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 השי"י-1959 המים,הזק הממשלה :הזק-יסוףן
 י'.ל מ--ם ממלח לכ".ח 'י"תיד'יה1

 ע/ ע,ן ,,,,8 י '"-
 המים במרעצת חבר מ-ייי עלהידעה י ש/ נ,וום ע,,ב,מ,א ק[ב,

 תעיין-) ך:ינ, יקו, 125 לנעיף נןתאס נ, נוך סמ"י.; ירך ןין':'ס ן, ןןןק,ן יריק-ינוי: ,1ן )גן 41 ,שיףנוהתןן
 :),ו "נר ,"יפת נרים איידס את ,מנת ז:מק,ה_ך.,:ך יין ךוע:יה שר גי גימור, ,"1, "! בעף ,!י לנ;,,עךייש,ן
 עדין %יי", נ:7,ן":,ס ), חק., ננתן 7' מיונ ךן"ה ,קנסת הקר ש, יחיונ::,א
ן' לארץ. העליה לקליטת השר של שובו עד 1979(ביוני

 ביל שפוריה הרכנה, ועל המיט מועצת מינוי בדברההידע"
 1". ,!י תתמן ;12, ימ' השג.:, ;!14,לויניך.; ארניןמיכאל "1%7( ניו). )% הש., נן.וןד'
 הממשלהמזכיר 78410(גהמ

-
 . ארמיכאל "1,7( ניוחי )1 הש-, נ,..ןניח

 התמימבכיר 71750()הס 225. עמ' תיב"ח, 543, מ"ח1
- - -

 ""ן. ;"' "שי.:. "נ, :."י לארץ שר של שובו עלהודעה
 עיר בי הממשלה, לחיל-יסוד: 20 סעיף לענין בור,מודיעים
 תשעי נגיפן א' ניוט %ייה שבהתעורה

 "1%7(. ניני );
 -_10 ..ה.,,. ..יה"

נ' ארנץכ:יכאל 1973( ביוני ן7 תש-ל בטיוןג'
מזכיי 73110()ממ

 שופט מ-נוי עלהודעה המשלו,
 אני י(, ת"י"ג-1953 הש,פטים, להוק 25 לכעיףבהיתם

נ., תשם"א-1901 הגילים, רשותהנק
 נת71י

 ן ינהתיייג,ת ענייי יעיו ,ן נכף ינ' נבזיתי

 ג' שולן גלן, 'צ", את מ'נ'ת' ךעי'י,, ד:11" נ'תנדן: הנמלים לרשות חבר מעוי עלהודעה
 . מ העי'ון מן?פט בית של בפיעל כעו"ט ליהו מ-יני,כשעט

 ת/ בהמוז י-א יום עד 1370( בייני )5! תש"ל בטיון ,"ב ה:מלימ, רשות להוק )א( 6 לכציף בההחם כי בור,מודיעים

 1973(. ביילי)15 הבר להיות קוברסקי חיים אח הממשלה מינחה 1,הבכ"א-1יפ1
 סילברטטון. מאיר במקום המרינה, עובדי מקרב הגמלים,ברשות

' י7י~( נייחי )ן ת;., שיוןה'
 שכשסולקי ::נין)": ארען מיכאל

 ך::;1"ךוי'ר 3;75ן)"

 .14' י'?י ה- "יןן."11",תשנ-%,ןי'141.

 תשי"ג-1953 השרטים,תוק תשי"ט-r(C'~lttC) 1939 הכדינה שירות"וק
 שופט של כהונתו ומר עלהודעה בתוספת משרה הוטסת עלהודעה

 מזיי; אס ן, תק,.ל-,1?] העיעיןס' יתיק ן2 י:ע.י :ךהן:, %ת יסוייף למיקנה י",י:ה ן, הש..מ-י1%1 ,מיתגייס(,דאיייה י,ן שירור לחוק 23 כעיף לפי כמבזתה בתוקף בי מתה,ר:ייעים

 מתיגי משזן בית 7, תירן נשיא קנץ)' קויי שי :גילי ירי עי המערית ייעלת ייייתיח ,ן"לי י,%,ך'ה "מועצה מזן,כשרת
 "7יןן. ניוחי '! תו-י יאפי ג.1 גייס ימינן !י'קהי;,ג' "%מזי. יפי,7:תו:!ת

 שמירא .נ"יעקב "1.7( גטו. )1 הק.. ב;נ'" ארגעמיכאל "7?ן( ניודי ), הע-, ננהי)ו'

 149. עמ' תשי":, ס"ה( 110. עמ' תשכ"ג, 88; עם, תשי"ט, ס-ה1

 ),,ן.ן.,. תק.י. ננ,,1 י." יי,). "יינונןייוונ2272
 הממשלתי, המדטיס ע"יקודכס' ו:גורות 5המחיר

,41 יוושי
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