנע. וממס: תי"ורס ך,"נ.ס,שמת ;11, הילון ר,ונ !1.ז, ?tic 'ו"נ ךממ1: נמערד סיעורומרס
2. ועמרךש' ";1%( נמאי )7 תש., נ"..רא'

 שיה-

 ייר.ה. 1, ך,?שק רהון !ו?., מ;שאוי,
 יי,,%;. ,ויפי תין יין,, ק,: ,:ך.וי "יקשג,ת ,יעיי "הנניסנ"נ

 נמר; )1 תע., "' נ"ר נ.1 יו,: ;!ועט וע"נ ,:ך.ת ?1תרייך

 44, הלואיס קן, ע,.ן, :יקור, נ,ךה וישו: תישרו י"י1'קןר".נ,ת. י,"7י1(' 1"1, ירי, יך,נ שצן, ניש, ח,,1ן ומע;.: תיאורו ג""נ,עי

 !ן.ך נ",י4%%. ןןיך' ה', חי-%נינ-.ן., ש,: ייחמי ןמשןטנית

 ";%ו(. נערי, )"1 תש., ימנן .' ifrn~?;ת"ר.ך ":.רות. 2% ,ירי: ,נ,"!נוס
 תש., עוינןגין ריקון. זיניתן א"ר: א. ריקיןזינ,ז;ז

 ועונרךש' %;1%( נצן. )י
 היש:. ך::נשa:T1 "197(. ניח. )17 חק-. נ,..ר י." ייעייי:1מ1
 ;, נרך רן.ג !י.t1'DDl~ ,1 א.:נוור "1"י1: נן"רן ייבון,י,וס

 יו."ך. נ"י ק,,"י, קטיה, ":1 ון.ק 1מ!1,: ת.,,י. ו,י.נ,עםת,-%נינ.
 נאיירא'

 הק,י
 17'ןי!נ' "ןך"' ן, "'(" "ן'"'.",. "(!לי" .עווררט' ,ז1%( גיץ. )7

,:,ן(. "יקי, "ננססייננ )
 %, 1נק.ס ר"ינ יו.ן, !,!,י, י' לר ומיי.: ת.,.יו ,שין,יק

 =5ך. 4ג, ו.גומינןלי ררות לל'י' ויי,, י.. ויעזו: היפויו הייינ,שס
 %שון. שין )"2 תש., נ' נץןר ,,ה ןן.וי.:היייךת,-אנינ.

 ריקון. ו.ניז;ד אךך: הו רחקתזיניונן ה..נ.ןנתן "זורות. 1% .ירה: ינ,הן:ום וי:ו:רדש' "1%7( נר,. ,4 תע., עייןנסך "",2,71. אירה. תי7 ת,-%נינ-.5,, ש,: ון,11. ימש?טנית

 שהמפטר נאמן במקום נאמן ממון עלהודעה י,, ל"מ ח,: גן:גי"ו1(,ג::נע:ביגמן

 ן .הי-'נ'נ' וימורדש' ן%7ן( ג:". ,; ת"-י גאייי"'
 %","י. %ןר"' ת', ",-%נינ-';ו, קו: "ןך.וי זיע:: י'ת "רקס. ךן:ן.סגוס

 ,י,.?ך ר"ונ עיין, עד,נ., ה.ין ומענו: תיאויו :;~iVT :":ןים
,ו'תי,ינ'1ו 11  l~TO). נחר.. )17 תק-, גנייך .-" מ,וי,י.ת"י.ך בלבד לעובדים דיבידנד תשלום עלהודעה

 ו יצוג ע1-ז, ניחנט, נ?.נינ,2 ומ"מ: תמויו (,,ליי' ,נ,:1קם .ינז11., ,י," יו!ז.ן גע, ,וין, יוסף 1מינ.: תי1%ר1 ון..נ,לן
 ת,-ןנינ. י,,"ייני רות-וו. "1, יבוסרהונ

 1.נלוהךש' "ויו( גשי., ),2 "ק-, גרוןנין ו",2174. אורני הי, ת,-אניג-י!1, ש,: ומחון. המשסטנית
 ייפויי ו::ן'סנונן א:,ר,ת. ,"1 ,ירה: ,נ,וקנום

- -



 1נ
 ן "ממ' ימכי."ניייי "י"שי :1!י ",זנת ן"מ "'וי"י' תש"י--לבס1 העכטי, הכילווחתקגות)
 ן י,י; zsroOO י::::ון ""י'" ניייי יית"ךי" "','וכדיגי~'

 ע,יש., יייב ויל ור,קה, י;. .'פרעו, נוור, שן,1 ה,.נ".;יות ה-59 ההנרלה תוצאות עלה.דעה
 ~lOT). נן". )! תש-, י:'נ1נ-ס הש..-"!1%, דעימי, דיי,1.ה 1ת;)ות )ל 11 ית;יןניתחם

 י:.ש., ניים ק;";'.יה וןוי,, תו?",ת נוה ית!ריי,ת א',יייה
 י";ך., ננ,סויתש.יי,וו,.

 מן"ה נ"ךן אהת נ, "1%7(.ימנולוית
 ':י"ך--4הפ1 ין א'י יש' כ., י"'

 "קי.ז-4!1ן. יזן,י. נ;1 "1, קי ")ן( 7;'. .;' ,ןל:יוי.[ ך"מי", ונ"ן הנ"ים D"OR-n נ.ייי..ס מ;יר.םשיושיס
 !נו[( נן,' ,ון ת;'י י,יך [' י.ון א"תו נ, י., "! ננךוייפיו "ענ,7" ני"ס .;1ך"1 ויו"[,'ן ו,;ננין "ייו; י,.,י;. ר"כ.נה נמי, ע,ו ץ עז י-[ רמשנ,ים הניז.ר.ים"יספדיס
), SSGIZ 3,,11 "["," ר!![4 ר"341 42?;2"ר",1  ' י . . . . ' . יל"'יי יןיעוי' :::: ::::: י:::2 ::::? ::::: ::::::::::

- ,ו,,,7ו.,,.,, ' ' ג-"ו,י ,.-'ו( יייי,ת ,יייותייי" "!374 42,,2 וו""2 72ו"2 נ7,ן! !"רי1"%,17
-,, . . . . . . . . יי"ו,י וייין יייי !,;,ר י!!,3 7,!14 19,;4 "!131 1"!1%[""ר4
,,,,,,,1,ן-,ו . . . . . . . . . . . . . .וונ "י4,ר 7"44 ו!"21 !!4!3 "ר7!2 1,,,1"24"2
ן.ו?.ן,,.,ון.ן,2 . . . . . . . . . "וז ניינ;.תיות 7,ן?ר !ו!ו1 ,4!"1 !ר1ן ez12 2,2י!"[4,"
ן-- . . . . . "יישי". רי7;י,ך;י:,,1 "[,7 ",!27 ",ור4 %9!!2 "!"2ן 2!%ר!!"3!
-- וייש)" יי """ייית י;(י, "ייי7;., "1,ן2 ""1,4 ;1777 ,"י3 4"!!4 !4י!1,3"י" -- י . . י י י י "י,ויי י"ייי דיי";יי ::::: ::::: ::::1 ::::: ::::2 ::::2:::::
 ן"י".ןי".,,:.1!ן י . . . . . . . . . "ייניס יי7י ","!1 ","21 ",1!4 י4!;! ?! "3124",77!
 %1;11 !ון,! 12""2 2!"! !1נ,1 %ו13,1"%!3
 -.י"!.(ו2.4 ק. נ,.י ווונ י7וך 1זן,נ( ,ני,1 י;ו7,ן ני.. י, . "1%ן "!!"1 !!ר"4 "4%!! 2,711 7!,!ן1ו",1
 ";;,נ. ;י;( 7י 7,י" ,ו קיי, י,ן "ן.י. "זזי "ן;,י" י.' ?1ר,4 ,3;,ן 2!1!4 !4!41 4!""2 ,2ר,%4!9!2
 "ר",1 71""2 "3,44 ,"1"! 1,!,2 ,"41%7!"14
 212,4 171!4 ";21 ר,,,! afisel 1""%!"י4,4

 4-י-ג '," , י"-' "-'".'" 2,14 ,!!"2 ר!"י217,4

 אוצר שטרי של הכוללהסכוכ מי:2עדיס נ""ז ",ת ג, וךגוך:ות דה.נ א'ורותק,וק'סן.

 א"ה:י,
 שהיונמןוירנייבי-ננניןןתשנ-מ1. !22," !,נ,3 ,1ר"4 51,27 ",2%44,1%3

.1

-ru

)[ ךסיזור..ן הי:ני'ס ",ת ג, ימנול;ות הנ".ת הן,נ א';רות
 נ"פריי

 - י,י1(
 י5ןוות )1( ,נ( 1 י;יף ס'ן, היוניין ךניוויייס היננייס ךן:עת ו:",ז לנ"יםהי"עיים

 ע,1 ץ עומ-ן
lastooo~ono תש-ט-"1%4 א.גר,שסר. א"ת; ן, י-י "%" נסך וייעוו אהייהן גוורי

ן "!נ11""4"1

""ן,"י4,ין תק-ס-1,4% אויר,שסי. הך,שי הויזורי ימ;יר ח,ת נ, הינוך)ות ""ונ "יורית"לשז.
-סה.. ע ען מ-[ a-:rln ";יזורייס "מי!יים י"מקת ונ"חן"נ" -
 ,-י; ItOuO ננן ויייוו "ךריךן נ;.ר,ע,ו

 נע.י !יי, - ךאיור התחריך א,יי הו!"ו74.2"!3
 1)נ()1(

-  SD'" !יעי ה.5ן. אקי,ן ר, ננ ע,ן ימ:י;בםיןנא,ם נג::י:;נ:י:ךני.".
1 ):( )2( -

 - האמור "תחייך א"יי ויחר. ,-.; %",,2גנך
 !)נ()1( נעיף פיעל י,41ר.%1,111744

-
- 'ט )נ( 1 ף סע עעי דנ.וור. ונוניי וראשי הניוויי גךסיר ה:נומ)ת ה"ונאיורתו.

 ג%..ר ן. ניום כי"וור;לז"יס4. י-'; "",1 י;ך ,ת.5ין אהריהן ג11ר, ע,תה ינא"לשנ'
 ץ%,344

 - 1979( נךא. )13תש,י
""",""",3"1 )1( )נ( 1 סן'ף "'עי ןנ.זור' .ניייר יר"ש. רניו.יי נמ;!י הינומנת ד"וגאיוית1.

 נ;ור, ע,הה ינאהמשנ,
""9,""9,4" )2( )ג( 1 יעיף י'עי ...; "",," ניך והינזה חירי"

..--  19 ,ן ,7ון.!.4ן הע.י. נחיז "' 4וי[. "ווייך,נ..ווי



ל,ן  ייינן()נייר., לרשן()יריו,ן בע.מ 7130 בווש 57 חלקההברת בע,מ 7135 בגוש 59 בחלקה מורש שליש,ןין )],,,תן )י ,"),, יתןיש.נן,
 מפית אסיפה עלהודעה סופית אסיפה עלהודעה

 ,וכי,, יני' ק, ך"הר.נ, ך:,,.ת קךאן'יך ךוועה, ין,נ.הות "נ., יצגי, "נרי ש, י,"רונן ש""!,!: ך,ועה, נוה;.הגת
 ,ג"ר,ס, י!1. ",.% נשעה "1%7, יך"י ,! יייס תת7,.סיו.. ששריי ך?יי,ס, ,!גי ""., נשע: 197%, גמא, ,2 נזוםתת,.יס

 גשי ךייאה ויאיץ ש, נרן.זין-.";נון עגיי עש. ומש "עסקי! פ.רו, התנך, ניפו "מראה ניפרק ש,!וו. "וקת .שם ת,-א"נ, ו%, ייייננ,.ם ר,ונ ך:!י,, ן,:יארזו זין-ותקנון יושת .של ת,-"נ"נ, וו, ,','1נ,.ס ר"ונ ימתיק,עי
 ,ע!,.ס !'רן, "תוה,

 "לין7. וק, ויניד ק, ו::-ירוה :יו7:יס .יני: :יתז),-ך..? דן!.,. יק, ךךנר, ק, ונני.זית גיו,ייס,1,.נ "מפרק מאת נוססים ביאורים לשמוע וכדי החברה, בניטי עשיזמת מיצד ולההליט המפרק מאה ירטפים ב'אירים לשמוע ובדיההברה,
 מיר, עיין, י1ן.1:.ן,!, ן!י, ;י.י, הייי:,,,י,

 בוהט 222היקח בע.מ יה בעמגיגש ירששל.ש
 בע,מ בני-ביק 23ן"

 סופית אסיפה עלהודעה סופ.ת אסיפה עלהודעה

ק "ו-יו  ךוקת ,שן ח,-"נ.נ, 1", יי,ינג,.ס ר",נ ויסר,, ש,נמשיזו י ד. ""-י" יני שי ,חחיויך עה ש"ס סיב ך נועתותי 
 1 ייפוייי ך?יי'ס' לכ' % י" נקען ,ייי' יל' י2 ס יי"ת,"ס

 r:c~זזן-וישנון
 זזן-,"ש:11 ךוקת יש! ת1-א:'י' 1"' י'י'י:יין ידן י:ין,'ש ךע",יס !,ן,, "תנך, ג,יז "ליק" "יעיק ש,

 !'ייי ,תסי :'?י ך:י," ויתיז קייין' יסר, ל"ת 1.ון'ס :י"וי.ס ,שמוע ,:ן, "יגר", נונן. עקו1:"
 נוגן' עש. ,מל ךען"ס

 :'גי וי,"י'ן "יוי7 ל"ת י,נ!'! נ',.י'! ישייע .-ך 'וך:ך' ' ול"י,. וק, ימיה ש, ונויירות נונ,ניס ,ויו; גזוזו,וק,'ס
 ך:ן; ע1.ז, סנז,,נ,7,פ'

 בע,מ 7135 בגוש 59 חלקה אחוותחברת
 בע.מ מונטיפי,ריהריון ייגין()נפייו,

 מרצון פירוק עלהודעה סופית אסיפה עלהודעה
 הך:י.ס, קי ייי'1 י1 ש," ":,,ית שנאייפה ",זעך, :זךריקנת עינין "גר, ש, הקרונה ךן,,ית שך"סייה ,וזע", נוךנ,הנת

רנ,י
 ,2 :יום נ".:ה ו:ת:ון,שקען: ך!הריי. .עיי "".% נקעה "1%7, גן". ,2 נתם תתו"נ

 גשריי
 וסך:ואווזת עקת ,קם ת,-"נינ, 1", ,','1:,.ס י"ג ךמ!ר,, ש,נלערזו "ן",י" נתיניה 1%7%,

 rs-t; ייייי, ,עיי "".!י7 ,עיזים !ירו, ךהון. ביין עיינה ךייר7 ש, ית'זין-ועשנכן
 "-"נ,נ. "",ע.יר' ךן,י;. .ק, סגרך שי 21:"יית סליק יךת !עי"ין,ק מוגטי- מרהוב גורניצקי ירוחם עז-ד נתמנה ההכרה מפרקפתור המסיק מאת :וספים ביאורים לטמוע רכיי החברה, בנכסי עשוומה

 י'י!י, עי וייייגק"'ייגס מין; ;וין, מוזי,ניץ,ן.

 בע,מ משרדית ליעילותחברה בע,מ 7135 ברוש 58 חלקה אחוותחברת
 יידון()נחירו, מדצו1()נן.ר71

 י.ןעך נ"ךו.ת;ת סופית אסיפה עלהודעה1
 "."נ.!_

 יחיי_ "יי. ש, """יין. .,.ת ".
1 

 "וקת ,שג ונעת"ס, ;2"', "., רה,נ "..ן., רן ,ין "לרןש, "?,יין, .יו. י,.9 געעך "1,7, ג:". ,! נ.ום תתקייםהנ.. ירשי! נמשרזך "ן."ו, :נעך "וצו, ג,,נ' 11 נימס תתגבן,ו., ""גרך ,:י. ש, "",רוה הנקיית קהא!י!ה הוזיה, נוהנ.ת:ת
 ירך וע:,'ס !.ך,7 ,הוך. נ.?ז "מיצך ומין"י ע, ,ן.!יךן,-, וין- ,וקת י"ס ת,-t~1as 11, יי,יונ,ונ ר"ונ ויגרל. ק,ניויזו
 המפרקים מאת נוספים ביאורים לשמוע רנדי החברה, בנבכיעשו זמה העכקים פירוק התנהל ביצד המראה המפרק של סופיוהשסזן
 ךןער,. וש, "ךנרה ש, יגני,ך.ת י!:7ר.ן ייןי: יינןיין "לזיקים. וש. ך"נרן י, ונו.יי,ת נקדנים ,וך.נ גירן"ן,ןין וקן,- המסיק יאת יויכין ניווריס ,עמ.ע וגוי ""גר", גוג!יעשו

מ!י,.ס מןי7 ע1.ן, ןון,1נ.,,ע,

 ,ו,י.,.,ו ";... נ,.'י ,' ח"ן. ןןןן,ן,:,.יי?"197
 ירושתי: הממשקתי, היודם ;..היויס או.ר.ח "יהמהיר


